
33ste vergadering Dinsdag 29 juni 1993

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

Tegenwoordig zijn 70 leden, te
weten:

Baarda, Barendregt, Van den Berg,
De Boer, Bolding, Boorsma, Van den
Bos, Bot-van Gijzen, Van Boven,
Braks, Coenemans, Van Dijk, Ermen,
Fleers, Gelderblom-Lankhout, Van
Gennip, Ginjaar, Glastra van Loon,
Glasz, Van Graafeiland,
Grol-Overling, Heijmans, Heijne
Makkreel, Hilarides, Hoefnagels,
Holdijk, Huberts-Fokkelman,
Jaarsma-Buijserd, Kaland, Kassies,
Korthals Altes, Van
Kuilenburg-Lodder, Kuiper, Van
Leeuwen, Van Leeuwen-Schut,
Luimstra-Albeda, Luteijn, Mastik–
Sonneveldt, Van der Meer, Van der
Meulen, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Van Ooijen,
Pitstra, Postma, Pröpper,
Redemeijer, Rongen, Schinck,
Schuurman, Schuyer, Soeten–
horst-de Savornin Lohman, Spier,
Staal, Steenkamp, Talsma,
Tiesinga-Autsema, Tjeenk Willink,
Van Veldhuizen, Veling, Van Velzen,
Verbeek, Vermaat, Vis, Vrisekoop,
Wagemakers, Wessel-Tuinstra, Van
Wijngaarden, Van de Zandschulp, K.
Zijlstra en R. Zijlstra,

en de heren Hirsch Ballin, minister
van Justitie, Ritzen, minister van
Onderwijs en Wetenschappen,
Andriessen, ministervan Econo–
mische Zaken, mevrouw d'Ancona,
minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, de heren
Wallage, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Simons,
staatssecretaris van Welzijn, Volks–

gezondheid en Cultuur, mevrouw
Achttienribbe-Buijs, de heren Van
Dis, Van Erp, Smits en Schartman.

D

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

Baarveld-Schlaman en Tummers,
wegens het bijwonen van een verga–
dering van de Raad van Europa te
Straatsburg.

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen

De voorzitter: Ik verzoek u, te gaan
staan.

Op Prinsjesdag 1969 werd Ym van
der Werff beëdigd als lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal,
waarvan hij in de periode 1979-1983
ondervoorzitter zou zijn. Drie
maanden na zijn beëdiging op 16
december 1969 hield hij hier zijn
maidenspeech bij de behandelmg
van de begroting voor 1970 van het
ministerie van Justitie. Een tè korte
incubatieperiode naar zijn oordeel.
"Maar" - zo vervolgde hij - "wij
plegen ons Justitia allerminst als een
couveusekindje voor te stellen.
Eerder in de weeldenge rijkdom van
Rubensiaanse vormen: als een
struise deerne of - in veiliger taalge–
bruik - als een forse dame. Maakt
dat verschil: deerne of dame? Zal
een Nederlandse rechter in functie
een dame anders bejegenen dan een

deerne in de pejoratieve zin van
"veile deerne" dan wel te verstaan?
Als die rechter goed en voor zijn taak
berekend is zal hij niet anders
kunnen, zal hij beide vrouwen niet
geheel getijk, wat ze ook mogen
hebben gedaan, mogen behandelen,
omdat zij totaal van elkaar
verschillen in spraak, in opvattingen,
in hun hele patroon van normen en
waarden."

Dat is Ym van der Werff in zijn
presentatie en in zijn opvattingen.
Maar nog meer trof mij het daarop
volgende betoog over de taak van de
rechter en de eisen aan hem te
stellen Dat waren er zeven. De ars
aequi et boni, de eis van verstan–
delijk peil en academische opleiding,
de eis van menselijkheid en
evenwichtigheid, de eis van produkti–
viteit, de bereidheid tot samen–
werken, de eis van contacten in het
maatschappelijk leven om isolement
tegen te gaan en tenslotte een
vleugje artisticiteit.

Beter kunnen de eisen die Ym aan
zichzelf stelde, niet worden
verwoord. Ruimte maken voor de
ander, juist ook als die ander zich
niet voegt in het bestaande patroon
van de macht of de markt; een
eigenschap die hem kenmerkte, ook
als gedeputeerde in het toen nog vrij
gesloten Brabant. Zijn achtergrond
als leraar verloochende hij nooit;
velen deelden in zijn grote histo–
rische kennis.

Ym was vriendschappelijk in de
omgang en evenwichtig in zijn
oordeel. Hij voerde het woord op de
meest uiteenlopende terreinen over
de meest uiteenlopende wetsont–
werpen. Of het nu Defensie was, of
de wet op de bedreigde uitheemse
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voorzitter

diersoorten. Hij was een collega voor
velen in de raadgevende vergadering
van de NAVO, van de Raad van
Europa, van de West-Europese Unie
en van de Benelux en hij was ook
daar geliefd bij de medewerkers. Hij
zat in talloze besturen van
maatschappelijke instellingen. Zo
was hij voorzitter van de Monumen–
tenraad, maar ook voorzitter van de
commissie bezwaar– en beroeps–
chriften van de gemeente Dongen.
En dat alles met een "vleugje artisti–
citeit". Cultuur in de brede zin, haar
behoud en haar ontwikkeling, het
doorgeven en waarderen van normen
en waarden, dat interesseerde hem
vooral.

Als praktische geschiedenisbeoe–
fenaar was hij in staat om met histo–
rische voorbeelden te verduidelijken
wat er nü gebeurt. "In Sarajevo was
er geen Servische school, winkel of
huis meer onbeschadigd op 29 juni
1914. De destructieve woede over
Princeps geslaagde moordaanslag
breidde zich snel landstreken ver uit.
Zijn museum werd het afgelopen jaar
verwoest." Dat is de openingszin van
zijn laatste bijdrage in deze Kamer
aan de begrotingsbehandeling van
WVC op 6 april jl. Ym was het
levende bewijs van de betekenis die
de geschiedenis voor het heden kan
hebben: relativerend vermogen,
tolerantie, wijsheid.

Afscheid nemen van een zo
algemeen gerespecteerd collega is
moeilijk. Het wordt nog moeilijker
vanuit het besef hoeveel Ym nog had
kunnen bijdragen aan onze kennis en
ons inzicht, juist in deze tijd van
snelle veranderingen.

Wij zien het als een voorrecht dat
zijn vrouw en naaste familie hier
aanwezig zijn, want zij waren zijn
echte achterban in voorspoed, maar
ook in de tegenspoed van zijn
gezondheid. Zij deelden in de
voordelen, maar vooral ook in de
nadelen van het glazen huis waarin
Ym van der Werff in zijn vele
functies leefde. Ik hoop dat zij uit de
goede en hartelijke herinneringen
van zovelen de troost mogen putten
om dit verlies te aanvaarden.

Ik geef graag het woord aan de
minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur.

Minister d'Ancona : Mijnheer de
voorzitter, geachte afgevaardigden!
Het is een droevige plicht voor mij

om hier, in het huis waar hij zo
gaarne en zo lang vertoefde, een
woord van herdenking te wijden aan
een mede-kamerlid, de heer Ym van
der Werff, die verleden week op
vijfenzeventigjarige leeftijd is
overleden. Hij was een wijs man, die
zijn grote liefde en zorg voor het
culturele erfgoed van ons land heel
bezielend wist uit te dragen. Een
grote staat van dienst markeert zijn
inzet op dit gebied Zo was hij
jarenlang voorzitter van de
Monumentenraad en algemeen
rapporteur voor cultureel erfgoed
van de Raad van Europa. Zijn grote
historische belangstelling was daar
vanzelfsprekend niet vreemd aan. Ik
zou lang kunnen stilstaan bij de
veelheid van zijn activiteiten, niet
slechts bij zijn verdiensten voor het
landsbestuur en het culturele
erfgoed. Sta mij toe dat ik mij
beperk tot de beleidsaspecten
waarop ik zo vruchtbaar met hem
mocht samenwerken. Zijn grote staat
van dienst op internationaal terrein
blijft daardoor een beetje onderbe–
licht.

In 1976 trad de heer Van der
Werff aan als voorzitter van de Rijks–
commissie voor het oudheidkundig
bodemonderzoek, het RCOB, thans
de Raad voor het Cultuurbeheer. Van
betrokkenheid bij het gezamenlijk
verleden, gaf de oud-geschiedenis–
leraar aan de KMA te Breda al
jarenlang blijk Al toen hij gedepu–
teerde in de provincie Noord-Brabant
was, was de oudheidkunde voor hem
als historicus méér dan een
interessant onderwerp voor de
studeerkamer. Hij zag het als zijn
opdracht om als bestuurder mede
richting te geven aan het overheids–
beleid, zoals het zich richtte op de
bescherming en het behoud van
oudheidkundige waarden. Het lag
dan ook voor de hand dat de histo–
ricus-bestuurder in 1980 werd
benoemd tot voorzitter van de
Monumentenraad. Het voorzitter–
schap van de RCOB continueerde hij.

Tijdens zijn voorzitterschap, tot
eind 1987, vonden grote reorgani–
saties plaats op het gebied van de
monumentenzorg. In 1984 zag de
monumentennota van mijn ambts–
voorganger Brinkman het licht. Die
nota leidde tot een nieuwe
Monumentenwet en tal van daaruit
voortvloeiende regelingen, alsmede
de voorbereiding van samenvoeging
van de Monumentenraad met de

Archiefraad tot de Raad voor het
cultuurbeheer. Als voorzitter van de
Monumentenraad speelde Ym van
der Werff in dit gecompliceerde
proces een zeer belangrijke rol.
Grote bestuurlijke vaardigheden
bleken nodig om dit proces in goede
banen te leiden. En die vaardigheden
had hij in grote mate.

Hoe de heer Van der Werff dacht
over cultuurbehoud komt heel sterk
tot uitdrukking in zijn bijdrage aan
het jaarboek 1987 van de Monumen–
tenraad. In dit afscheidsartikel komt
duidelijk zijn kwaliteit van zeer
bekwaam, doch kritisch beschouwer
van het rijksbeleid op het gebied van
het behoud van het cultureel erfgoed
naar voren. In dit als "cri du coeur"
aan te merken artikel, geldt naar de
overtuiging van de heer Van der
Werff dat de rijksoverheid de verant–
woordelijkheid voor ons nationaal
cultureel verleden, nimmer
uitsluitend aan andere overheden of
particuliere organisaties mag
overlaten.

Geen moeite was hem te veel om
voor het kwetsbare, culturele
erfgoed in de bres te springen. Nog
heel recent, tijdens zijn ziekte, heeft
hij gepoogd het rijksbeleid op het
gebied van de monumentenzorg in,
naar zijn mening, een meer positieve
richting omgebogen te krijgen. Als
een onvermoeibaar strijder voor het
behoud van het nationaal cultureel
erfgoed heeft hij ons verlaten. leder
die hem gekend heeft, zal zijn
aimabele persoonlijkheid nooit
vergeten. Ik gedenk hem met
respect.

De voorzitter: Ik verzoek u een
ogenblik van stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele
ogenblikken stilte in acht.)

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

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze vergadering.)
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voorzitter

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de behan–
deling van het wetsvoorstel
Verzelfstandiging rijksmuseale
diensten (22771) , te weten:
- de motie-Tiesinga-Autsema c.s.
over de Rijksdienst voor het kaste–
lenbeheer (Eerste Kamer nr. 251d,
1992-1993).

(Zie vergadering van 22 juni 1993.)

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

D

Mevrouw Tiesinga-Autsema
(D66): Mijnheer de voorzitter! De
reden voor het afleggen van de
stemverklaring is, dat wij gisteren
een brief hebben van de minister
over deze motie hebben ontvangen.
Die brief heeft tot de volgende
overwegingen geleid

Wij stellen het zeer op prijs dat de
minister tegemoet komt aan de
wensen van de Kamer, dat zij het
gevraagde onderzoek gaat doen naar
de mogelijkheden tot het oprichten
van een vereniging voor cultuurmo–
numenten en/of een Hollandse
kastelenstichting en dat zij daarmee
haar voornemen opschort om de
Rijksdienst kastelenbeheer in delen
te verzelfstandigen. In deze
toezegging heeft zij echter twee
beperkingen aangebracht.

De eerste beperking is er een in
tijd. Het onderzoek moet namelijk
snel plaatsvinden, opdat voor het
einde van het jaar besluitvorming
kan volgen, naar wij graag aannemen
ook in de Tweede Kamer. Wij vinden
het begrijpelijk en ook acceptabel
dat dit voor het einde van het jaar
gebeurt. Wij gaan er echter wel van
uit dat het onderzoek volledig en
zorgvuldig moet zijn.

De tweede beperking gaat veel
verder. Het is een voorwaarde in de
reikwijdte van de uitvoering van de
motie, waardoor de minister de
Gevangenpoort buiten voornoemd
onderzoek houdt. Als wij daarin
toestemmen, zou zij als het ware
vandaag van deze Kamer de zegen
krijgen om de Gevangenpoort op
voorhand uit het beheer van de
Rijksdienst kastelenbeheer te lichten.
Nog afgezien van de inhoudelijke
argumenten die de Kamer hier vorige

week heeft aangedragen, kan dat
nièt het geval zijn, aangezien de
Tweede Kamer zich in het geheel
niet heeft uitgesproken over de
verzelfstandiging van de Rijksdienst
kastelenbeheer in delen. Daarom
handhaven wij de motie.

Voorzitter! Ten slotte nog een punt
waarover ik niet met u heb kunnen
spreken. De minister heeft ons in
haar brief gewezen op een onvolko–
menheid in de motie Ik zou die
onvolkomenheid kunnen herstellen
door de motie zo uit te leggen dat
waar staat "het rijkskastelenbezit in
delen over te doen", wij natuurlijk
bedoelen: "het rijkskastelenbezit in
delen te verzelfstandigen en in
beheer te geven aan". Ik neem aan
dat hiermee dit vuiltje is wegge–
wassen.

De voorzitter: Aangezien het een
motie betreft die door de hele Kamer
is onderschreven, heb ik iets meer
ruimte gegeven dan eigenlijk kan
worden toegekend aan een stemver–
klaring.

De motie wordt met algemene
stemmen aangenomen.

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

van de Wet op de studief inan–
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 beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Kuiper (CDA): Voorzitter!
Het had weinig gescheeld, of wij
hadden hier met twee bewindsper–
sonen van gedachten kunnen
wisselen over de studiefinanciering:
één, verantwoordelijk voor het beleid
inzake de studiefinanciering en één,
verantwoordelijk voor de uitvoering
van dat beleid. Zo heb ik althans een
viertal weken geleden de aankon–
diging van de taakverdeling tussen
de huidige minister en de beoogde
dan wel vermeende staatssecretaris
uitgelegd. Het zou mij niet passen,
verder in te gaan op hetgeen de
afgelopen weken op dat punt
gebeurd is. Ik wil echter vaststellen.

dat, waar een van de hoofddoelstel
lingen van het beleid met betrekking
tot de studiefinanciering vereenvou–
diging is, er in ieder geval in de
verdediging van dat beleid sprake is
van een zekere eenvoud en niet van
tweevoud.

De wetgeving inzake de studiefi–
nanciering kenmerkt zich door wat
men zou kunnen noemen
"piece-meal engineering"; stukje bij
stukje worden er zaken veranderd,
soms verbeterd. De fractie van het
CDA heeft altijd positief gestaan
tegenover die stuksgewijze behan–
deling, omdat het ons de
mogelijkheid gaf niet alleen "ja",
maar in beginsel ook "nee" te
kunnen zeggen en omdat allerlei
zaken niet op een oneigenlijke
manier aan elkaar gekoppeld
werden. Er is echter ook sprake van
onoverzichtelijkheid en onvoldoende
zicht op de toekomst van het hele
systeem. Die nadelen speelden voor
onze fractie bij het bekijken van dit
wetsvoorstel.

Wij hebben in onze inbreng
gezegd dat wij het, principieel
gezien, een ingrijpende wijziging
vinden vanwege de invoering van de
voorwaardelijkheid van het
beurscleel Tegehjkertijd zijn er onzes
inziens ingewikkelde uitvoerings–
lasten voor universiteiten en
hogescholen aan verbonden. Princi–
pieel zijn wij overigens voorstander
van het aanleggen van een verband
tussen de studievoortgang en de
studiefinanciering. Tot in de jaren
tachtig was dit onder het oude
systeem ook het geval. Het was toen
zeer gedecentraliseerd. Er waren
vertrouwenspersonen in faculteiten
en er waren studentendecanen die
beide zaken koppelden in hun
contacten met de studenten. Dat
was helemaal niet zo slecht. Terug–
ziend is het inderdaad zeer te
betreuren, dat deze koppeling
verdwenen is bij de invoering van de
nieuwe Wet op de studiefinanciering.
Waar sprake is van een zo uitvoerig
gebruik van gemeenschapsgelden, is
het ook goed dat er een link gelegd
wordt met de prestaties die geleverd
worden.

Een bijkomend nadeel van de
herinvoerïng is, dat het nu op een
heel gecentraliseerde manier
opnieuw wordt ingevoerd, tot en met
in de computers in Groningen. Dat is
nu eenmaal een eigenschap van het
nieuwe systeem. Het lijkt mij goed,
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Kuiper

dat even te onderstrepen.
Voorzitter! Wij zijn in beginsel

voorstander van het type
wetsvoorstel dat wij nu behandelen.
Toch hadden wij een aantal vragen.
Die vragen betroffen het aandeel van
25% van de studiepunten per jaar.
Was dat niet helemaal symbolisch,
het vertoonde toch vrij weinig relatie
met hetgeen in een totaal jaar
gedaan zou kunnen worden. In de
tweede plaats worden er sinds de
Voorjaarsnota plannen gemaakt voor
een zeer ingnjpende wijziging van de
studiefinanciering. Die plannen zijn
ons nog niet duidelijk, want die staan
nog niet op papier. Maar was het
dan wel de moeite waard om zo'n
principieel ingrijpende wijziging met
nogal wat uitvoeringslasten thans
gestalte te geven?

De minister heeft antwoord
gegeven op een aantal vragen onzer–
zijds. Wij kunnen concluderen dat wij
over de meeste antwoorden tevreden
kunnen zijn. Wel wil ik nadere infor–
matie vragen over de toekomstige
voorstellen. De minister stelt dat het
onderhavige voorstel de uitgangssi–
tuatie voor nog te nemen maatre–
gelen helpt definiëren. In antwoord
op een vraag van het lid van de
RPF-fractie stelt hij dat het onder–
havige voorstel slechts een eerste
stap is. Wij zijn benieuwd of van de
toekomstige wetgeving die de
minister zich voorstelt en die hij
binnen een aantal weken of maanden
aan de Kamer zal meedelen, ook de
voorwaardelijkheidsstelling die in dit
wetsvoorstel is opgenomen
onderdeel zal uitmaken. Of wordt er
in die systematiek in de toekomst
toch weer verandering aangebracht?
Een andere vraag is of de minister
ernaar streeft om het quotum van
25% van de studiepunten per jaar te
handhaven. Of slaat zijn opmerking
dat het slechts een eerste stap is,
ook op een eventuele verhoging
daarvan? Ik laat mij op het ogenblik
niet uit over de voor– of nadelen
daarvan. Die zijn beide te noemen.
Op dit moment ben ik er wel
bemeuwd naar.

Een ander punt dat aan de orde
komt in de memorie van antwoord
heeft te maken met het antwoord
van de minister op een vraag van het
lid van de fractie van de PvdA. Deze
vroeg waarom studenten die geen
studiefinanciering genieten niet
onder dit systeem van studievoort–
gangscontrole, gekoppeld aan

studiefinanciering, vallen. Het is
natuurlijk op zichzelf voorstelbaar
dat goede faculteiten ook studie–
voortgangscontrole met die
studenten bespreken. De minister
stelt dat de aan de orde gestelde
casuspositie zich niet zal voordoen,
omdat deze studenten hier geen
belang bij hebben Ik neem aan dat
hij het met name over deeltijdstu–
denten heeft, die veelal geen studie–
financiering hebben en zichzelf
relatief grote financiële moeite en
tijdsmoeite getroosten om hun
studie af te leggen Als het gaat om
nieuwe wetgeving wil ik aandacht
vragen voor de aparte positie van
deze categorie studenten. Zij moeten
niet al te snel over één kam worden
geschoren met de studenten die wel
studiefinanciering genieten. Ik ben
benieuwd naar het oordeel van de
minister op dit punt.

Voorzitter. Dan heb ik een aantal
vragen over de uitvoeringslasten. De
minister antwoordt op een vraag van
de CDA-fractie dat de wet in werking
zal treden voor alle studenten, voor
alle categorieën en in alle jaren. Zou
het niet minder uitvoeringslasten met
zich gebracht hebben als het voort–
schrijdend gebeurd was, te beginnen
bij het eerste jaar? Een tweede
onderdeel van mijn vragen over de
uitvoeringslasten heeft betrekking op
de opmerking van de minister dat uit
de onderzoeken van het CSHOB en
Research van beleid is gebleken, dat
de invoering voor de instellingen
geen grote problemen met zich
behoeft te brengen. Hij koppelde
dat, in andere antwoorden, aan de
verlenging van de termijn waarop
instellingen hun gegevens kunnen
insturen met een maand. Maar zal
met name een aantal hogescholen
hiermee niet feitelijk problemen
hebben? En zullen dat niet met name
hogescholen zijn die minder exact,
krachtens de aard van de onder–
werpen die zij onderwijzen, de
studievoortgang in meetbare
eenheden kunnen onderverdelen? Er
staan op dit punt enkele uitzonde–
ringsbepalingen in de wet. Heeft de
minister enige indruk hoeveel
hogescholen of universiteiten, of
onderdelen daarvan, van de uitzon–
deringsbepalingen gebruik zullen
maken? Het gaat daarbij om andere
typen van meting. Is hij werkelijk van
mening, dat voor sommige universi–
teiten en hogescholen de invoering
van het systeem toch niet aanzien–

lijke problemen met zich zou kunnen
brengen?

D

De heer Schuurman (RPF):
Mijnheer de voorzitter! Alhoewel in
het wetsvoorstel van meting van de
studievoortgang wordt gesproken,
gaat het allereerst om het, weliswaar
achteraf, uitsluiten van het giftdeel
van de studiefinanciering indien niet
of onvoldoende is gestudeerd. De
Tweede Kamer heeft, door de eisen
op te schroeven, eraan meegewerkt
dat de studievoortgang zelf wordt
bevorderd Zowel het ene als het
andere doel heeft onze instemming.
Dat betekent niet dat er geen
belangrijke vragen te stellen zijn. Die
betreffen niet zozeer de uitvoer–
baarheid. Aan die eis zouden de
universiteiten, mdien ze hun admini–
stratie op orde hebben, zeker op de
gestelde termijn moeten kunnen
voldoen. Wel de veelheid van wijzi–
gingen, het gebrek aan overzicht
daarvan en de norm daarvoor spelen,
zeker als toekomstige plannen en
normen erin betrokken worden, ons
parten. Kan dat zo doorgaan? Is dat
gewenst? In dit opzicht wil ik mij
graag aansluiten bij de vragen die de
heer Kuiper zojuist stelde.

Zoeven zei ik dat correctie achteraf
zal plaatsvinden. Nu we het
bestaande systeem hebben, ligt dat
ook wel voor de hand. Als het echter
om de langere termijn gaat, willen
wij er toch nog eens voor pleiten om
voor de verschillende opleidingen -
ik denk aan hogere beroepsoplei–
dingen en wetenschappelijke oplei–
dingen - vooraf gedifferentieerde
selectiecriteria te gaan toepassen.
Nu komt het voor, dat studenten zich
laten inschrijven en niet studeren of
dat zij merken dat de studie
tegenvalt en ze er voortijdig de brui
aan geven. Zowel de studenten als
de onderwijsinstellingen zitten dan
met frustraties en problemen.
Tegelijk kost het een hoop geld.
Vooraf toetsen komt de onderwijsin–
stelling en de student ten goede Een
dergelijke visie gaat uit van de
stelling: voorkomen is beter dan
genezen!

Waarschijnlijk zitten er aan het
toetsen vooraf problemen die ik
momenteel niet zie. Daarom heb ik,
evenals de WD-fractie, gevraagd om
een onderzoek op dit punt. Duidelijk
is wel dat daarbij de mening moet
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Schuurman

worden prijs gegeven, dat omdat
iedereen het recht heeft elke vorm
van onderwijs te volgen, ook
iedereen daarvoor de capaciteiten
wel zal hebben. Dat is immers niet
het geval. Het komt er op aan met de
juiste capaciteiten ook de juiste
opleiding te volgen. Ik meen dat dit
uiteindelijk ook de motivatie van
studenten zal bevorderen. Nu raken
ze na veel teleurstellmgen het besef
weleens kwijt dat ze mogelijk een
verkeerde keuze gemaakt hebben en
voor het volgen van andere oplei–
dingen niet geschikt zijn. Volledig
aan de kant gaan staan van het
aanbod in onderwijsvoorzieningen
komt immers niet zelden voor. Dat
zou de overheid een zorg moeten
zijn. Een selectie vooraf zou de
onderwijsinstellingen ten goede
komen. Ze weten vooraf waarin ze
investeren. Bovendien kunnen selec–
tiecriteria ook een gezonde rivaliteit
tussen onderwijsmstellmgen bewerk–
stelligen en de kwaliteit van het
onderwijs daarmee verhogen. Het
huidige wetsvoorstel zal, zo zegt de
memorie van antwoord, wel geen
kwaliteitsverlies met zich
meebrengen, maar onzes inziens zal
het de kwaliteit ook niet vergroten.

Ik acht het ook niet uitgesloten
dat, aangezien er meer financiële
armslag is bij vroegtijdige selectie,
universiteiten rneer initiatieven zullen
nemen om zeer begaafde studenten
de gelegenheid te geven meer dan
één studierichting te volgen. De
huidige regeling is immers te weinig
afgestemd op het optimaal ontwik–
kelen van intellectueel kapitaal! Dat
zou weleens met zich kunnen
brengen, dat selectiecriteria vooraf
een goede studievoortgang en een
controle daarop bevorderen. Dat is
mijn mening.

Het voor ons liggende
wetsvoorstel is vooral op grond van
financiële overwegingen ingediend.
Dat is eigenlijk te weinig. Een andere
toelating via toetsen van criteria zal
naar mijn overtuiging niet alleen de
studieresultaten verbeteren, maar
ook fmancieel voor de overheid
aantrekkelijker kunnen zijn, immers,
dat kapitaalverlies is inderdaad als
zodanig te beschouwen.

Uit de memorie van antwoord
blijkt dat het kabinet van mening is
dat het eindexamen in het voortgezet
onderwijs de rol van selectie vervult.
Dat is naar onze mening slechts ten
dele waar. In de visie van het kabinet

wordt voorbijgegaan aan het grote
verschil in onderwijssysteem tussen
voortgezet onderwijs aan de ene
kant en de andere vormen van
onderwijs aan de andere kant, en
daarmee dus ook aan de problemen
die studenten met studies kunnen
hebben. Ook wordt voorbijgegaan
aan de mogelijke hiaten die in de
programma's van het voortgezet
onderwijs kunnen voorkomen. Later
het hoger beroepsonderwijs of het
wetenschappelijk onderwijs deze
hiaten laten opvullen, blijkt in de
praktijk onmogelijk zwaar te zijn.
Liever zou ik het proces omkeren.
Toepassing van selectiecriteria in
beroeps– en wetenschappelijk
onderwijs zal ook een versterking
betekenen van het voortgezet
onderwijs! Beide vormen van
onderwijs zullen in kwaliteit
toenemen. En daarom gaat het mij.
Ons huidige systeem werkt naar mijn
overtuigmg niet optimaal als het gaat
om het gebruik van intellectueel
potentieel.

Ik heb begrepen dat de minister
voor de gedane suggesties niets
voelt. Dat is jammer. Maar zou hij
ons niet een deel tegemoet kunnen
komen door bij bevoegde onderwijs–
instanties en adviesorganen te infor–
meren naar hun oordeel en visie in
dezen? Het kan toch niet zo zijn, dat
standpunten als starre dogma's gaan
functioneren en elke soepelheid van
heroriëntatie gaan missen? Met
belangstelling wacht ik de reactie
van de minister af.

D

De heer Ginjaar (WD): Voorzitter!
Ik wil vooropstellen dat mijn fractie
zich kan vinden in de doelstelling van
het wetsvoorstel als het gaat om de
bestrijding van het fenomeen
"spookstudenten". Wel wil zij er toch
een aantal kanttekeningen bij
plaatsen.

De minister verwacht, als wij het
goed hebben begrepen, ongeveer
100 mln. te verdienen (5% spookstu–
denten). Maar als de wet nu eens
100% effectief is? Dan zijn er geen
spookstudenten meer en dan mist de
minister die opbrengst. De vraag die
mijn fractie bijzonder intrigeert is,
hoe hij dan dat gat gaat dichten. Hij
kan daarvoor natuurlijk verschillende
methoden verzinnen. Een van die
methoden is natuurlijk om het
percentage van 25 omhoog te

brengen, maar dat zou een zeer
opportunistische benadering zijn. Wij
blijven overigens benieuwd naar het
antwoord op de vraag, hoe de
minister dat probleem gaat oplossen.

Daarnaast zit in de wet een
element van studievoortgangsbeoor–
deling, waarbij wij een aantal vraag–
tekens zetten. In de eerste plaats
zitten in de WHW al voldoende
instrumenten om te komen tot een
afgrenzing van studiemogelijkheden:
de maximale inschrijvingsduur, het
bindend studieadvies, de leeftijds–
grens en de maximale studiefinan–
cieringsduur. In de tweede plaats
zetten wij er een kanttekening bij
omdat de norm, zoals de minister
toegaf, volstrekt willekeurig is en
zelfs 100% zou kunnen zijn, zoals hij
in zijn antwoord heeft gesteld. Mijn
fractie is van mening dat er toch
grote bezwaren kleven aan deze
opzet.

In de eerste plaats denken wij dan
aan de hoogte van de norm. Je kunt
de vraag stellen of, wanneer je
überhaupt een norm stelt, die norm
dan dezelfde moet zijn voor ingewik–
kelde versus doorzichtige studies.
Het studieverloop bij een aantal
opleidingen is in sommige gevallen
streng gereglementeerd en in andere
gevallen van een zodanige aard dat
een grote mate van flexibiliteit
mogelijk is. In de tweede plaats
noem ik het probleem van de vlucht
naar makkelijke studies. Als ik kijk
naar de motivatie van studenten en
naar de beweegredenen op grond
waarvan zij tot een studie besloten
hebben, dan denk ik dat deze
benadermg kan leiden tot een vlucht
naar makkelijkere studies. Ik doel
dan niet zozeer op de in het
wetsvoorstel vastgelegde
benadering, als wel op de voort–
gangsbewaking in algemene zin. In
de derde plaats is er de mogelijkheid
dat er steeds meer studie-afbre–
kingen zullen plaatsvinden, later in
de studie. Wij hebben dan te maken
met verlies van human capital en
verlies van investeringen. Met andere
woorden: het is de vraag of je niet
op een andere wijze naar de studie–
voortgangsbewaking moet kijken en
of je het niet meer moet zoeken in
studiebegeleiding in de mstellmgen
zelf met grotere controle op de
voortgang. Uit de aard der zaak moet
er ook gekeken worden naar de
oorzaak, indien er vertragingen
optreden bij individuele studenten.
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Ginjaar

Dit kan liggen aan de positie van de
studenten. Het kan liggen aan de
studie zelf. Het kan ook liggen aan
de capaciteiten van de student.

Een andere opmerking die ik in dit
verband wil maken, is dat naar ons
gevoel gekeken moet worden naar
een betere selectie. In feite sluit ik
hiermee aan bij hetgeen de heer
Schuurman zei. Het diploma VWO
geeft nu een onvoorwaardelijke
toegang tot de propaedeuse. De
propaedeuse wordt als
selectie-element gezien. Het prop–
aedeuse examen is een selectie
moment. Wij denken dat je toch
beter naar die selectie moet kijken,
omdat het propaedeusejaar in veel
gevallen als een algemeen vormend
jaar wordt gezien. De effectiviteit
van een dergelijk propaedeusejaar
kan dan worden betwijfeld. Als
gevolg daarvan kun je vervolgens
weer zeggen dat de effectieve studie
dan wordt teruggebracht tot drie
jaar, zelfs minus eventuele stages.

Bovendien is het zo dat de
aansluitmg VWO/HO niet altijd in
voldoende mate aanwezig is. Het
komt voor dat in het tweede jaar
door studenten wordt geconstateerd
dat er een deficiëntie is in exacte
vakken, zoals wiskunde B of schei–
kunde. Mijn fractie denkt dat dit
geen goede zaak is. Studenten
vinden dit zelf ook geen goede zaak.
Zij vragen om betere voorlichting
vanuit de instelling. Zij stellen zelfs
de vraag of de instelling voor
komende lichtingen studenten niet
een bepaald keuzepakket verplicht
wil stellen. Instellingen zijn in het
algemeen erg laks bij het benaderen
van dit soort problemen. Een betere
aansluitlng van het VWO op het HO
is dus essentieel om de nodige
studievoortgang te bevorderen.
Verder moet er verplicht voorlichting
worden gegeven over de noodzaak
om in het bezit te zijn van een
vooropleiding in bepaalde vakken.
Ten slotte moet er een betere
ingangsselectie plaatsvmden, hetzij
bij het intreden, hetzij na de propae–
deuse. In het laatste geval zal
volgens ons evenwel de totale
studieduur verlengd moeten worden.
De heer Schuurman heeft gevraagd
of er niet in algemene zin een advies
kan worden gevraagd over deze
problematiek. Ik ben zeer benieuwd
naar de reactie van de minister
hierop.

Voorzitter! Op pagina 5 van zijn

antwoord gaat de minister in op onze
vraag over het feit dat de omzetting
van rechtswege van de beurs in een
lening wel wordt medegedeeld aan
de student, terwijl het van
rechtswege vaststellen als beurs niet
aan de student wordt medegedeeld
De minister zegt dat hij dit helemaal
niet zo belangrijk vindt. Immers, die
onvoorwaardelijke vaststelling brengt
nu eenmaal niet met zich mee dat er
grond is voor een bezwaar– of
beroepsprocedure tegen de
omzetting. Dat is juist. Wij denken
echter toch dat het belangrijk is om
te horen dat die omzetting heeft
plaatsgevonden. Daar zijn twee
redenen voor. De minister zegt dat
alles goed geregeld is en dat de
administratieve voortgang van het
hele proces verzekerd is. Er moeten
echter twee stappen worden gezet.
In de eerste plaats moet de instelling
een aantal dingen doen. In de
tweede plaats moet de Informatise–
nngsbank een aantal dingen doen.
Dat betekent dat er van alles mis kan
gaan. De heer Kuiper heeft daar ook
het een en ander over gezegd Ik
denk dat het onjuist is om te stellen
dat een student, als hij geen bericht
krijgt, dan automatisch kan
aannemen dat alles in orde is. Als hij
op een gegeven ogenblik merkt dat
het niet in orde is, is het veelal te
laat, wat dan weer leidt tot heel
moeilijke procedures, nog los van de
onverkwikkelijkheid voor de student
zelf.

Voorzitter! Wij hadden gevraagd
naar een overzicht van de wijzi–
gingen van de Wet op de studiefi–
nanciering in deze kabinetsperiode.
Tja, 22 plus 3; het is feitelijk
onthutsend. De heer Kuiper heeft
gesteld dat afzonderlijke behandeling
betekent dat we een goed overzicht
hebben van de ratio van elke
wijziging. Dat is zeker waar, maar
aan de andere kant moet toch ook
geconstateerd worden dat de
samenhang dan volstrekt ontbreekt,
te meer omdat veelal sprake is van
een budgettaire reden, wat gewoon
betekent dat velen door de bomen
het bos niet meer kunnen zien, ook al
omdat de elementen in de verschil–
lende ratio's steeds wisselende
factoren zijn. Mijn fractie acht dit
een slechte zaak van beleid maken
en uitvoeren. Nu blijkt uit het
antwoord van de minister dat er nog
weer een vereenvoudiging op komst
is. De minister heeft in maart een

uitvoerig stuk aan de Tweede Kamer
gestuurd, waarin alle mogelijke
voornemens staan. Mijn fractie
hoopt dat de wijzigingen die tot ons
komen, niet op dezelfde wijze
worden doorgevoerd als tot nu toe
het geval is geweest. Wij maken ons
te meer ongerust, omdat de minister
al heel duidelijk heeft gezegd dat het
tijdstip van invoering niet voor alle
wijzigingen steeds hetzelfde zal zijn.

De minister zegt ook dat het beleid
door de voorliggende wetgeving
steeds meer reliëf krijgt. Ik hoop dat
het geen avantgardistisch reliëf is;
dat is goed in de kunst, maar niet in
beleid.

D
De heer Vis (D66): Mijnheer de
voorzitter! Dat u mij aanvankelijk niet
op het sprekerslijstje aantrof, heeft
te maken met de overweging dat
bijklussende hoogleraren in de
Eerste Kamer ook niet al te veel aan
het woord moeten zijn. Maar er was
toch een aspect in deze zaak dat ik
niet onvermeld wilde laten, al
hebben anderen dat ook al zijdelings
aangevoerd.

Wat ik bedoel is dit. Het hoofddoel
van het voorstel is het leggen van
een verband tussen studiefinan–
ciering en studievoortgang. Het
leggen van dat verband op die
manier is in principe iets nieuws, en
daar zijn wij ook wel voor. Een
zekere verhouding tussen rechten en
plichten valt te verdedigen, rnaar
welke verhouding? De minister dacht
daar aanvankelijk wat anders over
dan de Tweede Kamer, en men is het
daar eens geworden over de
minimale norm van 25% studie–
punten per jaar in het eerste en de
volgende jaren. Is dat redelijk? Laten
we dat nu eens aannemen. De
minister heeft ook al laten doorsche–
meren dat het denkbaar is dat de
norm zal worden opgehoogd, en dat
daarbij dan de initiële ervaringen van
dit voorstel een basis zullen zijn. Die
verhoging, is die dan ook redelijk?
De vraag is eigenhjk, waar de
minister de redelijkheid aan toetst.
Als 25% redelijk is en 30% ook,
evenals 40%, dan komen er natuurlijk
langzamerhand vraagtekens, want
het begrip wordt wat uitgerekt.

Ik kom daarop, omdat de minister
ook een financiële opbrengst van dit
voorstel heeft genoemd: 100 mln.
structureel, met nog wat erbij
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vanwege de ophoging in het eerste
jaar, die in de aanvankelijke raming
niet was meegenomen. Ik denk dat
dat bedrag van 100 mln. grotendeels
natte-vingerwerk is, en ergens in de
stukken heeft de minister dat min of
meer ook wel toegegeven. Het is
weliswaar gebaseerd op het aantal
no-show-studenten, maar dat aantal
gaat natuurlijk veranderen: 25% van
de studiepunten is niet zo erg
moeilijk te halen, en
no-show-studenten zijn misschien
heel intelligente studenten. Gesteld
nu dat de opbrengst van 100
mln.-plus niet gehaald wordt. Wat is
dan de conclusie van de minister?
Zegt hij dan: De normstelling werkt,
de studenten studeren harder, ik laat
de norm, zoals zij is? Of zegt de
minister: Het financiële rendement
van de maatregel is te gering, ik
moet de norm ophogen, zodat het
financiële rendement toeneemt? En
andersom: Gesteld dat de geraamde
opbrengst wel wordt gehaald. Wat is
dan de conclusie van de minister?
Zegt hij dan: Ziezo, de
no-show-studenten zijn eruit
gezeefd, de maatregel werkt, meer
hoeft niet? Of zegt hij: Er zitten er
vast nog meer in, wij gaan de norm
nog wat verhogen? Ik kan het ook
wat korter zeggen: Wat gaat de
minister eigenlijk evalueren op basis
van deze wet? Wat zijn de toetsings–
criteria in dat evaluatieproces voor
het vervolg van dit soort wetgeving?
Heeft hij die dan? Zo ja, welke zijn
dat dan? Als hij ze niet heeft, hoe
denkt hij die dan op te sporen?

In de memorie van toelichting
schrijft de minister, dat de huidige
norm - dat was overigens de norm
van 10% in het eerste jaar en 25% in
de volgende - zodanig is vastgesteld,
dat studerenden deze redelijkerwijs
met een normale inspanning kunnen
halen. Dat lijkt mij onzin, want wie
met een normale inspanning slechts
25% van de noodzakelijke studie–
punten binnenhaalt, moet wel een
bovenmenselijke inspanning leveren
om in vijf jaar af te studeren. Als
25% normaal is, dan doet de normale
student pakweg een jaar of 16 over
de studie. Het zijn de woorden van
de minister. De vraag is, of hij aan
die redelijkheidsomschrijving, die
normale inspanning, eigenlijk niet
vastzit, waardoor de verhoging in
deze definitie tot een abnormale
inspanning zal leiden.

Ik bedoel dit alles niet als een

soort intellectuele spielerei, maar om
duidelijk te maken dat wij grote
twijfels hebben over het vervolg van
dit soort wetgeving, deze toekom–
stige normverhogingen. Zullen wij
vroeg of laat niet gewoon tot de
conclusie komen, dat in plaats van
deze periodieke ophogmg van de
normen, een ingangsselectie, een
ingangscontrole beter, efficiënter en
eerlijker is, daarbij erkennende dat
het eindexamen voortgezet
onderwijs niet werkelijk de rol van
selectie vervult?

D

Minister Ritzen : Voorzitter! Ik dank
de geachte afgevaardigden voor de
gestelde vragen en de gemaakte
opmerkingen. Ik dank hen ook voor
de steun die zij betuigen aan het
voorliggende wetsvoorstel.

De heer Kuiper heeft gevraagd hoe
hij dit wetsvoorstel moet zien in het
kader van de verdere ontwikkelingen.
Ook de heer Vis is nadrukkelijk op
deze kwestie ingegaan. De heer
Kuiper beperkte zijn vraag tot het
element van de voorwaardelijkheid in
de toekenning van de beurs. Dat
element zal ook in de vervolgfase
behouden blijven. De gedachte is
dus: De systematiek blijft overeind.
Wel is er alle aanleiding om na te
gaan, of een verhoging van de
normen niet voor de hand ligt. Ik zeg
wat dat betreft tegen de heer Vis: In
termen van evaluatie gaat het om de
wijze waarop normverhoging en
verbetering van studeerbaarheid
hand in hand gaan. In de memorie
van toelichting van het wetsvoorstel
wordt ervoor gekozen om te
beginnen met het in feite doen
herleven van een traject dat eerder
in ons land volstrekt gebruikelijk was,
op de wijze van: Stap voor stap.
Daarbij moeten de mogelijkheden
van de instellingen voortdurend voor
ogen worden gehouden. Ook de
uitvoeringsmogelijkheden moeten
goed voor ogen worden gehouden.
Hetzelfde geldt voor de psychische
rek bij de studenten, want ook deze
toch zeer beperkte normen hebben
in eerste instantie toch tot schokef–
fecten aanleiding gegeven in de
studentenwereld. De mogelijkheden
van de studenten om goed te kunnen
voldoen aan de normen moeten ook
goed in de gaten worden gehouden.
Dat is het onderwerp studeer–
baarheid, dat zo hoog op de politieke

agenda is gezet. Natuurlijk zijn hoge
normen in abstracto mogelijk in deze
fase. Toch heb ik mij daar ook in de
Tweede Kamer tegen verzet. In de
Tweede Kamer was er in feite een
meerderheid aanwezig voor hoge
normen. Ik heb mij daartegen verzet
op grond van een tweetal elementen.

Het eerste element betrof de
benadering van de kant van de
universiteiten en hogescholen met
betrekking tot de uitvoerbaarheid.
Gemotiveerd kon men aangeven dat
hogere normen aanleiding zouden
geven tot disproportionele energie,
te besteden aan het inrichten van het
curriculum. De wijze waarop het
curriculum wordt ingericht zou
moeten kunnen voldoen aan een
benadering waarin normen een grote
rol spelen. Een pakket waar nu
bijvoorbeeld een groot aantal studie–
punten voor staat, zou in het kader
van de hogere norm in een aantal
stukken moeten worden opgedeeld
om recht te kunnen doen aan de
feitelijke voortgang die door
studenten is geboekt.

Het tweede element heeft
betrekking op problemen met
betrekking tot de studeerbaarheid.
Het abstracte alternatief, namelijk
dat van 100% controle van de studie–
voortgang - overigens een alternatief
dat in de meeste ons omringende
landen bestaat - is voor vele univer–
siteiten en hogescholen niet haalbaar
voor studenten, omdat een kleine
vertraging vaak cumulatieve
gevolgen heeft. Dat is als een steen
die van de berg afrolt en zo een
lawine tot stand brengt. Er zijn
relatief gezien nog weinig systemen
binnen universiteiten - in meerdere
mate overigens binnen hogescholen
- waarbij achterstand gemakkelijk
kan worden ingehaald. Dit is
overigens niet een kwestie die door
de natuur zo gegeven is. Het heeft te
maken met een vrij ouderwetse
inrichting - ik aarzel niet om die term
te gebruiken - van universiteiten,
waarbij die mogelijkheden als
zodanig niet onder ogen worden
gezien. Universiteiten realiseren zich
dat en zij houden zich ook nadruk–
kelijk bezig met het verbeteren van
de studeerbaarheid. Het geeft vaak
spanningen binnen universiteiten,
omdat, zeker als het gaat om de
grotere studierichtingen, niet altijd
de middelen en faciliteiten
beschikbaar zijn om de betere
begeleiding mogelijk te maken waar
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Ritzen

de heer Kuiper op wees.
Tussen de opvatting van de heer

Kuiper over degenen die geen
studiefinanciering genieten en de
opvattingen die in de schriftelijke
gedachtenwisseling door de PvdA
naar voren zijn gebracht bestaat een
spanningsveld. Ik heb het gevoel dat
de waarheid ergens in het midden
ligt en dit zeg ik niet uit een oogpunt
van bevordering van de coalitiepo–
litiek, want dat kan ook een doel op
zichzelf zijn. Aan de ene kant geldt
voor degenen die geen studiefinan–
ciering genieten al een grotere
prikkel om de studie te voltooien
binnen die tijd die daarvoor staat.
Aan de andere kant moeten ook
diegenen zich realiseren dat men
aanspraak maakt op overheids–
gelden. Dus ook in die situatie zou
een te lange studieperiode niet voor
de hand liggen. Dit punt wordt voor
een deel ovengens via de bekos–
tiging geregeld en kan op die manier
ook verder worden geregeld. Ik sluit
ook helemaal niet uit dat er via de
bekostigmg, ook voor deeltijdstu–
denten, beperkingen worden
opgelegd aan het gebruik van
studietijd. Die beperkingen bestaan
overigens al in de Harmonisatiewet,
maar ik kan mij heel goed voorstellen
dat dit in de toekomst nog verder in
beeld komt. Overigens is er
überhaupt alle aanleiding voor om,
aangezien de politiek in het
algemeen beleid uitstippelt - zeker
de regeringspartijen - waarbij de
aanspraken op studiefinanciering
opnieuw worden bezien, evenals de
mogelijkheden om tot vermindering
van aanspraken te komen, na te gaan
in hoeverre het kiezen voor alterna–
tieve trajecten, bijvoorbeeld in
deeltijdonderwijs, kan worden
bevorderd. Ik zeg de geachte
afgevaardigde graag toe dat ook dit
element in de notitie over de verdere
ontwikkeling van de studiefinan–
ciering in het kader van de
aanpassing aandacht zal krijgen.

De heer Kuiper heeft gevraagd
naar de specifieke uitvoeringspro–
blemen die gesignaleerd zijn door de
HBO-raad. Hij merkte op dat de
instellingen nog niet in staat zijn om
het systeem van studiepunten in te
voeren. Wij hebben daarvoor een
aparte uitvoeringsgroep mgesteld.
De oorspronkelijke taakverdeling
tussen staatssecretaris en minister
reflecteerde het feit dat wij onverkort
blijven vasthouden aan het enorme

belang van uitvoering. Op dit
moment hebben wij nog geen
aanwijzingen dat er een beroep zal
worden gedaan op die uitzonderings–
regelmg Dat leek in eerste instantie
wel het geval. De HBO-raad heeft er
ook een groot punt van gemaakt. Wij
hebben die uitzonderingsregeling
opgenomen in de wetgeving, maar
tot op dit moment is er nog geen
beroep op gedaan. Ik sluit echter
niet uit dat er nog verzoeken binnen–
komen, maar dan gaat het om een
zeer beperkt aantal. Als het er vijf
zijn, is het al heel veel. Ik kan mij
trouwens heel goed voorstellen dat
wij dat aantal tot nul zouden kunnen
reduceren.

