46ste vergadering

Woensdag 2 februari 1994
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Doelman-Pel
Tegenwoordig zijn 104 leden, te
weten:
Achttienribbe-Buijs, Beinema, J.H.
van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blauw, Bolkestein, Brinkman, V.A.M.
van der Burg, Buurmeijer, Van de
Camp, Castricum, De Cloe, Dees,
Deetman, Dijkstal, Doelman-Pel,
Eisma, Eisses-Timmerman, Esselink,
Feenstra, Franssen, Frissen, Van
Gijzel, De Graaf, Groenman, Van
Heemst, Van der Hoeven, Van Hoof,
De Hoop Scheffer, Van Houwelingen,
Huys, Van lersel, A. de Jong, G. de
Jong, M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma–
Lebbink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse,
Kamp, Kersten, Koetje, De Korte,
Korthals, Laning-Boersema, Lansink,
Leerling, Van der Linden, Linschoten,
Mateman, Melkert, Middel, E. van
Middelkoop, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Van Nieuwenhoven,
Nijland, Van Otterloo, Paulis, Van der
Ploeg-Posthumus, De Pree, Quint–
Maagdenberg, Ramlal, Reitsma,
Remkes, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Smits, Soutendijk-van
Appeldoorn, Stemerdink, Stoffelen,
Swildens-Rozendaal, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van
der Vaart, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis,
Verbugt, Vliegenthart, Van der Vlies,
Van Vlijmen, Vos, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Wie–
benga, Willems, Willemse-van der
Ploeg, Witteveen-Hevinga, Wolters,
Wöltgens, Ybema en Zijlstra,
en de heren Kok, vice-minister–
president, minister van Financiën,
Andriessen, minister van Economi–
sche Zaken, en Wallage, staatssecre–
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taris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Hillen, wegens verblijf buitenslands,
ook morgen;
Hermes, Leijnse, Spieker en Schutte,
wegens bezigheden elders;
J.T. van den Berg en Van Rijn–
Vellekoop, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middag– en
avondvergadering;
Vos, wegens bezigheden elders,
alleen voor de avondvergadering.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Instelling
van een Fonds economische
structuurversterking (Wet Fonds
economische structuur–
versterking) (230O2);
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Economische
Structuurversterking voor het
jaar 1994 (23400-G).
(Zie vergadering van 1 februari
1994.)
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

Fonds economische structuur–
versterking

(

D
De heer Melkert (PvdA): Mevrouw
de voorzitter! Het zijn moeilijke tijden
voor Jelle Zijlstra. Hij heeft kortgele–
den al moeten constateren, dat zijn
partij zijn adviezen omtrent de
verdere reductie van het
financieringstekort in de komende
jaren in de wind heeft geslagen. Nu
moesten wij gisteren constateren,
dat hij in de jaren zestig eigenlijk
ruimte had moeten geven aan de
visie van de heer De Pous. Dan
hadden wij dit debat niet gehad. Dan
hadden wij weer ander werk kunnen
verrichten. Dat was toch een beetje
de boodschap van de minister van
Economische Zaken. Ik dank hem
overigens voor het historisch exposé.
Het is altijd goed om de these
bevestigd te zien, dat bijna alle
thema's in cycli van zo'n jaar of tien,
twintig geleden weer op de agenda
terugkeren.
Ik hecht eraan, nog een enkel
woord te wijden aan de keuze voor
de fondsconstructie. Die vormt de
kern van wat wij hier met elkaar
bespreken, met name door de
welsprekende, maar niet erg to the
point zijnde bijdrage van de heer De
Korte. Menig hoogleraar openbare
financiën zal het nodige kunnen
opmerken over de beperkte
theoretische noodzaak van een
fondsconstructie, zoals die hier
voorligt, omdat het natuurlijk altijd
mogelijk is om via de reguliere
begroting keuzen te maken en
prioriteiten te stellen, volgens de
gebruikelijke weg. Als men dat
gedurende lange tijd consequent
volhoudt, dan doet zich in feite
hetzelfde verschijnsel voor als wat
men met een fondsconstructie
beoogt te bereiken. Je kunt daar net
zo goed tegenover stellen, dat zo'n
fondsconstructie de uitdrukking is
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De heer Tommel (D66)