De heer Schuurman heeft een
opmerking gemaakt die ik lastig te
beantwoorden vind. Ik kwam deze
vandaag ook tegen in Het Finan–
cieele Dagblad in een column van de
heer Zijderveld, die hierin klaagt en
zijn oude idee van het beleidsmora–
torium doet herleven. Ik zou graag
op een rijtje willen hebben - ik zal dit
voor mijzelf ook eens nagaan - wat
voo' soort beleidsintensiteit er in de
afgelopen jaren met betrekking tot
het hoger onderwijs geweest is. Los
van de studiefinanciering, waar ik
naar aanleiding van de opmerkmgen
van de heer Ginjaar nog een reactie
op zal geven, is er in deze periode
sprake geweest van het doorzetten
van de WHW in de vorige kabinets–
periode ontwikkeld. Ik beschouw dit
als het afwikkelen van een traject. Er
is ook sprake geweest van het
doorzetten van de ontwikkeling met
betrekking tot onderzoeksscholen. In
de beleidsintensiteit blijven verder
uitsluitend de afspraken gemaakt
rondom de hoofdlijnenakkoorden. Ik
denk dus dat er, wanneer het om de
beleidsintensiteit gaat, makkelijk een
vijandbeeld wordt opgeroepen
zonder dat dit in feite op juistheid
berust.

Er is natuurlijk een intensieve
dialoog tussen overheid en universi–
teiten en hogescholen. Er zijn ook
nadrukkelijk een aantal vragen door
de overheid, de samenlevmg aan de
universiteiten te stellen. Dit mag ook
nooit verflauwen. Het gaat hierbij om
vragen van "studeerbaarheid" of
vragen die worden opgeroepen door
rapporten van visitatiecommissies. Ik
betwist echter dat er sprake zou zijn
van "disproportionele" activiteiten
met betrekking tot het beleid voor
het hoger onderwijs. Volgens mij is

er zelden zo weinig wetgevmg in het
hoger onderwijs geweest als in de
afgelopen 15 tot 20 jaar. Ik wil graag
bij een volgende gelegenheid
proberen, deze opvatting te onder–
bouwen.

Tegelijkertijd is er wel een inten–
sieve dialoog. Hierbij doet zich
overigens een kwestie voor van
zowel politiek als wetenschappelijk
belang. Aan de ene kant constateren
wij dat de Nederlandse universiteiten
en hogescholen de meest autonome
zijn, aan de andere kant blijkt dit
gepaard te gaan met nogal wat
vijandbeelden De animositeit - voor
zover je hier een thermometer voor
hebt - lijkt in Nederland zeer groot te
zijn. De spanning tussen instellingen
en ministerie lijkt in Nederland, in
verhouding tot andere landen in
Europa, het grootst te zijn. Vandaag
komt dit beeld naar voren. De feite–
lijke achtergrond van het beeld zou
ik willen bestrijden.

Voorzitter! Ik kom bij het punt van
de selectie. Ik denk dat de selectie in
de eerste plaats moet worden
gezocht in een verbetermg van de
tweede fase voortgezet onderwijs.
Wij hebben hiervoor de nodige zaken
op de rails gezet. Wij hebben ons
voorzien van een voortreffelijke
stuurgroep onder voorzitterschap
van mevrouw Ginjaar-Maas Wij
hebben er alle vertrouwen in - en wij
hebben ook de steun van de Tweede
Kamer voor de lijnen die zijn uitgezet
en die neerkomen op een
aanscherping van de tweede fase
voortgezet onderwijs - dat selectie
aan de poort voorlopig niet bovenaan
de agenda zal behoeven te staan. Dit
zou ook de druk wegnemen bij het
komen tot verbetering van het voort–
gezet onderwijs. Ik denk dat we de
deze druk maximaal moeten houden,
zowel wat betreft de eisen die
gesteld worden - waardoor "pretpak–
ketten" of soortgelijke arrange–
menten worden vermeden - als ook
wat betreft het in eerste instantie tot
stand brengen van het leren leren bij
het voortgezet onderwijs. Het moet
in ons land niet zo zijn dat je moet
wachten tot je naar de universiteit of
hogeschool gaat voordat je leert
leren.

Als ik kijk naar de wijze waarop de
basisvorming nu wordt ingevoerd en
de wijze waarop het projectmana–
gement basisvorming dit aanpakt
met het zogenaamde TVS-pakket, zie
ik hierin zeer hoopvolle ontwikke–
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lingen. Ik wil niet zeggen dat dit
morgen gerealiseerd zal zijn. Ik wil
ook niet zeggen dat dit proces
zonder slag of stoot gaat. Wij zien in
de basisvorming echter goede eerste
stappen naar vernieuwing van het
onderwijs, sterk gericht op het
bevorderen van het leren. Wij
hebben voor de tweede fase voort–
gezet onderwijs qua hoofdlijnen een
brede politieke en maatschappelijke
steun. Dit wordt ook zo ervaren in
het voortgezet onderwijs. In mijn
ogen betekent dit dat wij de kern van
het debat niet moeten leggen bij de
selectie aan de poort.

De heer Schuurman heeft
vervolgens gevraagd - en hij raakt
mij hiermee een beetje in mijn ziel -
hier geen dogma's van te maken en
aan te geven dat er de bereidheid is
om het denken hierbij niet stil te
zetten. Ik zeg dit graag aan de heren
Schuurman, Ginjaar en Vis toe. De
ARO en de WRR zijn bezig met
studies over het hoger onderwijs. Ik
zal met nadruk vragen om in het
kader van de totale beleidsontwik–
keling, rekening houdend met de
ontwikkelingen in de basisvorming
en in de tweede fase voortgezet
onderwijs, ook het element van
selectie aan de poort mede in de
beschouwingen te betrekken. Ik vind
ook dat dit niet buiten beschouwing
mag blijven.

De heren Ginjaar en Vis hebben
gevraagd wat er gebeurt als het
bedrag van 100 mln. niet meer wordt
binnengehaald. Daarop zal met grote
vreugde worden gereageerd. Men
moet zich dat kunnen voorstellen,
want het beleid gaat niet over de
centen, maar over de inhoud.
Vervolgens doet zich een probleem
voor met betrekking tot de uitgaven
van de rijksoverheid, dat naar bevind
van zaken moet worden opgelost.
Het niet meer binnenhalen van dat
bedrag beschouw ik dan ook niet als
het zwaard van Damocles. Het is dan
ook zeker geen automatisme dat in
dat geval normen zullen worden
opgeschroefd. Er is geen relatie,
zelfs niet met de studiefinanciering.
Er is in zekere zin een relatie met de
begroting van Onderwijs, maar die
vormt weer een onderdeel van de
totale uitgaven van de rijksoverheid.
Als de invulling van dat bedrag ten
koste zou gaan van de kwaliteit van
het onderwijs, dan is er sprake van
een politiek punt, dat op de
begroting van Onderwijs niet afzon–

derlijk beschouwd kan worden
De heer Ginjaar heeft gevraagd

naar aparte normen voor verschil–
lende soorten studies. Ik ben daar
geen voorstander van. Ik vind dat
iedere studie binnen de cursusduur
moet kunnen worden afgerond. Ik
besef dat deze opvatting nogal ver
afstaat van de praktijk van tien jaar
geleden en ook nog van de praktijk
van dit moment. Het is ook niet altijd
even gemakkelijk te realiseren. Er is
echter ook sprake van ontwikke–
lingen waarbij er niet direct redenen
zijn om te komen tot differentiatie.

Het aspect moeilijke versus
gemakkelijke studies moet in eerste
instantie beoordeeld worden op
basis van andere instrumenten. De
SER pleit ervoor, zelfs de college–
gelden afhankelijk te maken van de
mate waarin de desbetreffende
studie aansluit op de arbeidsmarkt.
Ik heb dat altijd een wat
merkwaardige opvatting gevonden,
omdat het aansluiten op de arbeids–
markt ook zichtbaar moet zijn. De
arbeidsmarkt moet het perspectief
bieden dat het volgen van een
bepaalde studie buitengewoon
aantrekkelijk is vanwege de perspec–
tieven op die markt. Het moet
bijvoorbeeld voor technici duidelijk
zijn dat zij goed betaald gaan
worden. Wij kunnen er wel heel hard
aan trekken, maar als de andere
partij daaraan niet meewerkt, is er
weinig ruimte om iets te bewerkstel–
ligen. Ik schuif de opvatting van de
SER niet terzijde, maar ik ben in
dezen dan wel voorstander van een
combinatie, dus zowel de arbeids–
markt als het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. Er
wordt intensief overleg gevoerd over
de uitwerkmg van technische studies
in een eerder gesloten convenant om
te bevorderen dat ook werkgevers
zich volledig verantwoordelijk
verklaren voor aspecten van de
opleiding van technici, gerelateerd
aan de arbeidsmarkt. Wij kunnen
jongens en meisjes niet bij de haren
naar zo'n studierichting slepen. De
paar gulden die wij extra aan de
studiefinanciering zouden kunnen
besteden of die wij in mindering
zouden kunnen brengen op de colle–
gegelden, wegen niet op tegen
andere aspecten, zoals het beeld dat
men van het beroep en de beloning
ervoor heeft en zelfs ook van de
werkloosheid. In het huidige
conjuncturele dal zijn de werkgele–

genheidsperspectieven absoluut niet
zo gunstig als zij zouden moeten zijn.
Het is ook een verantwoordelijkheid
van de werkgevers om te bevorderen
dat het conjuncturele dal mede
wordt overbrugd.

De heer Ginjaar heeft gevraagd
naar de wijze waarop studenten
ervan op de hoogte worden gesteld
dat zij na verloop van een studiejaar
al dan niet een gift krijgen. Dat
gebeurt door de eigen universiteit of
hogeschool. Dat is naar mijn mening
voldoende. Er kunnen echter fouten
worden gemaakt. Ik denk dat wij er
bij 600.000 studiefinancieringsge–
rechtigden en 400.000 studiefinan–
cieringsgerechtigden in het hoger
onderwijs altijd rekening mee
moeten houden dat er wel eens een
fout zal worden gemaakt, waarbij de
universiteit of de hogeschool tegen
de betreffende student zegt dat hij
zijn beurs behoudt omdat hij
voldoende punten heeft behaald en
waarbij dan blijkt dat dit bij de Infor–
matiseringsbank, om welke reden
dan ook, op een andere wijze is
geadministreerd. Dat kan achteraf
worden rechtgezet. Als je daarover
als student overigens nog
onzekerheid zou hebben, omdat je
op de grens zit, kun je altijd bij de
steunpunten nog vragen hoe het
verlopen is. Ik zie er nogal tegenop
om elke student vervolgens door de
Informatiseringsbank een briefje te
laten sturen, waarin staat dat de
student de beurs houdt, omdat voor
95% van de studenten volstrekt
helder is dat die voorwaardelijkheid
heeft geresulteerd in een definitieve
gift.

De heer Ginjaar heeft verder zijn
opvatting over de beleidsintensiteit
gedemonstreerd aan de hand van de
"22 plus 3". Ik merk daarbij op dat
wij ons er in dat opzicht duidelijk van
moeten vergewissen dat 11 van de
22 gevallen te maken hebben met
wetsvoorstellen die elders zijn
ontwikkeld. De studiefinanciering kan
zich niet onttrekken aan aanpas–
singen als de Oort-wetgeving en de
WCBO worden gepasseerd en als er
sprake is van de Algemene wet
bestuursrecht, omdat het College
van beroep daarbij is betrokken,
enzovoort. Het gaat dus in feite over
in totaal 11 wetsvoorstellen. Ik daag
al degenen die zeggen dat er geen
samenhang is in die omvang, uit om
dat te illustreren. Ik kan die
samenhang immers heel goed
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plaatsen in termen van de uitge–
brachte nota's. Ook het wetsvoorstel
dat vandaag op tafel ligt, is eerder
aangekondigd in het totaalbeeld van
de ontwikkeling van de studiefinan–
ciering. Die ontwikkeling gaat in feite
uit van de lijn dat wij als samenleving
in staat zijn om voor iedereen éèn
goede, hoge opleiding te verzorgen;
"goede" wordt dan gebruikt in de zin
van "van hoge kwaliteit". Die
opleiding heeft dan wel een beperkte
duur. Dat betekent ook dat er in
beperkte mate studiefinanciering
voor beschikbaar is en dat die
studiefinanciering dus optimaal moet
worden gebruikt Dat is - heel kort
door de bocht samengevat - de
filosofie die in de heroriënteringsno–
titie aan de orde is geweest.

Met betrekking tot de vraag van de
heer Vis over de evaluatie merk ik op
dat het vooral gaat over evaluatie
over de mogelijkheden om redelij–
kerwijs te kunnen blijven voldoen aan
de criteria. Ik denk dat de door de
heer Vis gewraakte formulering
misschien niet de meest gelukkige is,
maar de bedoeling daarvan is
duidelijk ledereen moet redelij–
kerwijs kunnen voldoen aan die
grens van 25% van de punten, als de
betreffende persoon althans gemoti–
veerd is voor de studie en zich ook
voluit daarvoor inzet.

De heer Vis (D66): De echte
redelijkheid ligt natuurlijk gewoon in
100% of de maximale studieduur
plus 1 jaar. Alles wat onder die 100%
komt, is een soort aardigheid en
toegeeflijkheid, maar als wij
vaststellen dat iemand in vijf jaar kan
afstuderen, is dat natuurlijk de norm.
Dat hebt u echter eigenlijk ook al
gezegd.

Minister Ritzen : Dat heb ik ook al
geïmpliceerd in mijn antwoord; ik zie
dat inderdaad als een stapsgewijs
proces dat nog niet onmiddellijk kan
worden gerealiseerd.

D

De heer Schuurman (RPF):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister hartelijk voor de beant–
woording van mijn vragen en voor
zijn beschouwingen naar aanleiding
van mijn opmerkingen en zelfs naar
aanleiding van een indruk die ik
gewekt zou hebben. Ik geloof dat er
een verschil in optiek in het geding is

op het punt van de beleidsintensiteit.
Daarbij kijkt de minister natuurlijk
naar de afgelopen paar jaar, maar ik
heb een wat langere termijn
genomen en daardoor druk ik mij
ook anders uit. Ik denk echter niet
dat daar verder veel verschil tussen
zit.

Met betrekking tot de selectie
vooraf zei de minister - en dat heb ik
echt niet begrepen - dat er een
commissie aan het werk is die gaat
kijken naar de tweede fase van het
voortgezet onderwijs en dat, als wij
nu zouden komen met de
mogelijkheid om selectiecriteria toe
te passen, de druk op die commissie
zou afnemen. Ik dacht juist dat die
commissie daardoor onder druk kan
worden gezet, want dan zou de
commissie de ernst weten van het
feit dat het voortgezet onderwijs
inderdaad geen hiaten laat bestaan
en geen steken laat vallen met
betrekking tot de eisen die gesteld
moeten worden aan het hoger
beroeosonderwijs en het weten–
schappelijk onderwijs. Dat is dus net
omgekeerd, maar ik kan de minister
verkeerd begrepen hebben!

ten laatste opmerking betreft een
dankbetuiging. Ik ben blij dat de
minister heeft toegezegd om via zijn
adviesorganen de "selectiecriteria
vooraf" nog wat meer te bekijken.
Het is mij overigens opgevallen dat
de minister, in allerlei bewoordingen,
sterker aan een dergelijke richting
denkt dan ik aanvankelijk uit de
stukken meende te moeten
opmaken.

D

Minister Ritzen : Mijnheer de
voorzitter! Het is inderdaad mijn
opvatting dat wij niet "te veel
tegelijk" moeten doen. De heren
Schuurman, Ginjaar en Vis brachten
de opvatting van selectie aan de
poort naar voren. Die opvatting
correspondeert met de vraag in
hoeverre het VWO– of het
HAVO-diploma voor de hoge scholen
een voldoende selectiemaatstaf zou
zijn. Als die maatstaf onvoldoende
zou zijn, dan is er alle aanleiding toe
om in eerste instantie te bekijken
hoe de koppeling kan worden
bevorderd. Dat die koppeling tussen
het hoger onderwijs en het voort–
gezet onderwijs onvoldoende is,
wordt ook door universiteiten en
hoge scholen naar voren gebracht.

Verbetering van die koppeling
betekent verbetering van VWO en
HAVO. Dat is ook de lijn die gekozen
is, waardoor het vertrouwen bestaat
dat in de toekomst verbetering kan
worden bevorderd op die plaatsen
waar nu nog niet op alle fronten
sprake is van voldoende aansluiting.

De heer Ginjaar (VVD): Er vallen
twee aspecten te onderscheiden aan
de selectie bij de poort In de eerste
plaats is dat de aansluiting van VWO
en hoger onderwijs in de zin van het
vakkenpakket. In de tweede plaats is
dat de kwaliteit, het niveau van de
vooropleiding. Beide aspecten,
alhoewel totaal verschillend van
elkaar, zijn hier in het geding.

Minister Ritzen : Ik wil dat graag
onderschrijven. Ik sluit zeker niet uit
dat ook na een versterking van
takenpakket en kwaliteit van HAVO
en VWO - die twee aspecten neem
ik graag over - toch nog sprake kan
zijn van verdere stappen ten aanzien
van selectie bij de poort. Dat zou
kunnen passen in de lange-termijn–
ontwikkeling van het hoger
onderwijs. Dat is overigens wel een
ontwikkeling die heel sterk aansluit
bij de WHW, waarin in feite door een
omdraaiing de ruimte is geboden
voor het aanbrengen van juist dit
soort selectiemaatstaven bij de
universiteiten. De WHW neemt
afstand van de wetten die daarvoor
zijn aangenomen, in die zin dat in die
wetten wel sprake was van selectie
bij de HBO en juist niet bij de univer–
siteiten. Dat was overigens interna–
tionaal gezien niet uitzonderlijk en
kan historisch gezien goed geplaatst
worden. Het paste echter niet meer
in de opvatting over de lange
termijn. Wij moeten nu eerst door
een fase waarin beide selectie-vrij
gemaakt worden, met een enkele
uitzondering, en vervolgens de
mogelijkheden gaan verkennen. Dat
hangt overigens ook weer samen
met de rol van de propaedeuse.
Selectiviteit bij de propaedeuse is
het onderwerp geweest van het
bilaterale overleg en het zal, net als
in de hoofdlijnakkoorden en het
HOOP van 1992, ook in het HOOP
van 1994 weer een hele grote rol
gaan spelen. Dat heeft voorafscha–
duwende werking, zeker ook in
combinatie met het bindende advies
en de normen die zijn aangelegd in
dit wetsvoorstel.
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De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van wet van het

lid Achttienribbe-Buijs c.s. tot
wijziging van de Wet op de
Registeraccountants en de Wet
op de Accountants-Admini–
stratie-consuienten (wijziging in
verband met de invoering van de
Achtste Richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeen–
schappen inzake het vennoot–
schapsrecht) (22313) .

De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Boorsma (CDA): Vporzitter!
Namens de CDA-fractie wil ik de
initiatiefnemers van het wetsvoorstel
complimenteren, omdat na
aanvaarding van het voorstel een
wettelijke uitvoering wordt gegeven
aan de Achtste EG-Richtlijn van
1984. Het laatste was nodig ook. De
uiterste datum voor implementatie
was 1 januari 1990, zodat Nederland
bepaald in gebreke is gebleven Dat
merken wij dan op over een land dat
internationaal wordt geprezen om de
kwaliteit van de beroepsbeoefenaars,
teruggaande naar mensen als
Limperg. De kwaliteit van de
beroepsbeoefenaars in de praktijk en
de wetenschap is een verworvenheid
welke voor een groot deel te danken
is aan de zelfregulering door de RA's
en de AA's, door het NIVRA en de
NOVAA en de aangesloten kantoren.
Ik noemde de oude grondlegger
Limperg. Ik denk dat het interna–
tionale aanzien van het vak teruggaat
naar mensen van naam - ik noem
een paar oudjes in het vak - zoals
Wortel, Schoonderbeek en Van
Zuthem. Het zal straks duidelijk zijn
waarom ik deze mensen, allen RA's,
noem.

Men zou de vraag kunnen stellen
of het nog nodig is, dit wetsvoorstel
te behandelen Zelfs indien alle
vragen beantwoord zouden zijn, dan
nog zouden wij het op prijs stellen
om het te behandelen, juist om de
indieners ermee te complimenteren.
Het is immers bepaald ongebruikelijk
dat leden van de Tweede Kamer het
recht van initiatief benutten. De

manier waarop dat nu gebeurt, strekt
hun tot sieraad, omdat het gaat om
een zeer complexe zaak. Daarom
nogmaals, zelfs als alles gezegd zou
zijn, is behandeling nog nodig.

Wat de complimenten voor de
indieners betreft, complimenteer ik
allereerst de oud-CDA-collega van
de overzijde, de heer Hajé
Schartman, die tijdens de rit burge–
meester is geworden. De andere
indieners, waarvan ik vooral
mevrouw Achttienribbe-Buijs noem,
hebben het werk overgenomen.
Straks kan de wet op hun naam
geschreven worden.

Maar voordat het zover is, is eerst
een kritisch onderzoek nodig naar de
getrouwheid en volledigheid van het
wetsvoorstel. Per slot van rekening
vervullen ook de leden van de Eerste
Kamer een controlefunctie. De
complimenten zijn terecht, omdat
het wetsvoorstel een voorstel is dat
geloodst moest worden tussen
Scylla en Charybdis door. De
moeilijkheid was alleen: wie is Scylla
en wie is Charybdis? Was Scylla het
NIVRA en was de NOVAA
Charybdis? Daar leek het op. Maar
op een gegeven moment leek het
erop dat de rollen werden
omgedraaid: het NIVRA en de
NOVAA vonden elkaar. Toen leek het
meer dat de minister van Econo–
mische Zaken de rol van Scylla
begon te vervullen. Maar goed, de
partijen hebben elkaar gevonden.

Er ligt een wetsvoorstel dat
voldoet aan EG-criteria en daar zijn
wij matig blij mee. Ik zeg "matig",
want de prijs is dat de kwaliteit van
de Nederlandse accountancy kan
dalen. De wet wil via een overgangs–
regeling aan huidige AA's een certifi–
cerende bevoegdheid toekennen.
Ongetwijfeld zijn er veel AA's die
door praktijk en studie die
bevoegdheid nu al, meteen, zeer
goed kunnen vervullen. Ongetwijfeld
hebben veel AA's in Nederland een
praktijkervaring en een kennis die ver
uitstijgen boven het gemiddelde van
accountants in het United Kingdom,
Portugal of enkele andere landen.

In de schriftelijke voorbereiding
heb ik gewezen op de eventuele
relevantie van de oude wet van
Gresham: Bad money drives out
good money. Als een organisatie die
een accountant nodig heeft, denkt
de zaakjes goed voor elkaar te
hebben, waarom zou zij dan een
accountantsverklaring laten afgeven

door een duurdere RA als zij een
goedkopere AA kan krijgen? Mogelijk
zeggen de indieners en ook de
minister van Economische Zaken, dat
die vervanging nu juist een gewenst
resultaat is van concurrentie. Dat kan
zich inderdaad voordoen. Dat is dan
een heuglijke zaak. Het kan echter
ook wel degelijk gaan om kwaliteits–
verlies. Niet voor niets noemde ik de
personen die dat vak internationaal
aanzien hebben gegeven. Dat zijn
grotendeels RA's.

Sprekend over Gresham moest ik
aan Grisham denken, die zulke
spannende thrillers schrijft als "The
Firm" en "The Client". Wij praten hier
over "firms" en "clients". Theo
Joekes heeft al een thriller
geschreven, getiteld "Moord in de
Ridderzaal". Het wachten is nu op de
thriller "The Dutch auditors price
war" of zoiets dergelijks.

Toen ik dit verhaal schreef, moest
ik denken aan collega Vreugdenhil
die aan de overzijde van het
Binnenhof verwees naar het oud-lid
van de Eerste Kamer, de heer
Portland, die op een gegeven
ogenblik de benen heeft genomen en
een schandaal heeft veroorzaakt.
Overigens heeft deze Portland ook
een rol in de detectives van Koomen,
maar dit doet allemaal niet ter zake
als u zich maar de wet van Gresham
blijft herinneren.

Enkele andere punten wil ik aan de
orde stellen.

1. Er zijn kantoren die zich gespe–
cialiseerd hebben in de landbouw–
problematiek. Zij zijn aangesloten bij
de VLB. Deze gespecialiseerde
kantoren hebben te maken met zeer
bijzondere regelgeving en zeer
bijzondere problemen. Ter zake van
het wetsvoorstel is het natuurlijk
vooral van belang, dat de hier
werkzame accountants in een dienst–
verband zitten van kantoren die
veelal de vorm hebben van een
stichting of coöperatie. De
bestuurders daarvan zijn in wezen
afkomstig uit de wereld die juist door
deze kantoren gecontroleerd moet
worden. Dat kan in strijd zijn met
Europese regelgeving. Ik ben blij dat
dit punt ook in de Tweede Kamer
aan de orde is gesteld. Ik wil in dit
verband verwijzen naar bladzijde 28
van de memorie van antwoord van
de overzijde. Daarin staat, dat de
initiatiefnemers menen dat in de
beroepsregels van AA's en RA's een
bepaling kan worden opgenomen,
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waarin dit tot tevredenheid kan
worden geregeld. Ik noem dit om te
onderstrepen dat dit belang
inderdaad moet worden gediend.

2. Eerder heb ik vrees uitge -
sproken over de werking van
Gresham. Het wetsvoorstel voorziet
in een evaluatie na zes jaar. De
fractie van het CDA wil nadrukkelijk
herhalen hetgeen in de schriftelijke
voorbereiding naar voren is
gebracht, namelijk dat tijdens de
komende zes jaar niet gestreefd
wordt noch door de regering noch
door de initiatiefnemers in de
Tweede Kamer naar één soort
accountants. Wij sluiten ons aan bij
de mening van collega Vreugdenhil,
die stelde dat de evaluatie kan
uitwijzen dat ook in de toekomst
twee soorten accountants naast
elkaar moeten blijven bestaan. Wij
willen zelfs een stap verder gaan.
AA's en RA's hebben een verschil–
lende insteek: AA's zijn meer admini–
stratief uitvoerend en RA's zijn meer
controlerend adviserend. Het is zeer
wel denkbaar dat dit Nederlandse
systeem met zijn zeer hoge kwali–
teitsniveau, nagestreefd zou moeten
worden in de Europese Gemeen–
schap. Nederland zou op dat punt
gidsland kunnen zijn en kunnen
streven naar een herziening van de
nog verse regelgeving in dezen.

3. Er is door de mdieners en de
minister veel waardering geuit voor
het zelfregulerend vermogen van de
accountantsorganisaties. Ik ken dat
ook vanuit mijn eigen praktijk bij het
NIVRA, eerst als docent, daarna als
lid van de examencommissie en
thans als lid van het curatorium. Ik
ga ervan uit dat de NOVAA net zo
goed werkt als het NIVRA. Er zal in
de toekomst nader overleg en veel
coördinatie nodig zijn. Het is ook
denkbaar dat zal blijken dat er tussen
die organisaties sprake is van
strijdige belangen. Hoe moeten die
worden opgelost in een veld van
zelfregulering? Zo zal het NIVRA
bijvoorbeeld regelen, dat voor de
niet-wettelijk voorgeschreven
controles - de vrijwillige controles -
dezelfde gedrags– en beroepsregels
van kracht zijn als voor de wettelijke
controles. Ik hoop dat de NOVAA in
dezelfde richting gaat werken. Maar
waar dat niet het geval is, krijg je
weer strijdigheid van belangen. En
dan is er het gevaar dat de
overheidsbemoeienis alleen maar zal
toenemen. Dat is dan een gevolg van

dit wetsvoorstel. Wensen de initi–
atiefnemers en de minister zo'n
groeiende overheidsbemoeienis?

4. Het wetsvoorstel borduurt voort
op reeds bestaande wetten en neemt
dan helaas overbodige bepalingen
over. Daarop heb ik gewezen in de
schriftelijke voorbereidmg, maar de
beantwoording was niet bevre–
digend. Daarom kom ik erop terug.
Er is wel degelijk sprake van betut–
teling - dat woord is niet van mij; het
staat in de nadere memorie van
antwoord - als voorgeschreven
wordt dat er in elk geval twee
gelegenheden per jaar moeten zijn
voor een schriftelijk examen en voor
een mondeling examen. Ik verwijs
naar artikel I, wijziging Wet op de
registeraccountants, artikelen 72 en
73. Tevens verwijs ik naar de soort–
gelijke artikelen voor de andere wet
die gewijzigd wordt. Ik kan meer
voorbeelden noemen van dit soort
pietluttigheden die voorgeschreven
worden door deze wet, omdat zij al
voorgeschreven waren in oude
wetten. Men heeft de gelegenheid
vooroij laten gaan om wat op te
schonen. Hebben de initiatiefnemers
en de minister waardering voor het
zelfregulerend vermogen van de
RA's en de AA's? Neen? Dan zijn de
bepalingen nodig. Ja? Dan zijn zij
volstrekt overbodig en zelfs enigszins
ndicuul Waarom kan niet gewoon
worden toegegeven dat deze zaken
daar nu eenmaal lagen en dat
misschien deze kritiek wel terecht is.
Want als dat werd toegegeven, zou
dat natuurlijk geen argument zijn om
dit wetsvoorstel niet aan te nemen.
Dan kan er in de nabije toekomst
misschien wat gestroomlijnd worden.

5. Het moet ons van het hart dat
de zogenaamde kerntakendiscussie
die gevoerd is een wonderlijke is.
Door ons is gevraagd hoe het valt te
rijmen dat de minister van Onderwijs
en Wetenschappen de subsidiëring
aan het NIVRA voor de accountants–
opleiding heeft gestaakt: aan de ene
kant wordt de opleiding niet gezien
als kerntaak, aan de andere kant
meent de wetgever wel te moeten
voorschrijven dat de opleiders twee
keer per jaar een theoretisch en een
praktisch examen moeten afnemen.
De minister van Onderwijs en
Wetenschappen bereikt daarmee
overigens dat meer studenten
accountancy gaan volgen via de
universiteit. Dat is voor de schatkist
onvoordeliger, maar dit terzijde.

Indien de staat zegt "activiteit X is
geen kerntaak", zonder al te veel
plichtplegingen en zonder
argumenten, dan heeft de Staat het
recht verspeeld om zich met de
inrichting en de organisatie te
bemoeien, anders dan via algemene
regelgeving. Waar haalt de regering
het morele recht vandaan om zich
met het curatorium te willen
bemoeien, als zij de activiteit van het
NIVRA geen kerntaak van de
overheid vindt? Recent heb ik bij het
NIVRA mijn ontslag als curator
ingediend met de vermelding dat ik
het ontslag niet van de minister
wens te ontvangen. De minister is
uitgedaagd, zich in deze discussie te
mengen. Hij heeft gezegd zich te
kunnen vinden in de argumentatie
van de indieners. Ik lees een stuk
voor uit de nadere memorie van
antwoord, waarbij ik het woord
"accountants" vervang door
"medisch":

"De verantwoordelijkheid van de
overheid op medisch terrein is naar
onze mening voorts gelegen in de
waarborging van het maatschappelijk
belang dat de medische beroepen
over voldoende deskundigheid
beschikken. Het gaat daarbij in het
bijzonder om deskundigheid met
betrekking tot de medische
controles, waartoe alleen de artsen
exclusief bevoegd zijn. Dit
maatschappelijk belang wordt op
medisch terrein ons inziens
voldoende gewaarborgd door het
stellen van wettelijke eisen aan de
inhoud van de examens. Een verdere
betrokkenheid van de overheid die
zich ook tot de opleiding voor deze
examens uitstrekt, achten wij niet
nodig."

Met andere woorden, de artsen
moeten hun opleidmgen zelf betalen.
Een soortgelijke redenermg als in de
nadere memorie van antwoord aan
de Eerste Kamer is geschreven voor
de accountantsberoepen, kun je
moeiteloos voor elke opleiding
schrijven. Er is in wezen geen
argument gegeven dat het niet nodig
is. Uiteraard treft deze kritiek vooral
de regering en niet zozeer de
indieners. Het gaat hier echter om de
woorden van de indieners. De
minister zegt dat hij het eens is met
de argumenten van de indieners.
Met beiden kunnen wij het helaas
niet eens zijn.

Voorzitter. Tijdens de behandeling
in de Tweede Kamer heeft collega
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Vreugdenhil een zeer boeiende
beschouwing gegeven. Hij heeft
opmerkingen gemaakt over accoun–
tants en dan vooral over de
toepassing van de agency-theorie.
Zijn redenering was volgens mij
onjuist. Het lijkt mij van belang om
een en ander te weerleggen, tevens
gelet op het fundamentele karakter
van de beschouwingen van de heer
Vreugdenhil. Vanwege de tijd wil ik
daarbij kort zijn en mij beperken tot
een citaat uit de Handelingen van de
Tweede Kamer waarin de heer
Vreugdenhil heeft gesteld: "de
accountant als lasthebber van de
ondernemingsleiding, het lijkt een
sterk verkeerde stelling". Inderdaad,
mijnheer de voorzitter, ik vrees dat
de heer Vreugdenhil de agency–
theory verkeerd heeft weergegeven,
omdat de accountant niet optreedt
als lasthebber van de ondernemings–
leidmg, maar in dezen optreedt als
lasthebber van de eigendom en van
de samenlevmg die heeft voorge–
schreven dat de ondernemings–
leiding gecontroleerd moet worden
Daarom is zijn visie, dat de agency–
theory past bij een soort karikaturale,
Amerikaanse en kapitahstische
levensbeschouwing volstrekt onjuist.
De agency-theory past juist bij een
democratische staat, die wij kennen
in Nederland, Denemarken en
Engeland, waarin sprake is van
scheiding tussen leiding en
eigendom etcetera. Ik hecht eraan
hierop te wijzen, omdat in mijn ogen
juist de Tweede en Eerste Kamer
gezien kunnen worden als princi–
palen van de regering, waarbij de
leden van de regering weer gezien
kunnen worden als prmcipalen van
universiteiten etcetera, maar waarbij
de regering geen principaal meer is
van het NIVRA.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil nog
kort een enkel punt aan de orde
stellen. Wat het curatorium en
dergelijke zaken betreft, is het minis–
terie van Economische Zaken doende
met de opstelling van een algemene
maatregel van bestuur ter uitvoering
van een bepaald punt van deze
wetgeving. Daarbij zal het
curatorium in de toekomst nog
grotere bevoegdheden krijgen ten
aanzien van een examenbureau. Het
lijkt mij dat men dan niet de goede
weg opgaat. Een examenbureau
behoort min of meer zelfstandig zijn
taak ter zake van het opstellen en het
afnemen van examens uit te

oefenen Daarbij heeft een
curatorium de taak om als monitor
op te treden voor bewaking van de
kwaliteit van het onderwijs en de
examens. Een curatorium moet die
examens echter niet vooraf gaan
beoordelen. Dan zou het namelijk
een examenbureau worden en is het
geen onafhankelijk curatorium meer
dat namens de samenleving
opereert.

Mijnheer de voorzitter! Tot slot
wijs ik erop, dat in de behandeling
een punt niet tot tevredenheid is
opgelost Dat punt betreft de samen–
stelling van het college van beroep
voor het bedrijfsleven. Volgens de
voorgestelde regeling komt dat in de
plaats van het vroegere college van
tucht. In dat vroegere college zaten
vertegenwoordigers van AA's en
RA's. De vrees is uitgesproken, dat
een coilege van beroep voor het
bedrijfsleven niet goed bij machte
zal zijn om toekomstige geschillen te
beoordelen. Er is op aangedrongen
om in de toekomst AA's en RA's toe
te voegen aan het college van
beroep indien beoordeling van
geschillen aan de orde is. Ik heb
begrepen dat de indieners sympathie
voor dit idee hadden, maar dat
tijdens de behandeling in de Tweede
Kamer hieraan geen gevolg is
gegeven omdat de minister van
Economische Zaken daartegen,
overigens begrijpelijke, bezwaren
had. Hierover hebben wij een brief
van het NIVRA gekregen. Graag wijs
ik op de oplossing die in deze brief
verwoord wordt. Een oplossing zou
zijn de rechters die thans reeds
functioneren in het kader van de
tuchtrechtspraak voor registers, door
de minister van Justitie te laten
benoemen tot plaatsvervangende
leden van het college van beroep
voor het bedrijfsleven. In die hoeda–
nigheid zouden zij dan aan de behan–
delmg van de beroepszaken van RA's
en AA's kunnen deelnemen. Mij lijkt
dat deze suggestie conform de
wensen zou kunnen zijn.

Voorzitter! Dit was het laatste punt
dat ik bij de behandeling van deze
moeilijke en complexe materie aan
de orde heb willen stellen.

D

De heer Barendregt (SGPj:
Mijnheer de voorzitter! Zo nu en dan
komt het voor dat een initiatief–
voorstel wordt ingediend en dat het,

na behandeling in de Tweede Kamer
ook deze Kamer bereikt. Het opval–
lende van dit initiatief is, dat de
ondertekening niet minder dan acht
namen telt. Die acht namen behoren
bij de leden van even zoveel partijen.
Je zou kunnen spreken van een
parlementair octet, dat een gelijkenis
oproept met een nationaal kabmet,
zij het dat er in dit geval sprake is
van een ad hoc program. Ik wil mij
met name ook aansluiten bij de
woorden die de heer Boorsma heeft
gesproken aan het adres van de heer
Schartman. Ik denk dat ik hem wel
de initiator mag noemen. Ik ben blij
dat hij de behandeling in deze Kamer
kan meemaken. Wij wensen hem
daarbij ook van harte welkom in ons
rnidden, althans dat doe ik.

Wij waarderen de volharding van
de ondertekenaars, zowei naar de
doelgroepen als naar de Brusselse
keurmeesters. Dat geldt te meer
daar het zittende kabinet meende
alsnog een eigen wetsvoorstel te
moeten indienen. Niets kon echter
het doorzettingsvermogen van de
initiatiefnemers temperen, zodat het
resultaat nu vlak voor de parlemen–
taire eindstreep is aangekomen.

Dit stadium is niet zonder averij
bereikt. In de Tweede Kamer werden
acht amendementen ingediend
waarvan er twee door de initiatief–
nemers zijn overgenomen en zes,
tegen hun zin, zijn aangenomen. In
die vorm hebben wij althans de
mededelingen van de Tweede–
Kamervoorzitter voor de stemmingen
begrepen. Hij zei: alle initiatief–
nemers, voor zover deel uitmakend
van deze Kamer, wensen geacht te
worden tegen alle amendementen te
hebben gestemd. Zij werden echter
alle zes, zoals ik releveerde, door de
Kamer aangenomen. Uiteindelijk
werd het wetsvoorstel met algemene
stemmen aanvaard.

Blijkbaar waren de amendementen
afzonderlijk en gezamenlijk niet van
dermate gewicht dat het
wetsvoorstel daardoor in zijn wezen–
lijke doelstelling werd aangetast. Zou
dat wel het geval geweest zijn naar
de mening van één of meer van de
initiatiefnemers, dan zou óf
schorsing van de besluitvorming
moeten zijn gevraagd óf hadden één
of meer initiatiefnemers hun handte–
kening moeten terugtrekken. Geen
van beide heeft evenwel plaatsge–
vonden. Wij zouden het toch op prijs
stellen wanneer de initiatiefnemers
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zouden willen verklaren dat de
aangebrachte amendering, die
zonder hun instemming heeft plaats–
gevonden, naar hun mening geen
wezenlijke aantasting van de
beoogde doelstelling van het initi–
atiefwetsvoorstel heeft veroorzaakt.

Wij hebben er geen behoefte aan
om de historische gegevens die op
de onderhavige doelgroepen van
toepassing zijn, nogmaals de revue
te laten passeren. Dan zouden wij zo
ongeveer zestig jaar terugmoeten.
De verhoudingen tussen de beroeps–
sectoren van accountants zijn
gelukkig in zoverre geharmoniseerd,
dat het sluiten van een convenant
mogelijk bleek. Afgezien daarvan
heeft de wetgever een eigen verant–
woordelijkheid. Convenanten mogen
niet als pseudowetgeving worden
gehanteerd waardoor wettelijke
regelgeving overbodig zou worden.
Convenanten kunnen hoogstens
dienen als basis waaraan nadere
regelgevmg kan worden ontleed.
Voor alles dient men zich echter
rekenschap te geven van de vraag,
wat de specifieke taak van de
overheid op een bepaald terrein (ook
het onderhavige) is.

Wat betreft de beroepsuitoefening
van de accountant en de toene–
mende maatschappelijke betekenis
daarvan, dient de wetgever
waarborgen te scheppen voor een
adequate beroepsuitoefening.
Daaronder worden ook begrepen de
opleiding en de toegang tot dit
beroep. Het initiatiefvoorstel heeft
als nevendoelstelling, de beide
beroepsgroepen zo dicht mogelijk bij
elkaar te brengen zonder integratie
aan te bevelen. Daarvoor zijn de
geesten immers nog niet rijp, zo is
van verschillende kanten, ook in de
Tweede Kamer, gezegd Wij
verwachten evenwel dat de beroeps–
groepen op termijn verder naar
elkaar zullen toegroeien en dat het
voorliggende initiatief daarin een
stimulerende rol zal kunnen en
mogen vervullen.

Beide beroepsgroepen behouden
hun recht van bestaan waarbij de
volwaardige rol van de accountants–
administratieconsulenten voor de
middelgrote en kleine bednjven
wordt benadrukt en versterkt. Beide
beroepsgroepen behouden ook hun
eigen karakteristieken en voldoen
daarnaast tevens aan het vereiste
opleidingsniveau van de Achtste
Europese Richtlijn. Als zodanig

beantwoordt het wetsvoorstel aan de
verlangens van zowel de afnemers
als de beide beroepsorganisaties en
aan de Europese regelgeving.
Daarmee is sprake van een breed
maatschappelijk draagvlak, waarop
lang niet alle wetsvoorstellen kunnen
bogen.

Beide beroepsgroepen zullen hun
eigen identiteit in de opleiding en de
examens willen behouden. Dat lijkt
ons in de nieuwe verhoudingen
alleszms acceptabel. Wij willen hier
graag een expliciete bevestiging van
horen van de initiatiefnemers en van
de minister van Economische Zaken.
De AA's dienen in hun opleiding niet
alleen die vakken te behouden,
waardoor zij optimaal kunnen bhjven
functioneren als de accountants van
het MKB. Dit is ook verzocht door de
ondernemersorganisaties van KNOV
en NCOV en de landenorganisaties.
De AA's moeten de andere vakken
echter ook zodanig kunnen inrichten.
In de opleiding van de RA's dient
aan de voor hun opleiding benodigde
vakken de door de RA's verlangde
diepgang te worden gegeven en
getoetst, waardoor ook de RA's
optimaal kunnen blijven functioneren
als de accountants van grote
bedrijven.

Mijnheer de voorzitter! Het
toezicht van het curatorium op de
examenbureaus is in de schriftelijke
en de mondelinge behandeling aan
de orde gesteld. In onze schriftelijke
inbreng hebben wij de aanbeveling
gedaan dat het curatorium met twee
kamers zou kunnen opereren. Dit
leek de initiatiefnemers echter geen
goede gedachte. Wij betreuren dat,
maar wij laten het er nu bij. Wel
wordt in de memorie van antwoord
in positieve zin verwezen naar het
amendement dat tot dat ene
curatorium heeft geleid, waardoor
een betere afstemming wordt
verkregen van de eisen die de
examenbureaus stellen aangaande
de certificerende bevoegdheid. De
memorie van antwoord gewaagt
zelfs van de verwachting dat er van
één curatorium een positieve invloed
zal uitgaan op inhoud en niveau van
de examens. De vraag die zich
daarbij althans voor mij laat stellen,
is waarom de initiatiefnemers zich
desondanks toch tegen het
amendement op stuk nr. 22 hebben
verklaard. Kan dit nog eens nader
worden uitgelegd?

Wij zijn van oordeel dat het

toezicht van het curatorium op de
examenbureaus algemeen van aard
dient te zijn en zich derhalve dient te
beperken tot een marginale toetsing.
Ik sluit mij, wat dat betreft, graag
aan bij de opmerkingen van de heer
Boorsma. Zodoende krijgen de beide
examenbureaus een voldoende
keuzevrijheid om hun eigen identiteit
in opleiding en examens te laten
voortbestaan Delen de initiatief–
nemers en de minister deze
opvatting?

Het voorstel van wet bepaalt in
artikel 79 van de Wet RA en artikel
89 van de Wet AA het toezicht dat
het curatorium uitoefent op de
werkzaamheden van de examenbu–
reaus. Op grond van artikel 77 van
de Wet RA en artikel 87 van de Wet
AA dient de inrichting van beide
examens te worden goedgekeurd
door het curatorium. Onze fractie is
van oordeel dat deze goedkeuring
slechts betrekking moet hebben op
de technische inrichting van de
examens. Resumerend, zijn wij van
mening dat het toezicht van het
curatorium op de beide examenbu–
reaus algemeen van aard dient te
zijn. !k onderstreep dit nog maar
eens. Wij gaan er dan ook vanuit dat
de initiatiefnemers zich daarmee
kunnen verenigen. Wij vragen dus
hun instemming hiermee.

Voorzitter! De initiatiefnemers
laten via de memorie van antwoord
weten dat zij ervan uitgaan dat de
minister van Economische Zaken zich
conform de bedoeling van het
wetsvoorstel zal opstellen. Wij
zouden het op prijs stellen, als de
minister zijn instemming daarmee
hier in deze Kamer wil betuigen.

Het verheugt de leden van de
fracties de SGP, de RPF en het GPV
dat met deze openbare behandeling
de herziening van de accountants–
wetgeving en de implementatie van
de Achtste Richtlijn nu bijna is
voltooid. Het werd ook hoog tijd,
gezien de termijnen die daarvoor
gesteld waren. Wij vertrouwen erop
dat de samenwerking tussen beide
accountantssectoren verder zal
worden verbreed en verdiept. Dat is
gewenst vanwege de positiebepaling
van de accountants, zowel RA als
AA, in verband met bijvoorbeeld de
gevolgen van nieuwe wetgeving. Ik
wijs op de Wet fraudemeldmg op
strafrechtelijk gebied. De accoun–
tants zullen steeds meer een dubbel–
functie gaan vervullen als
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rechterhand van de cliënt en als
linkerhand van de fiscus. Deze
gevoelige positie vraagt veel
gezamenlijke inspanning en inzet van
de gehele accountantsbranche, om
duidelijke formulering in de
wetgeving te bepleiten en ook aan te
bevelen.

Voorzitter! Wij koesteren de hoop
dat het bereikte resultaat van de
initiatiefnemers tevens een impuls
zal blijken te zijn tot een voort–
gaande, maar ook een verdergaande
samenwerking tussen de beide
beroepsgroepen, die elkaar niet
kunnen missen en elkaar ook steeds
meer nodig zullen hebben. Wij zien
met belangstelling de gevraagde
informatie van de initiatiefnemers en
de minister tegemoet.

D

De heer Schinck (PvdA): Voorzitter!
Vandaag staat wederom een initi–
atiefvoorstel op de agenda van deze
Kamer. De heer Boorsma noemde
dat al ongebruikelijk Dat is zo, maar
het is niet echt uitzonderlijk, omdat
ieder jaar gemiddeld tussen de vijf
en tien initiatiefvoorstellen door
Tweede-Kamerleden worden
ingediend. Maar omdat het een
relatief klein aantal voorstellen
betreft, valt een initiatiefvoorstel nog
wel op, zeker als men let op de
hoeveelheid wetgeving die ons hier
van jaar tot jaar wordt aangeboden
of, zoals anderen dat zeggen, over
ons wordt uitgestort. Dat geldt te
meer als het, zoals in dit geval, een
in meerdere opzichten opvallend
voorbeeld van initiatiefwetgeving
betreft. Het is namelijk een bijzonder
initiatief, omdat - de heer Baren–
dregt wees daar al op - het aantal
initiatiefnemers zeer opmerkelijk is.
Een kamerbreed gedragen initiatief–
voorstel is, zo zeggen de kenners,
een unicum.

Dat wordt verklaard door de
uitzonderlijke voorgeschiedenis van
het voorstel. Uitzonderlijk, omdat
normaal gesproken een initiatief–
voorstel wordt ingediend omdat een
fractie in de Tweede Kamer vindt dat
een kabinet op één punt te passief
is. Dat kan een fractie zijn van de
oppositie, die nu eens laat zien wat
het alternatief had kunnen zijn, dat
kan ook een regeringsfractie zijn, die
bijvoorbeeld met steun van de
oppositie de coalitieverhoudingen
doorbreekt. Niets van dat alles hier.

Dit voorstel dankt zijn geboorte niet
aan het feit dat het kabinet in de
persoon van de minister van Econo–
mische Zaken in gebreke bleef, een
goede regeling voor de accountants
in de wet neer te leggen, neen, de
kritiek was dat hij in die regelgeving
juist te ver wilde gaan.

Waar ging het om? We hebben
sinds 1972 twee beschermde
accountantstitels en toen Brussel de
Achtste Richtlijn in het kader van de
harmonisatie van het vennoot–
schapsrecht uitvaardigde, was de
vraag welke van de twee beroeps–
groepen zich erfgenaam mag
noemen van de titel "wettelijk
controleur". De minister wilde, na
een jarenlange discussie, die ik niet
zal herhalen - daar is deze Kamer
niet voor - na twee commissies, de
commissie-Nicaise en –Geelhoed, de
gelegenheid te baat nemen om de
knoop door te hakken. Hij legde in
een wetsvoorstel één publiekrechte–
lijke regeling voor alle accountants in
Nederland vast. Dat zou, ik zeg dat
maar, als beide beroepsgroepen het
daarmee eens waren geweest,
natuurlijk een heel goede aanpak zijn
geweest. Maar het NIVRA en het
NOvAA wilden niet; beide vreesden
verliezer te worden. De registerac–
countants omdat ze vreesden, de
AA's op hun erf te krijgen en de AA's
omdat ze vreesden, te moeten
verdwijnen. Om een gedwongen
huwelijk te voorkomen, sloten ze een
monsterverbond, en noemden dat
een convenant. Ze wilden, zoals ze
het zelf zeiden, geen gedwongen
huwelijk.

Omdat de minister niet van zijn
voornemen was af te brengen,
dienden de initiatiefnemers een
voorstel in, waarin beide organisaties
een LAT-relatie aangingen. De L en
de A hadden we al, de T is nieuw en
zit in een overlegorgaan dat zich
bezig gaat houden met de
afstemming van de gedrags– en
beroepsregels voor de wettelijk
controleur, de opleidingen en de
examennormen. Door zich te
beperken tot de verwerking van de
Achtste Richtlijn - anderen hebben
hier al gezegd dat dat wel tijd werd -
plus een begin van stroomlijning
door de afbraak van het eerste
schotje tussen de RA's en de AA's,
willen de indieners beide beroeps–
groepen naar elkaar toe laten
groeien, waardoor de kans op reali–
satie van wat de minister nu al wilde

- één beschermde titel, één wet en
één organisatie - wellicht over zes
jaar wel kan. De minister wilde nu al
een CA, een certificerend
accountant. Dat gaat in ieder geval
niet door. Het blijft nog zes jaar RA
en AA. Dan zal duidelijk moeten
worden, of het alsnog CA wordt, of
dat definitief van de plannen moet
worden afgezien, of - om nog een
variant te noemen die ik tegenkwam
in een van de bladen van de
beroepsgroepen - dat het misschien
wel CRA en CAA wordt. Maar dan
moeten beide beroepsgroepen niet
achterover leunen, maar proberen
om iets van de prille samenwerking
te maken.

Sedert 1813 zijn ongeveer 75 initi–
atiefwetten tot stand gebracht,
waarvan de helft in de laatste 25
jaar. Twee van de drie initiatiefvoor–
stellen halen het Staatsblad niet.
Men krijgt in de Tweede Kamer niet
de benodigde steun, of men struikelt
alsnog in de Eerste Kamer. Tegen
het eerste risico was men, gelet op
het aantal initiatiefnemers, overver–
zekerd, maar nu de Eerste Kamer
nog. Daarover besluiten wij vandaag.
De kans op verwerping in deze
Kamer is in het algemeen en relatief
gesproken bij een initiatiefvoorstel
groter dan bij een regeringsvoorstel.
Maar in absolute termen - zo troost
ik de initiatiefnemers - valt het wel
mee. Sinds de oorlog heeft de Eerste
Kamer maar vier keer "neen" tegen
een initiatiefvoorstel gezegd Uit de
bescheiden schriftelijke inbreng van
de fractie van de PvdA mag worden
afgeleid, dat het wat ons betreft bij
die vier verworpen initiatiefvoor–
stellen mag blijven en dat voor dit
voorstel de weg naar het Staatsblad
vrij is. Wij zagen geen grote
problemen. Wij hopen dat de indrin–
gende vragen van andere fracties
naar tevredenheid zijn beantwoord of
vandaag worden beantwoord.

De handtekening van de minister
ontbreekt nog, maar ik mag uit zijn
opstelling bij de behandeling van dit
initiatiefvoorstel concluderen, dat hij
spoedig tot bekrachtiging ervan zal
overgaan. Het lag in de bedoeling,
dat de wet al op 1 januari zou
ingaan, maar wellicht halen wij nog 1
juli. Ik sluit mij wat dat betreft graag
aan bij de vraag van de heer Baren–
dregt. Rest mij de indieners namens
de fractie van de PvdA geluk te
wensen, want zij hebben uit een
weliswaar kleine, maar toch een
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kluwen het goede draadje getrokken,
waardoor in ieder geval voor de
komende jaren de noodzakelijke
regelgeving voor accountants in het
Staatsblad zal komen en waardoor
het uitzicht op een verdergaande
samenwerking tussen beide beroeps–
groepen is toegenomen.

D

Mevrouw Achttienribbe-Buijs
Voorzitter! Ik begin direct, want wij
staan enigszins onder tijdsdruk. Ik
heb begrepen dat wij bij elkaar een
uur hebben om deze complexe
wetgevmg af te handelen.

Ik hecht eraan om hartelijk dank te
zeggen voor de aardige ontvangst.
Namens de initiatiefnemers wil ik
uitspreken, dat wij het als een eer
beschouwen om in deze heel mooie
Kamer ons kamerbreed initiatief te
verdedigen. Het ziet er anders uit.
Het ademt een andere sfeer. De
inbreng van deze Kamer, in
algemene zin, getuigt niet alleen van
reflexie, maar ook van grote betrok–
kenheid, van het meer willen weten
en het volledig willen toetsen. Dat is
ook de taak van deze Kamer. Ik dank
haar daar zeer hartelijk voor. Het
verheugt mij tevens dat onze tegen–
woordige adviseur, de heer
Schartman, hier vandaag ook
aanwezig is. Hij heeft de compli–
menten die aan zijn adres zijn uitge–
sproken, uiteraard geïncasseerd. Bij
deze wil ik hem echter opnieuw
complimenteren, want hij verdient
dat. Ook ben ik uitermate blij met de
aanwezigheid van collega Van Dis.
Hij kon de behandeling van dit
wetsvoorstel in de Tweede Kamer
niet meemaken, maar hij heeft in het
verleden zeker, op dezelfde wijze als
de andere leden die al langer in de
Tweede Kamer vertegenwoordigd
zijn dan ik, bijgedragen aan het
uiteindelijke resultaat dat vandaag
op tafel ligt. Ik moet constateren dat
er in deze Kamer een breed
draagvlak is voor het laten passeren
van het voorliggende wetsvoorstel. Ik
kreeg het even benauwd door de wat
dreigende taal van de heer Schinck,
maar het is mij nu duidelijk dat dit
wetsvoorstel op de instemming van
de Eerste Kamer kan rekenen.

Voorzitter! Dan kom ik bij de
punten die door de verschillende
sprekers naar voren zijn gebracht. De
heer Boorsma wees op het complexe
karakter van de materie, zoals in de

afgelopen jaren naar voren kwam,
die feitelijk is opgehangen aan de
eenvoudige implementatie van een
EG-richtlijn. Inderdaad, het is waar
dat in de afgelopen jaren twee
discussies door elkaar gelopen
hebben. Aan de ene kant was er in
een vroegtijdig stadium de wens van
de zijde van de regering om te
komen tot één wetgeving voor het
gehele beroep en aan de andere kant
de kwaliteitseisen die gesteld zouden
moeten worden in de overgangsre–
geling om de AA te verheffen tot het
niveau van RA. Hierdoor werden de
discussies bepaald niet vereen–
voudigd. Uiteindelijk zijn wij
gekomen tot een initiatiefwets–
voorstel dat in een snel tempo door
de Tweede Kamer is afgehandeld,
echter niet nadat na goed overleg
met de huidige minister van Econo–
mische Zaken aan een aantal kritieke
punten was voldaan en niet nadat
ook in bijzonder goed overieg met
beide beroepsorganisaties
helderheid is verkregen over de
vraag hoe in de toekomst verder
geopereerd moet worden.

De heer Boorsma hield een mooi
betoog over de wet van Gresham. Hij
sprak zijn angst uit over de kwaliteit.
Ik veronderstel dat zijn angst vooral
de cliënt betreft die een goede
kwaliteit geboden moet worden. Hij
hoeft daar mijns inziens niet zo
benauwd over te zijn. De kwaliteit
die de cliënt geboden wordt, die ook
bij de initiatiefnemers voorop heeft
gestaan, is mijns inziens op een
goede manier gegarandeerd door
middel van registratie en het gelijk
stellen van gedrags– en beroeps–
regels en het onderhevig zijn aan
hetzelfde tuchtrecht. Kortom, alle
zaken die terugkomen bij de
evaluatie en die uit en te na in de
Tweede Kamer besproken zijn. De
heer Boorsma sprak in dit verband
over de thriller "The Dutch auditors
price war". Ik moet er overigens op
wijzen dat het woord "Dutch" een
negatieve bijklank heeft aan de
overzijde van de Noordzee. Ik zou
hem willen aanraden om een andere
titel te kiezen. Ik weet nu zo gauw
geen alternatief, maar er zal vast wel
een moment zijn waarop wij hierover
gezamenlijk onze hersens kunnen
laten kraken.

Straks zal ik graag de gelegenheid
geven aan onze adviseur de heer
Schartman om op de vraag van de
heer Boorsma over de VLB-kantoren

nader in te gaan. Dan krijgt ook hij
de kans - aangezien hij anders nu in
mijn plaats zou staan - om toch nog
het woord tot deze Kamer te richten.
Voordat hij dat zal doen, ga ik nog in
op het kwaliteitsaspect in algemene
zin. Mijns inziens zijn wij na twee
jaar, na uitvoerige discussies, ook tot
genoegen van de huidige minister
van Economische Zaken en met
goedkeuring van Brussel, tot een
overgangsregeling gekomen die een
goede kwaliteit garandeert voor de
accountantsadministratieconsu–
lenten. Ik ben dus niet zo benauwd
voor het gerief van de cliënt of
consument. De heer Boorsma vroeg
zich verder af of wij geen vertrouwen
hadden in het zelfregulerende
vermogen van de accountantsorgani–
saties. Natuurlijk hebben wij hier alle
vertrouwen in. Overigens zal de
minister van Economische Zaken
verder ingaan op de kerntakendis–
cussie Ik zou hier verder aanvullend
op kunneri opereren, maar de vraag
van de heer Boorsma is in eerste
aanleg aan hem gericht.

De heer Boorsma voert met
betrekking tot het zelfregulerende
vermogen een aantal pietluttigheden
op, zoais de twee gelegenheden voor
schriftelijk en mondeling examen Ik
herhaal wat ik in de schriftelijke
gedachtenwisseling die ik met uw
Kamer heb gehad, heb gezegd over
de gelegenheid die studenten moet
worden geboden om een aantal
keren per jaar examen af te leggen.
Ik kan de heer Boorsma echter
gelijktijdig geruststellen in die zin dat
dit punt uiteraard bij de evaluatie zal
worden meegenomen.

De heer Boorsma heeft verder
verwezen naar het betoog van de
heer Vreugdenhil aan de overkant. Ik
laat dit betoog voor wat het is. Ik zal
de woorden van de heer Boorsma
zeker doorgeleiden aan mijn collega
Vreugdenhil. Het zou mij niets
verbazen als hij nader met de heer
Boorsma in contact treedt om
blijvend met hem van mening te
verschillen.

Evenals de heer Boorsma heeft de
heer Barendregt gesproken over het
curatorium, het toezicht op het
examenbureau Overigens is het
spijtig voor het curatorium dat hij
ontslag heeft genomen. Ik acht de
heer Barendregt van een hoge
kwaliteit. Ik heb dit ook vaker
vernomen, maar dit is natuurlijk zijn
eigen verantwoordelijkheid.
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De heer Barendregt heeft gezegd
dat de initiatiefnemers in de Tweede
Kamer tegen amendement nr. 22 zijn
geweest, terwijl zij gelijktijdig
aangaven dat het een positieve
invloed heeft op inhoud en niveau
van de examens. Hij vraagt zich af
hoe dit met elkaar te rijmen valt en
of dit niet in een keer beter geregeld
had kunnen worden. In de discussie
in de Tweede Kamer is de
overgangsperiode van belang
geweest, daar waar specifiek
toezicht door RA's zou moeten
worden gehouden op het oude
AA-examen. Evenals bij allerlei
andere punten is het een kwestie van
naar elkaar toe groeien. In die zin
hebben wij in de Tweede Kamer
gezegd dat wij het vooralsnog niet
als een probleem ervaren om zo
verder te opereren. Wij vinden dit
een punt van toetsing bij de
evaluatie. Vanuit de historisch
diverse achtergronden van beide
beroepsgroepen zijn een aantal
zaken een brug te ver geweest op dit
moment.

In die zin wil ik nog even terug–
komen op de opmerking van de heer
Barendregt over het aantal amende–
menten, waartegen wij ons als initi–
atiefnemers tegen hebben verklaard
maar die toch door de Tweede
Kamer zijn aangenomen. Wij hebben
hier op zich geen moeite mee. Wij
hebben hier zelfs alle begrip voor,
omdat heel duidelijk geformuleerd is
door de Tweede Kamer maar ook
door de regering dat een stootje in
de rug naar verdere harmonisatie
positief is op weg naar het samen
optrekken van beroepsgroepen.
Hierbij is er vooralsnog een heel
duidelijk onderscheid aanwezig in
werkzaamheden.

Overigens moet ik opmerken dat
er, als je praat over een
accountant-administratieconsul ent
als een MKB-accountant, al een
poosje sprake is van een
verschuiving, ook in de werkzaam–
heden van grote accountantskan–
toren. Men verdiept zich in elkaars
deskundigheden. Een visie op de
toekomst heb ik niet, want ik kan
geen koffiedik kijken. Maar het zou
zo kunnen uitpakken dat beide naast
elkaar blijven bestaan. De heer
Boorsma krijgt dan zijn zin, al denk ik
niet op het punt van kwaliteitsonder–
scheid, omdat men zich specifiek zal
bekwamen in eigen deskundigheden.
Je zou ook kunnen veronderstellen

dat het accountantsberoep als
zodanig zich op termijn gaat
uitsplitsen vanuit een bepaalde basis
in diverse specifieke deskundig–
heden. Nogmaals, dit is koffiedik
kijken. Ik weet niet wat beter is. Het
laatste ligt wellicht voor de hand. Wij
zullen dit in de toekomst zien. Wij
zullen op dat moment, na evaluatie,
bekijken welke verdere wet– en
regelgeving wij eventueel met elkaar
nodig vinden. Hierbij komt natuurhjk
ook de regermg zelf in beeld. Laat ik
mij hier heel voorzichtig opstellen. In
die zin heb ik ook de vraag van de
heer Barendregt beantwoord over
het behoud van eigen karakteris–
tieken. Wij kunnen dat niet bewaken.
Hij kan die wens uitspreken, maar
wellicht verlopen zaken op enig
moment anders.

De heer Barendregt heeft
gesproken over fraudemelding. Hij
stelde dat de accountants steeds
meer een dubbelfunctie gaan
vervullen als rechterhand van de
ciient en als linkerhand van de fiscus.
Ik neem aan dat de termen "links" en
"rechts" per ongeluk door hem zo
zijn gekozen. De beroepsgroepen,
ook accountants-administratieconsu–
lenten, kunnen wel degelijk - ook in
het verlengde van discussies die
binnen de NIVRA-wereld worden
gevoerd - met elkaar optrekken. Er is
een overlegvorm en men zal die
zaken ook inhoudelijke met elkaar
bespreken, want beide groepen zijn -
na de behandeling vandaag in deze
Kamer - op dezelfde wijze gebonden
aan wet– en regelgeving.

Ik dank de heer Schinck hartelijk
voor zijn complimenten. Ik ben blij
dat dit voorstel niet wordt toege–
voegd aan de lijst van initiatiefwets–
voorstellen die in deze Kamer zijn
"afgeschoten". Hij hoopt dat de
beroepsgroepen naar elkaar
toegroeien. Die intentie kwam ook
duidelijk naar voren bij de behan–
deling in de Tweede Kamer. In
tussentijds overleg met de beroeps–
groepen heb ik duidelijk gezegd dat
de Tweede Kamer altijd het laatste
woord heeft. Ik reahseer mij nu dat ik
op moment vergat - maar ik besef
dat nu ten volle - dat de hamer of de
bijl in deze Kamer wordt gehanteerd.
Gelukkig ben ik al gerustgesteld en
zal daarvan geen sprake zijn.

Er is gevraagd of de minister zijn
handtekening onder het voorstel zal
zetten. Hij moet die vraag zelf beant–
woorden, maar ik weet zeker dat zij
eronder komt te staan.

De voorzitter: Ik geef het woord
aan de adviseur, de heer Schartman.

D
De heer Schartman: Voorzitter!
Dank voor de mogelijkheid die u mij
hebt geboden, hier te zijn. Ik vind het
prachtig dat er lovende woorden zijn
gesproken in mijn richting. Het is een
geweldige belevenis om met verte–
genwoordigers van alle partijen in de
Tweede Kamer in grote harmonie te
werken en om uiteindelijk de vlag
over te dragen aan - als eerste
trekker - mevrouw Achttienribbe–
BUIJS, die dat op een geweldige wijze
heeft gedaan. Zij bezat de tact, de
kennis en het doorzettingsvermogen
om het moeilijkste deel van het
wetgevingstraject tot hier te
begeleiden Ik verzet dus graag "het
lampje" ook iets in haar richting.

De problematiek van de
VLB-accountant heeft bij het denken
over wetgeving vanaf het eerste
moment een rol gespeeld. Dat is ook
niet vreemd, want vanuit de
landbouwcorporaties en ook door
andere instellmgen is dat probleem
heel uitdrukkelijk op ons bordje
geschoven. Een en ander functio–
neerde in de praktijk tot op heden
erg goed, ook op basis van
afspraken. Wellicht is niet een leder
op de hoogte van de problematiek.
Op een VLB-kantoor waar een
VLB-accountant werkt, wordt leiding
gegeven door een meerderheid van
accountants. Die VLB-kantoren zijn
opgenomen in stichtingen of vereni–
gingen waarin veelal anderen de
leiding hebben. Dat zou strijdig zijn
met de algemene regel dat controle–
rende accountants niet onder de
verantwoordelijkheid van
niet-accountants mogen functio–
neren.

Sinds 1945 zijn er op basis van
informele en later meer formele
afspraken ten behoeve van de
VLB-accountant, in artikel 10, lid 1
onder d beroepsregels voor de AA
opgenomen Dat zijn goede
spelregels, waarmee wij uit de
voeten kunnen. In die bepaling wordt
geregeld dat AA's werkzaam kunnen
zijn in een dienstbetrekking bij een
rechtspersoon die nagenoeg geheel
werkzaam is op het terrein van de
AA, mits die rechtspersoon als
zodanig onderworpen is aan de
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tucht– en beroepsregels die gelden
voor AA's. Een soortgelijke regeling
geldt ook voor de VLB-RA's, die op
basis van een overeenkomst met het
NIVRA op eenzelfde wijze functio–
neren. Dan kun je je dus afvragen of
dat strijdig is en of dat kan binnen de
regels ciie op Europees niveau
binnen de Achtste Richtlijn zijn
gesteld. Dan zie je dat het aansluit
op artikel 2, sub b, onder iii van de
Achtste EG-Richtlijn aangaande de
controlerende vennootschappen.
Daarin is bepaald dat de
meerderheid van de leden van het
bestuur of leidmggevende orgaan zal
bestaan uit deskundigen die voldoen
aan de eisen van de Achtste
EG-Richtlijn. Je ziet dus dat de
corporaties inderdaad wel anderen
kunnen hebben, maar dat daaronder
een rechtspersoon functioneert
waarin in ieder geval een
meerderheid zitting heeft van
accountants die aan de wet voldoen
Doordat ook dat orgaan onder de
tucht– en beroepsregels valt, voldoe
je dus in het gehele spel aan de wet.
Ik geef toe dat het een fenomeen is
ten aanzien waarvan ook even onder–
zocht moest worden of je dat op een
nette manier met elkaar kunt
regelen. Wij menen echter dat wij
daar op deze wijze aan hebben
voldaan.

Nu ik hier toch sta, maak ik nog
een opmerking in de richting van
senator Boorsma. Hij zal het zeker
niet zo bedoeld hebben, maar toen
hij sprak over de verschillen tussen
de AA en de RA ging het heel snel
over het uurtarief, het prijskaartje. Ik
zou het jammer vinden als dat in
deze Kamer zou blijven hangen. Hij
heeft het ook zeker niet zo bedoeld.
Er is zo'n wereld van verschil tussen
NIVRA en NOVRA. De NIVRA's
worden vaak omschreven als de
beste accountants ter wereld, die
ook het aanzien van Nederland op dit
terrein werkelijk gestalte hebben
gegeven met hun wetenschappelijke
opleiding en meerjarige stages.
Daarnaast staat de accountant voor
het MKB, uitdrukkelijk ook bij de
bedrijfskundige opleiding. Ik geef in
de richting van de heer Barendregt
graag toe dat er natuurlijk ook in de
andere vakken de nodige diepgang
moet zijn, maar dit is een bedrijfs–
kundige die in grote mate steun en
toeverlaat is voor de kleinere onder–
nemingen waar kapitaal en leiding in
éèn hand zijn. Ook uit nationale

onderzoeken is deze bedrijfskundige
naar voren gekomen als de beste
adviseur van dat bedrijfsleven boven
allerlei overheidsadviseurs,
semi-overheidsadviseurs en
commerciële adviseurs, of die nu van
maatschappelijke organisaties zijn of
van de Kamervan koophandel. Ik
denk dat de markt zichzelf ook op
dat punt zal selecteren ledereen zal
degene zoeken die hij nodig heeft. Ik
denk ook dat het, ook als wij door
een verdere stroomlijning kunnen
bevorderen dat die accountants
elkaar in technische en organisato–
rische zin nog meer vinden, voor de
markt een zegen is als er twee zo
duidelijk geprofileerde groepen op
de markt zijn. Dit initiatief maakt dat
op een goede wijze mogelijk.

D

Minister Andriessen : Voorzitter! Ik
zeg graag dank voor de gelegenheid
om ook een paar woorden aan het
geheel toe te voegen. Ik geloof dat
de heer Schinck met zijn
beschouwing over de historie de
spijker op de kop sloeg toen hij dit
een beetje met een huwelijk
vergeleek. Op een gegeven ogenblik
heb ik mij gevoeld als een pastoor of
dominee die graag een huwelijk had
willen sluiten, maar die meemaakt
dat het toekomstige echtpaar niet
kwam opdagen. Ik was een brug te
ver, ik was te vroeg of wat dan ook.
In ieder geval lukte het zo niet. Toen
was er die LAT-relatie. Daar ontbrak
voor mij één geweldig ding aan. Dat
was dan het beroemde convenant en
bij dat convenant was het zo
geworden dat de twee beroeps–
groepen in heel aparte huizen gingen
wonen. Dat ging mij nu ook weer wat
te ver. Toen de initiatiefnemers en ik
op een gegeven ogenblik over deze
zaak zijn gaan praten, hebben wij
geen compromis, maar volgens mij
zelfs een synthese gevonden: er is
een soort LAT-relatie, maar er is een
vrije markt; beide titels zijn
volwaardige titels en zij hebben
allebei een functie in die markt; het
is geen afgeschermde markt waarbij
de een op het ene marktsegment
opereert en de ander op het andere
segment. Toen die doorbraak er was,
is eigenlijk alles snel in het hokje
gevallen. Ik moet zeggen dat ik zeer
gelukkig ben met hoe het
wetsvoorstel er nu uitziet. Ik zal
graag bijdragen aan een zeer

spoedige ondertekening. 1 juli is wel
heel snel; dat is overmorgen. Ik zal in
ieder geval mijn best doen om het zo
snel mogelijk te doen.

Ik kom op nog wat afzonderlijke
vragen en ik kom bij de heer
Boorsma terecht, ook al heeft ook
mevrouw Achttienribbe er iets over
gezegd. Dat betreft die wet van
Gresham, die zegt dat slecht geld
het goede geld wegdrijft. Ik geloof
dat dit in deze markt helemaal niet
het geval zal zijn. Integendeel: er is
iets gebeurd wat dit nog enigermate
zal voorkomen. Er is al vele malen
gezegd dat die twee soorten accoun–
tants bij ons goede accountants zijn
in verschillende soorten functies,
maar bij de AA-accountant ontbrak
altijd de mogelijkheid om een
jaarverslag en de verklaring te onder–
tekenen. Die mogelijkheid hebben zij
nu ook en dus worden zij sterker
gemaakt in hun positie op die markt.
Ik denk dat dit zeer verstandig is en
dat het juist zal voorkomen dat de
wet van Gresham zal gaan werken.
Degene die deze mogelijkheid krijgt,
is goed. Natuurlijk is ieder mens
verschillend van kwaliteit en derge–
lijke, maar de betrokken accountant
is goed opgeleid, heeft een goede
praktijkervaring. Het is bovendien
allemaal in overeenstemming met de
Achtste Richtlijn. Ik denk dus dat er
juist een poging wordt gedaan om
diegene die op de markt spelen te
voorzien van de nodige, nuttige
bagage.

De heer Boorsma maakt een
sprong naar Grisham. Ik vind het
aardig om die sprong met hem mee
te maken. Het aardige van het boek
"The Client" is juist dat het gaat over
een klein, schrander jongetje dat op
zoek gaat naar een advocaat. En laat
dat jongetje in die heel moeilijke
markt nu juist precies de goede
advocaat vinden! Dat toont nog weer
eens aan dat de marktwerking er dus
alt i jd is, alhoewel wij proberen die te
voorkomen met allerlei regelgeving
en andere moeite. Het lukt echter
toch en dat is juist het tegengestelde
van wat de heer Boorsma beoogde!

Ik sluit mij aan bij wat hiervoor
gezegd is over de gedifferentieerde
markt. Het gaat hier om een zeer
gedifferentieerde markt, zoals alle
markten dat zijn. Er is geen sprake
van éèn soort accountant, en met dit
wetsvoorstel komen er ook geen
twéé soorten accountants. Er zijn
juist honderden soorten accountants.
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Bij de grote kantoren kan men een
geweldige specialisatie zien:
holdings, fiscale specialisaties, de
uitvoering bij de kleine bedrijven en
relaties met cliënten Er is dus een
geweldige specialisatie in de markt
gaande. Ik ben ook erg nieuwsgierig
welke conclusies wij over zes jaar bij
de evaluatie zullen trekken over die
differentiatie. Zal die differentiatie
nog verder zijn voortgeschreden?
Dan zal het weinig zin hebben om
beide titels aan te houden. Men
moet immers per man of vrouw een
keuze maken. Ik kan echter niet in de
toekomst kijken en ik ben geneigd
om te zeggen dat het huwelijk
misschien over enige tijd wel
voltrokken kan worden.

Het lijkt alsof ik mij wat verzet
tegen enkele woorden van de heer
Boorsma. Ik weet echter dat hij in
zijn hart zal meegaan met dit
wetsvoorstel. Ik moet mij echter
verzetten tegen de wat te stringente
manier waarop hij de overheid en
haar kerntaken bekijkt. Als het geen
kerntaak is, dan mag de overheid
zich daar helemaal niet mee
bemoeien. Als het echter wel een
kerntaak is, dan moet die zich daar
overmatig mee bemoeien. Dat
laatste heeft hij zo niet gezegd, maar
ik denk dat het in zijn visie
waarschijnlijk zo is. Tussen het wit
en zwart van de heer Boorsma
bestaan echter allerlei tinten van
gnjs. Ik heb de voorbeelden niet bij
de hand, maar de heer Boorsma kan
die voorbeelden ongetwijfeld zelf
bedenken met zijn grote kennis over
de stand van zaken. Ik doel hierbij op
voorbeelden van situaties waarin de
overheid zich gedeeltelijk heeft
teruggetrokken en hier en daar toch
een zekere bevoegdheid houdt.

Dat geldt naar mijn gevoel ten
aanzien van het curatorium, dat in de
Tweede Kamer keung geregeld is. In
dat opzicht was ik het eens met het
amendement van de Kamer.
Daardoor is de mogelijkheid
ontstaan dat er wordt voorge–
schreven dat het examen tweemaal
per jaar moet plaatsvinden. Men kan
zeggen dat het wel door de betrok–
kenen zelf tot stand zal komen, maar
het is toch een heel essentiële zaak
in dezen. Het gaat hier immers vaak
om mensen die in de avonduren
studeren en het tempo van studie
hebben zij vaak niet helemaal in de
hand. Het voorschrijven van het
tweemaal per jaar plaatsvinden van

examens vind ik geen betutteling
door de overheid. Hier is juist sprake
van het rekening houden met wat er
in de maatschappij leeft. Misschien
had de interne regulering tot
hetzelfde geleid, maar ik heb tegen
het voorschrijven hiervan helemaal
geen bezwaren.

Ik vind het curatorium redelijk
goed geregeld. Het is dus niet
marginaal, zoals de heer Barendregt
zegt. Het heeft immers duidelijk
inhoudelijke kanten. Ik ben echter
graag bereid daar nog op in te gaan,
als dat nodig mocht zijn.

Ik zal de kerntakendiscussie nog
wat verder voortzetten en dan kom ik
vanzelf op het volgende punt van de
heer Boorsma. Wat is die accountant
nu eigenlijk? Heeft mijnheer Vreug–
denhil gelijk als hij hem een
lasthebber van de ondernemings–
leiding noemt? De heer Boorsma
zegt - dan komt de professor in hem
aan het woord - dat de heer Vreug–
denhil slaagt als hij de
"agency"-theorie toepast, maar dat
hij zakt bij het praktische voorbeeld.
Misschien kunnen de heer Boorsma
en ik het eens worden door de
onderneming te zien als een geheel,
waarbi] de zogenaamde hareholders
betrokken zijn. Wie zijn die stake–
holders? Dat zijn de ondernemings–
leiding, de aandeelhouders, de
klanten, het personeel, enz. Ik kan de
accountant toch in zekere mate zien
als iemand die in zijn verslag en
beoordeling evenwicht brengt tussen
die stakeholders. Hij zit er niet voor
de leiding alleen of de aandeel–
houders alleen. Hij zit er eigenlijk ook
een beetje voor het algemeen
belang. Als hij het jaarverslag tekent,
heeft hij ook een bijna publieke
functie. Ook een schuldeiser kan
zeggen: het jaarverslag is getekend,
ik heb een zeker vertrouwen in die
onderneming, mijn rekeningen
worden te zijner tijd betaald.

Eenmaal aannemende dat de
accountant toch een zekere publieke
functie heeft in dezen en daarbij in
acht nemende de Achtste Richtlijn
die daar bepaalde eisen aan stelt,
kun je nlet zeggen dat hier absoluut
geen taak meer ligt voor de overheid.
Hier ligt gelijk de brug naar het
publieke belang. Hier ligt ook de
brug dat er bij de opleiding en vooral
bij de examens toch een zekere
toezichthoudende taak is voor de
overheid.

Dan het onderwerp van het college
van beroep voor het bedrijfsleven.

Mevrouw Achttienribbe heeft mij
gevraagd of ik daar iets over wil
zeggen, omdat het even uit het
dossier geschoten was. Het
antwoord is dat wij deze vraag graag
meenemen. Ik zal met mijn collega
van Justitie bespreken of het
mogelijk is, de suggestie die door de
heer Boorsma is gedaan, uit te
voeren.

De heer Barendregt vroeg of ik
kon bevestigen dat er een draagvlak
is voor deze zaak, ook ten behoeve
van de verdere uitvoering ervan. Ik
denk dat het draagvlak volkomen
aanwezig is. Je ziet dat aan alle
mogelijke handelingen. In het begin
is er wel een zekere wrijving
geweest. Men weet dat de SROOA
mij in het begin wat moeilijk heeft
aangekeken. Zoals het er nu uitziet,
ioopt het eigenlijk helemaal
gesmeerd. De SROOA is een
overgaand verschijnsel. De beroeps–
groepen nemen de zaken die in de
wet geregeld zijn, over. De
overgangsregeling loopt voor zover
ik heb begrepen - ik heb er wat
cijfers over bij mij, maar daarmee zal
ik de Kamer niet vermoeien - toch
redelijk goed. Ik krijg er weinig
klachten over. Daar ben ik overigens
wel bang voor geweest. Het is
immers nogal wat dat je weer verder
moet studeren, als je al een aantal
jaren in je taeroep bezig bent. Dat
schijnt echter redelijk goed te lopen.
Het verloopt vloeiend, ook in overleg
met de beroepsgroepen. Ik denk dan
ook dat ik stellig kan bevestigen dat
er een draagvlak is, ook in de
uitvoering.

Ik ben met de bijdrage van de heer
Schinck begonnen en ik zou ook met
zijn bijdrage willen eindigen. Er is
sprake van een goede en goed
geregelde LAT-relatie. De zaak is niet
gescheiden op twee markten. Nee,
er zijn kansen op beide markten. Er
is geen verdringing van de een door
de ander. De markt is zeer pluriform.
Dat is allemaal in een betrekkelijk
korte tijd bereikt. In het begin heb ik
de indieners wel wat boze woorden
toegevoegd, vooral toen de markten
gescheiden werden. Toen wij daar
echter overheen waren, hebben wij
geweldig goed samengewerkt. Ook
voor die samenwerking wil ik de
indieners graag danken.

D

De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Het was zeer leuk om
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te merken dat de minister van
Economische Zaken het boek "The
client" heeft gelezen, waaruit hij zijn
vertrouwen in het marktmechanisme
heeft afgeleid. Aardig is dat de
agency-theory juist gaat over de
relaties waarin het marktmecha–
nisme niét werkt, maar waarin je te
maken hebt met grote onzekerheid
over de produktietechnieken die
gehanteerd worden door de agents.
Daarbij is het volstrekt onduidelijk
wat precies de doelen zijn. Kortom,
daarbij is sprake van situaties die
worden gekenmerkt door
onzekerheid. Ik vraag mij af of de
minister het boek "The firm" heeft
gelezen, waarin een zeer briljant
jurist afstudeert en vervolgens
kennelijk de markt niet helemaal
doorziet Hij wordt namelijk aange–
nomen door een kleine firma, die een
zeer groot salaris biedt, waarvan hij
onmiddellijk een nieuwe BMW kan
kopen. Vervolgens blijkt de firma
voor de mafia te werken. Dat
betekent dus dat typisch niet voldaan
was aan een van de kenmerken van
de volkomen markt, namelijk trans–
parantie van de markt. Ik raad hem
dat boek ook nog eens aan,
overigens niet in zijn rol als minister
maar in zijn rol als hoogleraar en
schrijver van het zeer vaak geprezen
leerboek "Economie in theorie en
praktijk". Dat boek heeft lange tijd
deel uitgemaakt van de verplichte
stof voor accountants. Als lid van de
examencommissie en als docent heb
ik daarvan vaak gebruik gemaakt bij
het opleiden van veel accountants
die nu tal van functies bekleden in de
praktijk.

Met betrekking tot de kerntaken–
discussie heeft de minister mij min
of meer uitgedaagd, eens te kijken
naar het grijze gebied tussen zwart
en wit. Mijn kritiekpunt is, dat een
minister van Onderwijs en Weten–
schappen in een bezuinigings–
noodzaak alle subsidies schrapt; de
bekostiging van het NIVRA ziet als
een subsidie en daarom die bekos–
tiging schrapt zonder verdere
discussie over vraag, of het hier gaat
om een kerntaak van de overheid of
niet. De vrees, dat er sprake is van
een zwart/witbenadering in mijn
wijze van zien, wordt in zoverre
bewaarheid, dat ik juist de regenng
een zwart/witbenadering verwijt. Ik
heb de regering gevraagd, mij eens
voorbeelden te geven van oplei–

dingen die niet langer bekostigd
worden door de overheid, terwijl die
overheid meent zich daarmee te
moeten bemoeien, niet alleen met
een zaak zoals een curatorium maar
ook met vragen zoals: hoe moet het
examenbureau er uitzien; moet er al
dan niet sprake zijn van een schrif–
telijk en een mondeling deel; moeten
er al dan niet twee keer per jaar
examens plaatsvinden, enzovoorts.
De bemoeienis van de overheid blijft
zeer gedetailleerd en toch zegt de
overheid, dat het geen kerntaak is. Ik
daag de minister van Economische
Zaken uit, te komen met een ander
voorbeeld. Minister Ritzen heeft
tijdens een discussie met mij
hierover gezegd, dat Schoevers ook
niet door de overheid bekostigd
wordt, terwijl dat instituut mensen
opleidt die zeer hard nodig zijn in
deze samenleving. Dat is waar. Ik
heb echter nog nooit een wet gezien
waarin geregeld wordt, dat het
instituut Schoevers twee keer per
jaar examens moet afnemen of
waarin geregeld wordt, hoe het
curatorium en dergelijk er moeten
uitzien. Ik daag de minister uit, te
komen met een voorbeeld van een
opleiding die zo gedetailleerd bij wet
wordt geregeld en niet wordt
bekostigd door de overheid. Dat is
het bijzondere. De overheid heeft
zich hier in mijn ogen ten onrechte
teruggetrokken. Zij snijdt zichzelf
daarbij in de vingers, omdat het
uiteindelijk zal leiden tot hogere
kosten voor de schatkist.

Voorzitter! Ik heb gepraat over de
wet van Gresham "Bad money drives
out good money". Men mag mijn
woorden niet zo vertalen, dat ik zeg:
slechte accountants drijven de goede
accountants uit. Ik heb nadrukkelijk
mijn waardering uitgesproken voor
het hoge niveau van de AA's in
Nederland. Ik heb ook gezegd, dat
het niveau gemiddeld hoger zal zijn
dan dat van vele RA's in een aantai
andere landen Ik zie alleen een
verschil in functioneren. AA's zijn
naar mijn menig meer administratief
uitvoerend bezig, RA's zijn meer
controlerend en adviserend bezig. De
wet van Gresham, die zeer oud is,
leidt dan toch tot datgene waarvan
adviseur Schartman denkt dat ik het
zo niet bedoel. Ik heb het echter wel
degelijk zo bedoeld! Indien, zo heb ik
gezegd, een organisatie denkt de
zaken goed voor elkaar te hebben,
gaat zij toch geen accountantsver–

klaring laten afgeven door een
duurdere RA als er een goedkopere
AA beschikbaar is. Ook al weet je
misschien dat er een kwaliteitsver–
schil is, denk je dat als organisatie
niet nodig te hebben omdat je je
zaakjes goed op orde hebt. Óok als
je de zaken niet goed op orde hebt
en je weet dat, is dat een reden te
meer om de goedkopere AA te
nemen. Het probleem is nu juist dat
er een situatie ontstaat van moral
hazard - weer een begrip uit de
agency-theory - en dat men op het
prijskaartje af gaat, ook al weten wij
allemaal dat er kwaliteitsverschillen
zijn. Ik was blij dat adviseur
Schartman erop wees, dat de inter–
nationale roem van de Nederlandse
accountants vooral ontstaan is door
onze RA's en door het NIVRA en
dergelijke. Ook ik ben daarvan
overtuigd. Ik heb dat ook gezegd.
Dat wordt echter juist door dit
wetsvoorstel in gevaar gebracht. Als
de minister zegt, dat de wet van
Gresham niet zal opgaan omdat de
certificerende bevoegdheid ook aan
de AA's gegeven wordt, zou ik hem
willen aanraden eens een goed
leerboek als "Economie in theorie en
praktijk" door te nemen.

Het grapje van mevrouw Achttien–
ribbe over de titel van het boek "The
Dutch auditors price war" waardeer
ik zeer. Het woord "Dutch" heeft
inderdaad veel negatieve beteke–
nissen. Wat de accountancy en de
AA-poot betreft hebben de Dutch
auditors gelukkig een zeer goede
naam. Ik heb juist gevraagd om na
zes jaar, of eerder, te gaan werken
aan een verandering van de
Europese regelgeving, opdat Europa
zich kan optrekken aan de Dutch
standards.

D

De heer Barendregt (SGP):
Mijnheer de voorzitter. Ik dank "de
drie leden van het schaduwkabinet"
voor de reactie die zij hebben
gegeven op opmerkingen vanuit deze
Kamer. Het doet mij een genoegen
te constateren dat de inhoud van het
antwoord van de heer Schartman mij
het meest aansprak. Hij stelde: er
zullen uiteindelijk altijd twee
beroepstaakvelden blijven voor de
accountants in Nederland. Ik kan van
harte mijn instemming daarmee
betuigen. De accountants zullen hun
taakveld behouden. Zij zullen ook
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hun functie behouden. In dat opzicht
onderschrijf ik graag de visie op de
toekomst die de heer Schartman
heeft gegeven.

Die visie klonk wat positiever dan
het koffiedik-kijken van mevrouw
Achttienribbe. Daar heb je niet
zoveel aan. Dan is de koffie al gezet.
Koffiedik is immers maar een
overschotje, waar je eigenlijk niks
meer aan hebt. Mevrouw Achttien–
ribbe was wat negatief over de
toekomst van de accountants in
Nederland. Het zou goed zijn als zij
zich positiever, zoals de heer
Schartman, kon uitlaten over de
toekomstverwachtingen van de
accountants. Dan zitten de initiatief–
nemers ook weer op één lijn.

Voorzitter. Er wordt voor de
toekomst gesproken over een
LAT-relatie. Ik gebruik dat woord
liever niet. Ik vind dat een verwerpe–
lijke voorbereiding op het huwelijk.
Als dit wetsvoorstel in deze Kamer
wordt aangenomen - en ik heb de
indruk dat het zal gebeuren - breekt,
naar mijn mening, de verlovingstijd
van de accountants aan. Zodoende
wordt de weg gebaand naar het
huwelijk. Dit lijkt mij een redelijke en
nette verwoording. Het is dan
duidelijk waar het in de toekomst
heen zal gaan. Het houdt niet een
volledige integratie in, in de zin van
taken. Man en vrouw zijn in het
huwelijk één. Maar man en vrouw
hebben verschillende taken te
vervullen in het huwelijk. Zo geldt het
ook hier. Man en vrouw hebben
verschillende taken; dat zal ook bij
de RA en de AA het geval zijn. Dit
toekomstbeeld staat mij voor ogen
ten aanzien van de uitwerking en de
vruchten van het initiatief dat ons nu
wordt voorgelegd.

De minister stelde dat de toetsmg
niet alleen marginaal is. De toetsmg
gaat kennelijk verder dan
"marginaal". De minister heeft
daarbij gezegd dat hij zonodig wel
een nadere uiteenzetting wil geven.
Ik wil hem graag verzoeken om aan
te geven wat hij verstaat onder "niet
alleen marginaal". Het is een samen–
vatting van een bepaalde opvatting
van de minister. Die samenvatting is
echter niet zonder meer duidelijk. Ik
zou het op prijs stellen als de
minister zich hierover alsnog
duidelijk wilde uitspreken.

Voorzitter. Ik heb de indruk dat het
wetsvoorstel zal worden aange–
nomen. Als dat het geval is, wil ik de

initiatiefnemers van harte geluk
wensen met het behaalde resultaat.
Ik heb waardering voor de inzet die
zij aan de dag hebben gelegd. De
minister wees al op het doorzettings–
vermogen van de initiatiefnemers. Ik
ben het geheel met hem eens. Deze
zaak is niet alleen aangepakt, maar is
ook voortgezet en tot een goed einde
gebracht. Mijn complimenten
daarvoor!

D

Mevrouw Achttienribbe-Buijs :
Voorzitter! Ik wil kort nog iets zeggen
aan het adres van de heer Boorsma,
waarbij het mij onder andere gaat
om zijn waardering voor het woord
Dutch. Met hem ben ik van mening
dat er sprake is van hoge kwaliteit. Ik
denk in dit verband ook aan hetgeen
de heer Schartman heeft gezegd. De
consument kan kiezen uit verschil–
lende accountants en als deze wet is
aangenomen, zullen beide groepen
die in het geding zijn een certificaat
van bevoegdheid hebben. Het is
daarbij aan de consument om te
kiezen en te zeggen welke kwaliteit
men wenst. Voor de gewenste
kwaliteit zal wel een bepaalde prijs
gelden. De consument zou zich
vervolgens bedrogen kunnen voelen
en niet de kwaliteit krijgen die hij
wenste. Ik ga er echter niet van uit,
dat dit het geval zal zijn. In
Nederland weet men namelijk wat
men "koopt". Ik verwacht ook dat op
dit punt de markt zelf voor regulermg
zal zorgen Daarin heb ik alle
vertrouwen. In ditverband kom ik
nog even terug op hetgeen ik in
eerste termijn heb gezegd Het zal
de leden bekend zijn, dat er veel
accountantskantoren en
maatschappen zijn waar registerac–
countants bezig zijn met zich verder
te verdiepen in de MKB-component.
Die zien dus wel degelijk brood in
werk op dat terrein.

De heer Barendregt deed het
voorkomen of ik aan koffiedikkijken
deed Waarschijnlijk deed hij dat
omdat hij van mij niet gehoord heeft
wat hij graag had willen horen. Als ik
naar de toekomst kijk, heb ik een
positief visioen. Ik verwacht namelijk
dat als het om accountants gaat,
sprake zal zijn van een bepaald
produkt. De consument zal later
kunnen kiezen voor de kwaliteit die
past bij zijn wensen. Wellicht zal dan
ook sprake zijn van verschillende

pnjskaartjes Nu al wordt in de
praktijk door de beroepsgroepen
samengewerkt. In die zin wordt er
door mij dus niet aan koffiedikkijken
gedaan. Mijn visioen moet men
daarentegen beschouwen als een
positief visioen. Misschien kan ik de
geachte afgevaardigde niet de
genoegdoening geven die hij proeft
uit de woorden van de heer
Schartman. Die heeft gewezen op de
realiteit van het moment, maar hij
kan, evenmin als ik, in de toekomst
kijken Net zo goed als ik weet echter
ook hij, dat wij, nu de regering dit
wetsvoorstel als het ware heeft
verinnerlijkt, tot een bepaald type
accountant zullen komen. Wij weten
nu nog niet precies hoe dat type
eruit zal zien, maar uiteindelijk zal
sprake zijn van het naar elkaar toe
groeien. Wat dat betreft ben ik
positief over de toekomst.

Ik zal mij niet uitlaten over de
LAT-relatie en het huwelijk en over
de verschillende verantwoordelijk–
heden van man en vrouw binnen het
huwelijk. In de toekomst zullen de
verantwoordelijkheden door beide
beroepsgroepen naar vermogen - en
ik verwacht dat dat vermogen heel
groot is - op een goede manier
gestalte worden gegeven. Dat is mijn
uitgangspunt.

D

Minister Andriessen : Voorzitter!
Uitgedaagd door de heer Boorsma,
heb ik mijn rijbewijs tevoorschijn
gehaald. Het was het eerste en het
beste voorwerp dat ik nu in mijn zak
kon vinden. Het behalen van het
rijbewijs is in dit verband een mooi
voorbeeld. De instructeurs worden
namelijk niet gesubsidieerd, maar de
overheid houdt wel toezicht op de
examens. Ik kan andere voorbeelden
niet zo gauw geven, maar ik
verwacht dat de heer Boorsma
binnen drie a vijf dagen tien andere
voorbeelden kan vinden.

De heer Boorsma (CDA): Voorzitter!
Er is toch een belangrijk verschil. Het
NIVRA kreeg subsidie voor bekos–
tiging van de opleiding. Er is nog een
ander verschil. De NIVRA-opleiding
was een aparte opleiding. Zij werd
gegeven naast de academische
opleiding tot bedrijfseconoom. Ik ken
nog niet de concurrerende opleiding
voor het afnemen van een rijbewijs
die door de overheid bekostigd
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wordt. Het gaat hierbij dus niet om
een vergelijkbare situatie.

Minister Andriessen: Voorzitter! De
heer Boorsma heeft mij in dat geval
met het voorbeeld van Schoevers op
een verkeerd spoor gebracht. Ik kan
mij niet herinneren dat Schoevers
ooit een subsidie heeft gehad voor
officieel erkende examens. Hij vroeg
mij om een voorbeeld te geven van
een geval waarin geen subsidie
wordt verstrekt maar wel officiële
examens worden afgenomen. Ik heb
datvoorbeeld gegeven. Nu wil hij
weer voorbeelden hebben van
gevallen waarin vroeger wel subsidie
werd gegeven, maar nu niet meer. Ik
neem dat mee. Mijn tien
voorbeelden worden voor de helft
van de ene en voor de andere helft
van de andere soort.