dat betreft is een evenwichtige
benadering hier gewenst. Wij hebben
geen behoefte aan verdere aan–
scherping op dit punt.
Dat geldt evenzeer voor het
amendement van de heer Van
Middelkoop. Ik ben overtuigd geraakt
door het argument dat de jaarlijkse
begroting Fonds economische
structuurversterking de Kamer
voldoende aanknopingspunten biedt
om zowel in de uitgaven– als in de
inkomstensfeer de tanden te laten
zien, zo dat nodig is.
Vervolgens is gesproken over de
doeleinden. Het lijkt mij goed als die
doeleinden in de wet worden
vastgelegd. Gisteren heb ik met
name aandacht gevraagd voor het
aspect van het natuurbeleid en ik
was, constateerde ik met genoegen,
niet de enige. Mijn fractie hecht
eraan als er in de wettekst een
verband tot uitdrukking komt met het
zogenoemde compensatiebeginsel,
zoais dat in het structuurschema
Groene ruimte is neergelegd, omdat
daarmee op de meest natuurlijke
wijze een verbinding wordt gelegd
tussen de grootschalige nationale
investeringsprojecten die met
FES-gelden kunnen worden
uitgevoerd en de gevolgen die dat
kan hebben voor de omgeving. Dat
compensatiebeginsel kan een
houvast bieden. De toepassing ervan
strekt zich verder uit tot de projecten
die met FES-gelden worden
gefinancierd. Ik overweeg daarom–
trent een amendement in te dienen.
Vanwege tijdgebrek is het er nog
niet, maar in de loop van deze
ochtend zal ik gaarne van mij laten
horen.

van een politieke voorkeur op
langere termijn en dat, naar de mate
waarin daarover overeenstemming
bestaat, het ook goed is om die vorm
te geven. Ik ben het wat dat betreft
met de heer Andriessen eens, dat dit
niet meer is dan het hekje dat de
heer De Korte de gelegenheid biedt
om op vakantie te gaan. Hij is daar
trouwens ook aan toe, gelet op zijn
ontmoediging waar het gaat om het
indienen van amendementen. Die
keuze kun je dus al of niet maken.
Dat heeft verder niets met ingewik–
kelde theoretische beschouwingen te
maken. Dat is gewoon een politieke
keuze.
Daar komt bij dat het voor
grootschalige investeringen van
groot belang is, dat met name in de
samenwerking tussen Rijk en private
investeerders, maar ook lokale
overheden, sprake kan zijn van
meerjarige verplichtingen. Dat kan
ook gemakkelijker worden gereali–
seerd door de fondsconstructie die er
nu ligt. Ten slotte worden de
inkomstenbronnen in het wetsvoor–
stel nauwkeurig begrensd, waardoor
zowel aan de inkomsten– als aan de
uitgavenzijde een duidelijke
afbakening ontstaat. Dat is wat ons
betreft een goede redengeving om
akkoord te gaan met deze fonds–
constructie. Op het moment dat in de
Kamer zou worden geconstateerd,
dat op langere termijn andere
prioriteiten moeten worden gesteld,

dan bestaat altijd de mogelijkheid
om de wet te wijzigen of in te
trekken. Zo eenvoudig is het volgens
mij met fondsconstructies. Ingewik–
kelder verhalen zijn niet nodig, al
sluit ik niet uit dat die nog zullen
volgen.
Voorzitter! Er is gesproken over de
mate waarin de opbrengst uit
verkoop van staatsdeelnemingen in
het saldo van het fonds zou moeten
worden verwerkt. Mijn fractie is van
oordeel dat de voorziening die de
regering nu heeft getroffen in het
fonds volstaat. Terecht kwam het
punt van de saldomutatie aan de
orde. Overigens constateer ik dat wij
bij de behandeling van dit wetsvoor–
stel wel bijzonder moedig kunnen
zijn door alle ontsnappingsmogelijk–
heden af te dichten, maar de
rekening zal uiteindelijk weer voor
ons liggen zodra er sprake is van de
bijzondere omstandigheden waar de
minister van Financiën op wees en
dan zou de staatsschuld het kind van
de rekening kunnen zijn. Wat dat
betreft was het niet gek om
herinnerd te worden aan het feit dat
in een eerdere discussie over de
aanwending van aardgasbaten die
staatsschuld door sommige fracties,
de CDA-fractie voorop, als prioriteit
werd gezien. Ik juich het alleen maar
toe dat het nu anders is, maar ik vind
het niet in de rede liggen als wij
langs een andere weg weer bij de
staatsschuld zouden uitkomen. Wat