Dan kom ik op de door de heer
Barendregt genoemde marginale
overheidstoetsing. Die toetsing is
evenwel niet helemaal marginaal. De
overheid zal ook kijken naar de
inhoud van de examens. De inhoud
van de examenprogramma's zal dus
door de overheid worden getoetst.
Het is mede vanwege de Achtste
Richtlijn gewenst om daarmee toch
een zekere voeling te houden. Wij
zullen ook de regeling voor de
inrichting van de examenbureaus
moeten goedkeuren. Dat is dus meer
dan alleen maar marginaal toetsen.
Als de heer Barendregt zegt dat dit
toch ook nog marginaal is, dan
kunnen wij ons daarmee verenigen.
Ik heb evenwel met opzet het woord
"inhoudelijk" ingevoegd, opdat mij
later niet wordt gezegd dat de
overheid alleen maar het papier
moet bekijken en bij grove onrecht–
vaardigheden moet optreden. De
overheid moet dus wel iets meer
doen. Maar als de heer Barendregt
dat ook marginaal noemt, dan
kunnen wij ons daarop wel vinden. Ik
blijf ook uit de discussie over het
huwelijk en de LAT-relatie.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het voorstel van wet wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik dank de mdieners,
de adviseur en de minister van
Economische Zaken voor hun
antwoord. Het was even spannend
toen de heer Schinck aangaf dat het
aantal initiatiefwetsvoorstellen dat

hier wordt verworpen, relatief hoog
is. Ik waande mij zo nu en dan ook
even onder professoren. Ik meen
tegelijkertijd dat goed het verschil en
de complementariteit tussen Eerste
en Tweede Kamer tot hun recht zijn
gekomen: het initiatiefrecht ligt aan
de overkant, maar toch bestaat de
noodzaak van uiteindelijke
goedkeuring hier. Misschien kwam
zelfs het verschil tussen dualisme en
monisme tot uitdrukking: waar
Tweede Kamer en kabinet zozeer
achter één regeringstafel zitten, is de
controle van de Eerste Kamer des te
meer op haar plaats. Ik dank u voor
uw bijdrage.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Goedkeuring van het op 20
december 1988 te Wenen tot
stand gekomen Verdrag van de
Verenigde Naties tegen de sluik–
handel in verdovende middelen
en psychotrope stoffen, met
bijlage (22080 (R 1406));

- Wijziging van artikel 51 a van
de Uitleveringswet, ter
uitvoering van het Verdrag van
de Verenigde Naties van 20
december 1988 tegen de sluik–
handel in verdovende middelen
en psychotrope stoffen (22082);

- Wijziging van de Opiumwet
in verband met de toetreding
door het Koninkrijk der Neder–
landen tot het op 21 februari
1971 te Wenen tot stand
gekomen Verdrag inzake
psychotrope stoffen (22090);

- Goedkeuring van het op 21
februari 1971 te Wenen tot stand
gekomen Verdrag inzake
psychotrope stoffen (22115 (R
1411))

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Voorzitter! Wij behandelen
vandaag een viertal wetten. Ik wil
met name ingaan op de twee
verdragen die hiermee aan ons
voorliggen. Ik heb daar drie vragen
over.
1. Wat bezielt Nederland om 22 jaar
na dato het Verdrag van Wenen te
ondertekenen?
2. Kunnen de bewindslieden deze
verdragen gebruiken ter onder–

steunmg van het tolerante Neder–
landse drugsbeleid?
3. Zo ja, op welke wijze?

Ik stel deze vragen, omdat volgens
de fractie van Groen Links aan deze
verdragen de gedachte ten
grondslag ligt dat gebruik van drugs
door repressie van gebruik, bezit,
produktie en handel moet worden
tegengegaan. Steeds meer stoffen
worden onder controle gebracht. Er
zijn meer controlesystemen
ontworpen. De bevoegdheden met
betrekking tot de opsporing van
overtredingen worden uitgebreid.

Over een stof ondergebracht op
lijst 1, namelijk methadon, heb ik een
vraag. De stoffen van lijst 1 worden
aangemerkt als stoffen met een zeer
beperkte of geen therapeutische
betekenis en als stoffen die een
groot risico voor misbruik bezitten.
Kan de staatssecretans aangeven
waarom deze stof wel als therapeu–
tische behandeling voor heroïnever–
slaafden wordt gebruikt, terwijl de
therapeutische waarde vrijwel nihil
is?

Voorzitter! De opening van binnen–
grenzen voor personen– en goede–
renvervoer in Europa heeft ook
gevolgen voor de onderlinge
afstemming van het drugsbeleid.
Zowel bij het Verdrag van Schengen
als bij de voorbereidingen voor het
Verdrag van Maastricht is dat
duidelijk geworden. Hoewel de
lidstaten in beide verdragen formeel
volledige soevereiniteit behouden op
drugsgebied, worden er wel
afspraken gemaakt over afstemming
van beleid en samenwerking. In het
Verdrag van Maastricht ligt het
zwaartepunt op justitiële zaken en
bmnenlandse veiligheid. Dat staat in
K 2. Vandaar dat het bericht in
Trouw van 15 juni jongstleden dat
Frankrijk en Nederland het eens zijn
over het drugsbeleid, ons nou niet zo
geruststelt. Het Franse drugsbeleid
staat bekend om zijn repressieve
karakter. Kan de minister duidelijk
maken waaruit die onderlinge
eensgezindheid bestaat?

Tijdens de algemene beschou–
wingen in de Eerste Kamer ging de
minister-president in op het pleidooi
dat mijn fractievoorzitter hield voor
legalisatie van drugs.
Minister-president Lubbers durfde
zich wel de vraag te stellen hoe een
wereld, waarin drugs niet verboden
waren, eruit zou zien, maar daar een
antwoord op geven was voor hem
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nog een brug te ver. Groen Links
gaat deze vraag niet uit de weg.
Vooral niet omdat wij denken dat
een meer justitiële aanpak zeer
negatieve gevolgen zal hebben.
Misdaadmultinationals, zoals de
mafia in de VS en Italië, zijn hard op
weg zich in ons land te vestigen Zij
infiltreren in legale sectoren als de
bouw, de autobranche, de vuilver–
werking en de horeca, aldus de
regeringsnota "De georganiseerde
criminaliteit in Nederland", uit 1992.
Volgens minister Hirsch Ballin is
inmiddels van ieder tientje één
gulden "crimineel besmet". De totale
omzet in drugs, wapens en het
uitbaten van illegale gokgelegen–
heden wordt geschat op 10 mld. per
jaar. Daarmee behoort de georgani–
seerde misdaad nu al tot de grootste
sectoren van de Nederlandse
economie. De regering slaat terecht
alarm en stelt maatregelen voor om
de misdaad harder aan te pakken.
Natuurlijk zal dit leiden tot spectacu–
laire politieacties en rechtszaken. De
vraag dringt zich echter op of je de
georganiseerde misdaad daarmee
klein krijgt. Gaat de Nederlandse
politie en Europol lukken wat de FBI
in de VS niet is gelukt? Heeft de
minister van Justitie werkelijk deze
illusie? Scherpe repressie zal de
misdaadmultinationals slechts leaner
en meaner maken, zolang de vraag
naar hun produkt blijft bestaan. De
georganiseerde misdaad wordt echt
niet ondermijnd door intensieve
bestrijding. Veel effectiever is het
hun markt weg te nemen, door hun
artikelen zoveel mogelijk uit het
criminele circuit te halen. Dat
hebben we in Nederland al vaker
gedaan. Pornografie en abortus zijn
niet meer strafbaar en het illegale
gokken is door de legale casino's zo
goed als verdwenen. Onze
maatschappij heeft dus bewezen,
tegen een stootje te kunnen. De
vorming van misdaadsyndicaten in
Amerika was een rechtstreeks gevolg
van de droogleggmg Niets geleerd
hebbend van de geschiedenis, is
men hetzelfde gaan doen met de
drugs: ze verbieden! Daardoor
konden de nationale misdaadorgani–
saties zich ontwikkelen tot echte
multinationals. De kurk waarop zij
drijven, is de produktie en handel
van drugs. De totale omzet in verdo–
vende middelen wordt geschat op
500 miljard dollar per jaar, althans
volgens de vaste Commissie voor

justitie van de Tweede Kamer in
1991. Die omzet is groter dan de
omzetten van General Motors, Shell,
Mitsubishi en IBM samen. Het al
eerder genoemde regeringsrapport
"De georganiseerde criminaliteit in
Nederland" zegt dat 70% van de
georganiseerde misdaad te maken
heeft met drugs. In ons land zit meer
dan de helft van het totaal aantal
gevangenen vanwege drugscrimina–
liteit, en dat zijn nu juist niet de
grote jongens. Dat is de werkelijke
omvang van de drugscriminaliteit, en
niet de gestolen autoradio of de
overlast van Perron nul. Drugscrimi–
naliteit is geen randverschijnsel
meer, maar de oorzaak van cellen–
tekort en de motor achter de georga–
niseerde misdaad.

De vraag dringt zich op, hoe
gevaarhjk dat produkt is dat de
samenleving zo blijkt te criminali–
seren. De uitkomst van een
onderzoek daarnaar is ontluisterend.
Ik hoef het rijtje doden van nicotine,
alcohol en drugs niet te herhalen
voor deze bewindslieden. Sigaretten
en alcohol accepteren we, maar met
de drugs hebben we ons op
sleeptouw laten nemen door de
internationale hysterie. Groen Links
vreest dat dit nog erger zal worden.
Ons relatief humane drugsbeleid,
waardoor Nederland het enige land
in Europa is waar het aantal
hard-drugsgebruikers praktisch niet
toeneemt en AIDS redelijk
beheersbaar blijft, loopt de kans
teloor te gaan onder druk van de
internationale verdragen. Tijdens de
behandeling van de justitiebegrotmg
in de Tweede Kamer zei mijn partij–
genote Ina Brouwer dat voor de
bestrijding van de hard-drugsproble–
matiek legalisering weleens de enige
manier zou kunnen zijn om de
georganiseerde misdaad de wind uit
de zeilen te nemen, het rechts–
systeem te ontlasten en de drugs–
overlast enorm te beperken. Het
argument van internationaal
isolement is onjuist Integendeel, in
Bern, Bazel en Zürich wordt al
overgegaan op het gratis verstrekken
van heroïne, als de gezondheidssi–
tuatie dat toelaat of daarom vraagt.
Als zelfs een tamelijk behoudend
land als Zwitserland deze stappen
zet, hoever is dan het denken van de
Nederlandse regering?

In Oostenrijk wordt wetgeving
voorbereid die de strafbaarstelling
van bezit voor eigen gebruik moet

opheffen. Duitsland heeft het legali–
satiebeginsel uit zijn opiumwetten
geschrapt, zodat het Duitse straf–
rechtsysteem een uitzondering
maakt voor opiumdelicten. Het
betekent beleidsvrijheid voor het
openbaar ministerie om deze zaken
te seponeren of te vervolgen.

Een onderzoekscommissie van het
Europese Parlement is tot de
conclusie gekomen, dat de meeste
landen bereid zijn om normalisering
te accepteren. De aanbevelingen van
de commissie komen overeen met
de pragmatische Nederlandse
aanpak. Een aantal grote Europese
steden, verenigd in de Frankfurter
Resolutions Gruppe, heeft via een
aantal resoluties kritiek geuit op het
nationale drugsbeleid vanwege het
effect op stedelijk niveau. Deze
groep maakt zich sterk voor het
gedogen van het stedelijke beleid
inzake experimenten met het gratis
verstrekken van hard drugs. Om de
overlast te beperken, is er behoefte
aan gebruikersruimten, gedoog–
ruimten en verruiming van de
verstrekking van arrangementen.
Men pleit voor een blijvend terug–
houdend strafrechtbeleid, zodat de
steden de ruimte hebben om hun
eigen drugsbeleid vorm te geven.
Justitie moet meer vertrouwen
hebben in het lokaal gevoerde beleid
en het hulpverleningsprogramma
niet frustreren door zwaarder justi–
tieel ingrijpen en het opjagen van
gebruikers. Het totale kostenaspect,
meer dan 2,7 mld. volgens een
artikel in de Nieuwe Revu, moet
grondig worden nagerekend. Is de
minister bereid om de Algemene
Rekenkamer een onderzoek te laten
doen?

Jos Silvis, docent Strafrecht van
de Universiteit van Utrecht, meent in
een artikel over drugs in het
maandblad Proces, dat op het
gebied van criminaliteit, openbare
orde en volksgezondheid zwaarwe–
gende argumenten bestaan voor
Europese legalisering van alle drugs.
Vrijwel alle negatieve effecten voor
de gezondheid zijn te herleiden tot
de illegale context. Denk aan vuile
spuiten, onbekende potentialiteit van
de voorhanden zijnde stof en
schadelijke vermengingen. Gelegali–
seerd gebruik van drugs is met
minder risico's omgeven dan gebruik
in de illegale context, aldus Silvis.

Ten slotte. Deze week bepleitte
gevangenisdirecteur Van Huet in Vrij
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Van Wijngaarden

Nederland: Legaliseerde hard drugs.
Dan ben je van het cellentekort af.
Collega Glastra van Loon heeft
tijdens de behandeling van de
begroting van Justitie in dit huis ook
al een gloedvol betoog gehouden
voor legalisering. Wanneer volgt de
regering?

D

Staatssecretaris Simons : Mijnheer
de voorzitter! Met grote interesse
heb ik de opvattingen en de
inzichten van mevrouw Van
Wijngaarden beluisterd Wie kennis
heeft genomen van de uitvoerige
discussie die wij een enkele maand
geleden voerden met de Tweede
Kamer, zal grosso modo op de
hoogte zijn van de inzichten van het
kabinet met betrekking tot het te
voeren drugsbeleid. Desalniettemin
lijkt het mij nuttig om enkele hoofd–
iijnen en de uitdaging waar wij in de
komende jaren voor staan nog eens
te belichten.

In dit land bestaat het beeld dat
ons drugsbeleid in de mternationale
context heel aanvaardbaar is. Daarbij
is sprake van een intrigerend en
belangwekkend samenspel tussen
aan de ene kant het handhaven van
openbare orde - een harde aanpak
waar dat nodig is - en aan de andere
kant de reductie van de vraag en
beperking van de schade. Hoe kan
via goede preventie, voorlichting,
opvang en hulpverlening adequaat
gereageerd worden? De communis
opinio dat wij dat in Nederland
relatief goed doen, is op zichzelf nog
steeds correct. In het uitvoerige en
principiële debat aan de overzijde
hebben wij daar echter de kantte–
kening bij gemaakt dat wij ons
moeten hoeden voor een zekere
zelfgenoegzaamheid. De risico's die
vandaag de dag ook in de Neder–
landse situatie gelopen worden, zijn
indringend.

Een van de grondgedachten achter
het Nederlandse beleid is de
scheiding van de markt. Daartoe is
een aantal jaren terug een ontwik–
keling in gang gezet tot het gedogen
van koffieshops. Wij stellen vast dat
deze "achilleshiel", die een wezen–
lijke bijdrage vormt aan het relatieve
succes in de Nederlandse verhou–
dingen, onder druk staat. Dat
betekent dat wij niet langer op onze
lauweren kunnen rusten, maar dat
wij het drugsbeleid moeten intensi–

veren en hier en daar moeten
bijsturen. De koffieshops moeten
veel steviger worden aangepakt. Ik
denk dan aan de inzet van het lokale
bestuur, de officiële autoriteit, de
politie in de regio. Vervolgens moet
de produktie indringender worden
aangepakt. Ik verwijs naar initi–
atieven die op dit terrein al genomen
zijn. Het gaat hierbij in de kern om
het terugdringen van overlastge–
vende gevolgen van drugsgebruik.
Dat is belangrijk, want door niets
doen aan of te traag te reageren op
de overlastgevende problematiek
rond de stations en in de
woonbuurten wordt de zekere legiti–
miteit die het Nederlands drugs–
beleid ook in de ogen van de
bevolking heeft ondermijnd. Wil je
maatschappelijke steun blijven
behouden voor een fatsoenlijke
drugsbeleid, dan moet er sprake zijn
van een goede balans.

Naast die hardere aanpak van de
koffieshops en van de produktie is
aan de orde een uitbreiding van de
laagdrempelige opvang van burgers,
met name in onze grote steden, die
op de grens van de samenleving en
daarbuiten functioneren. Dit element
is ook aan de orde geweest bij de
behandeling van de nota Versla–
vingszorg in de Tweede Kamer.
Daarbij denk ik aan burgers in de
marge die te kampen hebben met
een gecombmeerde problematiek op
het terrein van drugsverslaving en
van de psychiatne Helaas is dat een
groeiende groep, waarvoor de
bestaande hulpverlenerskaders
onvoldoende ontvankelijk zijn.
Collega Hirsch Ballin en ik zoeken op
het ogenblik naar mogelijkheden om
via "dwang– en drang"-achtige
methoden iets te doen aan deze
categorie. Dit betekent natuurlijk dat
aanvullende voorzieningen nodig zijn.
Hierbinnen speelt het probleem van
de "verkeerde cel". Een aantal
mensen zou waarschijnlijk beter
geholpen zijn met een psychiatrische
dan een gevangenisomgeving. Wij
proberen binnen enkele weken een
notitie gereed te hebben voor het
kabinet waarin wordt ingegaan op de
uitbreiding van de verzorgingsbe–
hoefte, met name in de grote steden.
Ik hoop dat wij de beide Kamers na
het reces kunnen vergasten op een
dergelijke notitie, met beleidsaanbe–
velingen.

Samengevat: Het Nederlandse
drugsbeleid biedt, zeker interna–

tionaal - gemeten naar een aantal
parameters zoals het aantal doden
en een voorzieningenbereik van 70 a
90% - in feite een goede basis voor
effectieve en tijdige hulp. Dit is
echter geen reden tot zelfgenoeg–
zaamheid. Zowel op het terrein van
de hulpverlening als op dat van de
openbare orde en justitie, moeten wij
verder investeren en het beleid
durven bijstellen.

Er is ook een tweede dimensie,
wanneer je Nederland internationaal
positioneert. Onze waarneming is -
in alle bescheidenheid - dat er tot
voor een aantal jaren met een zekere
reserve gekeken werd naar de
Nederlandse beleidslijnen rond het
drugsbeleid. Met stond er met meer
dan grote aarzeling tegenover.
Langzamerhand begint er, misschien
ook door de iets pragmatischer en
minder ideologische presentatie van
de laatste jaren, enige steun te
ontstaan in de landen rondom ons
heen, ook gezien de resultaten van
ons drugsbeleid. Kijk maar naar de
ontwikkelingen in Duitsland, de
Frankfurter Resolutionsgruppe
etcetera.

Ik kom hiermee bij een derde
dimensie. Deze internationale steun
geeft ons een goede mogelijkheid
om niet ver voor de troepen uit te
lopen maar eerst ons eigen huiswerk
goed te doen. Wij moeten echter
niet nalaten om in de internationale
fora zonder dogmatiek, maar heel
instrumenteel, te kijken hoe je de
komende jaren voor de steeds indrin–
gender uitdagingen nieuwe oplos–
singen kunt vinden, nieuwe wegen
bewartdelen. Dit is de inzet. Voor de
middellange termijn hebben wij onze
beleidslijnen nadrukkelijk uitgezet.

De Kamer heeft specifieke vragen
gesteld over het gebruik van
methadon in de verslavingszorg. Dit
produkt staat nu op lijst 1 van het
enkelvoudig verdrag. Het dient als
substitutiemiddel voor heroïne. Tot
nu toe uitgevoerd onderzoek wijst uit
dat de toepassing relatief positieve
resultaten oplevert. Ik meen dat er in
de loop van het najaar een uitvoerig
evaluatierapport verschijnt over het
gebruik van methadon en de
effecten van methadon. Ik moet
mevrouw Van Wijngaarden de
exacte datum van verschijnen
schuldig blijven. Ik zal de resultaten
hiervan en détail aan de Kamer
melden. Tot nu toe is er in ieder
geval geen enkele aanwijzing dat de
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Simons

therapeutische waarde nihil zou zijn.
Mevrouw Van Wijngaarden heeft

een boeiende vergelijking gemaakt,
die zeer voor de hand ligt, tussen de
schade ten gevolge van alcohol,
sigaretten en andere zaken, zoals de
gokverslaving en de toename
hiervan. Je ziet bij de bureaus voor
alcohol en drugs een groeiende
groep burgers met gokproblemen, zij
het dat het, bij nauwkeuriger
beschouwing, vaak een combinatie
betreft van gokken, alcohol en
anderszins. Het gaat zelden om een
ééndimensionaal probleem. Wij
moeten oppassen dat wij geen
appels met peren vergelijken. Ook
als het gaat om alcoholmisbruik in
het verkeer, is zonder enige twijfel
een wat hardere aanpak nodig dan
wij de afgelopen jaren hebben
gebezigd. De nsico's hiervan zijn
heel aannemelijk. Dat zie je in de
statistieken. leder verslavingsprodukt
moet echter op zijn eigen merites
worden beoordeeld. De overheid
moet vanuit haar verantwoorde–
lijkheid ten aanzien van ieder versla–
vingsprodukt de beste manier zoeken
om het gebruik ervan te verminderen
en te bestrijden. Het is gevaarlijk om
in het kader van de bestnjdmg en
vermindering van het gebruik alle
door mevrouw Van Wijngaarden
genoemde produkten over één kam
te scheren.

Mevrouw Van Wijngaarden heeft
over legalisering gesproken. Wij
hebben jarenlang ten aanzien van
soft drugs een zeker liberaal beleid
gevoerd. Er is ook geen enkele reden
om dat fundamenteel ter discussie te
stellen. Indien er echter signalen zijn
- ik verneem die wel eens - dat er
zekere gezondheidsrisico's zijn
verbonden aan langdurig gebruik van
soft drugs, moet de overheid dat niet
met de mantel der liefde bedekken.
Er moet daarover openlijk worden
gedebatteerd en er moet eventueel
worden bijgestuurd. Tegen de
mensen die daarmee in aanraking
komen, moet dan worden gezegd dat
daaraan bij langdurig gebruik - dit is
niet moraliserend bedoeld - grote
risico's zijn verbonden. In die zin zou
van legalisering in formele zin het
verkeerde signaal uitgaan, namelijk
alsof dat geen probleem is.

Samengevat: geen wijziging van
het Nederlandse drugsbeleid tenge–
volge van ratificering van dit verdrag,
maar wel op eigen kracht bijsturen
van het beleid.

Voorzitter! Ik heb geen goede
argumentatie waarom de procedure
van ratificatie zo lang heeft geduurd.
Wellicht kan mijn collega van Justitie
daar antwoord op geven.

D

Minister Hirsch Ballin : Voorzitter!
Ik ga op de opmerkingen van
mevrouw Van Wijngaarden in vanuit
hetzelfde perspectief als van waaruit
mijn collega heeft gesproken,
namelijk dat ons drugsbeleid vanuit
het oogmerk om op een
evenwichtige manier deze proble–
matiek te benaderen, voortzetting en
steun verdient, maar niet in een sfeer
van zelfgenoegzaamheid en niet
zonder kritiek ten opzichte van
hetgeen niet goed functioneert. Ik
sluit mij nadrukkelijk aan bij de
waarschuwing van coilega Simons
om niet te denken dat ieder type
verslaving op dezelfde wijze moet
worden bejegend. Het gaat bij een
verslaving aan drugs, alcohol, tabak
of aan koffie, om verschillende
zaken. Ik beweer niet onmiddellijk
dat deze verslavingen in dezelfde
mate en in dezelfde vorm een reactie
van de overheid respectievelijk de
samenleving vereisen, maar er moet
daarop wel een eigensoortig
antwoord worden gegeven.

Voorzitter! Collega Simons en ik
moeten ons nog nader bezighouden
met de problematiek van de gokver–
slaving en de problemen die daaruit
zijn voortgekomen. Het leek erop dat
mevrouw Van Wijngaarden het meer
toestaan ervan als lichtend voorbeeld
aanvoerde, maar ik zal aangeven dat
je er daarmee niet van verzekerd
bent dat de problemen minder
worden.

Ik ga in op de ratificatie van
hetgeen internationaal is overeenge–
komen teneinde een betere
bestrijding van de drugsproblematiek
tot stand te brengen. Ons beleid is
erop gericht om zowel het aanbod
als de vraag te beperken. Dat is dus
een verschil met de eenzijdigheden
die wij soms elders aantreffen,
waarbij men vanuit onze optiek wel
wat eenzijdig naar de ene of de
andere factor kijkt of die twee
factoren althans niet met elkaar in
verband brengt, maar niet kritiekloos
en niet zonder zelfkritiek. Vandaar
dat het openbaar ministerie vrij
recent heeft besloten om strikter toe
te zien op de daadwerkelijke nalevmg

van de criteria voor het niet-justitieel
optreden tegen koffieshops. Dat is
inmiddels ook op verschillende
plaatsen in het land geëffectueerd.

Hoe verhoudt zich dat tot interna–
tionale ontwikkelingen? Om te
beginnen: mevrouw Van
Wijngaarden heeft er gelijk in dat het
regelen van het verdrag inzake
psychotrope stoffen lang heeft
geduurd. Er waren complicaties in
verband met de lijsten. Die compli–
caties zijn geleidelijk opgelost.
Recent is er ook internationale
aandacht voor de lacune. In 1985 is
er een resoiutie van Ecosoc tot stand
gekomen waarin de regermgen
worden opgeroepen om op vrijwillige
basis de in–, door– en uitvoer van de
op de lijsten 3 en 4 van het verdrag
geplaatste stoffen zoveel mogelijk
afhankelijk te stellen van in– en
uitvoermachtigingen. In die lacune is
inmiddels in vele landen voorzien.
Inmiddels eisen honderd landen voor
de in–, door– en uitvoer van sommige
stoffen van lijst 3 en 4 in– en uitvoer–
machtigingen en vijftig landen voor
alle stoffen. Daarmee is de compli–
catie die eerder aan Nederlandse
zijde werd onderkend, weggenomen.

Bovendien is geen toetreding
mogelijk tot het VN-verdrag van
1988 inzake de sluikhandel in verdo–
vende middelen en psychotrope
stoffen, het andere verdrag dat nu
voorligt, zonder de bekrachtiging van
zowel het enkelvoudige verdrag als
het verdrag inzake psychotrope
stoffen. Men ziet die verdragen inter–
nationaal dus als een geheel Wij
hebben er uiteraard ook veel belang
bij om partij te zijn bij het
VN-verdrag inzake de sluikhandel in
verdovende middelen, want bij deze
internationale crimmele activitelt
geldt, zoals vaker in de internationale
crimmaliteit, dat samenwerking een
praktische noodzaak van de eerste
orde is.

Voorzitter! Ik wil nog ingaan op
een paar punten, die door mevrouw
Van Wijngaarden ter sprake zijn
gebracht. Ook in Europees verband
wordt veel waarde gehecht aan
samenwerking bij de bestrijding van
de drugshandel. In Schengen is dat
aan de orde gekomen, met de
mogelijkheid van verschillen in
benadering, maar uiteraard binnen
redelijke grenzen. Wij hebben er
uiteraard allemaal belang bij dat aan
het onaangename fenomeen van het
drugstoerisme een einde komt.
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Mevrouw Van Wijngaarden infor–
meerde naar de afspraak die ik met
mijn beide betrokken Franse
coilega's op dit punt heb gemaakt.
Het rnoet duidelijk zijn dat daar ook
een heel goed aanwijsbaar Neder–
lands belang mee is gemoeid. Grens–
gemeenten lijden eronder als drugs–
toerisme welig tiert. Het gaat om een
fenomeen van grote omvang en
grote maatschappelijke schade
Reizigers en automobilisten op de
weg tussen Antwerpen en Rotterdam
ondervinden er overlast van als
drugsrunners op hen afkomen. Zij
worden lastiggevallen tot verkeers–
gevaarlijke situaties aan toe als die
drugsrunners hun obscure diensten
aanbieden aan de passanten met een
Frans of Belgisch nummerbord. Ook
steden als Rotterdam op wat grotere
afstand van de grens lijden onder
deze omvang van drugstoerisme. Het
is dus voor Frankrijk, België,
Nederland en andere betrokken
landen, zoals Luxemburg en
Duitsland, echt een gemeenschap–
pelijk belang om het drugstoerisme
in te dammen. Daarop zijn de
afspraken gericht, en dat krijgt
bijvoorbeeld concreet vorm in de
uitwisseling van verbindingsfunctio–
narissen, en de Nederlandse officier
van justitie die naar Parijs zal gaan.
Wij zoeken deze geïntensiveerde
samenwerking met de Fransen dus
zeker niet tegen heug en meug, maar
juist op grond van het inzicht dat het
een gezamenlijk belang is en dat wij
dus ook voor een gezamenlijke taak
staan.

In het Verdrag van Maastricht is
op een onderscheiden manier
invulling gegeven aan de Europese
samenwerking op dit gebied. Die
manier van werken beantwoordt aan
de complementaire activiteiten die in
Nederland onder verantwoorde–
lijkheid van de beide hier aanwezige
bewindslieden worden verricht. Er is
in de gezondheidsparagraaf
aandacht besteedt aan de drugspro–
blematiek. Daar treedt collega
Simons op in de Europese samen–
werking, in communautair verband
dus. Er is ook justitiële samen–
werking, in Titel VI, en drugs zijn
daarin eveneens genoemd als
onderwerp van samenwerking. Dat is
het kader waarin ik de betrokken
Europese collega's ontmoet.

Ik hoef niet nogmaals in te gaan
op de punten die uitgebreid aan de
orde zijn geweest in andere debatten

over het drugsbeleid. Mevrouw Van
Wijngaarden heeft verwezen naar de
behandeling van de Justitiebe–
groting. Wij hebben er toen in dit
huis uitgebreid over gesproken
Mevrouw Van Wijngaarden haalde
het lid Glastra van Loon aan, en
stelde dat hij een pleidooi voor
legalisering heeft gehouden. Ik wil
eraan herinneren dat ik het pleidooi
van de heer Glastra van Loon toen
ook verstond als een argumentatie
voor het legaliseren. Hij reageerde
daar echter afwijzend en veront–
waardigd op en hij zei toen dat dit
geen goede weergave van de teneur
van zijn betoog was. Dat wil ik even
in herinnering roepen, nu mevrouw
Van Wijngaarden zijn betoog
aanduidde als een pleidooi voor
legalisering.

Mevrouw Van Wijngaarden heeft
verwezen naar de ontwikkelingen
elders in Europa. Die ontwikkelingen
volgen wij uiteraard nauwgezet. In
Frankrijk heeft mijn betrokken
collega, Pasqua, een dezer dagen in
Le Figaro een artikel geschreven, dat
in sommige kranteberichten ten
onrechte is verstaan als een pleidooi
om te gaan denken over legalisering
van drugs. Wie het artikel leest, ziet
dat hij de relevante vragen, inclusief
die ten aanzien van degene die
pleiten voor een vorm van "dèpénali–
sation de l'usage de certaines
drogues douces", bespreekt en aan
de orde stelt. Dat gebeurt echter met
een toonzetting en met een lijn van
argumenteren die bepaald geen
voedsel geeft aan de gedachte dat
daar een in overweging nemen van
legaliseren plaatsvindt.

De Frankfurter resolutie is een
samenwerkingsverband tussen
Europese steden, waarin aanbeve–
lingen over de aanpak van het drugs–
probleem worden gedaan. Dit is
geen juridisch bindend document,
maar een en ander kan worden
uitgevoerd binnen het juridische
kader van de betrokken landen. In
Zwitserland is het gebruik nog steeds
strafbaar. Politie en hulpverlening
zoeken een nauwere samenwerking
dan tot nu toe gebruikelijk is. Er zijn
door tekorten in die samenwerking
bepaalde gebruikersplaatsen
ontstaan. Ik hoef het Zwitserse debat
hier niet samen te vatten, maar men
doelt niet op een context van legali–
sering. In Duitsland heeft men het
opportuniteitsbeginsel ingevoerd
waar het gaat om het bezit van

drugs. Het opportuniteitsbeginsel
komt dus in de plaats van het aloude
Duitse principe dat elk strafbaar feit,
hoe gering ook, dat ter kennis van de
justitie komt, vervolgd moet worden.
Dat werkt natuurlijk niet meer. Men
heeft op dit punt in Duitsland
trouwens in een ander kader al
eerder bepaalde stappen gedaan. Nu
geldt het dus ook voor het bezit van
drugs. Ik hoop dat ik hiermee de
vragen van mevrouw van
Wijngaarden toereikend heb beant–
woord.

De voorzitter : Ik wijs er nog even
op dat het de bedoeling is, in ieder
geval in de tweede termijn het debat
toe te spitsen op de wetsvoorstellen
die aan de orde zijn. Dat is niet het
Nederlandse drugsbeleid in zijn volle
breedte, want dat is al aan de orde
geweest bij de behandeling van de
begroting van Justitie.

D

Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Voorzitter! Uw hint is
duidelijk.

Ik zal nog kort ingaan op de
antwoorden van de staatssecretaris
en de minister op mijn betoog.
Natuurlijk vindt ook Groen Links dat
je geen reclame moet maken voor
drugs. De staatssecretaris zegt dat
juist het legaliseren dogmatisch zou
zijn. Naar mijn mening is eerder het
in de illegaliteit houden dogmatisch.

Ik ben zeer benieuwd naar de nota
over methadon. De staatssecretaris
heeft toegezegd dat deze nota in het
najaar zal verschijnen Ik ga ervan uit
dat een vraag die ik eerder heb
gesteld over meerdere mogelijk–
heden om de verslavingszorg in te
vullen en daarmee ook de wijze
waarop men met alternatieven kan
komen, in de nota wordt meege–
nomen.

Ik ga nu even kort in op het
verhaal van minister Hirsch Ballin.
Als je een boom op de weg legt,
ondervind je daar last van. Dan kun
je twee dingen doen. Ten eerste kun
je een wegomlegging aangeven. De
politie kan dat regelen. Ten tweede
kun je de boom weghalen. Groen
Links pleit ervoor, de boom weg te
halen.

De minister heeft één vraag niet
beantwoord. Dat is de vraag over het
kostenplaatje dat ik heb aangeven.
Dat gaat over de 2,7 mld. Graag heb

Eerste Kamer Psychotrope stoffen
29 juni 1993
EK33 33-1476



Van Wijngaarden

ik hierop nog een antwoord. Is de
minister bereid, daarnaar een
onderzoek te laten doen door de
Algemene Rekenkamer.

D
Staatssecretaris Simons :
Voorzitter! Mevrouw Wijngaarden
heeft in tweede termijn nog één
thema aan de orde gesteld. Dat
betreft de beeldspraak van de boom.
De staatssecretaris, het kabinet,
staat op het standpunt dat er niet
gelegaliseerd wordt. Laten wij het
dan illegaal? Eigenlijk kan ik het
beste refereren aan de reactie van
de minister van Justitie. Ik vond die
reactie namelijk veelbetekenend.
Blijkbaar - ik ben er niet bij geweest
- heeft de heer Glastra van Loon een
uitvoerig betoog gehouden. Hem
kennend uit eerdere debatten moet
dat een genuanceerd betoog zijn
geweest. De conclusie van mijn
collega van Justitie was dat het
leidde tot de vraag of het een
pleidooi voor legalisering was. Nee,
antwoordde de heer Glastra van
Loon - ik citeer de minister van
Justitie - u heeft mij verkeerd
verstaan. Uit deze korte samen–
spraak blijkt al hoe snel er over het
thema van legalisering misver–
standen kunnen ontstaan tussen
twee goede luisteraars. Dat brengt
mij tot de bewijsvoering achteraf om
niet op een soort dogmatische
manier de concepten van legalisering
en illegaliteit zo te gebruiken. Wij
moeten goed bezien hoe wij in de
praktijk oplossingen vinden om
onder condities bepaald gebruik toe
te staan. Dat is de Nederlandse
traditie, die wij de afgelopen vijftien
jaar stap voor stap beproeven. Er is
ook in de internationale debatten alle
reden om de discussies niet over de
pnncipes te laten gaan, maar over de
vraag welke pragmatische verbete–
ringen er in het Nederlandse en
mternationale drugsbeleid mogelijk
zijn. Daarbij moeten wij ons
onbevangen opstellen.

D

Minister Hirsch Ballin : Voorzitter!
Ook ik heb de neiging, even in te
gaan op de beeldspraak van de
boom op de weg. De gedachte die
bij mij opkwam, was dat ik van een
vertegenwoordigster van Groen Links
niet een pleidooi verwachtte om de
boom te verwijderen of om een

wegomlegging aan te brengen, maar
om de boom vooral in de grond te
laten staan en niet omgehakt op de
weg terecht te laten komen.

Voorzitter! Dan kom ik bij de
vraag, hoe het drugsbeleid moet
groeien. Inderdaad geen legalisering,
wij moeten echter wel goed kijken,
op welke punten verbetering nodig
is. Daarbij moeten de twee lijnen
gehandhaafd worden: het terug–
dringen van de vraag en het terug–
dringen van het aanbod. Dat moet
gebeuren op een genuanceerde en
realistische manier, die ook rekening
houdt met de realiteit dat mensen
proberen grenzen op te duwen. Ik
doel dan niet alleen op het drugstoe–
risme. Daarover heb ik zoëven reeds
gesproken. Maar ook bij koffieshops,
waar op grond van weloverwogen
beleid wordt gezegd, dat het geen
zin heeft justitiële mankracht in te
zetten omdat er niet anders gebeurt
dan het beschikbaar stellen van
kleine hoeveelheden softdrugs aan
meerderjarigen zonder dat het
overlast veroorzaakt en andere
onwenselijke bijverschijnselen heeft,
wordt soms geprobeerd grenzen op
te schuiven. Men gaat bijvoorbeeld
wel afficheren dat het gebeurt; men
legt een of andere verbindingslijn
naar de handel in harddrugs; men
neemt het niet zo nauw met de
leeftijdsgrens voor toelating tot
dergelijke etablissementen. Wanneer
men dan op die manier probeert
grenzen op de duwen, schaadt dat
een gezonde groei - om toch maar
de beeldspraak te gebruiken van de
boom die stevig in de grond staat -
van ons drugsbeleid als verstandige
methodiek in de bestrijding van
vraag en aanbod van drugs. Daarbij
moet niet alle heil verwacht worden
van het strafrecht alleen, het komt
aan op de goede afstemming tussen
strafrecht en maatregelen van volks–
gezondheid.

Mevrouw Van Wijngaarden vroeg
mij, of ik precies wist hoeveel geld
daaraan wordt besteed. Ik kan alleen
maar spreken over mijn eigen
begroting. Daarvan analyseert de
Algemene Rekenkamer reeds alle
gegevens. De totale omvang van de
justitiebegroting llgt in de buurt van
4 mld. Daarnaar gemeten, komt mij
de schatting van mevrouw Van
Wijngaarden onwaarschijnlijk voor.
Maar misschien zijn er nog allerlei
dingen bijgeteld die vallen buiten
hetgeen ik tegenover de Algemene

Rekenkamer en Kamer der Staten–
Generaal te verantwoorden heb. Dat
weet ik niet.

De beraadslaging wordt gesloten.

De wetsvoorstellen worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
conform artikel 121 van het
Regelement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met deze wetsvoor–
stellen te hebben kunnen verenigen.

De vergadering wordt van 13.41 uur
tot 14.30 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel:

- Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverze–
kering, de Algemene Arbeidson–
geschiktheidswet, de overheids–
pensioenwetten en enkele
andere wetten strekkende tot
herziening van het arbeidsonge–
scKiktheidscriierium, het binden
van het uitkeringsrecht aan een
termijn, aanpassing van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering
aan de leeftijd alsmede
invoering van een stimulerings–
maatregel voor herintreding van
arbeidsongeschikten (Wet
terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen) (22824)

De voorzitter : Ik heet allereerst de
staatssecretarls van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid van harte
welkom.

Vervolgens geef ik een indicatie
van de thans voorziene procedure.
Vanmiddag is de eerste termijn van
de zijde van de Kamer voorzien.
Morgenochtend om tien uur zal de
staatssecretaris antwoorden, waarna
de verdere afhandeling zal plaats–
vinden. Hoe ver die verdere afhan–
deling strekt, zien wij morgen wel.

De beraadslaging wordt geopend

D

Mevrouw Gelderblom Lankhout
(D66): Mijnheer de voorzitter.
Welkom vandaag aan staatssecre–
tans Wallage, niet nieuw in dit huis
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maar wel nieuw in zijn functie als
staatssecretans van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Een staatsse–
cretaris die zelf niet tot in alle details
het terrem beheerst, dat kan juist
een voordeel zijn bij een funda–
mentele discussie over sociale
zekerheid. En die discussie is
noodzakelijk.

Immers, aan het Nederlandse
sociale-zekerheidsstelsel is een
tiental jaren gebouwd en verbouwd.
De bezuinigingsnoodzaak leidde in
1987 tot de stelselwijziging. Toen
werd onder meer de verdiscontering
uit de WAO gehaald en de uitkering
verlaagd van 80% naar 70%. De
voorganger van deze staatssecre–
taris, de heer De Graaf, beloofde
toen rust op het front, een uitspraak
waarvan hij onlangs bij de parlemen–
taire enquête zei dat hij er toen
eigenlijk ook al niet in geloofde Die
rust is er dan ook niet gekomen,
evenmin trouwens als de noodzake–
lijke fundamentele discussie over de
vraag: welke richting willen wij in
Nederland inslaan met het stelsel
van sociale zekerheid?

Mijn partij, D66, onderschrijft de
noodzaak tot bezuinigen, maar vindt
het niet juist om de noodzakelijke
bezuinigingen door te zetten en
intussen de minstens even noodza–
kelijke discussie over de hoofdlijnen
uit te stellen omdat nu weer gewacht
moet worden op het advies van de
enquêtecommissie of het
rapport-Van der Zwan. En dan is er
ook nog de politieke moraal die ons
moet leiden naar de vraag: mag een
overheid tekortkomingen in de
uitvoering van het beleid - en dat die
tekortkomingen er zijn, daar is
langzamerhand iedereen van
overtuigd - afwentelen op de
burgers die door premies voor verze–
keringen te betalen een legitieme
verwachting hebben opgebouwd?
Laten wij wel zijn, de huidige
wijziging in de WAO - ook al heet
die dan TBA - gaat door met delen
uit het bouwwerk sociale zekerheid
weg te hakken, nog steeds zonder
dat een meer fundamentele
discussie heeft plaatsgevonden.

De Eerste Kamer heeft een aantal
ronden van zeer grondige schrifte–
lijke voorbereiding achter de rug. De
staatssecretans heeft zich in no time
ingewerkt en is aan de slag gegaan
om met alle partijen te onderhan–
delen om tot een goed resultaat te
komen. De toon van de nadere

memorie van antwoord, die de
handtekening van Jacques Wallage
draagt, is open. De bereidheid van
de staatssecretaris, daarin uitge–
sproken, om te zoeken naar een
oplossing voor het probleem van de
niet dan wel tegen een onaan–
vaardbaar hoge premie te verzekeren
groep van chronisch-zieken–
die-nog-wel-werken is mooi, maar
voor geen van de fracties in dit huis
voldoende.

Het is een verstandig gebaar van
de staatssecretaris om een advies–
aanvraag te doen uitgaan naar de
Verzekeringskamer, die door het
kabinet, de politieke partijen en de
verzekeraars wordt gewaardeerd
vanwege de onafhankelijkheid van
haar leden en haar deskundige
oordeel over de financiële
houdbaarheid van een regeling. Over
de pro's en de contra's van hetgeen
nu voor ons ligt ten aanzien van het
waarborgfonds kom ik later in dit
betoog te spreken.

Mijnheer de voorzitter! De indruk
die de laatste dagen is ontstaan is,
dat indien het probleem van de
chronisch zieken maar is opgelost
het belangrijkste beletsel om deze
wet te aanvaarden zou zijn wegge–
nomen. Was het maar zo simpel. De
Eerste Kamer is het huis van
heroverweging. Een van onze criteria
voor de beoordeling van een
wetsvoorstel betreft de vraag: is voor
het bereiken van het doel deze wet
noodzakelijk? Wat is daarbij de
probleemstelling?

Volgens ons is er sprake van een
dubbel probleem. Het ene betreft de
financiën en het andere het volume.
Er zijn te veel arbeidsongeschikten
met een uitkermg, betaald uit
inkomsten uit premies die zijn
opgebracht door een voortdurend
slinkende groep werkenden.
Daardoor is de collectieve-lastendruk
te hoog. Het gevolg daarvan is een
te grote wig en daardoor is er sprake
van loonkosten die ongunstig
afsteken bij onze directe handels–
partners. D66 erkent beide
problemen en hun interdependentie.

Wat is nu de doelstelling van de
TBA? Dat is het verbeteren van de
verhouding tussen actieven en
inactieven. In gewone mensentaal:
enerzijds minder mensen arbeidson–
geschikt, meer mensen aan het werk
en anderzijds de premies omlaag.
Minder mensen in de WAO en van
het loon dat je krijgt niet een steeds

groter deel aan premies en belasting
moeten betalen. Ook met die
dubbele doelstelling zijn wij het
eens.

Vervolgens wil ik iets zeggen over
de ene kant van de zaak, die betref–
fende de financiën en de prijsmaat–
regel. Het kabinetsvoorstel luidt:
verlaag de duur en de hoogte van de
uitkering dan kan de premie voor de
WAO en daardoor de collectieve–
lastendruk omlaag. Het kabinet
slaagt er alleen niet in D66 te
overtuigen dat door dit wetsvoorstel
dit ook het geval zal zijn. De
premiedruk zal namelijk niet dalen.
Wat zijn onze argumenten daarvoor.

1. Doordat er nog steeds geen
sprake is van een dalend aantal
WAO'ers kan de premie voor de
WAO niet naar beneden. Daar komt
dan ook nog bij dat premie betaald
moet worden voor de particuliere
verzekering. De conclusie lijkt mij
dan ook onmiskenbaar: met behulp
van dit wetsvoorstel zal het niet
lukken, tot daling van de collectieve–
lastendruk te komen.

2. Weliswaar ziet minister De Vries
nog kans in een mondeling overleg
op 9 juni aan de overkant om de
meerderheid van de Tweede Kamer
te doen geloven dat de collectieve–
lastendruk daalt, omdat: "er vooral
sprake is van herschikkmg, dat wil
zeggen dat de toeslagen en de
aanvullingen op de uitkeringen van
70% in de "oude" CAO's op grote
schaal zijn afgeschaft en ingeruild
tegen de aanvullende verzekering
van het WAO-gat." Dat zei minister
De Vries op 9 juni en op 18 juni blijkt
al dat zijn optimisme niet op cijfers
is gebaseerd. De Dienst collectieve
arbeidsvoorwaarden van het minis–
terie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid publiceert een rapportage
die betrekking heeft op 76 grotere
akkoorden. In 20 akkoorden biijven
de bovenwettelijke uitkeringen
gehandhaafd. In slechts 19 van de
76 gaat de WAO-reparatie gepaard
met een verlaging van de bovenwet–
telijke uitkeringen bij arbeidsonge–
schiktheid. Naar onze mening blijkt
bij nauwkeurige lezing van het
rapport dat in die CAO-onderhande–
lingen niet eens sprake is geweest
van het schrappen van de bovenwet–
telijke uitkeringen, dan wel dat het
punt onmiddellijk als het ware van de
tafel is geveegd. Wij vrezen dan ook
dat het hier om ongefundeerd
optimisme van de zijde van het
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kabinet gaat. Van inleveren op grote
schaal van bovenwettelijke uitke–
ringen in ruil voor reparatie van het
WAO-gat is geen sprake

3. Je kunt natuurlijk zeggen dat
aanvullende verzekeringen tegen
arbeidsongeschiktheid uit de
definitie van de collectieve–
lastendruk moeten verdwijnen. Dat
hoor je nog wel eens, maar iedere
werknemer zal merken dat hij of zij
meer moet gaan betalen om zich in
te dekken tegen het risico van
inkomensverlies door arbeidsonge–
schiktheid.

4. Het kabinet antwoordt op onze
vragen dat het, nog?, niet van plan is
de aftrekbaarheid van premies af te
schaffen, maar als wij dan zeggen
dat dat minder belastingopbrengst
betekent wuift men dat probleem als
het ware vrij gemakkelijk weg. Na
deze vier argumenten blijft mijn
vraag: hoezo vermindering van lasten
ten gevoige van dit wetsvoorstel?

Mijnheer de voorzitter! Er is nog
meer dat niet is gegaan zoals het
kabinet dat eigenlijk wilde Tijdens
en na de bespreking van het
wetsvoorstel inzake de TBA in de
Tweede Kamer heeft het kabinet
meermalen betoogd het niet goed
zou zijn wanneer het WAO-gat
massaal via CAO's zou worden
gerepareerd Ik geef een van de vele
citaten. In de NRC van 29 januari
1993 stond een artikel met als kop:
"WAO niet collectief repareren". En
vervolgens: "De Vries en Ter Veld
vinden dat sociale partners terug–
houdend moeten zijn bij het afsluiten
van bijverzekeringen tegen arbeids–
ongeschiktheid op landelijk niveau of
per bednjfstak ... Het is niet de
bedoeling van het kabinet geweest
dat de kosten voor de nieuwe WAO
via CAO-onderhandelingen worden
afgewenteld op de loonkosten in de
bednjven " Inmiddels lijkt iedereen er
zich bij te hebben neergelegd, dat er
wel massaal wordt gerepareerd. Het
Rijk repareert trouwens in zijn
functie als werkgever ook voor de
eigen werknemers: een maatschap–
pelijk signaal dat men het belangrijk
vindt zich te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van arbeidsonge–
schiktheid.

Vervolgens heeft minister de Vries
het hele jaar de dreiging boven de
markt laten hangen om de CAO's,
waarin het WAO-gat wordt gerepa–
reerd, niet algemeen verbindend te
verklaren. Hij heeft zijn gedachten

daarover niet op papier gezet en
daardoor is een inhoudelijke
discussie over de voors en tegens
van AW niet mogelijk gemaakt. Nu
besluit hij om toch maar weer een
AW af te geven.

De conclusie kan voor ons moeilijk
anders zijn dan dat de financiële
doelstelling van dit wetsvoorstel, de
daling van de lastendruk, niet is
gehaald. Het beleid begint dan veel
trekken van overeenkomst te tonen
met het verhaal over de ziektekosten.
Die zouden ook dalen. Ook daarover
was de regering nogal optimistisch
in haar uitlatingen. Wij vinden dat je
moet oppassen met dat soort
optimisme. Het maatschappelijk
draagvlak voor een regering wordt
niet groter als keer op keer blijkt dat
een dergelijk optimisme niet met de
realiteit overeenkomt.

Wat is nu de stand van zaken wat
betreft de reparatie van het
WAO-gat? Globaal kunnen de 5
miljoen werknemers in Nederland bij
de verzekering tegen arbeidsonge–
schiktheid in drie groepen worden
ingedeeld:

Groep 1 betreft de grote collec–
tieven, meer dan 50 werknemers.
Dan vragen de verzekeraars geen
gezondheidsverklaring en is het
WAO-gat tegen een redelijke premie
gedicht. Er is sprake van een collec–
tieve regeling wanneer 80% van die
werknemers besluit mee te doen. Is
het overigens juist dat de vrijheid om
niet mee te doen daardoor alleen het
eerste jaar bestaat? Is het ook juist
dat een werknemer het risico van
een WAO-breuk loopt als hij of zij
van baan wisselt?

Groep 2 betreft de zogenaamde
kleine collectieven, minder dan 50
werknemers. Dan vragen de verzeke–
raars wel een gezondheidsverklaring.
Ons is door diezelfde verzekeraars
gemeld dat dit voor ongeveer 50%
van de deelnemers uitsluitingen kan
inhouden. Maar hoe zit het met
werknemers zonder vast dienst–
verband en hoe zit het met uitzend–
krachten? Vallen die buiten die
regeling? Ik krijg daarover graag
nadere helderheid.

Groep 3 betreft de degenen die
werken bij een bedrijf waar geen
collectieve regeling wordt
afgesloten. Dan is een individuele
verzekering de enige mogelijkheid,
net als trouwens voor de zelfstan–
digen voor wie dat overigens altijd al
gold. Van deze mensen zal altijd een

gezondheidsverklaring worden geëist
op grond waarvan uitsluitingen
mogelijk zijn. Weigeringen zullen
weliswaar officieel niet voorkomen,
maar onverzekerbaarheid kan wel de
facto een feit worden als een
onbetaalbaar hoge premie wordt
gevraagd.

Dan kom ik op de problemen
rondom de werkwilligen met een
handicap of, zoals wij ze ook wel
hebben genoemd, de dapper
werkenden met een chronische
handicap. Dat zijn dus de mensen uit
groep 2 of groep 3. Voor hen staat
het vrijwel zeker vast dat hun ziekte
of gebrek het hun in de loop der tijd
meer en meer moeilijk, zo niet
onmogelijk zal maken om aan het
werk te blijven. Hun problemen
hebben van de Eerste Kamer terecht
heel veel aandacht gekregen. Wij
hebben met vereende krachten - de
staatssecretaris hoort daarbij - naar
een oplossing gezocht. Dat is dan
dat waarborgfonds.

Het probleem van de chronisch
zieken dle wel werken, is wel tijdens
de behandeling in de Tweede Kamer
gesignaleerd, maar amendementen
en moties om daar wat aan te doen,
verklaarde het kabinet voor
ongewenst. Onder druk van alle
fracties in de Eerste Kamer
verklaarde staatssecretaris Wallage
zich bereid om met de verzekeraars
te onderhandelen. Dat is op zichzelf
natuurlijk een grote verbetering ten
opzichte van de opstelling in de
Tweede Kamer, maar daar zijn de
chronisch zieken die wel werken, nog
niet mee geholpen.

Wij kennen inmiddels het advies
van de Verzekeringskamer. Ik wil nu
maar een paar randvoorwaarden van
D66 op tafel leggen. Allen die een
PAO, een particuliere arbeidsonge–
schiktheidsverzekering, afsluiten,
zullen moeten meedoen met de circa
5 miljoen deelnemers aan het
waarborgfonds. Dat levert, als wij
uitgaan van het tientje van Van de
Zandschulp, dus 50 mln. per jaar op.
Dit betekent dat de 2 miljoen
werknemers die hun WAO-gat via de
pensioenfondsen hebben geregeld.
daar naar onze mening uitdrukkelijk
bij horen. Als je die er namelijk niet
bij doet, komt de vraag van de grote
collectieven - dat zijn er ook 1,5
miljoen –: waarom wij wel en zij niet?
Dan gaat de solidariteit verloren en
zal het waarborgfonds niet gevuld
worden. Ten tweede lijkt D66 een
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wettelijke regeling onontkoombaar.
Ik trek even een vergelijking met de
wettelijke WA-verzekering in de
autobranche - deze wordt particulier
geregeld, maar er bestaat wel een
wettelijke verplichting toe - en de
MOOZ. Ten derde is er de financiële
afdekking. Ook daarover is gepraat.
Dat vinden wij op dit moment echter
niet nodig. D66 zit daarmee groten–
deels op dezelfde lijn als de Verzeke–
ringskamer.

Minister De Vries heeft evenwel
steeds gezegd, niet aan een derge–
lijke wettelijke regeling te willen
meewerken. Daarom zijn wij
natuurlijk uiterst benieuwd naar de
reactie van de regering op dit advies
van de Verzekeringskamer. Voor alle
duidelijkheid: een vage toezegging,
een inspanningsverplichting of zoiets
is niet voldoende om tot afhandeling
van dit wetsvoorstel te komen.

Wij hebben hier nog een paar
vragen over. Wie mogen er nu in dat
waarborgfonds? De Verzekerings–
kamer geeft hiervoor een aantal
alternatieven. Ons lijkt het de beste
oplossing om allen die bij de verze–
keringsmaatschappijen op grond van
hun ingeleverde gezondheidsver–
klaring viermaal - er is echter ook
sprake van tweemaal - de normale
PAO-premie zouden moeten betalen,
over te laten gaan naar het
waarborgfonds. De Verzekerings–
kamer spreekt dan over 17.000
personen, welk aantal leder jaar met
1000 stijgt. Wij hebben van de
verzekeraars het aantal van 50.000
personen gehoord. Welk aantal acht
de regering de meest juiste
benadering? Wat wordt de positie
van deeltijdwerkers en uitzend–
krachten? Wat wordt de positie van
herintredende ex-WAO'ers? Wat
wordt de positie van mensen die na
25 januari ziek zijn geworden?

Voorzitter! Bij een oppervlakkige
waarnemer zou wellicht de indruk
kunnen ontstaan dat voor het
aanvaarden van de TBA alleen nog
maar dat ene knelpunt restte. Dat
brengt het risico met zich van een
zekere euforie, omdat wij de
problemen rond het waarborgfonds
opgelost lijken te hebben. De
paradox is evenwel dat wij er niet
omheen kunnen dat een wettelijke
regeling noodzakelijk is om iets te
regelen wat in de oude wet geregeld
was, namelijk solidariteit met de
chronisch zieken. Wat waren ook al
weer de doelstellingen van de TBA?

Een daarvan was het verlagen van de
lastendruk. Dat is echter niet gelukt.
Hoe staat het ervoor met de tweede
doelstelling, namelijk het laten dalen
van het aantal mensen dat nog
steeds met duizenden de WAO
instroomt, in casu het volumebeleid?

Om te bepalen hoe het volume–
beleid ervoor staat, noem ik zes
punten ter toetsing.
1. Het volume in de WAO neemt nog
steeds toe.
2. Het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium is nog buiten werking.
3. Er zijn geen reïntegratieplannen.
4. De zekerheid dat een oud geval
een oud geval blijft, is met vraag–
tekens omgeven. Excuseert u mij
overigens voor die afschuwelijke
woorden, want het gaat om mensen
en niet om gevallen. Dit is echter de
terminologie.

De heerVan de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Kan mevrouw
Gelderblom toelichten waarom dat
met vraagtekens omgeven zou zijn?
Ik dacht dat de wettekst op dit punt
duidelijk was.

Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Dat dacht ik ook. Ik werk
dadelijk echter de afzonderlijke
punten nog uit. Ik ga nu eerst even
door met mijn opsomming.
5. Premiedifferentiatie werkt reïnte–
gratiebelemmerend.
6. De malusregeling werkt contra–
produktief.

Voorzitter! Het volumebeleid, de
tweede doelstelling van dit
wetsvoorstel, is door de terechte
aandacht die het probleem van de
onverzekerbaarheid van de chronisch
zieken heeft gekregen, in de beeld–
vorming nagenoeg geheel
verdwenen. Wij moeten evenwel
constateren dat er nog steeds geen
wezenlijke vermindering van het
volume plaatsvindt. De preventieve
werking die van dit wetsvoorstel zou
moeten uitgaan op het volume, is
nog steeds niet zichtbaar. Op 14 juni
konden wij in een persbericht van
het AAF en het AOF lezen dat men
daar voor 1994 een toename met
nog eens 20.000 personen verwacht.
Dan zijn er dus 938.000 personen
met een arbeidsongeschiktheidsuit–
kering.

Het tweede punt is het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium. Ik
kom dan eerst op de instroom. De
wet stelt dat het arbeidsongeschikt–

heidscriterium wordt gewijzigd. De
indruk wordt gewekt dat deze wet
een scherper arbeidsongeschikt–
heidscriterium verschaft. Er is sprake
van gangbare arbeid in plaats van
passende arbeid. Ziekte of gebrek
moet medisch-objectief vast te
stellen zijn. Kortom, belangrijk wordt
wat een werkwillige met een
handicap nog wel kan. Maar de
uitvoeringsorganisatie heeft, bij
monde van het SVR-advies met
betrekking tot de TBA, om operatio–
nalisatie van dat nieuwe criterium
gevraagd. Aan wie? Aan de politiek.
Het kabinet meent vervolgens juist
met betrekking tot die operationali–
sering eerst een advies aan de SVR
te moeten vragen. Met dit jojo-effect
rondom het aangescherpte arbeids–
ongeschiktheidscriterium gaat
natuurlijk wel kostbare tijd verloren.

Maar het is nog veel erger: de
adviesaanvrage aan de SVR is
maanden geleden toegezegd -
meteen na het debat in de Tweede
Kamer zou ze verzonden worden -
maar nog steeds niet verzonden. De
voorbereidmg van de adviesaanvrage
is in volle gang, zo staat op bladzijde
5 van de nadere memorie van
antwoord. Waarom duurt dat in
vredesnaam allemaal zo lang?

Vervolgens verbiedt het kabinet
dan ook nog de uitvoeringsorgani–
saties, en wel op bladzijde 5 van
diezelfde nadere memorie van
antwoord: "in afwachting van de
algemene maatregel van bestuur
alvast op eigen houtje te gaan
experimenteren met toepassing van
het nieuwe arbeidsongeschiktheids–
criterium". En waarom is die AMvB
er dan nog niet? Is het zinvol om "ja"
te zeggen tegen een wet die wat
betreft één van de instrumenten om
een werkelijk volumebeleid te voeren
blijft steken in halve maatregelen?
Wel een aangescherpt arbeidsonge–
schiktheidscriterium, maar getalm
met het operationaliseren ervan en
experimenteren mag niet.

Arbeidsongeschikten, ook degenen
die nu een WAO/AAW-uitkering
hebben, zullen in de toekomst
periodiek worden herkeurd. Op
zichzelf is D66 daar ook voor. Het
kabinet spreekt hoge verwachtingen
uit van de herkeuringsoperatie. Het
bestaande volume zou hierdoor
structureel met 190.000 omlaag
kunnen. Maar wanneer dan wel, nu
de operationalisatie van het gewij–
zigde arbeidsongeschiktheidscri–
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terium maar niet tot stand komt?
Bovendien gaat het kabinet er dan

kennelijk van uit dat de uitvoerings–
organisaties de nieuwe regels, als
die er ooit komen, zullen gaan
toepassen. Maar ook daarover
bestaan langzamerhand enige
twijfels. Er zijn sterke aanwijzingen -
bij de openbare verhoren van de
enquêtecommissie bleek dat - dat de
uitvoeringsorganisaties nog steeds,
en dat "contra legem", werkloosheid
verdisconteren in de arbeidsonge–
schiktheidsbepaling. Contra legem,
want bij de stelselwijziging in 1987
is de verdiscontering geschrapt,
maar de uitvoeringsorganisaties
hebben, zo lijkt het, tamelijk lang
hun eigen interpretatie kunnen
hanteren. Welke zekerheid is er dan
dat dat ook bij het uiteindelijk in te
voeren nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium niet eveneens zal
gebeuren? Opnieuw een citaat: De
SVR geeft voorts in zijn advies nog
aan, dat bij de vaststelling van
wettelijke regels zoveel mogelijk
moet worden voortgebouwd op de
beleidsregels, zoals die zijn
ontwikkeld in de uitvoeringspraktijk.
Wie werkelijk gelooft dat de uitvoe–
ringsorganisaties zullen handelen
zoals de politiek in wettelijke regels
vastlegt, is tamelijk optimistisch.

En dan is er nog die opdracht uit
de TAV om - even een stukje
techniek - na 13 weken ziekte
conform artikel 71 a lid 3 WAO,
reïntegratieplannen te maken.
Reïntegratieplannen hebben als doel,
ervoor te zorgen dat een werknemer
na een periode van ziek zijn niet naar
de WAO verdwijnt. Bij de TAV is in
de Tweede Kamer een
amendement-Linschoten/Schimmel
ingediend en aanvaard dat als volgt
luidt: In gevallen waarin arbeidson–
geschiktheid voortduurt, stelt de
GMD in overleg met de werkgever
en de werknemer, zodra een termijn
van dertien weken na aanvang van
de arbeidsongeschiktheid is
verstreken, een reïntegratieplan in
ten behoeve van de hetïntreding van
de werknemer in het arbeidsproces.
De TAV is sinds aanvaarding door de
Eerste Kamer in februari 1992 in
werking. Hoe staat het met die
reïntegratieplannen, vroeg D66 bij de
schriftelijke voorbereiding. Slechts
door persistent doorvragen kwam de
waarheid boven tafel. De SVR zag
het niet zitten. De verplichting tot
het maken van reïntegratieplannen

heeft op verzoek van de SVR geen
rechtskracht gekregen; het hele
artikel 71 a TAV Is door het kabinet
niet in werking gesteld. Want wat
zegt de SVR in zijn advies van 20
februari 1992? Dat zij bezwaren ziet
bij de nodeloze stapels papier die
door een verplichting tot zesde–
weeksmelding zullen ontstaan. Die
melding werd ook in artikel 71
geregeld, maar in een ander lid. Wij
hebben begrip voor de bezwaren
tegen die stapels papier die niet zo
zinvol zijn. Wat wij echter niet
begnjpen, is dat de bewindsper–
sonen op Sociale Zaken met de SVR
zijn meegegaan met de koppeling
van die twee zaken, de zesdeweeks–
melding uit het tweede lid en de
verplichting tot het opstellen van
reïntegratieplannen uit het derde lid.
Het wettelijk instrument voor reïnte–
gratie ligt klaar. De wettelijke basis is
aanwezig, maar de SVR ziet het niet
zitten en het kabinet laat het erbij
zitten.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer
de noodzaak van die reïntegratie–
plannen nog eens bevestigd bij de
behandeling van de TZ. Het
amendement-Groenman heeft de
plicht om die plannen te maken nu
maar bij de uitvoeringsorganisaties
weggehaald en bij de werkgever
gelegd. Het amendement is met
algemene stemmen aangenomen,
maar inmiddels is een instrument ten
behoeve van het door iedereen
onderschreven volumebeleid ruim
anderhalf jaar ongebruikt gebleven.
Onze conclusie kan dan ook niet
anders zijn, dan dat de aandacht
voor het volumebeleid achter de
horizon is verdwenen.

Dan het vierde punt. Daarin is de
heer Van de Zandschulp zeer geïnte–
resseerd. In de Tweede Kamer heeft
met name woordvoerder Leijnse
keihard betoogd, dat mensen die tot
de groep van vóór 25 januari
behoren, de oude gevallen dus, de
rechten die zij in de WAO hebben
opgebouwd altijd zullen behouden
Het oude geval blijft het oude geval.
Dat is het principe. Nog helderder:
een oud geval komt niet in de
nieuwe uitkeringssystematiek
terecht. Inmiddels bereiken ons
echter geluiden, dat ook hier de
uitvoeringsorganisaties zo hun eigen
regels hanteren. Welke garantie kan
het kabinet geven, dat een "oud
geval" niet terechtkomt in de nieuwe
systematiek, maar de oude rechten

blijft behouden? Als het kabinet dat
niet kan, moet dan niet de conclusie
zijn, dat iedereen die nu tot de
categorie WAO'ers behoort, dat tot
zijn 65ste blijft en wel zal uitkijken
om die rechten te verspelen en dat
daarmee het volumebeleid voor de
bestaande gevallen tot mislukken
gedoemd is?

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Kan mevrouw
Gelderblom de geluiden die zij heeft
opgevangen, als zouden de uitvoe–
ringsorganisaties zich op dit punt
niet aan de wettekst houden,
toelichten of nader concretiseren?
Anders vind ik dit een beschuldiging
die hier niet zo maar kan blijven
hangen.

Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Ik heb hier voor mij een
GAK-info, gedateerd maart 1993:
Een uitleg over de WAO. Daarin
staat onder andere, dat: "Indien
iemand van wie de
AAW/WAO-uitkering is beëindigd,
later opnieuw arbeidsongeschikt
wordt, de uitkerïng wordt berekend
volgens de nieuwe regels."

Voorzitter! Ik kom aan mijn vijfde
punt, namelijk de premiedifferen–
tiatie. Premiedifferentiatie in de
arbeidsongeschiktheidsverzekering
lijkt nu ineens een algemeen
aanvaard principe. Waarom neemt
de regering deze wet dan niet terug
en waarom maakt zij premiedifferen–
tiatie in de bestaande WAO niet
mogelijk? Heeft het kabinet dat
overwogen? Waarom eigenlijk niet?
Het kabinet zou in onze ogen aan
prestige winnen, als het het herover–
wegen als een teken van sterkte, in
plaats van als een teken van zwakte
zou gaan zien.

Premiedifferentiatie heeft
overigens ook een negatieve kant
voor het volumebeleid, maar het
maakt geen verschil of in de WAO
van de overheid of in de PAO van de
verzekeraars een premiedifferentiatie
is opgenomen. Het gevaar schuilt
namelijk in het toekomstig aanname–
beleid. Het aanstellen van
ex-WAO'ers kan ertoe leiden dat de
andere werknemers een hogere
premie moeten betalen. Grof
gezegd: die kneus willen wij niet in
ons bedrijf. Het is inderdaad grof,
maar zo wordt er nu eenmaal uit
eigenbelang geredeneerd door de
zittende gezonde werknemers die
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met een hogere premie geconfron–
teerd worden.

Dan kom ik bij het zesde punt. Nu
wij het toch hebben over de
negatieve kant van premiedifferen–
tiatie: in de TAV is een regeling
ingebouwd bonus/malus geheten
Die regeling heeft staatssecretaris
Ter Veld ooit met groot enthou–
siasme verdedigd. Uit de opbrengst
van de malus zou de premie voor de
AAW verlaagd kunnen worden. Nu
blijkt die malus contraproduktief te
zijn als het erom gaat iemand uit de
WAO weer aan het werk te krijgen.
Dat is het eerste argument ertegen.
Het tweede is dat de malus het
rechtsgevoel aantast wanneer er
geen verband is tussen schuld voor
arbeidsongeschiktheid en de boete
genaamd de malus. In de Eerste
Kamer bestonden bij de besprekmg
van de TAV al de nodige reserves.
Wij vreesden verleden jaar al dat de
malus met name voor de chronisch
zieken een averechts effect zou
kunnen hebben vanwege aange–
scherpte aanstellingskeuringen. Het
zou dan nog moeilijker worden om
een werkplek te bemachtigen.
Inmiddels hebben wij van de
WSW'ers vernomen dat dit
inderdaad het geval is. Tegen de zin
van de staatssecretaris in werd er
daarom bij de behandeling van de
TAV een motie aangenomen met een
hardheidsclausule om de deur naar
het opleggen van een malus, die
door haar potdicht wenste te worden
gehouden, op een kier te krijgen
door het instellen van een enkele
uitzondering bij het opleggen van de
malus. Die motie stelt dat de malus
niet wordt opgelegd aan de
werkgever wanneer een chronisch
zieke binnen drie jaar uitvalt. De
staatssecretaris riep: als de Kamer
dat wil dan doe ik dat. Zij maakte
echter wemig aanstalten, die motie
daadwerkelijk uit te voeren. Tot mijn
spijt moet ik constateren dat ook
staatssecretaris Wallage de motie
niet volledig uitvoert en nog steeds
uitgaat - zie de nota naar aanleiding
van het verslag - van een fikse
opbrengst van de malus.

Zoals mijn fractie reeds verwachtte
werd er met name door de kleine
werkgevers massaal protest aange–
tekend tegen deze nieuwe last voor
het bedrijfsleven. Ik heb mmiddels
van het GAK cijfers gekregen die het
volgende uitwijzen. Vanaf 1 maart
kunnen die malussen worden

opgelegd. Dat is in 1100 gevallen
gebeurd. In iets meer dan 200
gevallen is er betaald. In alle andere
gevallen is er bezwaar gemaakt en
beroep aangetekend. Van die
premieverlaging in de AAW is
overigens ook nooit meer iets
vernomen. Al die bezwaarschriften
tegen de malus betekenen dat het
GAK die aangetekende beroepen
moet gaan beoordelen en dat
betekent dan weer dat er geen
energie en tijd overblijft om aan het
volumebeleid te werken. Inmiddels is
ook een meerderheid in de Tweede
Kamer tot de conclusie gekomen dat
de malus-regeling toch niet zo'n
fantastisch instrument is. Bij de
behandeling van de TZ is derhalve
besloten, de malus gedeeltelijk in
maanden salaris te halveren. Maar
wat antwoordt de staatssecretaris tot
onze verbazing? Hij vindt dat het van
wijs beleid getuigt om die halvering
in de TZ ongedaan te maken door,
indien de TBA onverhoopt zou
worden aangenomen, de malus in
een aantal maanden salaris weer te
verdubbelen. Dat nu lijkt ons een
zig-zagbeleid en daar moeten wij
niet toe overgaan. Ik heb in bijlage 1
achter mijn verhaal laten zien hoe wij
dat wel moeten oplossen Die
verdubbeling moet niet doorgaan en
als de staatssecretans niet op zijn
voornemen tot die verdubbeling
terugkomt, zal ik daarover in tweede
termijn een uitspraak van de Kamer
vragen. Die bonus/malus krijgt
steeds meer de schijn een typisch
achter het bureau bedachte regeling
te zijn door mensen die weinig
inzicht hebben in hoe het er in het
bedrijfsleven werkelijk aan toegaat.
Het KNOV heeft inmiddels een
zwartboek aangelegd. En zelfs bij het
GAK, waar men omdat het nu
eenmaal in de wet staat de malus
moet uitschrijven, heeft men beden–
kingen tegen deze regeling. Ook
Professor Fase van de SVR heeft bij
zijn inaugurele rede in Limburg
aangetoond hoe slecht doordacht de
malusregeling is.

Zeker nu ook Nederland dichtbij
een algehele recessie staat, hebben
werkgevers wel iets anders aan hun
hoofd dan tijd investeren in de
mogelijkheid om een bonus te
vangen. Een boete - malus - wordt
als onrechtvaardig gevoeld wanneer
een werknemer zodanig in de
kreukels raakt dat vanuit medisch
oogpunt geen sprake van werkher–

vatting meer kan zijn. De regering
verwijt D66 hierbij het risque profes–
sionnel met het risque social te
verwarren.

Voorzitter! Hier is sprake van een
misverstand. Voor ons is niet
bepalend de reden waarom een
werknemer niet meer tot werken in
staat is, maar het feit dat hij/zij, niet
meer tot werken in staat is. Ik zal dit
verduidelijken aan de hand van een
voorbeeld. Of iemand bij het
bergklimmen in een spelonk
terechtkomt of ondanks veiligheids–
voorschriften van de steiger valt,
maakt niet uit: met een ruggegraat–
kwetsuur is hij/zij niet meer tot
werken in staat. Hier kan de
werkgever weinig aan doen. Voor de
werkgever is trouwens het uitvallen
van een ingewerkte kracht op zich al
schadepost genoeg. Daarbovenop
ook nog een boete - malus - zonder
dat er van directe schuld sprake is,
tast het rechtvaardigheidsgevoel
aan. In Nederland, waar wij
gezamenlijk voor de krachtsin–
spanning staan iedereen die kan
werken aan het werk te krijgen, moet
staatssecretaris Wallage zoeken naar
oplossingen waarbij hij de
werkgevers aan zijn kant houdt. Het
intrekken van de vermaledijde malus–
regeling zou daartoe een uitstekend
signaal zijn.

Voorzitter! Genoeg over de bonus/
malus-regeling die eigenlijk niet eens
een onderdeel vormt van dit
wetsvoorstel, maar door de aange–
kondigde verdubbeling niet
onbesproken kan blijven in
afwachting van behandeling van de
TZ in dit Huis.

Mijnheer de voorzitter! Ik keer
terug naar de TBA. Het voorgestelde
waarborgfonds is natuurlijk een
oplossing voor een probleem dat is
ontstaan door dit wetsvoorstel. De
wijziging van de WAO heeft dit
probleem gecreëerd. Nu is het op
zichzelf niet erg als wijziging van een
wetsvoorstel een probleem creëert
dat vervolgens kan worden opgelost,
maar het wordt nogal wonderlijk als
die oplossing dan vervolgens de veel
principiëlere vraag of het
wetsvoorstel nog wel aan haar
doelstellingen voldoet, achter de
horizon doet verdwijnen.

We moeten dus kritisch naar het
hele wetsvoorstel blijven kijken. De
conclusie van D66 is dan:
Er is ontzettend veel overhoop
gehaald, er is heel veel onrust en

Eerste Kamer WAO
29 juni 1993
EK33 33-1482



Gelderblom Lankhout

weinig effect.
1. Naast de premie voor de WAO

ook premie voor de PAO, er is dus
geen lastenverlaging.

2. Het aantal WAO'ers neemt nog
steeds toe

3. Het volumebeleid is uit de
aandacht verdwenen.

4. De malus is voor reïntegratie
contraproduktief, verdubbeling is
ongewenst.

5. Verzekeren van chronisch zieken
via een waarborgfonds is alleen
sluitend via een wettelijke regelmg.

Is voor het bereiken van het doel
dit wetsvoorstel noodzakelijk ? Dit is
het vierde criterium dat de Eerste
Kamer heeft vastgesteld bij het
beoordelen van wetten. De regering
moet niet alleen ons maar vooral de
regeringsfracties hiervan overtuigen.

Wij gaan ervan uit dat deze staats–
secretaris een open en zakelijke
afweging van argumenten op waarde
weet te schatten en dat het niet
nodig zal zijn ons te dwingen voor dit
wetsvoorstel te stemmen door met
een kabinetscrisis te dreigen.

In de Kamer van heroverwegen
laat een regering zich van haar
sterkste zijde zien door tot terug–
nemen van dit wetsvoorstel te
besluiten.

D

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Dit debat vindt
plaats onder een vreemd gesternte.
Het gaat om een merkwaardig
wetsvoorstel met een zeer uitzonder–
lijke voorgeschiedenis. Het debat
vindt plaats op een vreemd tijdstip,
kort na een plotselinge personele
wisseling van de staatssecretaris
voor sociale zekerheid. Verder heeft
het wetsvoorstel in de maatschappij
een heel andere uitwerkmg gekregen
dan de indieners ervan voor ogen
stond.

Ten slotte is nog niet op toerei–
kende wijze voldaan aan de
voorwaarde van de gehele vaste
Commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid in het eindverslag,
namelijk dat er een bindende
overeenkomst op hoofdlijnen inzake
de toegankelijkheidsvraag bij aanvul–
lende verzekeringen moet liggen,
alvorens tot afhar.deling van dit
wetsvoorstel wordt besloten.

Na deze openingszinnen heet ik de
staatssecretaris hier van harte
welkom. Ik wens hem veel sterkte en

politieke wijsheid toe. Hij zal gecon–
ifronteerd worden met een kritische
Eerste Kamer. De wisseling van
staatssecretaris kwam ook voor onze
fractie onverwacht. Wij hebben -
ondanks aanvaringen - steeds een
groot respect behouden voor de
grote inzet en vakkennis van Elske
ter Veld. De woordvoerders van onze
fractie hebben dit ook in een
persoonlijke brief aan haar laten
weten.

Aan de voorgeschiedenis van dit
wetsvoorstel maak ik maar weinig
woorden vuil. Dit kabinet verdient op
zichzelf lof, omdat het als eerste de
arbeidsongeschiktheidsproblematiek
indringend op de maatschappelijke
en politieke agenda geplaatst heeft
Het heeft schoksgewijs de bewust–
wording van het probleem vergroot.
Maar de manier waarop dit
gebeurde, vertoonde te veel feilen.
De meeste politieke beoordelings–
fouten die gemaakt hadden kunnen
worden, zijn ook gemaakt.

Ik heb ook geen aandrang om hier
een reprise van het debat in de
Tweede Kamer over TBA op te
voeren. Politieke compromissen zijn
op zichzelf zeer oorbaar, zelfs als ze
er esthetisch niet zo fraai uitzien en
ze tot stand gebracht zijn via ruwe
krijgstechnieken. Mijn waarneming is
echter wel dat in het debat in de
Tweede Kamer over TBA de
nabeschouwing over al dan niet
uitgelokt overspel, een bijna-akkoord
bij McDonald's en een heel akkoord
bij de afhaal-chinees in
Bergschenhoek, een politiek-inhou–
delijke beoordeling van TBA sterk
overschaduwde. Zowel regermgs als
oppositiepartijen lieten zich
meezuigen in het moeras van
prestige-overwegingen en partijstrijd
in de slechte zin van het woord.

De extreme politieke geladenheid
van TBA en de fixatie op het vooraf–
gaand geharrewar over enkele
onderdelen leidden er bovendien toe
dat nogal wat relevante vragen
onopgehelderd bleven en sommige
einden nog steeds los rondslingeren.
De Eerste Kamer moet die losse
einden, bijvoorbeeld over de invulling
van het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium en over de verwer–
kingscapaciteit van de uitvoeringsor–
ganisatie, nu oppakken. Bovendien
kan de Eerste Kamer zich vandaag
niet beperken tot een beoordeling
van de oorspronkelijke bedoeling van
TBA of de wettekst zelf. De

maatschappij heeft inmiddels TBA
op geheel eigen wijze verwerkt en de
beoogde bezuiniging op arbeids–
kosten goeddeels omgezet in een
verschuiving van arbeidskosten, van
een geheel publiekrechtelijke premie
naar een deels privaatrechtelijke
premie.

De Eerste Kamer moet nu twee
zaken tegelijk behandelen: het
oorspronkelijke kabinetsvoorstel en
de sterk afwijkende vertaling ervan in
de maatschappij In deze uitzonder–
lijke situatie claim ik noodge–
dwongen meer spreektijd dan
gebruikelijk is. De totstandkoming
van dit wetsontwerp heeft diepe
sporen getrokken in de maatschappij
en in de politiek. Veel arbeidsonge–
schikten hebben er slapeloze
nachten over gehad. Het voorstel
heeft bij velen een schok teweegge–
bracht in het vertrouwen in de parle–
mentaire democratie in het
algemeen en in de
sociaal-democratie in het bijzonder.
Dat spijt ons zeer en dat is voor ons
een extra impuls om het debat over
TBA zorgvuldig te voeren.

Onze bijdrage aan dit debat staat
mede in het teken van nog niet
geheelde wonden. Het is nog steeds
niet goed mogelijk om ons geheel
los van politieke verhoudingen te
beperken tot een loutere beoordeling
van de inhoudelijke merites van TBA
zelf. Ik besef dat. Het weerhoudt mij
er niet van om te proberen de
zwakke steeën van TBA - naar mijn
mening zijn dat er vele - hier bloot te
leggen.

De WAO-voorstellen van zomer
1991 hadden een hoog paniekge–
halte. Eén prognose uit het voorjaar
van 1991 over een versterkte
volumegroei gaf tenslotte de
doorslag tot die voorstellen. Die
prognose werd achteraf al snel
onjuist bevonden Bij de verdediging
van de oorspronkelijke voorstellen
gebruikte het kabinet frequent
termen als "onontkoombaar" en
"onvermijdelijk". Dit deterministische
spraakgebruik kan echter niet
verhullen dat het om politieke keuzen
ging die ook anders hadden kunnen
uitvallen. Ik denk dat die keuzen op
belangrijke onderdelen anders
zouden luiden indien eerst nauwkeu–
riger geanalyseerd was in hoeverre
de onmiskenbare scheefgroei in de
WAO ligt aan bijvoorbeeld premie–
structuur, uitkeringsstructuur, uitvoe–
ringsstructuur, uitvoeringspraktijk en
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- in samenhang daarmee - het
arbeidsbestel Op de achtergrond
van die complexe vraag speelt
steeds indringender een andere
vraag: op welke wijze kunnen wij -
eventueel in aangepaste vorm - onze
humane en sociale normen
handhaven bij verscherpte interna–
tionale concurrentie? Drukken onze
collectieve lasten niet te eenzijdig op
de factor arbeid? Is een verbreding
van de heffingsgrondslag mogelijk?
Kunnen met name aan de onderkant
van de arbeidsmarkt lasten verlicht
worden?

Ik houd ook nu nog staande dat de
WAO van Veldkamp op zichzelf een
heel fatsoenlijke wet is. Arbeidsorga–
nisaties en CAO-partijen hebben er
echter een te ruim gebruik van
gemaakt, bijvoorbeeld als ventiel bij
ingrijpende reorganisatie– en
saneringsprocessen. Ook de
overheid heeft een zeer extensieve
interpretatie van de wet toegestaan,
bijvoorbeeld als middel ter "opzwab–
bering" van werkloosheidscijfers, om
een term te gebruiken van de
vroegere directeur-generaal Arbeid
van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. De WAO
fungeerde te vaak als afkoopsom
voor het recht op arbeid. Uitkerings–
bestel en arbeidsbestel zijn decennia
lang te ver uiteengegroeid. Een en
ander werd mede mogelijk gemaakt
omdat het in uitvoeringsorganisatie
en –praktijk ontbrak aan een systeem
van checks and balances en omdat
in de uniforme premiestructuur de
relatie tussen betalen en gebruik
maken van de regeling geheel
afwezig was. De "vervuiler" betaalde
niet, maar wentelde af.

Een correctie op de scheefgroei in
de WAO moet vooral op twee
punten inhaken. Dat betreft ten
eerste een wijziging in uitvoeringsor–
ganisatie en –praktijk, met veel
sterkere accenten op preventie en
reïntegratie, dat wil zeggen
bemoeienis met het arbeidsbestel,
én met een grotere publieke verant–
woordingsplicht van de uitvoerings–
organisatie. Daaraan wordt nu
gewerkt en ik ga er nu niet verder op
in. Ten tweede betreft het het
weloverwogen aanbrengen van enige
relatie tussen financiering en gebruik
van de regeling. Daar ga ik wel op in,
omdat het direct relevant is voor de
beoordeling van TBA.

Het kabinet zet sterk in op finan–
ciële prikkels, zowel voor werkgever

als werknemer. Ik erken het belang
van financiële prikkels, maar ik wijs
ook nadrukkelijk op de grenzen ervan
en de keerzijde van een dominant
financieel prikkelverhaal. Ik pleit
verder voor meer aandacht voor het
arbeidsbestel in de ruime zin van het
woord, bijvoorbeeld selectiemecha–
nismen op de arbeidsmarkt, arbeids–
omstandigheden en leeftijdsgericht
personeelsbeleid èn voor de
noodzaak tot investeren in de uitvoe–
ringsorganisatie.

Ik ga eerst in op fmanciele prikkels
voor de werkgever, dat wil zeggen
op het belang van premiedifferen–
tiatie per afzonderlijke arbeidsorgani–
satie. Premiedifferentiatie moet een
uitwerking hebben op onderling
concurrerende bedrijven en moet
dus vooral per bednjf en niet per
bedrijfstak worden toegepast Wij
slaan die weg nu in met drie wette–
lijke instrumenten. Ten eerste door
twee of zes weken eigen risico in de
Ziektewet voor de werkgever in te
voeren. Ten tweede door premiedif–
ferentiatie per bedrijf voor langer
durend ziekteverzuim in te voeren.
Ten derde door invoering van het
bonus/malus-systeem bij AAW en
WAO. Daar komt nu, niet gepland,
als vierde element een premiediffe–
rentiatie bij de reparatie van het
WAO-gat bij.

Dat geheel roept de vraag op
wanneer het ongecoördineerd
opeenstapelen van prijsprikkels per
bedrijf te veel van het goede wordt.
Premiedifferentiatie per bedrijf is
namelijk wèl een medaille met twee
kanten. Aan de keerzijde van die
medaille springen de volgende
elementen in het oog.

Ten eerste het reële risico van
verscherpte medische aanstellings–
keuringen. De voorspellende waarde
ervan moge gering zijn, maar in de
belevingswereld van de werkgever
telt het terdege. Normering ervan via
zelfregulering of wettelijke regulermg
moge gewenst zijn, maar over de
effectiviteit daarvan koester ik enige
twijfels.

Ten tweede stelt het feit dat veel
werkgelegenheid en vooral poten–
tiële werkgelegenheidsgroei bij het
midden– en kleinbedrijf zit, eveneens
grenzen. Voor de kleine werkgever is
het draagvlak voor eigen risico
immers smal.

Ten derde stelt het gegeven dat
Nederland niet differentieert tussen
beroepsnsico en sociaal risico al

evenzeer grenzen. Hoewel op zich
sterke argumenten pleiten tegen een
herintroductie van dit onderscheid,
roept het bij sterk opgevoerde finan–
ciële prikkels voor de werkgever wel
een legitimiteitsvraag op.

Kamminga scoort thans - toege–
geven, met enig demagogisch
effectbejag - met zijn kruistocht
tegen de malus, die aan burgerlijke
ongehoorzaamheid grenst.

Ten vierde komt daar bovenop de,
als gevolg van de "wilde privati–
sering", bij wet vastgestelde premie–
differentiatie bij aanvullende arbeids–
ongeschiktheidsverzekeringen.

Het smalle draagvlak van het
kleine bedrijf bij premiedifferentiatie
speelt soms een zeer indringende
rol, bijvoorbeeld in het geval van een
klem personeelsbestand met èén
MS-patinte, als gevolg waarvan de
aanvullende premie voor dit
collectief meer dan verdubbeld
wordt. Dat zet een grote druk op
zo'n klein arbeidscollectief.

Ook het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid wordt nu
fors geconfronteerd met het smalle
draagvlak bij sterk verhoogd risico in
een sector, namelijk bij de vraag
naar de WAO-reparatie in de
WSW-sector. Ik vermoed dat het
ministerie op dit punt snakt naar een
grotere mate van risicospreiding bij
de premiestelling. Toch zal het
ministerie deze consequentie van de
eigen TBA moeten accepteren en
spoedig het overleg hierover moeten
aangaan.

Mijn conclusie is dat premiediffe–
rentiatie in Ziektewet en WAO nuttig
is, mits weloverwogen gedoseerd.
Die differentiatie kan het best via
wettelijke kaders plaatsvmden, dat
maakt tussentijdse bijstelling
mogelijk.

Nog enkele opmerkingen over het
bonus/malus-systeem. De oorspron–
kelijke vormgeving via TAV werkt te
ruw uit. Nu wordt voorgesteld om
per invoeringsdatum TBA de malus
te verdubbelen en straks per invoe–
ringsdatum TZ een aantal zeer
noodzakelijke nuanceringen aan te
brengen. Dat is in elk geval de
verkeerde volgorde! Hier wreekt zich
de volgorde van behandeling van de
verschillende wetsvoorstellen. Ik
denk dat in het algemeen aan de
diverse voorstellen tot terugdringing
van het ziekteverzuim en van het
beroep op WAO, geen goed
doordacht plan ten grondslag heeft
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gelegen en dat het tot dusverre
ontbroken heeft aan vaste regie
inzake fasering, samenhang en
implementatie. Ik kom daar later nog
op terug.

Het kabinet zet tevens in op finan–
ciële prikkels voor de werknemer. Ik
meen dat in die discussie grote
zorgvuldigheid past. Ik heb de
argumenten pro en contra goed
gevolgd, onder andere naar
aanleiding van het onderzoek van
Aarts en De Jong en de kritiek erop
van andere onderzoekers, namelijk
dat een statistisch waargenomen
relatie tussen uitkeringshoogte en de
kans op WAO-toetreding ten
onrechte geïnterpreteerd wordt als
een causale relatie. Hoe dat ook zij,
gegevens uit begin jaren tachtig,
toen bijvoorbeeld de werkloosheids–
component nog verdisconteerd
mocht worden in de WAO-uitkering
en toen dat ook ruimschoots
gebeurde, zijn niet zonder meer door
te trekken naar begin jaren negentig.
Ik constateer verder dat de huidige
WAO reeds een eigen risico kent van
30%, dat bij langdurige arbeidsonge–
schiktheid allicht kan oplopen tot
bijvoorbeeld 40%. Dat is toch vrij
aanzienlijk. Zelfs al zou enige causale
relatie tussen uitkeringshoogte en
WAO-toetreding wèl aangetoond
kunnen worden, dan is dat toch
vooral een aanwijzing dat de indivi–
duele beslissingsruimte te groot is.
Het antwoord hoort dan te zijn: een
striktere uitvoeringspraktijk en niet
het grove middel van een forse
verlaging van de uitkering die
degenen die geen enkel alternatief
hebben, het hardst treft. Arbeidson–
geschikten hebben vooral behoefte
aan positieve stimulansen: aanmoe–
diging van zelfvertrouwen, scholing,
trajectbegeleiding en positieve actie.
Bij een intensief reïntegratiebeleid
kunnen eventueel positieve financiële
prikkels en, bij eventuele ontbre–
kende bereidheid tot medewerking,
negatieve financiële prikkels enige
ondersteunende rol spelen. Het
kabinet kiest nu niet alleen voor
negatieve, maar ook voor positieve
financiële prikkels via een
zogenaamde stimuleringspremie. De
vormgeving is echter nogal absurd:
de stimulans vindt grotendeels
achteraf plaats. Dat is een contra–
dictio in terminis. De premie is een
percentage van de bespaarde
uitkering. Bij de hoogste uitkeringen
valt deze veel te hoog uit. In deze

vorm is de zogenaamde stimule–
ringspremie vooral een beloning
achteraf voor personen die ook
zonder die premie werk hervat
zouden hebben én die bovendien
uitzonderlijk goed geïnformeerd zijn
over de details van zich wijzigende
wetgeving.

Ik ga nu in op de wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriterium. Het
arbeidsongeschiktheidsbegrip wordt
in de voorgestelde wettekst op 2
punten gewijzigd. Ten eerste:
arbeidsongeschiktheid moet een
"rechtstreeks en objectief medisch
vast te stellen gevolg (zijn) van ziekte
of gebreken". Dat is een formulering
waarmee geen enkele goede arts uit
de voeten kan. Geneeskunde is geen
natuurwetenschap, maar een
menswetenschap. Het ziektebegrip is
niet geheel objectiveerbaar, maar
evolueert mee met zich wijzigende
maatschappelijke opvattingen. De
causale relaties tussen gezondheids–
beperkingen en het wel of niet
kunnen functioneren op de arbeids–
markt zijn niet altijd rechtstreeks en
geheel te herleiden tot ziekte en
gebrek Er is geen monocausaal
verband. Complexe relaties moeten
serieus genomen worden. Een
serieuze benadering betekent niet
dat de klager klakkeloos gelijk krijgt;
de verzekeringsgeneeskundige en de
arbeidsdeskundige kunnen tegenspel
bieden en op de werkgever en zijn
werknemer een appel doen om de
arbeidsplaats aan te passen en het
resterend arbeidsvermogen te
benutten. Aan dat tegenspel heeft
het te lang ontbroken. Natuurlijk is
het zeer onbevredigend als keurings–
resultaten in vergelijkbare gevallen
sterk uiteenlopen, al naar gelang
beoordelingsteam of regio. In die zin
moeten we streven naar een grotere
mate van objectivering en unifor–
mering en een inzichtelijker maken
van objectivering, inzichtelijkheid en
uniformering van beoordelingscri–
teria. Daarvoor zijn procedureaf–
spraken te maken, bijvoorbeeld
second opmion, intercollegiale
toetsing en een onafhankelijke
inspectie. Het merkwaardige is dat
het kabinet en ik het hierover eens
zijn. In alle gewisselde witte stukken
wordt de voorgestelde nieuwe
wettekst drastisch gerelativeerd.
"Lees maar, er staat niet wat er
staat" is blijkbaar het motto.
Waarom wordt de voorgestelde
toevoeging dan toch gehandhaafd?

Het kabinet zegt dat het hiermee een
"signaal" wil uitzenden naar de
uitvoeringsorganisatie en de rechter–
lijke macht. Dat is mijn probleem.
Wetteksten dienen niet voor het
uitzenden van signalen, maar dienen
toetsbaar te zijn. Ik beschouw de
nieuw voorgestelde passage slechts
als een bezweringsformule. Het is
overigens opvallend dat in de
Ziektewet - het voorportaal van de
WAO - het medisch kerncriterium
"wegens ziekte of gebrek" wel
ongewijzigd is gebleven.

Het tweede wijzigingsvoorstel is
wèl van substantiële betekenis en
ingrijpend van aard. Het gaat om de
schrapping van het zogenaamd
billijkheidscriterium bij de
omschnjvmg van de arbeid die
bepalend is voor eventuele reste–
rende verdiencapaciteit. De
bestaande passage "die hem met het
oog op zijn opleiding en vroeger
beroep in billijkheid kan worden
opgedragen" vervalt. Bij de arbeids–
ongeschiktheidsschatting telt
voortaan mee "alle algemeen
geaccepteerde arbeid waartoe de
werknemer met zijn krachten en
bekwaamheden in staat is".
Betrokkene moet, zo wordt gesteld
in de memorie van toelichtmg, over
de grenzen van de vroegere functie
heen stappen, zowel in de diepte als
de breedte. Ik kan daarmee
instemmen.

De vervanging van - even huiselijk
gezegd - het begrip "passende
arbeid" door "algemeen geaccep–
teerde arbeid" bij de arbeidsonge–
schiktheidsschatting, zal ertoe leiden
dat meer personen gedeeltelijk in
plaats van volledig arbeidsongeschikt
verklaard worden. Vanuit mijn
mening, dat arbeidsongeschiktheid
en werkloosheid geheel verschillende
risico's zijn, accepteer ik dit gevolg.
Het leidt tot een structureel ombui–
gingseffect, dat door de GMD
geraamd wordt op 0,5 mld. en door
het kabinet op 3,5 mld. Bij zulke
extreem uiteenlopende ramingen
frons ik mijn wenkbrauwen.

Na lezing van beide argumentaties
neig ik tot de mening, dat de GMD
iets te laag zit, maar de werkelijkheid
toch iets dichter benadert dan het
kabinet.

Het betrekken van meer functies
bij de bepaling van de mate van
arbeidsongeschiktheid, roept vanzelf
de vraag op, hoe de eventueel reste–
rende verdiencapaciteit vastgesteld
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moet worden. Dat is een cruciale
vraag, die echter eerst via een
algemene maatregel van bestuur
beantwoord zal worden. Het is mij
nog steeds een raadsel, hoe de
uitvoeringsorganisatie met het
nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium kan werken zolang die AMvB
nog niet gereed is.

Voorzitter! Het kabinet loopt in de
toelichtende stukken al iets vooruit
op de inhoud van die AMvB. In de
memorie van toelichting worden de
volgende omschrijvingen gebruikt:
"het afstemmen van de restcapa–
citeit op het voor betrokken hoogst
denkbare niveau" en "schatting op
basis van het hoogst haalbare
functieniveau". Ik kan met die formu–
lering heel wel instemmen, veronder–
stellende dat functieniveau slaat op
de indeling in zeven ARBI-niveaus
van het functie-informatiesysteem
van de GMD.

In de memorie van antwoord aan
de Tweede Kamer duikt opeens een
andere formulering op, namelijk:
"schatting op basis van de functie
met de hoogste loonwaarde". Eerst
bij herlezing viel mij het verschil op.
De functie met de hoogste
loonwaarde zal zich meestal wel,
maar zeker niet altijd bevinden op
het hoogst haalbare functieniveau. Ik
vroeg dus opheldermg over deze
contradictie. Ik heb daar nu al bijna
spijt van, want de nadere beant–
woording klonk onverbiddelijk:
schatting niet naar functieniveau,
maar naar loonwaarde en de GMD
kan in de jacht op de ene functie met
de hoogste loonwaarde zelfs
volstaan met het aanwijzen van èén
functie. De schatting wordt dan wel
erg theoretisch en geabstraheerd
van elke maatschappelijke realiteit,
terwijl - alweer volgens de memorie
van toelichting - niet gestreefd
moest worden naar een louter
theoretische schatting.