De heer Melkert (PvdA): Ik heb geen
andere bedoelingen. De Betuwelijn is
een goed voorbeeld van hoe het kan
en hoe het in de toekomst moet. Ik
stel wel vast dat niet gegarandeerd is
dat dit steeds per definitie een
element van overweging en dus ook
van financiering binnen het kader
van het Fonds economische
structuurversterking zal zijn. Het lijkt
mij goed om dit punt in de wet te
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De heer Tommel (D66): Normaliter
hoort de compensatie bij het project.
In de berekeningen van de Betuwe–
lijn is zij bijvoorbeeld meegenomen.
Het regelen van die compensatie in
het FES zou iets nieuws zijn, omdat
het nu al gebeurt. U bedoelt
waarschijnlijk iets anders. Kunt u mij
uitleggen wat u bedoelt?
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Melkert
nemen, zodat het verband duidelijk
is.
De heer Tommel (D66): In eerste
termijn sprak u over natuurprojecten
en die staan los van de grootschalige
infrastructuur. Nu is mijn vraag: bent
u op uw schreden teruggekeerd en
bedoelt u iets wat veel kleiner is en
van nature al bij die grote projecten
hoort? Er is natuurlijk geen bezwaar
tegen om dat in de wet vast te
ieggen, hoewel de regering dat ook
al toegezegd heeft. Het is echter
nooit slecht om dat te doen, maar ik
vraag mij toch af of u nu terugkomt
op uw stelling van gisteren dat ook
natuurprojecten uit het FES kunnen
worden gefinancierd?
De heer Melkert (PvdA): Nee, ik kom
hier niet op terug. Ik nodig u uit om
de tekst over het compensatie–
beginsel in het structuurschema
Groene ruimte - op pagina 186 en
verder - nog eens te lezen. Hier zijn
een aantal uitgangspunten opgeno–
men voor de toepassing van het
compensatiebeginsel, zonder
specificatie van de projecten waarop
deze betrekking zou hebben. Wij
openen met dit fonds de mogelijk–
heid om gelden beschikbaar te
stellen voor "investeringsprojecten
van nationaal belang, waarmee
wordt beoogd de economische
structuur te versterken". Dit staat in
artikel 3, eerste lid, onder a. Het zou
goed zijn om hieraan te koppelen dat
hierop dan ook het compensatie–
beginsel van toepassing kan zijn. Met
andere woorden: dat uitgaven die
het compensatiebeginsel in de
praktijk beogen te realiseren, mede
uit het FES kunnen worden
gefinancierd.
Ik ben het helemaal met de heer
Tommel eens dat in het geval van de
Betuwelijn een precedent ligt. Wij
hebben alleen geen zekerheid dat dit
precedent in de toekomst ook voor
andere projecten gefinancierd met
FES-middelen, gevolgd zal worden.
Het lijkt ons dus goed om dit met
elkaar te verbinden. Ik zeg vervol–
gens dat de toepassing van het
compensatiebeginsel beoogt, bij te
dragen aan de totstandbrenging van
de ecologische hoofdstructuur. Ik heb
mijn opmerkingen gisteren binnen
dit kader gemaakt.

worden betaald - en ik ben niet de
enige die deze indruk had - dan heb
ik u dus verkeerd begrepen? U
koppelt het met nadruk alleen aan de
compensatie?
De heer Melkert (PvdA): Ik heb
gisteren gezegd dat mijn fractie van
mening is dat met gelden uit het
Fonds economische structuur–
versterking ook bijdragen moeten
worden geleverd aan de versnelde
totstandbrenging van de ecologische
hoofdstructuur, zoals in het
natuurbeleid voorzien. Het is dan
verder een kwestie van formulering
hoe je dit doet. Het lijkt mij dan in de
rede te liggen, zo goed mogelijk
aansluiting te zoeken bij wat er in
artikel 3 staat, namelijk de
investeringsprojecten van nationaal
belang. Je kunt de natuurcomponent
bij deze projecten dan financieren
met FES-gelden. Als dit in de wet
terecht zou komen, kan ik het niet
anders zien dan dat dit een
uitbreiding zou betekenen van de
beschikbare middelen voor de
tenuitvoerlegging van het natuur–
beleid, uitgaande van de doelstellin–
gen die al eerder tussen kabinet en
Kamer zijn besproken en die in het
kader van het structuurschema deze
week nog verder zullen worden
besproken.
De heer Tommel (D66): Mijn vraag
is...
De voorzitter: Ik verzoek u, niet te
herhalen wat u al eerder heeft
gevraagd.
De heer Tommel (D66): Voorzitter! Ik
probeer antwoord te krijgen op de
vraag of de heer Melkert uitsluit dat
natuurprojecten die niet gekoppeld
zijn aan de grootschalige investering,
worden gefinancierd uit het FES.

De heer Tommel (D66): Als ik
gisteren begrepen heb dat u vond
dat natuurprojecten in het algemeen
uit het FES zouden moeten kunnen

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Dit suggereert dat ik gisteren gezegd
zou hebben dat hèt natuurbeleid zonder nadere specificatie gefinancierd zou moeten worden uit
het Fonds economische structuur–
versterking, quod non. Het gaat om
het leggen van een verband tussen
de nationale projecten en het
natuurbeleid. Onze opvatting is dat
voor het natuurbeleid meer ruimte
moet worden gevonden. Ik heb dit
gisteren nadrukkelijk gekoppeld aan
de constatering dat we met het FES
een stevige basis leggen voor
verdere uitbreiding van de fysieke
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Fonds economische structuur–
versterking

infrastructuur. Dit was mijn
invalshoek. Hier ben ik mee
begonnen en vervolgens ben ik bij
de ecologische gevolgen hiervan
gekomen. Ik heb geconstateerd dat
wij naar een verbinding moeten
zoeken die dit ook in de praktijk tot
uitdrukking brengt en die de facto als dit verband in de wet zou worden
gelegd - versterking met zich mee
zou brengen voor het natuurbeleid.
De voorzitter: Ik stel voor, dat u uw
betoog vervolgt.
De heer Melkert (PvdA): Ik stel het
zeer op prijs, als dit kan, voorzitter!
Er is nog een ander punt. Dit
betreft de sleutelprojecten in de
ruimtelijke ordening. De minister van
Economische Zaken schudde
gisteren een stuk of 60 projecten uit
zijn mouw. Ik heb het nog eens
nagezocht. Het gaat om elf projecten
die als zodanig zijn aangewezen. Ik
heb desgewenst de publikatie bij mij
waarin dit is opgenomen. Het leek
mij interessant om deze mee te
nemen, omdat het ministerie van
Economische Zaken de tweede
ondertekenaar ervan is. Er zou toch
een gratis exemplaar voor de
minister beschikbaar moeten kunnen
komen.
Dit punt is van belang omdat de
sleutelprojecten als zodanig zijn
aangewezen omdat zij een specifieke
rijksbijdrage behoeven. Die
rijksbijdrage is betrekkelijk beperkt.
Met die betrekkelijk beperkte
rijksbijdragen kunnen in beginsel
veel particuliere middelen worden
gegenereerd. Dit is naar mijn gevoel
echt een goed voorbeeld van
publiek-private samenwerking zoals
het hoort. Het lijkt mij interessant om
te bezien of dit toch niet onder de
reikwijdte van deze wet gebracht zou
kunnen worden. Ik herhaal dan ook
graag mijn vraag in dat opzicht en
wacht het antwoord met belangstel–
ling af.