Nu de AMvB nog niet eens in
concept gereed is, probeer ik er nog
enige invloed op uit te oefenen. Eerst
een uitvoeringstechnisch argument.
De GMD heeft vorig jaar het nieuwe
geavanceerde functie-informatie–
systeem (FIS) ingevoerd. Daarin zijn
meer dan 6000 functies geanaly–
seerd naar onder andere belastbaar–
heidspatroon en loonwaarde. Die
functies zijn ingedeeld in zeven
ARBI-niveaus. Als we nu bij de
arbeidsongeschiktheidsschatting
geheel afzien van functieniveaus en

ons concentreren op loonwaarden,
moeten we een heel ander FIS
ontwerpen. Dat is zeer tijdrovend en
betekent een forse kapitaalvernie–
tiging.

Mijn tweede argument betreft het
reïntegratieperspectief. De arbeids–
ongeschiktheidsschatting voor de
vaststelling van de resterende
verdiencapaciteit zal meestal slechts
een indicatie opleveren, die geïllus–
treerd wordt met een aantal
voorbeeldfuncties. Voor de oriëntatie
van belanghebbende is het van
belang dat een redelijk aantal
functies geduid wordt. Bij daadwer–
kelijke werkhervatting vindt er nu in
het algemeen een herschatting
plaats op basis van het feitelijke
ioon. De praktijk prevaleert dan
boven de eerdere theoretische
schatting. Het kabinet stelt nu dat bij
werkhervatting tegen een lager loon
dan de eerdere indicatieve schatting,
herschatting achterwege moet
blijven. Dat kan anti-reïntegrerend
uitwerken, als de combinatie van
gedeeltelijke WAO– en gedeeltelijke
WW-uitkering hoger is dan het
inkomen na werkaanvaarding. De
kans neemt toe als de theoretische
schatting gebaseerd is op die ene
functie met de hoogste loonwaarde.

Reïntegratie maakt de beste kans
bij de eigen werkgever. Jurispru–
dentie èn een betrekkelijk recent
aangescherpte ontslagbescherming
verplichten de eigen werkgever om,
indien mogelijk, aan betrokkene een
andere, eventueel aangepaste,
functie aan te bieden, die misschien
een lager loon oplevert. Deze reïnte–
gratlemogelijkheid bij de eigen
werkgever wordt natuurlijk wel
gefrustreerd als de schatting van de
resterende verdiencapaciteit
gebaseerd wordt op die ene functie
met de hoogste loonwaarde en bij
werkhervatting tegen een lagere
loonwaarde herschatting achterwege
moet blijven.

Bij werkhervatting onder de vigeur
van artikel 33 AAW/44 WAO (het
vangnetartikel bij twijfel aan
duurzaamheid) vindt er volgens oude
èn nieuwe wettekst wèl een
schatting, een zogenaamde fictieve
schatting, plaats op basis van het
feitehjk loon. Indien na verloop van
tijd de duurzaamheid gebleken is,
moet er volgens de redeneertrant
van het kabinet alsnog een schatting
plaatsvinden op basis van de functie
met de hoogste loonwaarde,

eventueel met een negatief
inkomenseffect. Volhouden bij twijfel
aan duurzaamheid wordt dus niet erg
gestimuleerd!

In de nadere memorie van
antwoord krijg ik een vrij cryptische
reactie, gevolgd door de passage: in
de toekomst zal onder het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium de
toepassing van deze artikelen nog
beperkter zijn. Hoe heb ik het nu?
Vorig jaar bij de behandelmg van
TAV hebben wij de werkingssfeer
van deze artikelen uitgebreid, juist
omdat zij zo'n belangrijk reïntegratie–
instrument zijn. En nu schrijft het
kabinet over deze artikelen in
wegwerp-taal?

Ik denk dat de hele redenering
over schatting op basis van de
functie met de hoogste loonwaarde
niet goed doordacht is. Ik doe
daarom een dringend beroep op de
staatssecretaris en zijn medewerkers
om bij de formulering van de
algemene maatregel van bestuur
nader overleg te plegen met mensen
uit de uitvoeringspraktijk en de
formulering te toetsen op ten eerste
het reïntegratieperspectief en ten
tweede de praktische uitvoer–
baarheid.

Voorzitter. Ik ga nu in op de perio–
dieke herbeoordeling. De gedachte
van periodieke herbeoordeling
onderschrijf ik volledig. De
meerwaarde van het zelf opnieuw
aanvragen van de uitkering bij iedere
periodieke herbeoordeling ontgaat
mij echter. De termijnen van de
periodieke herbeoordeling worden
nu in de wettekst zelf vastgelegd.
Dat roept natuurlijk meteen de vraag
op of voor iedereen altijd dezelfde
termijn van periodieke herbeoor–
deling moet gelden. Het heeft
waarschijnlijk weinig zin om iemand
die verpleegd wordt in een
AWBZ-instelling op te roepen.
Datzelfde geldt voor een
ongeneeslijk zieke in de terminale
fase, maar ook voor een gedeeltelijk
arbeidsongeschikte die zijn reste–
rende verdiencapaciteit ten volle
benut.

Het kabinet erkent dat dit reële
vragen zijn, maar voorlopig wordt
geen enkele uitzondering op de
uniforme herbeoordelingstermijnen
toegestaan. Wel wordt aan de
uitvoeringsorganen gevraagd, alle
individuele gevallen waarvoor zij een
andere termijn of eventueel geen
termijn wenselijk zouden vinden, te
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registreren en op te sturen naar de
SVR. Aan de hand van die verza–
melde individuele registraties kan de
SVR dan na verloop van tijd catego–
rieën aanwijzen, waarvoor een
andere termijn kan gelden. Zo'n
besluit van de SVR behoeft dan nog
wel de goedkeuring van onze
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Waarom zo'n
omslachtige en bureaucratische
procedure? De politiek benadert de
uitvoeringsorganisatie met
wantrouwen en dat wantrouwen
wordt vertaald in bureaucratische
regelneverij.

Politici en uitvoerders kunnen
natuurlijk ook op een meer
volwassen manier met elkaar
omgaan en elkaar op verantwoorde–
lijkheden aanspreken. De overheid
geeft de kaders aan en laat
daarbinnen enige beleidsruimte aan
de uitvoerders. Kabinet en uitvoe–
ringsorganen maken nadere
afspraken over de invulling van die
ruimte en een onafhankelijke
toezichtkamer rapporteert over de
naleving van die afspraken. Dan is er
sprake van een flexibele en contro–
leerbare uitvoeringspraktijk. Maar
kennelijk zijn we het stadium van het
zwartepietenspel over de schuld–
vraag in verband met de scheefgroei
in de WAO nog niet te boven
gekomen.

De herbeoordeling volgens een
strikter arbeidsongeschiktheidscri–
terium treft ook het hele geldende
bestand van mensen beneden de 50
jaar. Ik acht dat in principe
aanvaardbaar, al heb ik mijn twijfels
over de doeltreffendheid van zo'n
gigantische herbeoordelingsoperatie.
Een iets selectievere benadering zou
wellicht effectiever zijn.

Ik verbind aan mijn instemming
met deze herbeoordelingsoperatie
wel de randvoorwaarde dat de
uitvoeringsorganen de operatie
gepaard laten gaan met een extra
reïntegratie-inspanning. In het
voorlopig verslag suggereerde ik de
inzet van minder orthodoxe instru–
menten als terugploegregelingen of
een nieuwe versie van het nuttige,
helaas beemdigde, project "Welzijn
werkt". Die suggesties werden in de
memorie van antwoord afgewezen.
Ik herhaal hier mijn verzoek om extra
reïntegratie-inspanningen, op welke
wijze dan ook, te doen.

Ik herinner eraan dat velen van het
oude bestand in de WAO

ingestroomd zijn - soms gedumpt
zijn - zonder dat iemand later nog
naar hen omkeek. Dat gebeurde in
een stadium waarin de GMD niet of
nauwelijks over een reïntegratie–
instrument beschikte. De arbeidsbe–
middelingsrol van de GMD, de
verscherpte ontslagbescherming, het
eigen scholingsbudget van de GMD,
de loonkostensubsidies en het
bonus/malus-systeem dateren alle
van pas de late jaren tachtig of begin
jaren negentig. Een groot deel van
het oude bestand is ingestroomd
onder heel andere condities dan de
recente toetreders. Als we nu
spreken over een strakker evenwicht
van rechten en plichten, moet dat
eveneens gelden voor wetgever en
uitvoeringsorganisatie. Bij deze
herbeoordelingsoperatie zij dus het
parool investeren in de reïntegra–
tietaak van de uitvoeringsorganisatie.
Anders is er slechts sprake van een
kille saneringsoperatie. Ik ben er nog
niet gerust op als ik zie hoe weinig
personeel er nu beschikbaar is voor
de arbeidsbemiddeling van arbeids–
ongeschikten. Ik dring er bij de
staatssecretaris op aan, spoedig aan
tafel te gaan zitten met de uitvoe–
ringsorganen om gezamenlijk na te
gaan hoe een extra reïntegratie–
inspanning gedaan kan worden en
om de startdatum en fasering van de
herbeoordelingsoperatie mede af te
stemmen op de noodzakelijke
personele uitbreiding van de uitvoe–
rmgsorganisatie

Het kabinet presenteert de WAO
in de nieuw voorgestelde uitkerings–
structuur als een risicoverzekering
met opbouwelementen. Ik maak
hierbij twee kanttekeningen:

1. Opbouwelementen en ook
individuele keuze-elementen passen
heel goed bij risico's die zowel vrij
gelijkmatig gespreid als ruim
voorzienbaar zijn. VUT en aanvullend
pensioen zijn nu semi-collectief nog
te massief en uniform geregeld.
Meer flexibiliteit is hier gewenst,
evenals ruilmogelijkheden tussen
bijvoorbeeld toetredingsleeftijd en
hoogte. Wat mij betreft, kunnen ook
aanvullend nabestaandenpensioen of
verlofdagen betrokken worden bij
zulke ruilelementen.

Het arbeidsongeschiktheidsrisico
is echter zeer ongelijkmatig
gespreid, onder andere afhankelijk
van beroep en individuele gezond–
heidssituatie, en kan iemand zeer
plotseling treffen, ook aan het begin

van de beroepsloopbaan. Opbouw–
elementen vind ik in deze wet
daarom niet direct voor de hand
liggend. Niettemin vind ik een kleine
marge van opbouw, bijvoorbeeld ter
hoogte van 10% van het dagloon, het
overwegen wel waard, omdat enige
relatie met arbeidsverleden en
premiebetaling de verzekering
sterker als iets "eigens" kan doen
beleven.

2. Een eventueel opbouwelement
moet wel gebaseerd zijn op arbeids–
verleden of jaren van premiebetaling.
Leeftijd is een veel willekeuriger
critenum en neigt al snel naar discri–
minatie.

De nieuw voorgestelde uitkerings–
structuur is in twee opzichten
ongelukkig:
- het zogenaamde opbouwelement is
slechts een pseudo-opbouwelement,
waar leeftijd geheel doorslaggevend
is;
- die leeftijdsafhankelijkheid wordt
twee keer toegepast in wel zeer
sterke vorm, namelijk zowel in de
loondervingsfase, die varieert van 0
tot 3 a 6 jaar, als in de vervolguit–
kering, waarvan de hoogte
schommelt tussen 33,2 en 70% van
het laatste loon. Ik vind dat extreem.

Inmiddels is het debat erover
grotendeels van louter academische
aard geworden, dankzi] de massale
reparatie van het WAO-gat.

Hiermee beland ik bij het laatste
onderdeel van mijn betoog, te weten:
de goeddeels met beoogde en
niet-geordende privatisering van
grote delen van de werknemersver–
zekeringen tegen de geldelijke
gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Onze fractie heeft zich tot nu toe
steeds nogal beducht getoond voor
een ministelsel, dat wil zeggen voor
privatisering van grote delen van de
werknemersverzekeringen. Dat
berustte niet op een dogma, maar op
een realistisch vermoeden van de
vele haken en ogen daaraan.

Het wettelijk stelsel van werkne–
mersverzekeringen is mede ontstaan
als reactie op de vele tekortko–
mingen van eerdere particuliere initi–
atieven uit uiteenlopende hoek:
verlichte werkgevers, opkomende
vakbonden, onderlinge waarborg–
fondsen en huisartsen. Die gang van
privaatrechtelijk naar publlekrech–
telijk is treffend beschreven door
Abraham de Swaan in "Zorg en de
Staat".

De wettelijke verzekering tegen de
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werknemersrisico's van de arbeid
heeft onovertroffen voordelen:
algemene toegankelijkheid, grote
risicospreiding, bevordering van een
goede allocatie op de arbeidsmarkt
en grotere vrijheid van de
werknemer, ook om langlopende
verplichtingen aan te gaan. Het
equivalentiebeginsel drukt wederke–
righeid uit en creëert een groot
draagvlak voor deze verzekeringen
tot ver in de middengroepen. Die
voordelen moeten niet ondoordacht
prijsgegeven worden. Enige vorm
van privatisering is, hoewel die optie
niet onze voorkeur heeft, voor ons op
zichzelf wel bespreekbaar. Evenals
bij andere privatiseringsoperaties
dient de overheid dan wel randvoor–
waarden te formuleren. De belang–
rijkste randvoorwaarden zijn naar
mijn mening fmanciele veiligstelling
van aanvullende verzekeringen, de
aansluiting tussen wettelijke en
aanvullende verzekeringen, het
voorkomen van verzekeringsbreuken
en vooral de toegankelijkheid van
aanvullende verzekeringen. Men kan
niet besluiten tot een forse reductie
van het wettelijk traject, zonder zich
tegelijkertijd een beeld te vormen
van wenselijkheid, mogelijkheid en
toegankelijkheid van aanvullende
verzekeringen. Juist op deze punten
kende en kent TBA de grootste
manco's.

Op 25 januari koos het kabinet ten
langen leste voor respectering van
lopende uitkeringsrechten. Daarmee
is aan de rechtszekerheid, nadat het
verzekerd risico is ingetreden,
tegemoetgekomen. Daarmee is
tevens tegemoetgekomen aan de
allereerste eis van onze fractie. Een
scherp en langdurig onderscheid
tussen oude en toekomstige
"gevallen" kan gerechtvaardigd
worden vanuit de constatering dat
oude gevallen zich niet kunnen
bijverzekeren en vanuit de veronder–
stelling dat een aanvullende verze–
kering voor alle toekomstige
toetreders openstaat. Die veronder–
stelling moet wel waargemaakt
worden. Zolang de toegankelijkheid
niet toereikend geregeld is, kan het
scherpe onderscheid tussen lopende
en toekomstige uitkeringen de toets
aan het rechtsgelijkheidsbeginsel
niet doorstaan

Het kabinet heeft de toegankelijk–
heidsvraag te lang genegeerd en
zelfs de relevantie ervan ontkend. In
de memorie van antwoord aan deze

Kamer beweert het kabinet zelfs nog
dat bij overgangsrecht de toeganke–
lijkheid van aanvullende verzeke–
ringen slechts in één situatie ter zake
doet, namelijk bij een wijziging
vanuit het motief van herverdeling
van verantwoordelijkheden. De
Eerste Kamer kan natuurlijk niet
volstaan met een beoordeling van
het oorspronkelijke motief van het
kabinet, maar moet vooral de feite–
lijke gevolgen in haar beoordeling
betrekken. Welnu, TBA betekent de
facto een gigantische privatiserings–
operatie. En dat thema is vandaag
aan de orde.

Eerst na een tweede indringende
schriftelijke ronde van deze Kamer
heeft het kabinet zijn achterhoede–
gevecht tegen semi-collectieve
aanvullingen gestaakt en heeft het
althans een eerste aanzet tot
medeverantwoordelijkheid voor
beantwoording van de toegankelijk–
heidsvraag op zich genomen. Ik
incasseer met erkentelijkheid dat
bedrijfstak-CAO's op het punt van
WAO-reparatie algemeen verbindend
verklaard worden. Hoe men ook in
het algemeen moge denken over het
bijna-automatisme van het
AW-instrument, ik reken de
WAO-reparatie zonder aarzelmg tot
de goede doelen, omdat deze een
uitdrukking is van onderlinge
werknemerssolidariteit. Met die
algemeen-verbindendverklaring is de
kwantitatieve omvang van de proble–
matiek van de meest kwetsbare
groep met sterk verhoogd risico in
elk geval verkleind. Ik merk terzijde
op dat CAO-aanvullingen bij
voorkeur verplichtend moeten zijn.
Facultatieve aanvullende
CAO-regelingen lopen het gevaar dat
op den duurtoch risicoselectie
binnensluipt en kwantitatief de
problehnatiek van een waarborgcon–
structie vergroot wordt.

Het voor de hele Eerste Kamer
zeer aangelegen punt van toeganke–
lijkheid van aanvullende verzeke–
ringen voor kwetsbare groepen met
sterk verhoogd risico is tot op de dag
van vandaag nog steeds niet bevre–
digend opgelost Ook lijkt een
concreet zicht op een oplossing nog
niet direct binnen handbereik te
liggen. Ik ben deze staatssecretaris
er erkentelijk voor dat hij na zijn
aantreden terstond het overleg met
verzekeraars over dit dringende
thema heeft geopend en advies
heeft gevraagd aan de Verzekerings–

kamer. Ik kan het belang van deze
zaak niet genoeg onderstrepen.
Sociale verzekeringen, ook als delen
ervan geprivatiseerd worden, moeten
vooral de meest kwetsbare groepen
bescherming bieden.

Na de zomer van 1991 is er
discussie geweest over een
mogelijke uitzonderingspositie voor
zogenaamde onomkeerbare gevallen.
Die categorie is prognostisch niet af
te bakenen. Mede daarom is de
rechtspositie van lopende gevallen
steeds gewaarborgd. Nu staat vast
dat voor de overgrote meerderheid
van werknemers aanvullende verze–
keringen openstaan. Zonder
antwoord op de toegankelijkheids–
vraag introduceren we nu een
analoge problematiek, nu van onver–
zekerbare gevallen. Het bereiken van
een bevredigende oplossmg is een
politiek-morele opdracht voor deze
Kamer en naar ik aanneem ook voor
het kabinet en voor de verzekeraars.
Het kan niet zo zijn dat we bij de
toegang tot de arbeidsmarkt en de
toegang tot aanvullende verzeke–
ringen een scherpe maatschappelijke
tweedeling accepteren tussen
gezonde werknemers en personen
met ernstige gezondheidsbeper–
kingen. En, zoals hiervoor al aange–
toond, is het overgangsrecht van oud
naar nieuw tevens aan de orde als
het om de rechtsgelijkheid gaat.
Deze Kamer kan dit debat deze week
of volgende week niet afronden
zonder dat een bevredigende
oplossing inzake deze rechtsgelijk–
heidsvraag gewaarborgd is. Tot en
met het eindverslag heeft deze
Kamer éèn lijn getrokken:
waarborgen van een afdoende
oplossing is vereist, voordat tot
stemming kan worden overgegaan,
maar wij mengen ons niet in het
onderhandelingsproces zelf. Daarom
vroeg de commissie vorige week in
het eindverslag om een bindende
overeenkomst op hoofdlijnen, zonder
zich over welke variant dan ook uit te
laten. Ook nu nog laat ik in het
midden, of mijn voorkeur samenvalt
met de voorkeursvariant van het
kabinet. Het kabinet acht een
oplossing in de markt, liefst zonder
wettelijk instrumentarium, verkieslijk.
Bij de keus van het instrument stel ik
mij in deze fase terughoudend en
pragmatisch op. Ik neem aan dat het
kabinet zich eveneens pragmatisch
opstelt en dat geen enkel instrument
a priori onbespreekbaar is.
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In de huidige impasse staan er
twee mogelijke uitwegen open: óf
het kabinet presenteert ons nog vóór
de stemming een bindend akkoord
op hoofdlijnen, óf het kabinet
committeert zich hier aan een
afdoende oplossing, langs welke weg
dan ook, en verklaart zich
aanspreekbaar voor het bereiken van
een oplossing. Ik laat die keus aan
het kabinet.

Over die aanvullende verzeke–
ringen zijn nog veel andere vragen te
stellen. Ik heb geprobeerd de meeste
te inventariseren in de voorafgaande
schriftelijke rondes. De meeste zijn
beantwoord, sommige konden nog
niet beantwoord worden en enkele
andere zijn wellicht nog niet eens
gesteld Ik constateer dat de Verze–
keringskamer toezicht houdt op de
financiële veiligstelling van aanvul–
lende regelingen. Over een andere
belangrijke zaak ben ik minder
gerust. Het gaat om de vraag hoe
we, wat ik gemakshalve noem
"verzekeringsbreuken", kunnen
voorkomen bij een tijdelijke onder–
breking van de deelneming of bij
baanwisseling. Zowel voor betrok–
kenen als voor een goede werking
van de arbeidsmarkt is dat een
belangrijke zaak. Het probleem zou
opgelost kunnen worden door een
wettelijk recht op individuele voort–
zetting na beëindigmg van de
deelneming te creëren. Ik pleit op dit
moment nog niet voor zo'n wettelijke
regeling. Wellicht kan het ook via
CAO-afspraken en zelfregulering van
verzekeraars en pensioenfondsen
bereikt worden. Ik neem aan dat de
staatssecretaris dat thema in zijn
besprekmgen ook aan de orde wil
stelien.

Het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid is van plan de
ontwikkelingen bij aanvullende verze–
keringen goed te volgen. Ik vraag de
staatssecretaris, ons te zijner tijd
daarover nader te informeren,
bijvoorbeeld over het bereik van
aanvullende verzekeringen, de
belangrijkste typen premiestelling,
eventuele aansluitingsfricties tussen
wettelijk en aanvullend traject en de
vraag, in hoeverre "verzekerings–
breuken" optreden.

De reparatie van het WAO-gat is
op zichzelf een boeiend sociaal
experiment. Het experiment startte
ongelukkig, zonder dat randvoor–
waarden waren geformuleerd. Ook
het tijdstip was ongelukklg. Voor

zover het tevens een gedeeltelijke
wijziging van financiering betreft,
namelijk van omslagstelsel naar
kapitaal– of risicodekkingsstelsel,
betekent het initieel hogere arbeids–
kosten. Die wijziging in financiering
kan beter plaatsvmden in een
opgaande dan in een neergaande
conjunctuur. Aan dit experiment
zitten nogal wat risico's. Voor het
leervermogen van de maatschappij is
een goede rapportage straks zeer
gewenst.

Ik rond af, voorzitter. De discussie
over aanvullende verzekeringen
vertoont nogal wat losse einden. Met
name de toegankelijkheidsvraag voor
kwetsbare groepen staat hier
vandaag en de komende dagen
terecht centraal en behoeft een veel
duidelijker beantwoording, voordat
wij tot stemming kunnen overgaan.
Ook de TBA zelf kent losse einden.
Daarop moet de aandacht evenzeer
worden gericht. De TBA wacht nog
op een uitwerking van het arbeidson–
geschiktheidscriterium via een
AMvB. Gemeten aan normen van
goed bestuur zou die AMvB gereed
moeten zijn per invoeringsdatum
TBA. In elk geval moet er vooraf
meer helderheid zijn over de manier
waarop de resterende verdiencapa–
citeit moet worden vastgesteld. De
invulling in de laatste stukkenwis–
seling is zo rigide, dat die uitvoe–
ringstechnisch voorlopig op zeer
grote obstakels zal stuiten. Voorts
wordt onvoldoende acht geslagen op
het reïntegratieperspectief.

Een tweede los eind. De uitvoe–
ringsorganisatie is nog niet
begonnen met het aantrekken van
het benodigde extra personeel voor
de herbeoordelingsoperatie. Dat is
wellicht begrijpelijk, gezien de vele
onzekerheden die andere aanstaande
wetswijzigingen, zoals de WVG en
de WTZ, voor de samenstelling van
de personeelsformatie met zich
brengen. Dankzij de vreemde
volgorde waarin de wetsvoorstellen
ons bereiken, dreigt de malus
verdubbeld te worden, voordat de
dringend noodzakelijke nuanceringen
worden aangebracht

Verder zijn er nog enkele andere
onafgeronde, misschien minder
urgente zaken, zoals de noodzake–
li jke wijziging van artikel 40 van de
WAO, waarbij nu de minder fraaie
noodklep is ingebouwd van een
voorlopige ministeriële regeling.

Dit geheel maakt de vraag naar

ingangsdatum of ingangsdata voor
de verschillende onderdelen van
groot belang De wettekst laat alle
mogelijkheden open. De verschil–
lende onderdelen kunnen een
verschillende ingangsdatum krijgen.
Maar wanneer de Eerste Kamer ook
zal stemmen over de TBA, ik dring er
in elk geval bij de staatssecretaris op
aan om per onderdeel voorrang te
geven aan een goed invoerings–
traject, boven krappe data. Bij vele
achtereenvolgende wijzigingen in de
sociale zekerheid van de laatste jaren
zijn de uitvoeringsaspecten te vaak
verwaarloosd. Zorgvuldigheid is nu
geboden.

De vergadering wordt van 16.05 uur
tot 16.15 uur geschorst.

D

De heer Heijmans (WD):
Voorzitter! Om te beginnen sluit ik
aan bij het woord van welkom, uitge–
sproken door mijn twee voorgangers,
aan deze staatssecretaris, die hier
overigens geen onbekende is. Ik
volsta met hem heel veel sterkte toe
te wensen, nu en in de toekomst,
want dat zal hij wel nodig hebben.

Voor ons ligt een wetsvoorstel dat
aan de overzijde door slechts de
twee coalitiepartners - en dan nog
onder druk van het machtswoord - is
aanvaard. In feite was de gehele
Tweede Kamer, zij het op uiteenlo–
pende gronden, tegen het voorstel.
Wie de uitspraak van de
minister-president aan het einde van
het debat in de Handelingen naleest:
"waarom zou ik - namelijk de
oppositie - boodschap hebben aan
het feit dat dit de uitkomst is van het
gemiddelde van de opvattingen in dit
huis, want het is niet mijn opvatting,
dus ik stem tegen" zal, wellicht zelfs
met enige be– of verwondering voor
deze impliciete oproep aan de
oppositie verzuchten: "je moet het
lef maar hebben." Overigens laten de
Handelmgen zich lezen als een schel–
menroman: een kunstje flikken,
schaken op twee borden.

Wij zullen desalniettemin het
wetsvoorstel aan onze opvattingen
toetsen. Hiervoor hanteert mijn
fractie als criteria de rechtmatigheid
en de rechtvaardigheid van het
voorstel, zijn effectiviteit en de graad
van ingewikkeldheid. Wij zullen ook
ingaan op de aanvullende verzeke–
ringen, de chronisch zieken en wij

Eerste Kamer WAO
29 juni 1993
EK33 33-1489



Heijmans

eindigen met enkele losse opmer–
kingen. Tot slot volgt het standpunt
van mijn fractie.

Voorzitter! Ons sociaal-zekerheids–
stelsel is niet voor de eeuwigheid
gebeiteld. Verandenngen in
maatschappelijke opvattingen -
bijvoorbeeld individualisering - of in
normatief gedrag - bijvoorbeeld de
calculerende burger - kunnen
dwingen tot aanpassingen. Maar ook
sociaal-economische omstandig–
heden - de betaalbaarheid van het
stelsel - kunnen hiertoe aanleiding
zijn. De Raad van State heeft in zijn
advies over dit wetsvoorstel de
voorwaarden voor ingrepen in het
stelsel als volgt omschrijven: "ingrij–
pende voorstellen behoren niet dan
na zorgvuldige afweging van alle
belangen te worden gedaan en aan
die voorstellen dient een met die
mate van ingrijpendheid overeen–
komstige motivering te worden
gegeven." Een nogal ingewikkeld
geformuleerd citaat. Wat de
bestaande uitkeringsrechten betreft:
"moet in ieder geval aan de
voorwaarde zijn voldaan dat zeer
bijzondere omstandigheden tot de
voorgestelde ingrepen dwingen en
dat bij het achterwege blijven van
zodanige ingrepen maatschappelijk
onaanvaardbare gevolgen optreden
voor het sociaal-zekerheidsstelsel en
voor de rijksbegroting."

Over dit laatste kan ik kort zijn. De
bevriezing van de bestaande uitke–
ringen is gelukkig van de baan en er
treden blijkbaar volgens de regering
geen maatschappelijk onaan–
vaardbare gevolgen voor het
sociaal-zekerheidsstelsel op. Dat is
een hele troost. De rijksbegroting
heeft met de voorstellen niets te
maken, omdat het gaat om premies
en niet om belastingen. Wel speelt
uiteraard de collectieve-lastendruk
een rol, maar hierover wordt in het
advies niet gesproken.

In het eerste deel van het zojuist
gegeven citaat wordt gewezen op
een zorgvuldige afweging van
belangen en een motivering die
overeenkomt met de mate van ingrij–
pendheid van de voorstellen. De
motivering van de regering komt er,
kort samengevat, op neer dat
Nederland ziek is, dat een onverant
woord beroep op de WAO is gedaan,
dat verslechtering van de uitkeringen
zal leiden tot een kleiner beroep op
deze wet, dat ook gedeeltelijk
arbeidsongeschikten aan het werk

moeten, en dat in het jaar 2000 4,5
mld. cumulatief moet zijn bespaard
of juister: dat de WAO-premie in dat
jaar met dit bedrag moet zijn terug–
gebracht. Los van de vraag wat het
werkelijkheidsgehalte van zo'n
geraamd bedrag is - de voorspel–
lende waarde is mijns inziens even
groot als die van de weerman over
de hoge of lage druk - zijn de andere
elementen in de motivering over het
algemeen juist. Ik maak een uitzon–
dering voor het motief dat slechtere
uitkeringsvoorwaarden invloed
hebben op het volume. En als ze al
invloed hebben, is deze dan zo groot
dat de mate van ingrijpendheid
hiermee overeenkomt?

Mijn fractie heeft in het voorlopig
verslag verwezen naar een uitspraak
van de toenmalige staatssecretaris in
de Tweede Kamer dat de verlaging
van de uitkeringen van 80 naar 70%
in 1987 geen effect op het volume
heeft gehad. In de memorie van
antwoord wordt gesteld dat die
opmerking in ieder geval de
toevoeging "waarneembaar"
behoeft. Dit is dan een verfijning
achteraf, want dit woord is niet
uitgesproken.

In de nadere memorie van
antwoord wordt hierop ingestoken
door de mededeling dat "niet zonder
meer" mag worden geconcludeerd
dat de verlaging in 1987 geen effect
heeft gehad. En wat betreft het
voorliggende wetsvoorstel: in deze
nadere memorie wordt een beperkt
volume-effect verondersteld, dat nog
kleiner wordt - dus nog minder dan
15.000 uitkeringsjaren - als
volledige reparatie van het WAO-gat
plaatsvindt. Wie zich daarentegen
realiseert dat de achteruitgang in
inkomens voor bepaalde categorieën
uitkeringsgerechtigden honderden
guldens per maand kan bedragen
zal, afgezet tegen de door de Raad
van State geformuleerde criteria,
geen objectieve rechtvaardigings–
grond voor het wetsvoorstel kunnen
vinden.

Elkerbout, rechter in Den Haag,
citeert in een artikel in NRC
Handelsblad van 17 september 1991
het begin van de inaugurele rede van
minister Hirsch Ballin op 2 april
1982: "Vertrouwen mogelijk te
maken en gerechtvaardigd
vertrouwen te beschermen, is één
van de elementairste geboden die de
rechtsorde in acht moet nemen."
Heeft de regering deze uitspraak van

haar minister van Justitie meege–
wogen toen ze het voorliggende
wetsontwerp schreef?

Maar zelfs als het wetsvoorstel
rechtmatig zou zijn, rijst de vraag of
het ook rechtvaardig is of als recht–
vaardig wordt ervaren. We schakelen
dan over van de juridische categorie
naar de normatieve. Is het recht–
vaardig om hen die nu of in de
toekomst terecht op een uitkering
zijn aangewezen, op die uitkering te
korten omdat er zo velen
waarschijnlijk ten onrechte in de
WAO zijn gekomen? En is het recht–
vaardig om toekomstige arbeidson–
geschikten op te laten draaien voor
de kosten die het niet-bevriezen van
de uitkeringen voor "oude gevallen"
- met alle respect - veroorzaakt?

Vice-premier Kok verklaarde aan
de enquêtecommissie als
oud-vakbondsleider dat de vakbe–
weging - ik zeg het in mijn eigen
woorden - als sociale belangenbe–
hartiger de sociale taak had om in de
tachtiger jaren met zijn groeiende
werkloosheid de werklozen een
behoorlijk bestaan te garanderen, en
dat kon in de WAO. Nu verdedigt hij
met hart en ziel de voorgestelde
ingrepen.

Oud-staatssecretaris Ter Veld zei
voor die zelfde commissie dat zij als
kamerlid de rechtvaardigheid ten
opzichte van leder individu plaatste
boven de toenemende ingewik–
keldheid van het stelsel. Tot voor
kort was zij het boegbeeld van de
kortingsvoorstellen.

Bestaat er dan tweeërlei rechtvaar–
digheid? De subjectieve: mijn gevoel
voor rechtvaardigheid dat geobjecti–
veerd wordt als velen het delen - het
maatschappelijk verzet tegen de
nieuwe WAO - en een rechtvaar–
digheid die zich schikt naar iemands
politieke of maatschappelijke
positie? Wij hebben in het voorlopig
verslag gevraagd naar de principiële
- en dus niet de pragmatische -
rechtvaardigingsgrond van de
voorstellen. Het antwoord is: budget–
taire consequenties. Daarmee ging
de regering volledig voorbij aan de
vraagstelling. Waarschijnlijk had ze
geen antwoord.

Elkerbout geeft het in zijn reeds
genoemde artikel wèl. Ik citeer: "Het
kabinet gaat ook geheel voorbij aan
de rechtsgrond van de WAO".
Vervolgens: "Het gaat hier niet om
een financiële faciliteit of om een
subsidieregeling (...). Het basis–

Eerste Kamer WAO
29 juni 1993
EK33 33-1490



Heijmans

principe van de WAO is dat
werknemers premie betalen om bij
intreden van het verzekerde risico
(...) een uitkering te krijgen. Dit
impliceert dat als het risico
inderdaad intreedt er in beginsel ook
volledig moet worden uitbetaald."

Voorzitter! Naast de rechtma–
tigheid en de rechtvaardigheid speelt
ook de effectiviteit van het
wetsvoorstel een rol bij de beoor–
deling. In de memorie van antwoord
wordt gezegd dat de regering zich
wat de effectiviteit van haar
voorstellen betreft, onder meer heeft
gebaseerd op een onderzoek van
Aarts en De Jong. Op een desbetref–
fende vraag antwoordt de regering,
geen aanleiding te hebben gezien
om de gedragseffecten die zij op
basis van dat onderzoek heeft veron–
dersteld, bij te stellen. Het is geen
sterke onderbouwing van een
causale relatie tussen volume en
uitkeringsniveau. Beide auteurs
hebben in Socialisme en democratie
van oktober1991 een meer genuan–
ceerde stellingname dan in de
memorie van antwoord wordt gesug–
gereerd. Beide auteurs zeggen dat
de modale WAO'er tussen 1980 en
1985 er 25% in koopkracht op
achteruit ging - de heer Van de
Zandschulp heeft dit ook gememo–
reerd - en dat het aantal toetreders
van gemiddeld 23 per duizend verze–
kerden daalde tot 14 per duizend. Ik
citeer: "Deze ontwikkeling illustreert
hoe het beroep op AO-regelingen
afhangt van de hoogte van de uitke–
ringen."

Voorzitter! lllustreert: ja, maar het
bewijst niets. lllustraties tekenen
vaak illusies. Bovendien zouden we
dan vandaag niet het aan de orde
zijnde wetsvoorstel behoeven te
behandelen. De auteurs wijzen ook
op de mislukking van het schrappen
van de verdiscontering in 1987.
Verwacht was dat deze maatregel
het aantal arbeidsongeschikten met
de helft zou terugbrengen. Het
werkelijke effect was 10%.

In de nadere memorie van
antwoord wijst de staatssecretaris
op het "announcement-effect". Een
wat merkwaardig argument, gegeven
het feit dat het aantal arbeidsonge–
schikten het eerste kwartaal van dit
jaar aanzienhjk is gestegen Het gaat
om mensen die in het eerste
kwartaal van 1992 ziek zijn
geworden. Toen was de discussie
over de WAO allang gaande, denk

maar aan de bekende
1-mei-verklaring van de socialis–
tische vice-fractievoorzitter in de
Tweede Kamer, de heer Leijnse. Of
zou het lange uitblijven van het
wetsvoorstel - het werd pas op 22
september van dat jaar ingediend -
van invloed zijn geweest? Of is een
"announcement-effect" een tijdelijk
iets? Ik verwijs in dezen naar het
aangehaalde artikel van Aarts en De
Jong. Of zou de verwachte stijging
van de werkloosheid van invloed zijn
geweest? Beide auteurs stellen in
hun artikel in Socialisme en
democratie ook dat, hoe strikt men
arbeidsongeschiktheid ook
definieert, arbeidsmarktfactoren
altijd van mvloed zullen zijn op het
aantal arbeidsongeschiktheidsuitke–
ringen.

De nadere memorie van antwoord
weet het eigenlijk ook niet. Op
pagina 11 wordt gezegd dat door
aanpassing van de uitkeringen het
grote aantal arbeidsongeschikten
aanmerkelijk zal dalen. Enkele regels
verder wordt deze uitspraak gerelati–
veerd met de opmerking dat het om
een totaalbeeld gaat: het aan de
orde zijnde voorstel, de wet TAV, de
wetsvoorstellen TZ, wijziging van de
Arbowet en wijziging van de OSV.
Op pagina 56 deelt de staatssecre–
taris mee - ik heb er al naar
verwezen - dat dit wetsvoorstel
slechts een beperkt volume-effect
zal hebben. Het oorspronkelijke
uitgangspunt zwakt dus zienderogen
af.

Voorzitter! Het is opvallend dat in
de discussies over het
WAO-probleem weinig of geen
aandacht is besteed aan andere
factoren, die misschien van invloed
zijn geweest op de groei van het
volume. De lange wachtlijsten
bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen.
Prof. Doeke Post wees hierop in een
artikel in Trouw van 2 november
1991. Ik citeer: "Als iemand klachten
heeft en door de huisarts verwezen
is naar de specialist gaat hij meestal
niet meer naar zijn werk voordat hij
de specialist heeft bezocht en van
hem gehoord heeft of het verant–
woord is naar kantoor of fabriek
terug te gaan. (...) Het is bekend dat
mensen die langer dan drie maanden
in de ziektewet zijn veel moeite
hebben om in het arbeidsproces
terug te komen. (...) We kunnen de
WAO-discussie niet voeren zonder
aandacht aan het wachtlijstprobleem

te schenken." Ik verwijs in dit
verband ook naar de reportage over
de wachtlijsten in De Werkgever van
19 mei 1993.

De conclusie van mijn fractie is dat
een causaal verband tussen uitke–
ringshoogte en volume dubieus is.
Dat sluit naadloos aan bij de
opvatting van MHP-voorzitter Van
Dalen in De Werkgever van 25 maart
1993: "Het is namelijk maar zeer de
vraag of een lagere uitkering tot een
geringer aantal arbeidsongeschikten
leidt".

De geringe mate van effectiviteit
wordt uiteraard negatief beïnvloed
door het feit dat mensen zich
massaal bijverzekeren. Het resultaat
is dat het wetsvoorstel, althans wat
de verslechtering van de uitkeringen
betreft, nauwelijks een bijdrage zal
leveren aan het terugdringen van het
beroep op de WAO, maar dat het
verzekeren tegen arbeidsonge–
schiktheid wel duurder wordt. In
feite is dat verspilling van geld van
0,5 mld., heeft het FNV berekend. In
de nadere memorie van antwoord
wordt deze berekening aangevallen,
maar de staatssecretaris zet er geen
ander cijfertje tegenover. Wil hij dat
morgen in zijn antwoord wel doen?
De FNV houdt overigens aan zijn
berekeningen - in de structurele
situatie - vast, onder erkenning van
hun voorlopigheid, maar dit geldt
ook voor de cijfertjes van de
regering.

Het is onbegrijpelijk dat de
wetgever de ontwikkeling van het
bijverzekeren niet heeft voorzien.
Vanaf het begin van de discussie
over ingrepen in de WAO is
gesproken over deze mogelijkheid.
Te denken is aan de brandende en
de smeulende huizen. Bovendien:
het lag toch voor de hand dat de zich
zijn verantwoordelijkheid bewust
zijnde, al dan niet calculerende
burger, deze verantwoordelijkheid
zou nemen? Wat tijdens de behan–
deling van het wetsvoorstel aan de
overzijde nog voor de hand lag, is nu
een feit. En daarmee staat het
oordeel vast dat het wetsvoorstel al
grotendeels is mislukt, voordat het in
het Staatsblad is gedrukt.

Alvorens nader in te gaan op dat
bijverzekeren, wil ik een reëel of een
dreigend misverstand wegnemen. In
de inleiding op de nadere memorie
van antwoord schrijft de staatssecre–
taris: "De opmerking van de leden
van de fractie van de WD over een
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kikker-koude, formalistische en
afstandelijke opstelling hebben naar
mijn indruk dezelfde achtergrond",
namelijk wat de PvdA noemde de
zeer rigoureuze waterscheidmg
tussen overheidsverantwoorde–
lijkheid en de afwezigheid daarvan.
Nee, de opmerking sloeg op de
houding van de regering tegenover
het probleem van de chronisch
zieken. Die houding kan als volgt
worden getypeerd: "Niks aan te
doen, jammer dan." Gelukkig is, zij
het wel te laat, het besef doorge–
drongen dat het zo echt niet kan.

Er dreigt nog een misverstand. In
de nadere memorie van antwoord
wordt gesteld dat er algemene
overeenstemming zou zijn over de
opvatting dat het doel van de sociale
zekerheid zich verplaatst van primair
inkomensgarantie naar primair
arbeidsparticipatie. Ik heb in dit huis
achter deze ongeclausuleerde
opvatting een vraagteken geplaatst
en ik verwijs hiervoor naar het
laatste begrotingsdebat op 20 maart.

Ik keer terug naar het bijverze–
keren. Laat ik over de houdmg van
mijn fractie duidelijk zijn: wij hebben
geen enkele behoefte aan nadere
wet– of regelgeving. Die zou het
collectivistische element vergroten
en een financiële verantwoorde–
lijkheid van de overheid introdu–
ceren. Er is echter wel iets anders. Al
in de tijd dat nog slechts de
contouren van het wetsvoorstel
bekend werden, heb ik meermalen in
dit huis gezegd dat het niet aangaat
om tegen de verzekerden die premie
betalen in de gerechtvaardigde
verwachting dat zij, indien nodig, de
vastgestelde uitkering zouden
ontvangen, te zeggen: bedankt voor
Uw trouwe premiebetaling
gedurende 10, 20, 30 of nog meer
jaren, maar nu kunt u de boom in.
Mijn fractie vond en vindt dat enig
initiatief door de regermg had
moeten worden genomen, niet om
wet– of regelgeving te maken, maar
om belanghebbenden aan tafel te
krijgen en door overreding tot een
aanvaardbaar convenant te komen.
Dan hadden wij misschien niet met
het probleem van de chronisch
zieken gezeten, dan was wellicht de
toegankelijkheid meer zeker gesteld,
dan had CAO-overleg, zonder
stakingen, meer gericht kunnen zijn
op goede doelen - zoals de werkge–
legenheid, ook voor allochtonen - en
dan was het wetsvoorstel, behalve

weinig of niet effectief, niet ook nog
contra-produktief geweest. In de
nadere memorie van antwoord wordt
het wel juist getypeerd, maar dat is
veel en veel te laat omdat het kalf nu
al is verdronken: de overheid moet
zich in dit veranderingsproces niet
willen onttrekken aan haar verant–
woordelijkheid voor een bepaalde
begeleidende rol.

Ik heb destijds ook gewezen op
wat ik noemde de geloofsbelijdenis
van de bewindslieden in de memorie
van toelichting op hun eerste
begroting: de overheid moet een
betrouwbare partner zijn. Ik heb
eraan toegevoegd dat zo'n initiatief
een absolute voorwaarde was om
nog enigszins positief ten opzichte
van het, toen nog toekomstige,
wetsvoorstel te staan. Nooit hebben
we hierop een reactie van de
regering gekregen. Nu is die reactie
er wel, maar die is te laat, heeft
betrekking op een beperkt terrein en
wordt bovendien gedaan onder de
dreiging van een "neen" in dit huis.
Een betrouwbare fractie houdt zijn
woord, dat weet de staatssecretaris
nu.

Ik heb al gesproken over de zich
van zijn verantwoordelijkheid bewust
zijnde burger. Bij dit thema past in
theorie het beste dat hij vanuit zijn
individuele gevoel voor verantwoor–
delijkheid individuele contracten
sluit. Maar collectieve verantwoorde–
lijkheid is óók verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid heeft
gevolgen voor de eigen porte–
monnaie, de premies zijn immers
lager, en heeft niet minder belang–
rijke gevolgen voor de minder
gezonde collega die zonder extra
bezwaar wordt meegenomen.
Vandaar, in de gegeven omstandig–
heden, onze voorkeur voor collec–
tieve contracten, zoals in de metaal,
waaraan ieder wel of niet, naar eigen
keuze, kan deelnemen. Verplichte
collectieve overeenkomsten, te meer
als ze bedrijfstaksgewijs tot stand
komen, wijst mijn fractie af omdat
de individuele verantwoordelijkheid
dan weer wordt weggeschoven naar
het anonieme collectief.

De regering staat op hetzelfde
standpunt, maar zij heeft geen recht
van spreken omdat zij voor of tijdens
de debatten aan de overzijde zich
niet of nauwelijks hierover uitliet.
Toen werd het beginsel van de vrije
markt zo dogmatisch geïnterpreteerd
dat zelfs Adam Smith zich ervoor

zou schamen: geen onzichtbare
hand, maar helemaal geen hand.

Vervolgens de kwestie van de
chronisch zieken. Ons huis heeft van
dit probleem, dat door de regering
aan de overzijde op een nauwelijks
serieus te nemen wijze is afgedaan,
een belangrijk punt gemaakt. Dat
punt heeft door de gang van zaken in
de publiciteit extra aandacht
gekregen, en het is erop gaan lijken
dat als de staatssecretaris voor dat
bijverzekeren van die chronisch
zieken nu maar een oplossing
verzint, dit huis met hoerageroep het
wetsvoorstel zal aannemen. Zo is het
niet, althans niet voor mijn fractie, en
ik kreeg de indruk dat dit ook voor
ander fracties niet zo is. Wanneer de
staatssecretaris niet voor de afhan–
deling met een oplossing komt, is dit
slechts een reden te meer om het
wetsvoorstel af te wijzen.

De opstelling van de regering in de
nadere memorie van antwoord heeft
aanvankehjk hier en daar enig geknor
van tevredenheid opgeroepen: het
probleem is emdehjk bespreekbaar
geworden! Maar wie goed leest,
komt tot de conclusie dat er eigenlijk
sprake is van "gebakken lucht in een
feestverpakking". Er wordt gestu–
deerd, oplossingsrichtingen worden
in kaart gebracht, advies aan de
Verzekeringskamer gevraagd, het
kabinet wil een constructieve
bijdrage leveren en de staatssecre–
taris spreekt het vertrouwen uit dat
tot een afdoende oplossing kan
worden gekomen.

De vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid heeft in
het verslag een concretisering
aangebracht: het wetsontwerp kan
pas worden afgehandeld als er een
bindende afspraak op hoofdlijnen op
tafel ligt. De nota naar aanleiding
van het verslag presenteert die
bindende afspraak niet. Meegedeeld
wordt dat de Verzekeringskamer is
gevraagd uiterlijk maandag, gisteren
dus, een advies uit te brengen. Dat
lijkt een stapje vooruit, maar "de
meet" - zoals ik het aan de
vooravond van de Tour de France in
wielertermen wil uitdrukken - is nog
niet in zicht. Of om het anders te
zeggen: de geschenkverpakking is
wat luxueuzer geworden, maar ze
omwikkelt nagenoeg dezelfde inhoud
als het eerste pakketje. Ach ja, kleine
cadeaus dienen nu eenmaal de
vriendschap te onderhouden!

Wij zijn benieuwd of de staatsse–
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cretaris morgen in zijn antwoord een
echte verrassing kan presenteren. Dit
iijkt ons, eerlijk gezegd, wat lastig,
gezien het inderdaad gisteren
verschenen advies van de Verzeke–
ringskamer. Wat is de reactie van de
staatssecretaris op dit advies? Ik
vraag dit toch nog maar even,
hoewel aangekondigd is dat de
staatssecretaris er morgen op zal
reageren Wij hadden overigens die
reactie graag vernomen voordat wij
vanmiddag met de behandeling van
het wetsontwerp begonnen. Ik zeg
het eerlijk tegen de staatssecretaris
dat wij, van onze kant, er geen
enkele behoefte aan hebben om
bouwstenen aan te dragen voor zijn
uiteindelijke mening, die wij morgen
mogen horen. De regering moet
regeren en niet reageren. Vandaar
slechts enkele vragen. Vindt hij dat
een oplossing voor de chronisch
zieken nog ver weg is of ziet hij toch
mogelijkheden voor een bindende
overeenkomst met de verzekeraars,
conform het eindverslag?

Staatssecretaris Wallage: Ik neem
aan dat de geachte afgevaardigde
niet de stelling betrekt dat de
regering uitsluitend moet regeren en
dat zij niet moet reageren?

De heer Heijmans (WD): Als er een
wetsvoorstel ligt, gaat het initiatief
uit van de regering. Deze Kamer
controleert. In discussies kan er best
nader gepraat worden, maar dan is
het wel gewenst dat eerst het
standpunt van de regering op tafel
ligt. Dat missen wij nu.

Staatssecretaris Wallage Ik vroeg
het, omdat ik graag wilde weten of u
een reactie op prijs stelt. Dat is
echter wel het geval.

De heer Heijmans (VVD): Uiteraard,
maar zij komt wel te laat, naar onze
mening. Wij hadden de reactie liever
vanmorgen of vanmiddag gehad.
Goed, dat is een verschil van
mening.

Ik vraag de staatssecretaris, of hij
morgen of op 6 juli het verlossende
woord denkt te kunnen spreken; of is
een langere termijn van onderhan–
delen noodzakelijk? Met andere
woorden, moet de afhandeling van
dit wetsvoorstel misschien zelfs na
het reces worden voortgezet?

Overigens - en laat ik dit met
nadruk zeggen - zijn we het

volslagen eens met de regering dat
in een eventueel garantiefonds geen
financiële verplichtingen voor de
overheid mogen worden
opgenomen. Dus geen garantie–
stelling voor eventuele tekorten. Die
bouwsteen krijgt de staatssecretaris
van mij. Het zou immers een
verstrengeling van publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke verantwoorde–
lijkheden meebrengen en hier willen
we in de bovenminimale sector juist
van af. De verzekeraars moeten zich
wel realiseren dat er voor hen een
zeer aantrekkelijke markt is
opengegaan. Die kan echter worden
verloren als dit huis mede om hun al
te zakelijke stellingname het
wetsvoorstel zou afstemmen.

Hoewel ik op het standpunt sta dat
we ons in dit huis moeten bezig–
houden met de grote lijnen en ons
niet moeten vermeien of vermoeien
met technische details, werd me
onlangs een casus voorgelegd die
toch wel symptomatisch is voor het
probleem van de chronisch zieken.
Meneer A is voor de helft arbeidson–
geschikt. Hij werkt desniettemin vijf
dagen per week op een kantoor. Kan
hij zich voor zijn 50% arbeidsge–
schiktheid bijverzekeren? "Neen",
zeggen de verzekeringsmaatschap–
pijen, "meneer A is een oud geval en
we nemen hem dus niet aan". Het
ABP, waarvan hij zijn invaliditeitsuit–
kering krijgt, en Binnenlandse Zaken
nemen een ander standpunt in. Als
zijn ziekte verergert, is A een oud
geval, maar wanneer hij vanwege
een "nieuwe" ziekte verder arbeids–
ongeschikt wordt, is hij een nieuw
geval en dus is bijverzekeren
gewenst. Maar dan stuit hij op de
verzekeraars. Meneer A weet het niet
meer. De staatssecretaris onge–
twijfeld wèl. En dat zullen wij
morgen wel horen!

Vervolgens enkele opmerkingen
over de ingewikkeldheid van het
wetsvoorstel. Het is weer een onder–
streping van het feit dat we willen
vereenvoudigen en globaliseren,
maar dat we uit een al te groot
gevoel voor rechtvaardigheid zo
verfijnen dat, zoals het oud-lid van
de Tweede Kamer de heer Weijers
voor de enquêtecommissie ongeveer
zei, geen mier zonder een eigen
regeling voorbij trekt. Is de leeftijds–
afhankelijke loondervingsuitkering
wel nodig? Kan na een jaar Ziektewet
niet onmiddellijk worden overge–
schakeld op particulier bijverze–

keren? En waarom de vervolguit–
kering, die het wetsvoorstel nog
ingewikkelder maakt? Alleen omdat
een compromis moest worden
gezocht tussen de beoogde
besparing aan premies en het gevoel
voor rechtvaardigheid? Maar heeft
de regering zich gerealiseerd, dat
computers alleen kille cijfers produ–
ceren en geen ethische normen
kennen, ook al zijn die computers
gedomicilieerd in Bergschenhoek?

Los van de vraag, of een opbouw–
element in een risicoverzekering past
- we hebben op deze principiële
vraag geen antwoord gekregen - is,
aldus het SER-bulletin van 20 april
jongstleden, Nederland het enige
land met een onderscheid tussen
een loonderving– en een vervolguit–
kering, en deze dan ook nog
gebaseerd op een toetredings–
leeftijd. De staatssecretaris neemt
het allemaal voor zijn politieke
verantwoordelijkheid. Dat is dapper
van hem, en de eerste kandidaat
voor de openbare verhoren door een
volgende enquêtecommissie is
genoteerd!

Voorzitter! Mijn fractie begrijpt
niet dat de regering blijft staan op
het uitgangspunt, dat de helft van de
arbeidsongeschikten werk zal vinden.
De werkloosheid stijgt immers
dramatisch. Het Centraal planbureau
voorspelt voor 1994 een naoorlogs
record en de malusregeling, ook al is
die enigszins versoepeld, maakt de
geneigdheid van werkgevers om
gedeeltelijk arbeidsongeschikten in
dienst te nemen, minimaal. Mijn
fractie, tussen haakjes, dringt aan op
uitstel van de in dit wetsontwerp
opgenomen verdubbeling. Zijn de
ramingen van het CPB over het
absorberen van het extra aanbod
nog niet bijgesteld?

Wat zijn de gevolgen? Arbeids–
voorziening wordt nog steeds als een
taak van de overheid gezien -
overigens niet geheel terecht - en de
belangstelling in de politiek. het
bedrijfsleven en de media voor
werkloosheidsstatistieken is dan ook
groot; groter, zo lijkt het, dan die
voor de statistiek van de arbeidson–
geschiktheid, waarvoor de politieke
verantwoordelijkheid als kleiner
wordt ervaren. Toch straks weer
dumpen van de werklozen in de
arbeidsongeschiktheid? Ik hoop het
niet, maar helemaal gerust ben ik er
niet op. Misschien kan de staatsse–
cretaris me morgen wèl gerust–
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stellen?
Voorzitter! Tot nu toe heb ik alleen

lelijke dingen over het voorliggende
wetsvoorstel gezegd. Er zijn
natuurlijk ook positieve punten. Ik
noem het feit dat de uitkering niet
meer tot het 65ste jaar wordt
toegekend, maar periodiek moet
worden aangevraagd, met hieraan
verbonden een herkeuring. Deze
maatregel doet niet alleen het gevoel
van "eenmaal een uitkering,
voorgoed onder de pannen" teniet,
maar zal ook tot een grotere arbeids–
geschiktheid kunnen leiden; een
afname dus van het volume.

Aan dit laatste werkt in principe
ook het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium mee, met als
uitgangspunt het "rechtstreeks en
objectief medisch vast te stellen
gevolg van ziekten en gebreken". De
artsenorganisaties hebben
vanmorgen, dus op het allerlaatste
moment, in een brief hun bezwaren
tegen de operationalisering van dit
criterium naar voren gebracht. Zij
voeren ook op andere punten beden–
kingen aan. Ik zou morgen ook graag
een reactie van de staatssecretaris
op die brief hebben.

Voorzitter! Met name door het
CDA - en misschien horen wij
daarover nog iets van de heer Van
der Meulen - is aangedrongen op
een onderscheid tussen het risque
social en het risque professionnel. Ik
geloof dat we de beroepsrechter
moeten sparen In andere landen valt
het sociale risico ook onder de
arbeidsongeschiktheid, zij het dat de
uitkeringen lager zijn. Maar waarom
vastomlijnde categorieen, zoals
bijvoorbeeld sportletsels, niet uitge–
sloten? Deze zijn particulier te verze–
keren; zie de knie van Gullit of de
enkel van Van Basten! Niet doen
omdat sport zo gezond is? Ja,
voorzitter, spinazie is ook gezond,
maar we subsidiren de consumptie
van dit moes toch ook niet?

We zijn het eens met de regering
dat er geen sprake is van een verze–
keringsbreuk, maar we zetten wel
vraagtekens achter de stimulerings–
maatregel. Wie kan werken, heeft de
zedelijke plicht werk te aanvaarden.
In dit uitgangspunt past geen sinter–
klazenj en zeker niet op zo'n royale
manier. Trouwens, wil de regering nu
juist niet bezuinigen op subsidies?
Waarom dan deze uitbreiding?
Zonde van het geld!

Over geld gesproken: de staatsse–

cretaris vraagt zich misschien af,
waarom mijn fractie zo weinig
aandacht aan de financiële aspecten
van het wetsvoorstel heeft gegeven.
Het antwoord is eenvoudig: omdat
dit voorstel ten eerste niet het
geeigende middel voor noodzakelijke
èn mgrijpende besparingen is en
vervolgens omdat die besparingen er
niet door worden bereikt; denk aan
het "gat" van 1,8 mld. Er zijn andere
oplossingen nodig, die aansluiten op
maatschappelijke veranderingen en
die méér opleveren dan de door de
regering nagestreefde 4,5 mld.

Voorzitter: Heijne Makkreel

De heer Heijmans (VVD):
Voorzitter. In het begin van mijn
verhaal heb ik al gezegd dat zulke
maatschappelijke veranderingen een
rechtvaardigingsgrond kunnen zijn
voor fundamentele ingrepen in het
stelsel. Onze maatschappij is een
zich individualiserende maatschappij
van mondige burgers die hun verant–
woo'delijkheid zo niet willen dan
toch kunnen nemen en die wel eens
al te veel calculeren. In dit beeld past
een geïndividualiseerd, fraudebe–
stendig en dus globaal stelsel met
verantwoordelijkheid van de overheid
voor uitkeringen die voorzien in de
noodzakelijke kosten van het
bestaan, dus op minimumniveau, en
met de vrijheid voor het bedrijfsleven
om tot aanvullende afspraken te
komen. Als complement op dit
systeem moet de mogelijkheid tot
individueel bijverzekeren aanwezig
zijn. Dus: ook een geïndividuali–
seerde bijstand (maar dan ook strikt
geïndividualiseerd), een mini– of, wat
vriendelijker gezegd, een basisstelsel
en hierop particulier bijverzekeren.

Mag ik in dit verband de aandacht
van de staatssecretaris vragen voor
de semantische discussie die ik met
zijn voorgangster tijdens de laatste
begrotingsbehandeling heb gehad?
Deze staatssecretaris, die zo wijs is
dat hij onderwijs in zijn portefeuille
mocht hebben, zal mij ongetwijfeld
gelijk geven Dat is niet onbelangrijk
omdat eenheid in definities en
begrippen een noodzakelijke
voorwaarde is voor een ordentelijk
debat.

Particulier bijverzekeren dus, maar
dan na een zorgvuldige voorbe–
reiding met en tussen sociale
partners, de verzekeraars, de
pensioenfondsen en met een actieve

deelname van de bewindslieden van
Sociaie Zaken en Werkgelegenheid.
Niet om, het zij nogmaals gezegd,
wet– en regelgeving te plegen, maar
om tot overeenstemming te komen
over bijvoorbeeld de toeganke
lijkheid, ook voor de minder
gezonden, of de afweging tussen
individuele en collectieve verant–
woordelijkheid en over de vraag in
hoeverre werkloosheid, met een in
duur beperkte uitkering, zou kunnen
worden meegenomen. De vraag is
echter of dit nog kan, want wij
hebben nu al goeddeels zo'n parti–
culier systeem waarin door de
passieve houding van de regering de
verzekeraars een relatieve machtspo–
sitie hebben verworven. Die zullen
zij, als na aanneming van het voorlig–
gende wetsvoorstel de buit binnen is,
niet gemakkelijk meer afstaan. Dat
kan hen niet kwalijk worden
genomen. Wie - en ik kijk dan ook
met een schuin oog naar de enquê–
tecommissie - macht geeft, dient
meer aangesproken te worden dan
wie macht grijpt. Juist de politiek
moet zich dat realiseren, omdat deze
immers mikt op zoveel mogelijk
stemmen en dus op een zo groot
mogelijke macht.

Voorzitter. Er ligt nog èén siuier
over dit debat: het machtswoord. Op
een vraag in het voorlopig verslag
wordt een antwoord gegeven dat
niet past bij de vraagstelling. Een
tweede vraag wordt in de nadere
memorie volstrekt genegeerd.
Waarom geen duidelijk standpunt
van de regering, zoals bij het debat
aan de overzijde? Maar dat
standpunt is er wel. Het is geformu–
leerd door de vorige staatssecretaris,
die uiteraard namens het kabinet
sprak in een interview in het dagblad
De Stem van 8 februari jl.: "Wij gaan
ervan uit dat de Eerste-Kamerfracties
dit signaal (het machtswoord) niet
op die manier hoeven te krijgen,
omdat zij de stukken ook lezen. Zij
weten dat het kabinet met zeer
zware middelen heeft gehecht aan
deze wet in de Tweede Kamer". Dan
vraagt de interviewer: dus dat bindt
ook de Eerste Kamer? Het antwoord
is: ja, het is een belangrijk
wetsvoorstel.

Voorzitter. In weerwil van dit
dreigement en ondanks de in het
begin van mijn bijdrage geciteerde
oproep van de minister-president, zal
mijn fractie het wetsvoorstel niet
steunen.

Eerste Kamer WAO
29 juni 1993
EK33 33-1494



Heijmans

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter. Waarom heeft de
heer Heijmans er zo dringend
behoefte aan om een eventueel
machtswoord uit te lokken?

De heer Heijmans (VVD):
Voorzitter. Je kunt niet uitlokken wat
bestaat. Ik heb zojuist aangetoond
dat het er is.

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Ook wij heten de heer
Wallage in zijn nieuwe functie hier
welkom. Of er sprake is van een
verstandige transfer, moet nog
blijken.

Voorzitter! Ongeveer een week
geleden heb ik de film "DAENS"
gezien, het verhaal van Louis Paul
Boon van de priester-intellectueel die
het opneemt voor de uitgebuite
arbeiders in het Belgische textiel–
stadje Aalst. Ongezond slavenwerk,
kinderarbeid, krotwoningen die op
gezag van de pastoor met jaarlijks
een kind erbij worden volgestapeld,
14 uur werken voor een hongerloon,
bittere armoede en als je te oud, te
ziek of te opstandig bent, word je al
aan de poort geweerd.

Goed gevoed vanwege de
opbrengsten van die uitbuiting
hadden de godvrezende textielba–
ronnen, de gegoede bourgeoisie en
de vertegenwoordigers van adel en
kerk een lux en tamelijk leeg
bestaan. De tegenstellingen waren
groot en de verdediging daarvan was
met het Woord in de hand fanatiek
en van God los.

Nu, negentig jaar later, zijn wij een
stuk verder. Kiesrecht, vakbonden,
sociale ontwikkeling, onderwijs en
toegenomen produktiviteit hebben
deze uitbuiting en mdustriële
slavernij voorgoed verbannen. Wij
hebben ingezien dat democratie, een
dak boven je hoofd en een
menswaardlg bestaan als je ziek,
arbeidsongeschikt of oud bent niet
alleen iets is dat in een sociale
maatschappij de burgers rechtens
toekomt, maar dat dit ook goed is
voor een gezond economisch
systeem met een stabiele
koopkrachtige vraag. De verzorgings–
staat werd een feit en velen van ons
beschouwden dat als een collectief
teken van beschaving. Nederland
was zo'n beetje af. Althans, dat
dachten wij. Maar hoe gaat dat?

Goed is vaak niet goed genoeg Op
sommige punten zijn we doorge–
schoten. De parlementaire enquête
laat dat zien: oneigenlijk gebruik
door alle partijen op alle fronten. En
wat is het resultaat? Dat er nu bij de
vanzelfsprekendheid van dit collec–
tieve beschavingsniveau forse vraag–
tekens worden gezet, met als
voorlopig dieptepunt het
wetsvoorstel dat wij vandaag behan–
delen.

Helaas speelt in de discussie het
belangrijkste dilemma de kleinste rol:
zijn we de afgelopen negentig jaar
eigenlijk wel zoveel opgeschoten? In
eigen land is de bittere armoede van
toen wehswaar uitgebannen, maar
daar ontstaat in snel tempo een
nieuwe klasse van veel verdienenden
met aan de andere kant een nieuwe
onderklasse van uitgerangeerden en
kanslozen En gelukkig speelt dat
zich af op een veel hoger niveau dan
toen, maar wat is het principiële
verschil?

Nog veel indringender is die vraag
te stellen op wereldniveau. Wat is
het feitelijke verschil tussen de
textielbaronnen van toen die geen
boodschap hadden aan de menson–
terende toestanden naast hun deur
en de door ons stevig bewaakte
welvaartssamenleving die even
weinig boodschap heeft aan de
uitbuiting, ellende en armoede die in
onze eigen huiskamer dagelijks te
zien is en waarover wij dagelijks
lezen? Ook ik zal mij vandaag in deze
bijdrage bezighouden met ontwikke–
Imgen in dit land en de positie van
de niet-sterken daarbinnen. Maar ik
ontkom er niet aan om vooraf de
betrekkelijkheid van deze problemen
aan te geven in het perspectief van
het hierboven aangegeven dilemma.
Er zijn in deze dagen te veel avonden
dat ik na het journaal de Neder–
landse zorg en problemen moeilijk
nog op mijn netvlies kan krijgen. Als
je in je eigen kamer achter het
venster op de wereld mensen ziet
sterven als vliegen, krijgt een
discussie over bijvoorbeeld de vraag
of de hogere inkomens volgend jaar
misschien wat meer dan 1% erop
achteruit kunnen toch veel weg van
blasfemie. En dan laat ik het
dilemma dat onze welvaart een op
de uitbuiting van de natuur
gebaseerde schijnrijkdom is nog
buiten beschouwing. De generaties
na ons zullen weinig waardering op
kunnen brengen voor de wijze

waarop wij onvervangbare waarden
als grond, lucht, water en fossiele
energie hebben vermorst en verziekt.
Hoezo welvaart? Wie of wat vaart er
eigenlijk wel? En ten koste van wat
en wie?

Laten we daar maar eerlijk over
zijn. Ook wij zijn gesteld op de luxe
van onze huidige situatie. Wij zijn
geen heiligen. Ik ben geen
Franciscus die in zijn eentje de stap
maakte en kwam tot het verkopen
van zijn bezit en die zijn leven ging
delen met de armen. In mijn beste
momenten vind ik misschien heel
even dat zoiets zou moeten, maar ik
breng het niet op. Wat ik wel wil is
collectief forse stappen terug doen
en genoegen nemen met een
eenvoudiger en soberder bestaan,
wij, veelverdieners, voorop.

Ik begrijp niet waarom het collec–
tieve in diskrediet wordt gebracht.
Het betekent nogal wat als je mede
namens de sociaal democratie in de
nadere memorie van antwoord krijgt
voorgeschoteld, dat het gaat om de
correctie van de in de loop van
ettelijke decennia - zeg: een stuk of
tien; dus het gebeurde in de tijden
van DAENS - te ver doorgeschoten
collectieve bemoeienis. Het is de
burger te gemakkelijke gemaakt om
risico's af te wentelen op de collecti–
viteit. Dit dient tot de juiste
proporties te worden teruggebracht,
staat er. Wat zijn dan de juiste
proporties in dit no-nonsense
tijdperk? ledereen die pech heeft of
minder kansrijk is, moet terug naar
het maaiveld van een ministelsel.
Krijg je AIDS of MS, val je van een
steiger of heb je een dwarslaesie
door een auto-ongeluk, jammer voor
je. Hier heb je een minimumuitkering
en de rest moet je zelf regelen. Kun
je je niet verzekeren, tja dat is niet
een collectief probleem, dat moet je
privaat oplossen. Maar wij zullen dat
aan de verzekeringsmaatschappijen
voorleggen, komt misschien nog wel
in orde, maar eerst deze wet. Dat
kan beslist niet wachten tot alles een
beetje fatsoenlijk is geregeld. Dit
kabinet moet nu eindelijk eens
scoren. Koste wat het kost.

Wordt dit de toonzetting van de
post-solidaire samenleving: wij
zorgen dat je niet verhongert, maar
verder red je je maar? Moeten wij
terug naar het "ieder voor zich" van
de vorige eeuwen? En waarom
eigenlijk? Waaruit blijkt nu dat er
geen draagvlak zou zijn voor echte.
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goed georganiseerde en niet
misbruikte collectiviteit? Wat is er
eigenlijk mis aan saamhorigheid en
collectieve oplossingen? Collectiviteit
ontstaat niet vanzelf. Daar moet je
aan werken. Je krijgt geen solidaire
samenleving als je die niet dagelijks
tegenover eigen en andermans
egoïsme in vestigt en oefent. De
mens is de mens een wolf, maar het
ging toch om vooruitgang in
beschaving? Wat is er mis aan een
sociaal systeem waarbinnen de rijken
en geslaagden wat meedragen van
de lasten van armen en hen die niet
zo succesvol zijn? Wat is er mis aan
collectiviteit?

"De Nederlandse uitkeringsfabriek
is vastgelopen. Economisch gezien
valt dit systeem niet meer te
handhaven. De sociale acceptatle
van de lasten van de verzorgings–
staat is nagenoeg nihil aan het
worden". Dat is de filosofie waarmee
de kabinetten-Lubbers I en II orde op
zaken hebben willen stellen, en
Lubbers III met behulp en ten koste
van de PvdA ernst begint te maken.

Ook Groen Links erkent de
noodzaak van ingrijpende
vernieuwing van de verzorgingsstaat.
Wat ons betreft, wordt de discussie
nog ingewikkelder gemaakt door ook
de Derde Wereld en het milieu als
componenten van die probleem–
stelling te beschouwen. Ook wij zien
in dat de tegenstellingen zich
verscherpen en dat zeker bij een
teruglopende conjunctuur dit
systeem zonder ingrijpen eindigt in
grote sociale en maatschappelijke
onrust en, als het verkeerd uitpakt, in
een aanzienlijke chaos. Wat ons
echter ernstig teleurstelt, zijn het
gebrek aan visie en creativiteit en de
behoudzuchtige bijna asociale
richting van de oplossingen.

Eerlijk gezegd, had mijn fractie na
de kabinetten met de WD meer
verwacht van de kwaliteitsimpuls die
de PvdA aan het regeren van dit land
zou gaan geven. Daar kwam geen
spaan van terecht. De PvdA is niet
bij machte gebleken om werkelijk
andere analyses en oplossmgen op
het kleed te brengen dan de
CDA/VVD-kabinetten waar diezelfde
partij zo stevig tegen te keer ging.
Het sociale-zekerheidsboegbeeld
werd uiteindelijk toch afgeschaft, en
dat niet vanwege de eens ook door
haarzelf onmogelijk geachte
ommezwaai - van kleur verschieten
is binnen de huidige PvdA helaas een

volledig ingeburgerde bezigheid
geworden - maar omdat de commu–
nicatie met de fractie niet meer
helemaal je dat was. Ach kom nou
toch. Het ook door mij - laat
daarover geen misverstand bestaan -
betreurde massaal weglopen van het
PvdA-electoraat heeft niets met
communicatie en alles met integriteit
te maken. Er werd in 1989 veran–
dering beloofd. Visie en kwaliteit
zouden het kortzichtige
CDA/VVD-beleid snel doen
verbleken. Helaas. Het enige dat tot
nu toe verbleekt, is de PvdA zelf.
Ook daar bleek nog geen begin van
een idee waarheen de samenleving
zich moet ontwikkelen, getuige dit
wetsvoorstel.

Er werd in 1989 rust beloofd op
het terrem van de sociale zekerheid.
Inmiddels is de WAO, als deze
Kamer daar geen stokje voor steekt,
vrijwel teruggebracht tot een minis–
telsel en liggen er voorstellen tot
afschaffen van de bijstand voor
jongeren. Er werd behoud van de
koppeling beloofd, maar daar is nlets
meer van over dan een bevroren
goede bedoeling. Er werd een kwali–
teitsimpuls voor het milieu beloofd,
maar geen van de doelstellingen
wordt ook maar bij benadering
gehaald. Als regeringspartij behoor
je je gewoon te houden aan het
programma waar je kiezers op
stemmen. Doe je dat niet, dan lopen
zij weg. Terecht. Dit visieloos
doormodderen van het kabinet is
zelfs het leedvermaak van een
concurrerende oppositiepartij als
Groen Links voorbij. Ik zou graag
willen dat deze gênante vertoning
snel tot een einde komt, en dat niet
omdat een oppositiepartij per
definitie een regering naar huis wil
hebben. Wij hadden - ik zeg dat in
alle eerlijkheid - maar wat graag een
andere opstelling willen kunnen
kiezen tegenover dit
CDA/PvdA-kabinet dan wij vroeger
hebben gedaan tegenover de
kabinetten-Lubbers I en II. Het is er
niet van gekomen. Maar goed, wie
weet, durft de PvdA-fractie in dit
huis de enige juiste conclusie te
trekken en wordt er op de valreep
een daad gesteld. De uitstekende
bijdrage die collega Van de
Zandschulp zojuist heeft gehouden
en waar ik hem graag van harte mee
complimenteer, doet mijn hoop
daarop enigszins herleven. Ik heb
zelden in deze Kamer een

wetsvoorstel zo gedegen en finaal de
grond in horen boren als ongeveer
een uur geleden. Het probleem van
de heer Van de Zandschulp is nu
wel, hoe hij na dit verhaal nog ruimte
kan vinden om eventueel de wending
te maken naar voor stemmen. Dat
merken wij de komende week echter
wel.

Naast het zoeken van consensus
betekent politiek ook het botsen van
overtuigingen en meningen. Wij
vallen de PvdA hard, omdat daar de
pretenties voor een andere politiek
het grootst waren. Onze kritiek geldt
echter zeker niet minder de meest
verantwoordelijke "altijd-regeerder",
het CDA. Christen-democraten zitten
met handen en voeten vast in het
conglomeraat van belangen dat wij
het maatschappelijk middenveld zijn
gaan noemen. Dat veld - ik zeg het
Van der Zwan na - is grotendeels
verantwoordelijk voor de verstarring
van onze samenleving. Deze belan–
gengroepen en het CDA hebben de
macht in Nederland, of wij het
prettig vinden of niet. Macht staat
haaks op vernieuwing. Macht is per
definitie behoudzuchtig en
doortrokken van een reparatie–
cultuur. Vernieuwing betekent risico
durven lopen en de risico's ook daar
neerleggen, waar zij het beste
gedragen kunnen worden. Het CDA
zou eens op zoek moeten gaan naar
een Daens in plaats van genoegen te
nemen met een Brinkman.

Ons hoofdbezwaar tegen de
huidige herijkingsoperatie rond de
sociale zekerheid is dat de discussie
eenzijdig gericht is op de hoogte en
de duur van de uitkeringen en niet
op de vraag hoe je kunt voorkomen
dat mensen in een uitkeringssituatie
terechtkomen. Het probleem in dit
land is niet het niveau, maar het
volume. Daar zijn wij het volgens de
nadere memorie van antwoord
allemaal over eens. Als het volume
klein is, hoeven wij over het niveau
niet te zeuren en zijn acceptatie en
solidariteit een vanzelfsprekendheid.
Het is dan echter triest en treurig om
vandaag diep in te grijpen in niveau
en toegang tot een arbeidsonge–
schiktheidsverzekering - een goed
dat in onze ogen inderdaad niets
meer of minder is dan een kwestie
van beschaving - terwijl wij met het
aanpakken van de oorzaken om
daarmee tot volumevermindering te
komen, niet veel verder zijn dan
goede bedoelingen op geduldig
papier.
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Het niveau van een uitkering
verlagen is de gemakkelijkste weg.
Dat kun je achter je bureau met een
computer en een planbureau
regelen Maar een beleid ontwikkelen
dat de instroom tegengaat, dat een
WAO weer echt een WAO laat
worden en geen verkapte WW, dat
arbeidsomstandigheden creëert,
waarbinnen produktiviteit en stress
niet zo hoog oplopen dat veel te veel
mensen er lichamelijk of psychisch
aan kapot gaan, dat zou nu echt
eens wat voorstellen. Niemand aan
de kant, is de kreet die vandaag bij
sommige politici opgeld doet
Afgezien van het bij dit soort leuzen
gebruikelijke, maar niet te realiseren
absolutisme: als het uitgangspunt is
dat iedereen die in staat is om een
eventueel gedeeltelijke maatschap–
pelijke bijdrage te leveren, dat ook
moet doen en daar fatsoeniijk voor
betaald wordt, zorg daar dan ook
voor door een voldoende aanbod van
goed en regulier werk.

Ik citeer de nadere memorie van
antwoord, pagina 1: "Er is binnen de
sociale zekerheid een verschuiving of
liever omslag nodig, die de aandacht
verplaatst van primair inkomensga–
rantie via uitkeringsverstrekking naar
primair (re)integratie op de arbeids–
markt en dus naar arbeidsparticipatie
als superieure vorm van sociale
zekerheid." Dat is prima, maar regel
dat dan! Ontwikkel een geloof–
waardig beleid, waarmee je deze
fraaie volzin tot realiteit verheft. Op
dit moment komen er elke maand
10.000 werklozen bij. De mensen die
nog wel werk hebben, moeten zich
steeds meer te pletter werken om
hun hoofd boven water te houden.
De WAO'ers van morgen worden
vandaag gemaakt. ledereen die in
een bedrijf of in de ambtelijke
organisaties werkt, ziet het om zich
heen. Doe daar dan wat aan door:
- herverdeling van werk en zorg;
- arbeidstijdverkorting;
- gelijke rechtspositie voor
deeltijders;
- fors investeren in zichzelf
betalende arbeidsintensieve
produktie op de terreinen van
energiebesparing, milieubehoud,
vervoer en onderwijs;
- lastenverschuiving van arbeid naar
kapitaal–, energie– en milieuverbruik;
- verkleinen van de wig, waar deze
wet absoluut niet bij helpt;
- herkeuring van WAO'ers met een

integratie– en stappenplan en een
reëel aanbod van bruikbare banen,
want anders is het fake;
- stimuleren van jongeren via een
JWG– en scholingsproject met een
baangarantie daarna, die er nu niet
is;
- activeren van langdurig werklozen
via dienstverleningscontracten in de
collectieve sector of de banenpool.

En heb het fatsoen voor hen die
echt niet mee kunnen, een redelijk
bestaan te garanderen. Zo zou het
dus moeten en kunnen. Waarom
gebeurt dat dan niet?

De noodzakelijk keuzes worden
helaas niet gemaakt. Sommige
keuzes die wel gemaakt worden -
herkeuring WAO, de JWG, de
banenpool - blijven steken in de
goede bedoelingen, omdat er wel
geïnvesteerd wordt in begeleiding,
werkervaring en scholingstrajecten,
maar de resultaten zeer mager zijn.
Er is daarna namelijk veel te weinig
perspectief. Het werk is er wel, maar
de betaalde banen niet. Dat is het
eigenlijke probleem bij de reïntegra–
tievoorstellen bij WAO of JWG. Hoe
hypocriet is het om mensen met een
WAO-uitkering te herkeuren, ze
gedeeltelijk geschikt te verklaren, ze
vervolgens een lagere uitkering te
geven en daarna voor de meesten
geen schijn of schaduw van een
baan in de aanbieding te hebben?
Gaan we al die mensen verplichten
om weer te solliciteren, om elke keer
afgescheept te worden met een
brlefje dat helaas de keuze op een
ander is gevallen, maar toch heel
veel succes? En dat niet omdat ze
niet voldoen aan de functie-eisen of
onvoldoende gemotiveerd zijn, maar
wel omdat er domweg onvoldoende
banen zijn voor zoveel instroom, of
omdat zij geen enkele recente
werkervaring hebben, of omdat er
genoeg nieuwe, goed opgeleide en
jongere arbeidskrachten klaar staan,
waar nog - let wel: nog - niks mis
mee is.

In dit land tellen we zo'n 1,5
miljoen mensen die een betaalde
baan willen, maar die niet kunnen
krijgen. Bij de huidige oplopende
werkloosheid kun je toch niet
verwachten dat werkgevers de
voorkeur zullen geven aan
werknemers met een WAO-verleden,
terwijl een cohort valide jongeren
staat te trappelen? Is het dan niet
a-soc iaa l of op zijn minst schijnheilig
om hier een wet aan te nemen

waarin net gedaan wordt alsof? Kan
de staatssecretaris mij nu eens
uitleggen, wat de maatschappelijke
relevantie is van dit fake-gedrag?

Voorzitter! Mee omdat aan de
overzijde de behandeling van dit
wetsontwerp meer gefocust was op
de partijpolitieke verwikkelingen over
wie nu met wie wel of niet in een
achterkamertje had mogen onder–
handelen, had mijn fractie er
behoefte aan het WAO-debat hier in
een wat bredere context te plaatsen.
In het laatste deel van mijn bijdrage
wil ik enkele specifieke punten
aansnijden. Voor de discussie rond
de verschuivmg van passende arbeid
naar gangbare arbeid en de
merkwaardige ingangsdatum van de
stimuleringspremie, sluit ik mij
kortheidshalve aan bij de kantteke–
ningen van collega Van de
Zandschulp. De discussie rond de
bonus/malus-regelingen laat ik vol
vertrouwen over aan de specialiste in
goed en kwaad in dit huis, mevrouw
Gelderblom. Over het verbindend
verklaren van CAO's heeft de
regering de lucht geklaard door
uiteindelijk op pagina 21 van de
nadere memorie van antwoord een
helder standpunt in te nemen.

Maar er blijft nog heel wat over.
Wil de regering wat het overgangs–
recht betreft nu eens helder
uitleggen, waarom de datum van 25
januari zo onmisbaar is? Was het
niet veel fatsoenlijker geweest om
deze wet af te handelen en te kiezen
voor een ingangsdatum ruim na de
afkondiging in het Staatsblad? Tot
die datum vallen dan alle ziektege–
vallen onder de oude regeling en
hebben mensen behoorlijk de tijd
om, nu ze nog niet ziek zijn, zich te
verzekeren. Dat had veel schrijnende
situaties voorkomen van mensen die
na 25 januari getroffen werden door
een ernstige ziekte of ongeval, maar
zich nog niet hebben kunnen verze–
keren. Wij allen hebben daar buiten–
gewoon trieste brieven over
gekregen. Waarom gebeurt niet wat
behoorlijk is?

Wil de regering mcrgen duide–
lijkheid verschaffen over de brij die
door deze wet ontstaat in de belas–
tingwetgeving? Hoe zijn premies
aftrekbaar? Hoe zit het met de uitke–
ringen die straks uit verschillende
bronnen komen? Worden premies
verdisconteerd in de inhouding
loonbelasting, en zo ja, ook die
buiten de CAO-regeling? Als dat niet
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gebeurt, hoeveel extra IB-aangiften
betekent dit? Vinden er inhoudingen
plaats op de uitkeringen? Zo niet,
hoeveel IB-aangiften betekent dat
extra? Wat zijn de meerkosten van
deze nieuwe belastingbureaucratie
en wat kost het aan belastingderving
op aftrekbare premies?

Baanverandering. Mogen wij
morgen een heldere trajectbe–
schrijving ontvangen van de
procedure van een werknemer, die in
een collectieve WAO-regeling zit,
maar overstapt naar een baan buiten
ambtenarij of CAO? Blijft hij dan
verzekerd, ook als hij er tijdelijk mee
ophoudt? Zo ja, waar en voor welke
premie? Zo neen, is dan niet het
gevolg dat iedereen noodgedwongen
blijft zitten waar hij zit en gaat dan
alle noodzakelijke flexibiliteit niet
teloor?

Tijdelijke werknemers vallen nog
niet onder het ABP en vaak niet
onder een CAO. Worden ze, vooruit–
lopend op een vast contract, wel
verzekerd? Zo ja, door wie en tegen
welke voorwaarden? Ik heb dezelfde
vraag over uitzendkrachten.

De reparatie van het WAO-gat
voor ambtenaren; een wat
merkwaardige definitie trouwens.
Vindt u het erg, als ik dit een
illustratie vindt van de mislukking van
dit wetsvoorstel? Ik citeer wat
uitspraken: "Privatisering is noodza–
kelijk. Persoonlijke verantwoorde–
lijkheid met het liefst individuele
contracten. Het is niet mijn
bedoelmg, in CAO-onderhandelingen
de WAO te gaan repareren." En wat
doet de werkgever overheid zelf?
Binnen de kortste keren razendsnel
akkoord gaan met een collectieve
reparatie voor alle ambtenaren. In
mijn ogen terecht, maar het is wel
weinig overtuigend, als je vindt dat
de samenleving geheel andere
keuzen zou moeten maken.

Ineffectiviteit. In tal van beschou–
wingen en artikelen is met een reeks
van argumenten ernstige twijfel
gezaaid over de effectiviteit van de
wet, zoals die er nu ligt. Dat is
vandaag ook in niet mis te verstane
bewoordingen door diverse sprekers
gedaan. Op grond van diverse
analyses valt niet te verwachten, dat
de nu voorliggende mengvorm van
een publiek en privaat stelsel een
werkelijke oplossing zal gaan bieden
voor de problemen van volume en
kostenbeheersing van de arbeidson–
geschiktheid in dit land. Wellicht

neemt het kostenbewustzijn iets toe,
maar de risicofactoren, de risicobe–
oordeling, de arbeidsgeschiktheids–
keuringen, het onduidelijke begrip
"gangbare arbeid", het arbeidsonge–
schiktheidscriterium en wat de
artsen daarvan vinden, het niet
beschikbaar zijn van banen en de
veel te grote ingewikkeldheid van de
vermenging van een basisvoor–
ziening met daar bovenop een al dan
niet collectieve meerverzekering, zijn
even zoveel valkuilen, die een betere
en goedkopere regeling van de
arbeidsongeschiktheid kunnen doen
sneuvelen. Waarom houden wij niet
gewoon de WAO, vraag je je af.
Over een jaar of wat zal een
volgende parlementaire enquête–
commissie zich verbijsterd afvragen
waarom wij medio 1993 zo stom
hebben kunnen handelen. Graag het
commentaar van de regering.

Kortheidshalve laat ik de andere
gesignaieerde onduidehjkheden en
open einden nu maar even liggen.
Een aantal is in de voorbereiding
genoemd, maar onvoldoende beant–
woord of weerlegd. Wel wil ik graag
morgen een reactie op de brief van
de artsen, die straks moeten gaan
keuren, maar naar eigen zeggen
absoluut niet weten op welke heldere
criteria zij dat moeten gaan doen.

De acceptatieplicht. Dit wordt
natuurlijk het concentratiepunt voor
de behandeling in deze Kamer. De
vaste Commissie voor sociale zaken
heeft een duidelijk en kamerbreed
ondersteund signaal afgegeven. Voor
afhandeling in dit huis moet er een
bindende overeenkomst op hoofd–
lijnen op tafel liggen met betrekking
tot de aanvullende verzekeringen.
Het is iedereen duidelijk dat die
overeenkomst er op dit moment nog
niet ligt. De brief van de Verzeke–
ringskamer van 22 juni ligt er wel.
De staatssecretaris krijgt, ben ik
bang, een moeilijke avond om dit
voor morgen tot een werkbaar
geheel samen te smeden. Hij zal
echter de handreiking van de
PvdA-fractie - het tweede gedach–
tenstreepje bovenaan pagina 19 -
wel met beide handen aangrijpen en
morgen met een gecommiteerde
toezegging komen, wat dat ook
moge zijn, die voor CDA en PvdA de
terugtocht zal inluiden, is mijn
inschatting.

Voorzitter, ik kom tot mijn slotcon–
clusie. Volgende week stemt deze
Kamer over een wet die het beroep

op arbeidsongeschiktheidsregelingen
wil terugdringen. Deze wet deugt
niet. De titel van de wet is
misleidend, omdat de wet niet het
beroep terugdringt, maar vooral het
niveau van de uitkering verlaagt. Het
tijdstip van de wet deugt niet, omdat
op dit moment een parlementaire
enquêtecommissie een rapport
voorbereidt, met een analyse van
waarom het zo uit de hand is
gelopen en aanbevelingen om het
beter te doen. Het zou normaal zijn,
dit onderzoek af te wachten in plaats
van nu een wet er doorheen te
sleuren die nog vol staat met open
einden en problemen met definities
en uitvoering.

Het principe van de wet deugt
niet, omdat het gebaseerd is op een
vals axioma dat het private altijd
beter zou zijn dan het coliectieve.

De regelgeving van de wet deugt
niet, omdat te veel zaken niet helder,
nodeloos ingewikkeld, nog niet
afdoende duidelijk of voor de
terechte gebruiker maatschappelijk
onaanvaardbaar worden geregeld.

Het rendement van de wet deugt
niet, omdat bij uitvoering zal blijken
dat de wet niet leidt tot minder
arbeidsongeschiktheid, maar tot
arbeidsongeschikten met minder
uitkering.

De financiering van de wet deugt
niet, omdat het totaal van
basis-WAO en aanvullende verzeke–
ringen beduidend meer kost dan het
huidige pakket. Wat worden wij er
als samenleving nu wijzer van als
alleen een papieren CLD-cijfer wat
lager wordt, maar de werkenden een
hoger totaalbedrag moeten
opbrengen waar uiteindelijk alleen de
verzekeringsmaatschappijen beter
van worden. De ratio daarvan
ontgaat mij geheel

De morele kwaliteit van de wet
deugt niet, omdat er geen behoor–
lijke overgangsregeling is voor
mensen die na 25 januari 1993
getroffen zijn door plotselinge en
niet meer te verzekeren arbeidsonge–
schiktheid en omdat er op dit
moment geen sprake is van de door
deze Kamer noodzakelijk geachte
bindende overeenkomst op hoofd–
lijnen met betrekking tot de accepta–
tieplicht voor aanvullende verzeke–
ringen, zodat ook chronisch zieken of
mensen met een ander verhoogd
risico, die niet onder een CAO vallen,
toch in dit land behoorlijk verzekerd
zullen zijn.
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Kortom, het deugt niet.
Voorzitter! Ik wil eindigen met een

rechtstreekse vraag aan de kersvers
aangetreden staatssecretaris. Zeg
nou eens eerlijk: heeft u, toen u zich
inwerkte in de materie, niet een keer
of wat in de spiegel gekeken en
gezucht "Jacques, wat ben je nu
toch aan het doen, dit kan toch
eigenlijk niet zo"? Wat wij willen is
de WAO terugbrengen tot een echte
verzekering tegen arbeidsonge–
schiktheid in plaats van een verkapte
en dure parkeerplaats of WW. Wat
wij echter doen is, omdat het kabinet
een daad moest stellen, een slecht
compromis bakken waarin niveau en
toegankelijkheid ingrijpend worden
aangepakt, zonder dat er uitzicht is
op aangepaste banen of de garantie
om ook buiten een CAO verzekerd te
blijven.

Daar komt bij dat na de behan–
deling in de Tweede Kamer blijkt dat
er in de samenleving absoluut geen
draagvlak is voor dit gedoe. De
Nederlandse werknemers en
werkgevers willen dit risico gewoon
verzekerd houden. Dus wordt de
WAO gerepareerd. Ook de overheid
zelf ging als een haas door de bocht
toen het om het WAO-gat van de
ambtenaren ging. Alleen een miljoen
mensen, nu zonder CAO, vallen
straks misschien tussen wal en
schip.

Resultaat wij zijn geen steek
opgeschoten; de oorzaken worden
niet aangepakt; het volume blijft
gelijk; het kost meer dan het huidige
systeem; de bureaucratie neemt toe
en de overhaaste dadendrang telt
een groot aantal individuele slacht–
offers. Wij hebben er nog geen weet
van hoeveel mensen er tussen de
mazen van deze wet vermorzeld
worden.

Geachte staatssecretaris, wat is de
ratio hiervan? Volgens velen staat u
voor kwaliteit, redelijkheid en
communicatie met de samenleving.
Waarom, vraag ik u, zit u dan hier
vandaag achter de tafel en doet u
mee aan het verdedigen van wat in
mijn ogen niet meer is dan een
schijnvertoning?

D

De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik spreek ook mede
namens de fractie van SGP en RPF.
Evenals voorgaande sprekers heet ik
deze staatssecretaris welkom. Ik

bewaar heel goede herinneringen
aan eerdere discussies met hem. Ik
hoop op een goede voortzetting
daarvan in deze andere verhouding.

De publieke behandeling van
omstreden wetsvoorstellen in het
parlement spitst zich niet zelden toe
op één steen des aanstoots. Met de
TBA ging het in de Tweede Kamer
uiteindelijk vooral over de vraag wat
de regeringsfracties verstaan onder
"gemeen overleg tussen regering en
parlement". Vandaag spitst de
discussie in dit huis zich speciaal toe
op de mogelijkheid van chronisch
zieken en andere "slechte risico's"
om zich tegen de gevolgen van
arbeidsongeschiktheid bij te verze–
keren.

Zo'n toespitsing heeft natuurlijk
altijd een goede reden. Er is vandaag
alle aanleiding om goed door te
spreken over de toegankelijkheid van
arbeidsongeschiktheidsverzeke–
ringen, juist voor de meest kwets–
baren in het arbeidsbestel. Maar
laten wij alsjeblieft toch ook verder
kijken. Anderen hebben dit ook
gezegd. De regering stelt voor, de
sociale zekerheid op een belangrijk
punt te herijken. Dus moet het gaan
om de doelstellingen van het
kabinet, en om de vraag of de
voorgestelde maatregelen bruikbaar
zijn om deze doelstellingen te reali–
seren. Ik wil proberen het
wetsvoorstel TBA in een ruime
context te beschouwen, namelijk als
een leerzaam sociaal pohtiek
experiment.

Sociologen en politieke weten–
schappers hebben zelden de
mogelijkheid een hypothese te
onderzoeken via een experiment.
Daarin onderscheiden zij zich van
bijvoorbeeld natuurkundigen en
chemici. Waarom lukt dit in de
sociale wetenschappen slecht?
Leefomstandigheden van mensen
manipuleren om wille van onderzoek
doe je niet zomaar. En als je het al
zou willen, dan stuit je in het geval
van hypothesen op macroniveau
doorgaans ook op onoverkomelijke
moeilijkheden bij de praktische reali–
sering.

In maart jongstleden, tijdens de
behandeling van de begroting van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
heb ik een recent proefschrift over
de verzorgingsstaat ter sprake
gebracht, The Imprisoned State, in
januari jongstleden door J.M.
Roebroek verdedigd aan de univer–

siteit van Tilburg. Mede op grond van
de analyses in dit proefschrift stelde
ik de vraag hoe groot de beleidsmo
gelijkheden van de Nederlandse
regering op het terrein van de
sociale zekerheid feitelijk zijn. De
marges zijn bijzonder smal, onder
andere waar het gaat om verande–
ringen in het stelsel van sociale
zekerheid. De centrale hypothese
waarop deze suggestie gebaseerd
was, hield in dat burgers niet gauw
bereid zijn verworven rechten op het
terrein van de sociale zekerheid prijs
te geven, en dat staat en
maatschappij in landen als het onze
zodanig met elkaar verweven zijn dat
versobering van de verzorgingsstaat
bijzonder moeilijk te realiseren valt.
Maar hoe toets je een dergelijke
hypothese?

Soms echter hebben sociale
wetenschappers geluk. Het
experiment dat ze moeilijk zelf
kunnen inrichten, wordt hun door de
politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen in de schoot
geworpen. Dit was het geval met de
gebeurtenissen rondom de wijziging
van de wettelijke arbeidsongeschikt–
heidsregelingen.

Ik zal de stap die de regering, met
steun van de meerderheid van de
Tweede Kamer, heeft gezet om tot
een verandering van de WAO/AAW
te komen, analyseren als een
experiment. Een experiment dat
interessant is voor de theorievorming
over sociale zekerheid.

Mijnheer de voorzitter! Hoe was de
situatie? In de loop van een aantal
decennia is in Nederland een uitge–
breid systeem van sociale zekerheid
ontstaan. Niet planmatig, maar voor
elke volgende uitbreiding waren
goede redenen. Allicht. Een
verplichte verzekering om ervoor te
zorgen dat burgers niet al te sterk in
inkomen achteruitgaan wanneer ze
door ziekte of handicap niet langer in
staat zijn te werken, was een goed
voorbeeld van zo'n uitbreiding.

Maar na verloop van tijd werd,
door de één wat enthousiaster dan
door de ander, geconstateerd dat de
zaak uit de hand gelopen is. Het
meest in het oog springende
probleem is de buiten proportie
grote groep mensen met een
uitkering. Ik beperk me nu maar tot
de WAO– en AAW-uitkeringen.

Een meer fundamenteel probleem
dat hiermee te maken heeft, lijkt te
zijn dat de verdeling van de verant–
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woordelijkheden tussen overheid en
burgers niet in orde is. De burgers
leunen te gemakkelijk op voorzie–
ningen die de overheid creëert. Er is
te weinig ruimte voor persoonlijke
keuzes. De mensen worden te weinig
met de neus gedrukt op de kosten
van de voorzieningen. En de
verplichte premies maken de wig
tussen bruto– en nettoloon te groot.

In deze situatie ging de politiek
maatregelen bedenken om de
problemen het hoofd te bieden. Eén
van die maatregelen was de
aanpassing van duur en hoogte van
de wettelijke arbeidsongeschikt–
heidsuitkeringen. Het kabinet merkte
al gauw dat deze maatregel op grote
weerstand stuitte, maar - zo
betoogde men in alle toonaarden -
het kan niet anders. De versobering
van de WAO en de AAW vormt
volgens de regering een wezenlijk
onderdeel van het antwoord op de
gerezen problemen.