G
De heer Van Middelkoop (GPV):
Mevrouw de voorzitter! Ook
mijnerzijds dank aan de bewindslie–
den voor de beantwoording van
gisterenavond. De heer Melkert
begon met op te merken dat dit
slechte tijden zijn voor de heer
Zijlstra. Dat kan misschien waar zijn,
maar ik denk dat hij dan toch niet
helemaal het raffinement in de
beantwoording van de minister van
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Van Middelkoop
Economische Zaken heeft doorgrond.
Het aardige was immers dat met een
verwijzing naar de geschiedenis van
destijds minister Andriessen er
fijntjes op wees dat het toch vooral
de heer De Pous was geweest die
nu, zoveel jaren later, gelijk kreeg. In
het begin van het antwoord van de
minister zat dus iets van een triomf
van de CHU - nog altijd - op dit
belangrijke punt.
Er valt nog iets meer over te
zeggen. Ik heb namelijk nog eens
nagekeken wat de heer Zijlstra zelf
over deze materie heeft geschreven
in zijn memoires. Ik zal daaruit iets
voorlezen. Het gaat om de memoires
van de heer Zijlstra onder de titel
"Per slot van rekening", uitgegeven
in 1992. Op bladzijde 143 wordt
melding gemaakt van het feit dat er
in de jaren zestig nogal wat
gasinkomsten werden gegenereerd.
"Het waren dus wel interessante
additionele inkomsten" - de term
"additioneel" is gisterenavond ook
vaak genoemd - "maar wat de orde
van grootte betreft niet zodanig dat
je daar afzonderlijke begrotings–
technieken voor zou moeten
ontwikkelen. Bovendien was het zeer
waarschijnlijk dat zo'n fonds, dat
alsdan grotendeels ter beschikking
zou moeten worden gesteld van de
minister van Economische Zaken,
door deze stellig zou worden
aangewend voor additionele
uitgaven." Ik voeg daaraan toe dat
wij daarvoor inmiddels wel een
oplosslng hebben weten te vinden.
"Het zou dus een verslapping van de
algemene begrotingsdiscipline
betekenen. De tijdelijkheid van deze
inkomsten is bovendien ook maar
betrekkelijk. Dat aardgasveld is al
bijna dertig jaar in produktie" - dat
zegt hij dus in 1992 - "en samen met
additionele vondsten is er misschien
nog een voorraad van een jaar of
twintig. De oplossing is niet aparte
fondsvorming maar een trendmatige
schatting van de inkomsten als
functie van olieprijs en dollarkoers
opdat deze inkomsten geïntegreerd
in een systematisch begrotingsbeleid
kunnen worden opgenomen. Aldus
kan te zijner tijd het geleidelijk
aflopen van deze inkomsten ook in
de begroting worden verwerkt". Het
laatste punt is niet direct onze zorg
van dit moment, maar nu wij toch
iets maken voor de lange termijn,
vraag ik aan de minister van
Financiën of hij daar een reactie op
wil geven.
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Er staat nog één zin achter, die
politiek zo aardig is dat ik hem de
minister van Financiën niet wil
onthouden. Zijlstra vervolgt:
"Nogmaals een eresaluut aan
Lieftinck, maar hij heeft mij ook na
de zorgvuldige aandacht die ik hem
verschuldigd weet, niet overtuigd."
De heer Zijlstra heeft dus zijn
opvattingen kennelijk ontwikkeld in
een confrontatie met de heer De
Pous en de heer Lieftinck. Daarom is
het mooi om nu de heer Andriessen
en de heer Kok naast elkaar achter
de tafel te zien zitten om dit
wetsvoorstel te verdedigen.
Mevrouw de voorzitter! Ik ga terug
naar de actualiteiten, waarbij ik vrij
kort kan zijn. Ik ben erg nieuwsgierig
naar de vormgeving van het
amendement dat de heer Melkert
ons heeft toegezegd en ik hoop dat
het tijdig komt. Ik heb het ook nodig
om een afweging te maken tussen
dit amendement en dat van de heer
Rosenmöller. De strekking daarvan is
mij wel sympathiek, maar ik heb nog
wat twijfels over de formulering. Ik
hoop dan ook dat het amendement
tijdig kan binnenkomen.
Het kabinet geef ik aan dat het, nu
het op dit punt de hakken in het zand
heeft gezet, dit naar mijn gevoel iets
te stevig heeft gedaan. Als ten
aanzien van de uitgaven van het
fonds in de wet een zekere verbre–
ding wordt aangebracht, is er in de
toekomst helemaal geen verplichting
voor het kabinet om er ook gebruik
van te maken. Het biedt alleen maar
een extra mogelijkheid. Wij praten
dus nu over de vraag of die
mogelijkheid hier en nu bewust
uitgesloten moet worden bij het
maken van een nieuwe wet. Als deze
mogelijkheid wordt toegelaten, zoals
de heren Melkert, Rosenmöller en
Tommel willen, en ik zelf ook, dan
kan een kabinet daarna telkenmale
de afweging maken of infrastructuur–
projecten voor de volle 100% moeten
worden gefinancierd in de door mij
eerder genoemde traditionele zin, of
dat er ook andere doeleinden kunnen
worden nagestreefd.
Ik ben blij dat de minister van
Financiën zei dat er een reactie komt
van het kabinet op het interessante
rapport van de Raad voor het
binnenlands bestuur.
Dan kom ik op het amendement
dat ik heb ingediend. Eerlijk gezegd
werd ik door de reactie van de heer
Melkert alleen maar gestaafd in mijn
idee dat dit amendement noodzake–
lijk is. Hij merkte op, geïnspireerd

door de minister van Financiën, dat
je daar bij de jaarlijkse begrotings–
discussie aandacht aan moet geven.
Dat adjectief "jaarlijks" maakt mij
wantrouwig. Ik heb het wetsvoorstel
altijd zo gelezen dat er slechts in
hoogst uitzonderlijke situaties, dus
vrij weinig, van de mogelijkheid van
dat ventiel gebruik zou worden
gemaakt. Als het op deze manier
wordt uitgewerkt, denk ik dat er des
te meer reden is om vast te houden
aan dat amendement.
De minister van Economische
Zaken merkte op dat het een
discussie was over des keizers baard.
Prima, dan is er weinig verschil van
mening tussen ons. De minister van
Financiën zei daarna dat hij over dit
onderwerp geen messen wilde
trekken, maar hij hield wel een
betoog met zo'n zware argumentatie
dat er na verloop van tijd op z'n
minst een aardig padvindersmes op
tafel lag.
De bedoeling van het kabinet,
zoals neergelegd in de stukken, is
om eventueel gebruik te maken van
het fonds in een heel bijzondere
situatie, bijvoorbeeld om iets aan de
staatsschuld of aan het financierings–
tekort te doen. Naar mijn overtuiging
zou het ook zo moeten zijn. Daar
moet een zware motivering voor zijn.
Als dat de achtergrond is, zeg ik: doe
het dan via de koninklijke weg,
namelijk via wetswijziging. Als er
echt zulke barre tijden komen dat je
gebruik moet maken van dat fonds,
denk ik dat je geen beroep moet
doen op de extra extra inkomsten,
zoals wij dat gisteravond hebben
genoemd, maar dat je een beroep
moet doen op het fonds als zodanig.
Dat kan alleen maar via wetswijzi–