Door verkleining van de wettelijke
rechten zal de WAO minder
zuigkracht krijgen, zo werd gerede–
neerd, waardoor meer mensen zullen
blijven werken.

Willen mensen per se rechten
behouden op langduriger of hogere
uitkeringen, dan moeten ze zich zelf
maar verzekeren. Daarmee wordt
dan meteen de verantwoordelijk–
heidsverdelmg tussen overheid en
burgers wat recht getrokken. De druk
van de collectieve lasten wordt
daardoor ook verminderd.

De regeringspartijen spanden zich
in om het de mensen uit te leggen:
Het is nodig. En het is toch ook
sociaal niet onaanvaardbaar dat de
wettelijk gegarandeerde rechten
enigszins worden beperkt? Dit laatste
was natuurlijk essentieel.

Uiteindelijk ging de Tweede Kamer
met een variant op het oorspronke–
hjke plan akkoord.

Mijnheer de voorzitter! Het
experiment werd gestart. Een
experiment dat door een onder–
zoeker als Roebroek bedacht had
kunnen zijn, om eens na te gaan hoe
sterk burgers gehecht zijn aan de
verworvenheden van de sociale
zekerheid en ook of de hypothese
over de vervlochtenheid van Staat en
samenleving houdbaar is. Is beleid
gericht op versobering van de
verzorgingsstaat werkelijk zo moeilijk
te realiseren? Ja dus. We hoefden
niet te wachten om te zien of het
verschil in rechten tussen oude en

riieuwe gevallen op den duur niet tot
maatschappelijke spanningen zou
leiden Die tijdbom ligt er nog steeds
en wij hoeven niet te wachten op het
ontploffen daarvan. De reacties van
het maatschappelijk-politieke
systeem waren heftig en prompt.

De werknemers en hun organi–
saties zetten alles in het werk om het
WAO-gat te repareren, het liefst per
bedrijfstak. Dat moest dan maar wat
kosten. Blijkbaar hechten mensen
sterk aan een arbeidsongeschikt–
heidsvoorzieni ng naar het model van
de WAO. En de werkgevers toonden
zich - misschien verrassend - bereid,
financieel ook een steentje bij te
dragen. Zwichtten ze daarmee voor
de druk van de werknemers? Of
vonden ze het wel prettig, een
voorziening in stand te houden
waardoor werknemers die eigenlijk
voor de arbeid in hun onderneming
niet geschikt zijn, toch op een
elegante wijze konden blijven
afvloeien? Die vraag moet ook nu
nog worden gesteld.

De regering toonde zich weinig
ingenomen met deze reactie. Lange
tijd heeft staatssecretaris Ter Veld
consequent betoogd dat bijverze–
keren weliswaar niet verboden is,
nnaar dat natuurlijk moeilijk van het
kabinet verwacht kan worden dat het
zelf maatregelen gaat nemen om de
WAO collectief te gaan repareren.
Allicht niet. Je stelt toch geen verso–
bering voor, om je vervolgens
verplicht te voelen, mee te werken
aan het ongedaan maken van die
versobering?

Maar de druk van de sociale
partners, gecombineerd met
politieke signalen, bracht het kabinet
ertoe, de afgesloten CAO's met
reparatie-afspraken algemeen
verbindend te verklaren en zelfs te
verklaren dat ook tijdens de rest van
de regeerperiode te doen.
Vervolgens was er geen houden
meer aan. De grote meerderheid van
de Nederlandse werknemers
behoudt dus de rechten van de oude
WAO, behalve degenen die, bijvoor–
beeld door een voortschrijdende
ziekte, bij de commerciële verzeke–
raars niet terecht kunnen. Dat zou
toch wel heel onbillijk zijn, zo zei de
Eerste Kamer. Waar dat toe leidt, zal
vandaag, morgen en volgende week
blijken.

Mijnheer de voorzitter! Ik
constateer dat de versobering van de
arbeidsongeschiktheidsregelingen -

globaal genomen - niet is geslaagd.
De burgers accepteerden de
beperking van de uitkeringsrechten
niet. De eerste hypothese is
verworpen. En de Staat heeft in de
huidige verhoudingen niet de
mogelijkheid om langs de weg van
de beperking van uitkeringsrechten
de sociale zekerheid in te krimpen.
Ook de tweede hypothese is dus
gefalcificeerd.

Wat nu? Hypothesen die toetsing
niet doorstaan, verdienen het,
verlaten te worden. Maar zo gaat het
niet altijd. In de politiek niet.
Politieke groeperingen kunnen
zichzelf zozeer hebben gebonden
aan bepaalde hypothesen, dat er
geen partijpolitieke ruimte is om de
uitkomst van een toetsingsexpe–
riment serieus te overwegen.
Politieke partijen immuniseren zulke
hypothesen dan.

Zou zo iets in de natuurweten–
schappen niet gebeuren? Toch wel.
Een voorbeeld uit de astronomie. Er
is een tijd geweest dat men ervan
overtuigd was dat hemellichamen
zich noodzakelijkerwijs met
eenparige snelheid, in cirkelvormige
banen voortbewegen. Weliswaar
spraken de waarnemingen - op het
eerste gezicht - deze hypothesen
tegen, maar verwerpen kon niet. Dus
zetten astronomen heel hun vernuft
in om - wat genoemd wordt - de
verschijnselen te redden. Ptolemaeus
heeft hier iets prachtigs van
gemaakt. Onder andere door aan te
nemen dat het middelpunt van de
banen van bijvoorbeeld planeten zelf
ook weer een cirkelvormige baan
beschrijven, werden de waarne–
mingen en de dierbare hypothesen -
tijdelijk– verzoend.

Mijnheer de voorzitter! Met alle
respect: Van de Zandschulp is de
Ptolemaeus van de WAO. Hij heeft
geen ruimte - hoewel? - om de
hypothesen onder de TBA te
verlaten, maar hij doet bewonde–
renswaardig werk om de arbeidson–
geschikten te redden van de
gevolgen ervan.

Waarborgfonds en acceptatie–
plicht zijn de epicycli van de arbeids–
ongeschiktheidsregeling volgens
TBA.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Deze Ptolemaeus weet niet
wat epicycli zijn!
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De heer Veling (GPV): Dat ziin die
cirkels om cirkels.

Mijnheer de voorzitter! Het is
natuurlijk de vraag of de verschijn–
selen blijvend gered kunnen worden.
Dat zal nog moeten blijken. Maar ook
al zou dat het geval zijn - laten wij
dus even aannemen dat het lukt -
dan nog moet geconstateerd worden
dat de geconstrueerde oplossing
bijzonder onaantrekkelijk is. De
nieuwe arbeidsongeschiktheidsre–
geling is duurder dan de oude; de
premies worden voorlopig alleen
maar hoger. De regeling is ingewik–
kelder, bijvoorbeeld door het bestaan
van verschillende uitvoeringsorgani–
saties. De regeling blijft voor
chronisch zieken en voor andere
kwetsbaren in het arbeidsbestel toch
moellijk toegankelijk, bijvoorbeeld
omdat door hun toedoen de premies
in een bedrijf aanzienlijk hoger
worden. De regeling vermindert de
mobiliteit in de arbeidsmarkt,
doordat in een bepaalde bedrijfstak
opgebouwde rechten niet zomaar
kunnen worden meegenomen. En al
met al is er weinig reden om aan te
nemen dat de instroom in de
WAO/AAW zal verminderen. De
recente cijfers bevestigen dit.

Redenen genoeg om de TBA te
verwerpen, lijkt me. De hypothesen
waarop het voorstel is gebaseerd,
zijn ondeugdelijk gebleken. En de
pogingen om "de verschijnselen te
redden", leveren op hun best een
gecompliceerd en onbevredigend
knutselwerk op.

Ik ben nieuwsgierig naar het
antwoord van de staatssecretaris op
deze analyse. Ik daag hem uit om
niet te blijven steken in de discussie
over de epicycli, maar over de
vooronderstellingen. Ik zou ook
bijzonder graag vernemen of de
fracties van het CDA en de PvdA
menen dat aan de conclusies van
mijn analyse te ontkomen valt.

De weg die het wetsvoorstel TBA
wijst, blijkt in de huidige verhou–
dingen onbegaanbaar. Een substan–
tiële beperking van de rechten in
WAO en AAW vraagt blijkbaar meer
overtuigingskracht dan dit kabinet
kan opbrengen. Het alternatief voor
overtuigingskracht zou misschien
een verandering in het
sociaal-politieke speelveld zijn. De
macht van de sociale partners zou
dan moeten worden verkleind. CAO's
zouden dus minder vanzelfsprekend
algemeen verbindend moeten
worden verklaard en wie weet

zouden er via wetgeving nog drasti–
scher maatregelen moeten worden
opgelegd. Het is duidelijk dat dit
alternatief niet gemakkelijk uit te
voeren zou zijn.

Het experiment heeft in ieder
geval, misschien ten overvloede,
bewezen dat het onmogelijk is om
scherpe bochten te maken met het
voertuig van de sociale zekerheid.
Toch moet er wat gebeuren. De
eerder genoemde problemen met de
WAO/AAW zijn ernstig genoeg. In
het algemeen gesproken, zou het
sociale stelsel er naar mijn mening
niet slechter op worden als de
verantwoordelijkheid wat verschoof
van overheid naar burgers.
Werkgevers zouden grotere verant–
woordelijkheid kunnen dragen voor
de gevolgen van arbeidsonge–
schiktheid van hun werknemers,
maar dan wel, zoals onlangs ook
Wouter Zant in Socialisme en
Democratie schreef, in die gevallen
dat de arbeidsongeschiktheid op één
of andere wijze met het werk te
maken heeft. De nu terecht
ingebrachte kritiek van werkgevers
op het bonus/malus-systeem zou
dan veel van haar overtuigingskracht
verliezen. Is er misschien een
maatschappelijk draagvlak te vinden
voor een beperking van de wettelijke
uitkeringsrechten bij arbeidsonge–
schiktheid die voortkomt uit sociale
risico's?

De verdeling van de verantwoorde–
lijkheden zou beter kunnen, maar het
grote probleem is toch de te grote
instroom in de WAO/AAW, in het
verleden en ook nog in het heden. Ik
vind dat daar vanmiddag verbazend
weinig over is gesproken. Met mijn
geestverwant Schutte in de Tweede
Kamer ben ik van mening dat nog
lang niet al het mogelijke is gedaan
om dit probleem rechtstreeks aan te
pakken. Ik vind op dit punt bijvoor–
beeld ook steun in een recent Volks–
krant-artikel van Mart van Stralen,
GAK-directeur en lid van de PvdA.
Terecht schrijft hij dat de les van de
WAO-enquête toch geen andere kan
zijn dan dat het grote probleem zit in
de toegang tot de WAO.

Ik stel een paar vragen. Waarom is
er geen verplichte intercollegiale
toetsing, een second opinion, bij
volledige afkeuring? Waarom is er
geen mogelijkheid van beroep tegen
een arbeidsongeschiktheidsver–
klaring? Waarom is er geen concur–
rentie in het aanbod van de

uitvoering van de WAO? En - die
vraag is vanmiddag al vaker gesteld
- is het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium deugdelijk? Blijkbaar
hebben de Nederlandse artsen grote
twijfels.

Het experiment van de TBA heeft
onzes inziens uitgewezen dat bij de
huidige maatschappehjke en
politieke verhoudingen in de
beperking van de uitkeringsrechten
geen oplossing van het
WAO-probleem kan worden
gevonden. Het lijkt mij verstandig om
die conclusie hier in dit huis maar
expliciet te aanvaarden.

De energie die wij - op het huidige
spoor - zouden moeten steken in het
beperken van de schade, kunnen we
beter besteden aan het uitwerken
van echte oplossingen.

D

De heer Van der Meulen (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Als laatste in
de rij wil ik de nieuwe staatssecre–
taris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid geluk wensen met zijn
benoeming. Ik gebruik dat woord
toch maar. Voor hem is het echter
een benoeming met een bepaald
randje, misschien wel een zwart
randje. Wat men ook van de
toenmalige staatssecretaris kan
zeggen - ik wil mij helemaal niet in
die discussie mengen - één ding
staat vast: zij beheerde het terrein
waarop zi j staatssecretaris was
volledig. De nieuwe staatssecretaris
moest een voor hem heel bekend
terrein verlaten en treedt nu een
andere arena binnen met een aantal
diep ingrijpende en complexe
wetsvoorstellen. Ik wens hem het
allerbeste en ik wens hem daarbij
ook veel wijsheid toe.

De CDA-fractie treedt de nieuwe
staatssecretaris met vertrouwen
tegemoet. Gekscherend heb ik hem
gezegd dat hij er op moet rekenen
dat de Eerste Kamer het hem
moeilijk zou maken, waarop hij
antwoordde dat dit niet zo moeilijk
zou zijn omdat hij zich wel in zeer
korte termijn in moest werken in
problemen die hij eerder vanaf de
zijlijn had gevolgd. Ook uit dien
hoofde ben ik benieuwd wat er
morgenochtend allemaal gaat
gebeuren.

De nadere memorie van antwoord
is van de hand van de nieuwe staats–
secretaris. Direct al in de eerste
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volzin constateert hij dat dit
wetsvoorstel al een politiek en
maatschappelijk roerige geschie–
denis achter de rug heeft. Dat mag
men wel stellen. Het is niet allemaal
even fraai geweest Ik zal de hele
geschiedenis niet oprakelen, al heb
ik vanmiddag aardig wat minuten
toegewezen gekregen. Ik sta hierbij
slechts een moment stil.

Op enig moment stelt de
minister-president dat de coalitiege–
noten er niet uit kunnen komen en
dat het parlement, desnoods met
wisselende meerderheden, maar een
standpunt moest bepalen. Toen de
spanning hoog opliep en er ailerlei
verwikkelingen plaatsvonden buiten
het parlement om - in de Tweede
Kamer is daar uitvoerig over
gesproken - kwam op 23 januari het
verlossende woord. Ik citeer de NRC
van 25 januari: "Tussen de resten
van de chinese afhaalmaaltijd in een
rijtjeshuis in Bergschenhoek werd
zaterdagavond de sinds 1991
rondspokende WAO-kwestie politiek
onschadelijk gemaakt. De gebeurte–
nissen rolden als een spannende film
voorbij, aldus een van de betrok–
kenen." Het hele volk weet nu wel
waar de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid woont, maar
waar de plaats precies ligt is wat
anders. Wat toen exact werd
afgesproken, was voor velen ook niet
zo bevredigend.

In dat zelfde artikel stelt de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid dat het wel
ongebruikelijk is om de portefeuille–
kwestie te stellen voordat de
collega's het wisten. Dat is wel zeer
ongebruikelijk. Nu heb ik een wat
ondeugende vraag aan de
toenmalige staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen:
wanneer werd hij op de hoogte
gesteld?

Zeer belangrijk in het compromis
was het besluit om de bestaande
gevallen te ontzien, met als
peildatum 25 januari 1993. Dit ging
wel ten koste van toekomstige
arbeidsongeschikten. Bij maatschap–
pelijke groeperingen is het eerste
besluit goed gevallen, het tweede
besluit kreeg een minder goed
onthaal. In een eerder traject is
gewerkt met het begrip
"onomkeerbare gevallen". Het is te
betreuren dat hier nog geen
oplossing voor werd gevonden. Op
enig moment - het was nog in

september 1991 - heb ik via het
CNV-blad Opinie gesteld "dat het
toch mogelijk moet zijn dat we een
systeem ontwikkelen waarin deze
mensen worden ontzien". En voorts:
"Binnen de Nederlandse vakbe–
weging zit onder de leden voldoende
deskundigheid. Laten die mensen
zich suf piekeren om hieraan een
bijdrage te leveren. We kunnen
tegenwoordig alles, we moeten het
proberen, we hebben nog wel even
de tijd, zodat mensen kunnen zeggen
'we hebben wel een uitzichtloze
gezondheid, geen kansen op een
baan, maar we zijn wel verzekerd van
een rechtvaardige uitkering'." Einde
citaat uit eigen werk. Maar de
problematiek was blijkbaar ook voor
hen te weerbarstig. Een oplossmg
bleef uit. Dat is te betreuren, want
het zou de problematiek hebben
vereenvoudigd. We hebben nu de
situatie dat de afstand tussen oude
en nieuwe WAO-gerechtigden wordt
vergroot. Dat was niet de uitgangs–
stelimg van het kabinet. We hebben
daarover vragen gesteld in het
voorlopig verslag. Bij alle commotie
die ontstaan is over de positie van de
chronisch zieken, die terecht een
prominente plaats hebben gekregen
in het nader voorlopig verslag en het
eindverslag, mag bij deze behan–
deling niet vergeten worden dat er
ook nog zoiets is als een voorlopig
verslag en een memorie van
antwoord. Dat is vanmiddag ook wel
gebleken.

Ik hecht eraan, ook in dit debat de
randvoorwaarden te memoreren die
het kabinet zich had gesteld, te
weten:
a. een zo kort mogelijke periode
tussen de twee verschillende
systemen;
b. een niet al te groot verschil tussen
bestaande en nieuwe gevallen.

Als argument werd aangevoerd dat
het over een aantal jaren aan de
mensen niet meer uit te leggen is dat
er zulke grote verschillen zijn. Nu zijn
de verschillen nóg groter geworden,
zowel in hoogte als tijdsduur Is dit
nu wél aanvaardbaar, hebben we in
het voorlopig verslag gevraagd. We
hebben het antwoord op deze vraag,
in relatie tot die randvoorwaarden,
nergens kunnen vinden. Vandaar dat
we deze vraag nu nogmaals stellen
aan de nieuwe staatssecretaris.

Voorts lezen we in de memorie van
antwoord - ook een vraag van het
CDA, die wèl beantwoord werd -

"dat het wel meer voorkomt dat in
het gemeen overleg tussen regering
en parlement uiteindelijk een andere
keus wordt gemaakt". Maar, zo vraag
ik de staatssecretaris, is er wel
sprake van een gemeen overleg als
op maandag 25 januari 1993 een
nieuw voorstel op tafel komt, als de
afhandeling in de Tweede Kamer
plaatsvindt op woensdag 27 januari
met een eindstemming op
donderdag 28 januari en als dat
gebeurt met het mes van een
kabinetscrisis op tafel? Is er zo
sprake van gemeen overleg, dus niet
van een gemeen overleg, maar van
een gemeend overleg, zoals dat
gemeen moet worden verstaan!

We hebben voorts een vraag
gesteld over het ontdooien van de
voorgestelde bevriezing bij de WAO,
maar die nog wel intact bleef bij de
Algemene nabestaandenwet. We
willen de discussie daaromtrent nu
niet voeren, alhoewel voor ons de
vraag stellen tevens het antwoord
inhoudt. Dit wetsvoorstel ligt
momenteel weer in de Tweede
Kamer en mocht het op enig
moment weer aan deze Kamer ter
behandeling worden aangeboden,
dan zullen we daarover gemeen
overleg voeren.

Wat het overgangsrecht in het
algemeen betreft wordt verwezen
naar de beschouwingen in de notitie
"Overgangsrecht bij wijzigmgen in
sociale verzekeringswetten". Het
presidium van de Eerste Kamer heeft
besloten, deze nota op enig moment
te agenderen. We willen deze
discussie afwachten Wij zullen dit
wetsvoorstel daarmee niet belasten.
Wat in het vat zit, verzuurt niet.

In de nadere memorie van
antwoord wordt een opsomming
gegeven van de wetsvoorstellen die
betrekking hebben op het terug–
dringen van het ziekte/arbeidsonge–
schiktheidsverzuim en als voors–
hands laatste onderdeel, de uitvoe–
ringsorganisatie. Voorshands, als de
laatste. Heeft, zo vroegen wij ons af,
de staatssecretaris nog wat "achter
de hand"? In dit kader willen wij
graag enkele opmerkingen maken
over en hebben we als fractie
wederom behoefte stil te staan bij
het onderscheid risque professionnel
en risque social. De heer Heijmans
heeft ons hierop aangesproken. Hij
wordt op zijn wenken bediend.

Voorzitter! Bij de totstandkoming
van de WAO heeft Nederland
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gekozen voor een genereus stelsel,
te weten:
- geen onderscheid in het ontstaan
van de arbeidsongeschiktheid; dat
kan zowel gebeuren in de "beroeps–
sfeer" als in de "sociale sfeer";
- geen onderscheid in psychische en
psycho-somatische arbeidsonge–
schiktheid;
- het verdisconteren van de arbeids–
marktkansen gelet op het eigen
beroep, bij de beoordeling van de
kansen op terugkeer op de arbeids–
markt; hier werd dus wel rekening
gehouden met de "beroepssfeer", en
- een hoog uitkeringspercentage.

Op basis van dit systeem ontstond
een bepaalde interpretatie en, mede
daarop gebaseerd, een soepele
toekennings– en toepassingspraktijk.
Correcties, die daarop in de jaren
daarna volgden, hebben niet kunnen
verhinderen dat het aantal
WAO-gerechtigden gestaag bleef
groeien.

Als grootste aandeel in het totaal
maar ook in de instroom worden in
de analyses wel genoemd:
- de arbeidsongeschiktheid als
gevolg van psychische en psycho–
somatische oorzaken, en
- mede als gevolg hiervan, het
ontstaan van arbeidsongeschiktheid
in de "sociale, zo u wilt, privésfeer".

Indertijd is de wetgever er
kennelijk van uitgegaan, dat arbeids–
ongeschiktheid als gevolg van een
bedrijfsongeval of beroepsziekte
verreweg de meest voorkomende
situatie zou zijn en dat daarbij
arbeidsongeschiktheid in de sociale
privésfeer, bijvoorbeeld als gevolg
van een ongeval in het verkeer, bij
het werken en tijdens het sporten in
de toegenomen vrije tijd, of als
gevolg van levensproblemen
(psychische en psycho-somatische
klachten) op de koop toe moest
worden genomen. Het hart lag toen
in bedrijfsongevallen en beroeps–
ziekten en waaierde als het ware uit
naar de rest.

Onderschrijft de bewindsman deze
vaak gehoorde en in literatuur
beschreven analyse? Is de
bewindsman het eens met het
standpunt, dat verbetering van
arbeidsomstandigheden, hoe
belangrijk ook in werksituaties, en
het opleggen van cumulatieve boetes
aan werkgevers - ik kom hierop nog
terug - slechts een beperkte
uitwerking hebben op de verlaging
van het aantal WAO-gerechtigden?

Is het anno 1993 nog te rechtvaar–
digen, dat arbeidsongeschiktheid als
gevolg van een bedrijfsongeval,
beroepsziekte of anderszins als
gevolg van werkomstandigheden,
over één kam geschoren wordt met
arbeidsongeschiktheid voortkomend
uit de sociale privésfeer? Zou er ook
in dit opzicht geen onderscheid
gemaakt moeten worden tussen
werken en niet werken? Ziet
Nederland het als enig land in
Europa goed en zitten alle andere
landen op een dwaalspoor? Als er
nagedacht wordt over de vraag, hoe
het in de toekomst moet, wat vindt
de bewindsman dan van het
volgende systeem?

Op de eerste plaats een aparte
arbeidsongeschiktheidsregeling voor
in loondienst werkenden en voor
zelfstandigen.

Op de tweede plaats in de regeling
voor in loondienst werkenden een
onderscheid naar risque profes–
sionnel en risque social. Voor het
eerste risico een hoge uitkering,
bijvoorbeeld 80% a 85% van het
laatstgenoten loon, en voor het
laatste risico een lage uitkering van
60% a 70% van het laatstgenoten
loon. Misschien moet er sprake zijn
van invoering van opbouwcriteria:
dienstjaren en/of leeftijd dan wel
betaalde premiejaren.

In de derde plaats noem ik het
onderscheid tussen beide groepen.
Uit het verleden weet ik hoe het bij
de ongevallenwet en de invalidi–
teitswet is gegaan. Ik heb er mooie
verhalen over te vertellen, als het
moet. In deze tijd, waarin zoveel kan,
moet worden gedacht aan onder–
scheid tussen beide groepen. De
eerste groep bevat bedrijfsonge–
vallen, beroepsziekten opgenomen
op een lijst en arbeidsongeschiktheid
toe te wijzen gelet op de werksi–
tuatie. Alle overige "arbeidsonge–
schiktheid" valt onder het
niet-werken-begrip, de sociale privé–
sfeer.

Dit brengt ons bij een onderwerp
dat op de problematiek van beroeps–
risico's en sociale risico's nauw
aansluit, namelijk het bonus/malus–
systeem. De memorie van antwoord
kenschetst dlt systeem in haar
uitwerking als de meest ultieme, op
werkgevers gerichte vorm van
premiedifferentiatie in de AAW. Wat
hiervan ook waar moge zijn, de vraag
is of het systeem zelf redelijk is en of
het, betrokken op het doel, ook

effectief is. Ten aanzien van beide
vragen bestaan grote twijfels, zoals
vanmiddag al eerder is gezegd. De
werkgevers - en ik spreek niet altijd
hun taal - ervaren het bonus/malus–
systeem als onrechtvaardig en niet
effectief, zie hun herhaalde signalen.
Hun klachten zijn onder andere de
volgende.
- Ook voor arbeidsongeschiktheid,
ontstaan in de sociale sfeer, worden
zij aangeslagen voor een boete
- De hoogte van de boete is niet
gekoppeld aan de uitkering, inclusief
het maximum van WAO-dagloon,
maar aan het salaris.
- De boete is des te hoger naarmate
het invalidiseringsrisico in de
bedrijfstak lager is; dus hoe groter
de inspanning tot terugdringing van
verzuim, hoe hoger de malusü

Voorzitter. De combinatie van deze
drie klachten brengt de werkgevers
tot "de meest ultieme" afwijzing van
het bonus/malussysteem. Ook de
heer mr. Fase laat in zijn rede ter
gelegenheid van de aanvaarding van
het ambt van bijzonder hoogleraar
Recht van de sociale zekerheid aan
de Rijksuniversiteit Limburg op 3 juni
weinig heel van het bonus/malus–
systeem. Ik ga ervan uit dat men in
ieder geval op het ministerie kennis
heeft genomen van deze kritiek. Als
dat niet het geval is, heb ik hier het
hele verhaal. Maar ik denk dat men
precies weet waarover ik het heb. Zo
wijst de heer Fase er onder meer op
dat de werkgever voor één casus
arbeidsongeschiktheid met vier
boetes kan worden geconfronteerd:

1. de malus van het bonus/malus–
systeem;

2. de boete van artikel 35 WAO,
juncto 46 AAW;

3. de uitkering die door de
bedrijfsvereniging kan worden
verhaald, als de werkgever geen
terugkeerplan opstelt;

4. de loonverplichting van de
eerste 6 weken, terwijl het ziekte–
verzuim nadien zwaar drukt op zijn
ziekteverzuimcijfers, wat een indeling
in een hogere premieklasse tot
gevolg kan hebben.

Voorzitter. Gaarne willen wij van
de bewindsman vernemen of hij deze
kritiek deelt. Wij willen hem met
klem verzoeken in ieder geval de
verdubbeling van de malus
achterwege te laten, te meer daar de
gegevens van de knelpunteninventa–
risatie en de resultaten van een
eerste evaluatie van het bonus/
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malussysteem nog niet ter
beschikking staan.

Wij hebben ook een vraag gesteld
over de op handen zijnde herkeu–
ringen van huidige WAO-gerech–
tigden. Hoe staat het precies met de
verandering van de formule "gelijk–
waardige arbeid" in "gangbare
arbeid"? Hoe zit het met de zaken
die door de artsen worden
genoemd? Gesteld wordt dat de
arbeidsongeschiktheid op een totaal
andere wijze moet worden vastge–
steld dan bij de Ziektewet en de
Werkloosheidswet, wanneer het gaat
om een uitkering. Is er eenduidigheid
over het begrip "gangbare arbeid"?
Wil de staatssecretaris reageren op
de opvatting van de directeur van het
GAK te Heerlen? Die stelt in de
Volkskrant van donderdag 24 juni
jongstleden, dat "als mensen nog
iets kunnen verdienen deze theore–
tische verdiencapaciteit op de WAO
in mindering wordt gebracht." Ligt
het bij het verzwaren van de toetre–
dingseis tot de WAO niet voor de
hand nog eens na te denken over de
vraag wat er moet gebeuren
wanneer gangbare arbeid niet
voorhanden is? Of staat de staatsse–
cretaris op het standpunt, dat er
altijd wel wat te vinden is? In
hetzelfde artikel wordt gezegd: "De
keuringsarts wordt gedwongen bij
gebrek aan richtlijnen (de vraag is of
dat zo is) tot een keuze tussen een
onrechtvaardige wettelijke bepaling
en zijn eigen sociale en medische
geweten. Het toekomstige oneigen–
lijke gebruik staat hiermee al in de
steigers." Dit schrijft een directeur
van een GAK en hij is toch niet de
eerste te beste. Die zal toch zeker
wel weten wat er in zijn tent omgaat.
Op dit punt knjgen wij graag een
reactie van de staatssecretaris.

Ik ga nu niet in op de brief die de
artsen hebben geschreven. Die brief
heb ik vanmorgen in mijn vakje
gevonden, maar nog niet kunnen
lezen. Anderen hebben dat gelukkig
wel gedaan. Maar die brief liegt er
toch ook niet om. Krijgen wij straks
weer te maken met een golf-golfje
van oneigenlijk gebruik?

Voorzitter! Dan hebben we nog
een paar losse einden. Uit het
wetsvoorstel hebben we begrepen,
dat alle WAO-gerechtigden die op
de dag van inwerkingtreding een
uitkering hebben en die na die tijd
weer aan het werk gaan bij een
volgende uitval aanspraak kunnen

maken op een uitkering volgens de
oude regeling. Mij lijkt dat het GAK
zich vergist. Dat werd vanmiddag al
aangetoond. Uit een oogpunt van
bevordering van reïntegratie is het
gestelde een uitstekende zaak, maar
ik heb op dit punt twee vragen. Is
deze "heropening van rechten" aan
een bepaalde tijd gebonden? Kan
bijvoorbeeld in het jaar 2010 of in
het jaar 2020 - we hebben dan het
magische jaar 2000 gehad - nog een
beroep gedaan worden op een
besluit dat in 1993 is genomen? Is er
een verband of moet er een verband
bestaan tussen de eerste uitval en de
onverhoopt tweede? Moeten ze in
elkaars verlengde liggen of kunnen
het totaal verschillende gevallen zijn?

En dan de WSW-kwestie!
Voorzitter! Het gaat hierbij om een
bedrijfstak met 84.000 werknemers.
Vandaag heb ik voor het eerst een
petitie ontvangen. Ik heb ze bijna
altijd uit moeten reiken. Ik voelde mij
bij deze mensen ook wel thuis.
Welnu, daar zitten ze met een
probleem. Van die 84.000
werknemers hebben er ongeveer
45.000 een AAW/WAO-uitkering.
Die mensen zullen onder de oude
regeling vallen. Het dichten van het
WAO-gat geeft problemen. Ik vraag
hiervoor in het bijzonder de aandacht
van de staatssecretaris.

Ik wil niet ingaan op het overleg, al
heb ik daar soms wel zin in. Dit mag
echter niet. Ik heb begrepen dat het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid als werkgever een
koppeling legt met de onderhan–
deling namens het overheidsper–
soneel over de beruchte en
beroemde 2,5%. Die koppeling lijkt
mij niet juist. In het geval van de
WSW wordt door vertegenwoor–
digers zelfstandig onderhandeld en
daarbij gaat het niet om 2,5% erbij.
Het is dan niet juist dat men zegt:
eerst moeten wij overeenstemming
met de ambtenaren bereiken over de
2,5% en pas dan gaan we met jullie
over het dichten van het gat praten.
Het lijkt er overigens op, dat ik nu
aan het onderhandelen ben.

Voorzitter! Ik heb ook begrepen,
dat het ministerie geen begin wil
maken met het instellen van een
studiecommissie die de problemen
en de eventuele oplossingen in kaart
zou kunnen brengen. Eerst zouden
de acties moeten worden
afgeblazen. Toen ik dat hoorde,
dacht ik: ik waan mij in het jaar

1950! Als er toen gestaakt of actie
gevoerd werd, zeiden de werkgevers:
eerst weer aan het werk en dan
praten. Maar zo gaan wij nu niet
meer met elkaar om. Dat is al lang
verleden tijd. Ik wil de staatssecre–
taris dan ook in overweging geven,
die werkgroep toch zo snel mogelijk
te starten, Wie weet, komt dan het
overleg ook weer op gang.

Ik kom dan op de aanvullende
verzekeringen. Wij hadden eerst de
oude gevallen, toen de brandende
huizen en wij zijn nu bezig met de
smeulende woningen. Die zijn
moeilijk verzekerbaar. Wij waarderen
de ernstige pogmgen die de minister
en de staatssecretaris ondernemen
om met de verzekeraars tot een
oplossing te komen. Maar die
eindsprint is wel laat ingezet. In
eerste instantie heeft het ministerie
zeven weken nodig gehad om een
memorie van antwoord te schrijven;
dat in schrille tegenstelling met de
WVG, waarbij de ambtenaren kans
zagen om binnen zes dagen een
memorie van antwoord te schrijven.
In onze visie heeft dat dus veel te
lang geduurd. Wij dachten dat de
eerste memorie van antwoord in drie
a vier weken binnen zou zijn, dat wij
dan verder zouden gaan en dat wij
ons dan op 1 juli konden richten. Dat
heeft dus wel tot vertraging geleid.

Daar kwam nog bij dat het kabinet
of de minister en de staatssecretaris
helemaal geen gehoor gaven aan de
problemen die door de hele Kamer in
eerste instantie al werden gesigna–
leerd. Het kabinet stond met de rug
naar deze groep toe. Dat is bij ons
toch ook wel pijnlijk overgekomen.
Door de Eerste Kamer is de druk
toen fors opgevoerd. Bij het nieuwe
duo De Vries-Wallage werd wel
gehoor gevonden.

Ik ga niet in op het antwoord van
de Verzekeringskamer. Ik wil wel een
opmerking maken over de brief van
de staatssecretaris aan die Verzeke–
ringskamer. Daarin wordt gesteld dat
de problematiek van de ontoeganke–
lijkheid zich concentreert op indivi–
duele verzekeringspolissen, gezien
de garantstelling van verzekeraars
dat verzekeringen voor zogenaamde
collectiviteiten in beginsel volledig
toegankelijk zijn. Maar vanmiddag is
ook al gesignaleerd dat een collecti–
viteit van minder dan 50 personen
een individuele behandeling krljgt.
Hoe dat uitwerkt, wil ik de staatsse–
cretaris in het kort meedelen.
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Ik heb hier een vrouw van 42 jaar,
full-time werkend, diagnose MS. Zij
werkt als organisatieadviseur bij een
organisatiebureau dat tien
medewerkers in loondienst heeft. Er
is offerte gevraagd. Omdat één van
die tien MS had, bleek dat de premie
voor al die medewerkers moest
worden verhoogd van 3 naar 9%. Zij
schrijft mij:

Misschien kunt u zich voorstellen
dat ik mij naar mijn collega's toe niet
lekker voel in deze situatie: zonder
haar 3%, met haar allen 9%. Indien
door mijn toedoen de premie van
mijn collega's extreem verhoogd
wordt, zal ik mij genoodzaakt voelen
om mij vrijwillig terug te trekken uit
de verzekering. Dit zou in de
toekomst, wanneer ik arbeidsonge–
schikt zal zijn, grote gevolgen
hebben.

Ook wij vinden het helder en
duidelijk dat hiervoor een oplossmg
moet worden gevonden, dus niet
alleen voor de echt individuelen
maar ook voor de mensen die
werken in die kleme, individueel
behandelde collectiviteiten.

Het antwoord van de Verzeke–
ringskamer is binnen. Ik ga daar
echter niet op in. Ik ga ook niet in op
het begeleidende briefje. Ik begrijp
best dat de reactie niet ogenblikkelijk
klaar is. De stukken van de Verzeke–
ringskamer zijn immers maandag–
middag binnengekomen. Mijn fractie
staat echter wel op het standpunt
dat het woord nu ten eerste aan de
staatssecretaris is en misschien zelfs
wel aan het kabinet. Als dat
standpunt morgen komt, zullen wij
dat in de fractie bespreken. Het
luistert namelijk erg nauw; van ons
wordt een zorgvuldige afweging
gevraagd. Het kabinet is echter aan
zet, niet wij. Wij handhaven evenwel
het in de laatste nota gestelde,
namelijk dat ook wij vinden dat er
een overeenkomst op hoofdlijnen
gesloten moet worden, alvorens wij
tot afhandeling kunnen overgaan. Ik
heb de indruk - ik weet het eigenlijk
wel zeker - dat er op dit moment bij
de huidige stand van zaken geen
sprake is van voldoende vertrouwen
in het feit dat er een dergelijke
regeling komt, hoe die er ook uit zal
zien. Ik neem aan dat het kabinet en
de verzekeraars zich daar voldoende
van bewust zijn.

Voorzitter! Ik kom terug op het
wetsvoorstel. De openingszet van de
staatssecretaris in de nadere

memorie van antwoord luidde: "Het
wetsvoorstel waarop deze nadere
memorie betrekking heeft, heeft al
een politiek en maatschappelijk
roerige geschiedenis achter de rug."
Met wisselend succes hebben vanaf
1991 voor– en tegenstanders zich tot
het uiterste ingespannen; de een om
het voor elkaar te krijgen en de
ander om het af te wijzen. Velen
vragen zich af, het resultaat of, zo
men wil, het slagveld overziende, of
dit al die energie van voor– en tegen–
standers wel waard is geweest. De
Prediker zou zeggen: "Welk voordeel
heeft de mens van al zijn zwoegen
onder de zon?" Voorts zou hij
zeggen "Alle dingen zijn onuitspre–
kelijk vermoeiend." Ik herken mij
daarin.

Ik zou graag willen dat deze
nieuwe staatssecretaris, althans
nieuw op Sociale Zaken en Werkge–
legenheid, een winst– en verliesre–
kening opmaakt. Anderen hebben
heel wat minder genoemd
vanmiddag. Ik ga dat niet herhalen
Misschien was er hier en daar sprake
van een plusje. Ik zou echter graag
willen dat de staatssecretaris ons de
balans voorhoudt en aangeeft welke
winst dit wetsvoorstel ons zal geven
en waar er verlies gesignaleerd moet
worden. En de vraag is, om nog
eenmaal de Prediker te citeren, of
het einde beter is dan het begin.
Men kan zo zijn twijfels hebben.
Misschien kan de staatssecretaris
deze twijfels wegnemen. Met meer
dan gewone belangstelling zien wij
ook op deze vraag het antwoord
tegemoet.

De beraadslaging wordt geschorst.

De voorzitter De staatssecretaris
zal morgenochtend om tien uur met
zijn beantwoording beginnen.

Sluiting 18.23 uur.

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten :

De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:

a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 6 juli 1993:

Herziening van de Wet rijonder–
richt motorrijtuigen (Wet rijonder–

richt motorrijtuigen) (21262);
Wijziging van de Statistiekwet

1950 (uitvoering van communautaire
regelgeving) (22955);

Wijziging van de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs in verband met
het vervalfen van de opslagpercen–
tages bij de leerlingentelling
(23074);

Goedkeuring Rijksrekening 1990
(23167);

b. het voorbereidend onderzoek van
het volgende wetsvoorstel door de
bijzondere Commissie voor de
herziening van het Burgerlijk
Wetboek te doen plaatsvinden op 28
september 1993:

Aanvulling van de Boeken 3, 6 en
8 nieuw BW met regels betreffende
de aansprakelijkheid voor gevaarlijke
stoffen en verontreiniging van lucht,
water of bodem (21202).

Lijst van ingekomen stukken ,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen :

1. het volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aange–
nomen wetsvoorstel:

Wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor–
dering in verband met de advisering
over en inning van kinderalimentaties
(23038).

Dit wetsvoorstel zal in handen
worden gesteld van de desbetref–
fende commissie(s);

2. de volgende missive van de
minister van Buitenlandse Zaken:

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Grondwet, ten
geleide van het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst
betreffende de Europese Econo–
mische Ruimte; Brussel, 17 maart
1993 (Trb. 1993, 69), alsmede een
toelichtende nota (griffienr. 110538).

Deze missive is inmiddels gedrukt en
aan de leden toegezonden. Het
tractatenblad is neergelegd op het
Centraal Informatiepunt ter inzage
voor de leden;

3. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister-president,

minister van Algemene Zaken, inzake
het Koninklijk Besluit betreffende de

Eerste Kamer Besluiten en ingekomen stukken
29juni 1993
EK33 33-1505



Besluiten en ingekomen stukken

ontslagverlening aan dr. R.J. in 't
Veld als staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, met
bijlage (griffienr. 110931);

een, van de minister van Buiten–
landse Zaken, ten geleide van een
exemplaar van Uitgave nr. 149,
getiteld: "Verslag over de Hervatte
Zesenveertigste Zitting, de Zevenen–
veertigste Zitting van de Algemene
Vergadering der Verenigde Naties en
de Veiligheidsraad 1992" (griffienr.
110947);

een, van alsvoren, ten geleide van
de Wijzigmgen van de Bijlage bij het
Protocol van 1978 bij het Interna–
tionaal Verdrag ter voorkoming van
verontreiniging door schepen;
Londen, 6 maart 1992 (Trb. 1993,
70) (griffienr. 110938);

een, van alsvoren, ten geleide van
de Reactie van de Regering op het
advies van de Adviesraad Vrede en
Veiligheid (AVV) "Naar een veelzijdig
non-proliferatiebeleid" (griffienr.
110965);

een, van alsvoren, ten geleide van
de tekst van het slotcommuniqué van
de Noord Atlantische Raad, alsmede
van een verklaring van de Noord
Atlantische Samenwerkingsraad,
Athene, 10 en 11 juni 1993
(griffienr. 110950);

een, van alsvoren, ten geleide van
een dertigtal exemplaren van het
CSW/Verslag Nederlandse
Delegatie, Wenen, 17-26 maart
1993 (griffienr. 110960);

een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
een afschrift van de zogenaamde
junicirculaire Provinciefonds
(griffienr. 110929);

een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van de zogenaamde
junicirculaire Gemeentefonds
(griffienr. 110930);

een, van alsvoren, ten geleide van
het rapport "Zicht op toezicht"
(griffienr. 110964);

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, inzake de
Voorhang Besluit onderwijsvoor–
rangsgebieden en Landelijk beleids–
kader onderwijsvoorrang (griffienr.
110946);

een, van de staatssecretaris van
Financiën, ten geleide van het
rapport van het onderzoek naar de
herverdeeleffecten van de invoering
van de Financiële-Verhoudingswet
1984(griffienr. 110928);

een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het jaarverslag van het
Directoraat-Generaal van de Volks–
huisvesting over 1992, met bijbeho–
rende samenvatting (griffienr.
110963);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, inzake
het onderzoek naar het functioneren
van bedrijfscommissies op grond van
de Wet op de ondernemingsraden
(griffienr. 110968).

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

4. de volgende missives:
een, van de Gezaghebber van het

Eilandgebied Sint Maarten, ten
geleide van een afschrift van een op
17 maart 1993 aangenomen motie
betreffende benoeming van de
delegatie voor het voeren van
besprekingen ter verkrijging van een
overgangsfase voor St. Maarten
(griffienr. 110958);

een, van de Assemblée van de
West-Europese Unie, inzake een
aantal aanbevelingen en resoluties
aangenomen tijdens de 39e zitting in
Parijs, 14 juni-17 juni 1993 (griffienr.
110970);

een, van de Algemene Reken–
kamer, ten geleide van het rapport
"Toezicht door de Ziekenfondsraad"
(griffienr. 110966);

een, van alsvoren, ten geleide van
het "Juni-verslag 1993" (griffienr.
110967);

een, van het Nederlands Instituut
voor Vliegtuigontwikkeling en
Ruimtevaart te Delft, ten geleide van
de balans van het Instituut per 31
december 1992, alsmede de resulta–
tenrekening over 1992 (NIVR nr.
224-2 en 224-3) (griffienr. 110956).

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

5. de volgende geschriften:
een, van J.B.M. Beumer te Weesp,

inzake de voorgenomen identificatie–
plicht (griffienr. 110936);

een, van dr. W.J. Eijk, arts
verbonden aan het Groot-Seminarie
Rolduc te Kerkrade, ten geleide van
zijn brief d.d. 18 juni met bijlage

inzake de euthanasieregeling
(griffienr. 109967.61);

een, van de Vereniging van
Gereformeerde Artsen te De Bilt,
inzake alsvoren (griffienr.
109967.60);

een, van mr. W.J. Ouwerkerk te
's-Gravenhage, inzake aanvulling van
de Boeken 3, 6 en 8 nieuw BW met
regels betreffende de aansprake–
lijkheid voor gevaarlijke stoffen en
verontreiniging van lucht, water of
bodem (wv 21202) (griffienr.
110943);

een, van ir. M.G.W. Hallmans,
algemeen directeur van de onderne–
mersorganisatie voor het goederen–
vervoer "Transport en Logistiek
Nederland" te Zoetermeer, inzake
alsvoren (griffienr. 110927);

een, van de uitvoerend secretaris
van het Nederlands Juristen comité
voor de Mensenrechten (NJCM) te
Leiden, inzake de Algemene Wet
gelijke behandeling (griffienr.
110069.106);

een, van de Vice-President van de
Ahmadiyya Beweging in de Islam,
ten geleide van kopieën inzake de
vervolgingen van de Ahmadi–
Moslims in Pakistan (griffienr.
110691.1).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor justitie;

een, van de Koninklijke Notariële
Broederschap te 's-Gravenhage,
inzake de voorgenomen tariefsver–
hoging voor inschrijving van
notariële akten in het Centraal Testa–
mentenregister (CTR) (wv 23032)
(griffienr. 110959).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
financiën;

een, van A. te Braak te Hattem,
inzake de jaarlijkse huurverhoging
(griffienr. 110784.1).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor volks–
huisvesting;

een, van het samenwerkings–
verband van landelijke milieu-organi–
saties op het gebied van de
bestrijding van bodemverontreiniging
in Nederland: "Nederland Gifvrij" te
Utrecht, houdende een reactie op
het ontwerp-saneringsregeling Wet
bodembescherming (wv 21556, nr.
266) (griffienr. 110955);

een, van het Bureau Milieu en
Ruimtelijke Ordening van de Raad
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van Nederlandse Werkgeversver–
bonden VNO en NCW te
's-Gravenhage, ten geleide van een
brief inzake alsvoren (griffienr.
110921).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor ruimte–
lijke ordening en milieubeheer;

een, van J. Hermsen te Rotterdam,
inzake de door het luxe gemotori–
seerde autoverkeer veroorzaakte
overlast voor bewoners in de
omgeving van de openbare weg
tussen Den Haag en Rotterdam
(griffienr. 110923).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor verkeer
en waterstaat;

een, van L.H. Anemaet-Stuij te
's-Gravenhage, inzake dierenkwel–
lingen, met bijlage (griffienr.
110912).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
landbouw, natuurbeheer en visserij;

een, van de voorzitter van de
Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband (LAD) te Utrecht,
inzake de EG-richtlijn betreffende
een aantal aspecten van de organi–
satie van de arbeidstijd (griffienr.
110920);

een, van H.M. van Zuilen te
Rotterdam, inzake een afgewezen
bezwaar door het Instituut Ziektekos–
tenvoorziening Ambtenaren betref–
fende vergoeding van batterijen voor
zijn hoorapparaten (griffienr.
110910).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
sociale zaken en werkgelegenheid en
voor welzijn en volksgezondheid;

een, van de voorzitter van het
Breed Platform Verzekeringen, mede
namens de Nationale Commissie
Chronisch Zieken en de Gehandicap–
tenraad te Amsterdam, ten geleide
van het verslag van een door deze
instanties gezamenlijk georgani–
seerde "invitational conference" op
11 mei 1993 (griffienr. 109349.26);

een, van J. Gottemaker–
Koenderink te Hengelo, inzake de
gevolgen van de invoering van de
nieuwe Wet Voorzieningen Gehandi–
capten (griffienr. 109349.23);

een, van de secretaris van de
Ouderraad van de Revalidatie
Scholengemeenschap Arnhem te

Zevenaar, inzake alsvoren (griffienr.
109349.27);

een, van de Vereniging van Ouder–
organisaties verbonden aan scholen
en centra voor Lichamelijk Gehandi–
capten (VOLG) te Baarn, inzake
alsvoren (griffienr. 109349.29).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
sociale zaken en werkgelegenheid,
voor volkshuisvesting en voor welzijn
en volksgezondheid;

een, van H.J. de Groot te
Hilversum, inzake de WAO-proble–
matiek (griffienr. 109926.61);

een, van mevrouw R. Dijkstra
namens het Aktiekomité Herin–
richting ABW te Utrecht, houdende
waardering voor de niet-aflatende
zorg van de Eerste-Kamerleden voor
de zwakkere medemens bij de
behandeling van zowel de Algemene
Nabestaandenwet als de
WAO-maatregelen (griffienr.
110427.3).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid.

De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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