Fonds economische structuur–
versterking
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De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie–
den voor hun antwoord in eerste
termijn. Gisteren is er in de
avonduren uitgebreid gediscussieerd
over de vraag of het fonds een
geschikt instrument is. Van de zijde
van de VVD-fractie, door de heer De
Korte, is daar uitgebreid aandacht
voor gevraagd. Ik heb in eerste
termijn gezegd dat wij dit politieke
signaal goed begrijpen. In de jaren
negentig zijn overheidsinvesteringen
en investeringen in het algemeen
hoog op de politieke agenda
geplaatst. Wij kunnen ons voorstel–
len dat een fonds daarvoor een
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Rosenmöller
geschikt instrument is. Ik begrijp dat
de discussie over de kapitaaldienst
nog niet is afgerond en dat er een
interessante discussie is te voeren
over de wijze waarop je dit
begrotingstechnisch het beste vorm
kunt geven, zodat je er een
schoonheidsprijs mee kunt verdie–
nen. Maar ik vind dit toch een
vormkwestie en wil er in tweede
termijn niet te veel aandacht aan
besteden.
De kern van mijn inbreng in eerste
termijn is dat ik heb geprobeerd een
wijziging aan te brengen in de
besteding van het fonds. Het pleidooi
dat ik gisteren heb gehouden hield in
wezen drie elementen in.
1. Toets projecten aan het criterium
van duurzame ontwikkeling.
2. Creëer de mogelijkheid tot
verbreding van de grondslag van het
fonds. Dit gaat over de uitgavenkant.
3. Creëer de mogelijkheid van private
deelneming en eco-obligaties. Dit
gaat over de inkomstenkant van het
fonds.
Over het eerste punt, het toetsen
aan duurzame ontwikkeling van de
projecten die mede door het fonds
gefinancierd zullen worden, heb ik
gisteravond bij interruptie nog met
de minister van Economische Zaken
gesproken. Wat mij betreft is het het
één of het ander. Duurzame
ontwikkeling staat hoog op de
politieke agenda. Er wordt veel over
gesproken, maar naar de mening van
de fractie van Groen Links wordt er
te weinig aan gedaan. Strikt verbaal
gesproken, kan ik een eind meegaan
met het pleidooi van de minister.
Vroeg of laat komen wij echter voor
een keuze te staan. Het gaat of om
verbale retoriek of wij gaan er echt
iets mee doen in de vorm van
wetgeving.
Voorzitter: Deetman
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Daarom wil ik zowel bij de collega's
als bij de ministers mijn amende–
ment op stuk nr. 9 (herdruk) nog
eens warm aanbevelen. Ik vraag in
dat amendement niets meer of
minder dan het volgende. Ik lees nu
even voor uit eigen werk. Dat is veel
minder leuk dan voorlezen uit het
werk van een ander. Aan de
toekenning van een bijdrage wordt
de voorwaarde verbonden dat
daarmee uitsluitend projecten
bedoeld als in artikel 1 - de tekst van
het kabinet - worden gefinancierd
waarbij in een toets is vastgesteld
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dat zij geen negatieve bijdrage
leveren aan een duurzame ontwikke–
Mng.
Als wij het anno 1994 niet meer
eens kunnen worden of zijn over zo'n
defensieve, additionele formulering
betreffende dit grootschalige fonds,
dan heb ik de neiging erg somber te
worden over de mogelijkheden die er
überhaupt zijn betreffende duur–
zaamheid in de toekomst. Kunnen
wij dan nog wel grootschalig
investeren zonder dat het de
toekomstige generatie schade zal
doen? Het gaat om grootschalige
investeringen en om een nationaal,
economisch belang. Dat het een
grootschalig fonds is, daarover ben
ik het eens met de minister van
Financiën. Toch zou ik over dit punt
graag een nadere beschouwing van
de minister willen horen.
Een ander punt is de verbreding
van de grondslag van het fonds. Dat
is een andere discussie dan die over
de vraag of je de projecten die in het
huidige FES mogelijkerwijze worden
gefinancierd, voorziet van een
duurzaamheidscriterium en toetst, of
dat je de mogelijkheid creëert om de
grondslag van het fonds te verbre–
den. Ook ik vind het jammer dat de
woordvoerder van de fractie van de
Partij van de Arbeid, de heer Melkert,
ons nog niet de gelegenheid heeft
gegeven zijn mogelijke amendement
in te zien.
Ik heb begrepen dat dat amende–
ment er komt. Wat is echter zeker nu
ik de heren Melkert en Reitsma
samen in een bankje zie zitten? Voor
mij wordt alles nog onzekerder nu de
heer Melkert zoëven heeft aangege–
ven hoe het amendement er
ongeveer zal uitzien. Ik denk daarbij
tevens aan de beschouwing van de
heer Reitsma gisteravond. Dat
betekent dat wij vroeg of laat een
derde termijn moeten hebben. Wij
zullen het debat niet kunnen
afronden zonder op een serieuze
manier kennis te hebben kunnen
nemen van een mogelijk amende–
ment van de coalitie of een
amendement van de heer Melkert.
Gezien de huidige stand van de
discussie mag ik het misschien zo
samenvatten. Ik vind dat teleurstel–
lend omdat de heer Melkert gisteren
nadrukkelijk vijf punten heeft
genoemd die voor zijn fractie van
belang zijn als sectoren waarvoor het
FES eventueel projecten moet
financieren. Ontwikkeling is
nadrukkelijk een van die factoren. Hij

heeft een relatie gelegd met het
Groenfonds.
Voorzitter! De minister heeft in zijn
eerste termijn de kaken op elkaar
gehouden als het gaat om het lijstje
van sectoren of onderwerpen
waarmee het FES een relatie zou
kunnen hebben. De algemene criteria
zijn geformuleerd: investeren,
nationaal belang, versterking van de
economische structuur. Daaraan is
min of meer inhoud gegeven in de
concrete sectoren verkeer en vervoer,
kennisinfrastructuur, bodemsanering
voor zover deze noodzakelijk
investeringen dwars zit - anders kan
ik het niet verstaan - en recreatie en
toerisme. Sommigen in de Kamer
hebben gezegd dat deze sectoren
moeten worden uitgebreid. Ik was
daar een van. De minister wil die
discussie echter niet aangaan omdat
anderen in de Kamer zeggen dat er
best een sector af kan. Hij wil geen
ruzie met de Kamer. De sector
recreatie en toerisme wil hij
behouden. Aan projecten als
natuurontwikkeling, grootschalige
energiebesparing, recyclingindustrie
en bodemsanering die niet strikt een
relatie heeft met grootschalige
investeringsprojecten die direct op
stapel staan, wil hij zich niet
bezondigen. Hij gaat uit van het idee:
als ik mijn kaken op elkaar houd, dan
streep ik de verschillende delen van
de Kamer tegen elkaar weg en dan
houd ik mooi mijn lijstje met vier
punten. Die houding van de minister
is eerlijk gezegd een beetje een
kwalijke vorm van beantwoording.
Het is immers absoluut niet
inhoudelijk, terwijl het hier uiteinde–
lijk wel gaat over de vraag welke
richting van investeringen je zou
willen bepleiten. Wat dat betreft
moet ik zeggen - in tegenstelling tot
de berichten die je daar in de media
soms over hoort - dat het hier gaat
om een discussie tussen Kamer en
kabinet die voor jaren de criteria en
de richting vastleggen waarin
miljarden voor de toekomst
geïnvesteerd zullen worden. In die
zin is het een uitermate belangrijk
debat. Dat wordt volgens mij soms
wel eens vergeten, als ik die 25
regels in de krant lees. Het gaat hier
echter wel degelijk om de wijze
waarop wij de besteding van
miljarden voor de toekomst gaan
vaststellen.
Bij de algemene beschouwing in
1993 hebben wij een motie van mijn
toenmalige fractievoorzitter
aangenomen. Daarbij was het
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volgende een van de overwegmgen.
Ik houd dat overigens niet alleen de
collega's in de Kamer, maar ook het
kabinet voor. Die motie is toen
immers breed aanvaard. Die
overweging luidde letterlijk dat
"duurzame ontwikkeling de komende
decennia grote investeringen vraagt,
zowel van het bedrijfsleven als van
de overheid in energiebesparing,
natuurontwikkeling, openbaar
vervoer, milieuvriendelijker bouwen,
water– en bodemkwaliteit en
technologie-overdracht". Vandaag
hebben wij het over de grote
investeringen voor de komende
decennia en wat dat van de overheid
vraagt. Als wij anderhalf jaar na het
aanvaarden van die motie op een
heel selectieve wijze een aantal
sectoren schrappen en een aantal
andere sectoren benoemen in de
richting waarin de FES-gelden
zouden kunnen worden gesluisd, dan
zeg ik tegen het kabinet dat ik dat
een heel selectieve manier vind van
omgaan met een breed aanvaarde
motie. Ik vind dat ook een tekortko–
ming in de richting van de Kamer en
ik zou het kabinet in optimale zin
willen uitdagen om uitvoering te
geven aan die motie. Als je dat op
dit moment niet doet voor de
sectoren die in die motie zijn
verwoord, dan vraag ik mij af welk
moment er dan nog bestaat om
grootschalige investeringsprojecten
af te spreken, ook tussen Kamer en
kabinet, in die door de breed
aanvaarde motie bepleitte richting. Ik
vind het eerlijk gezegd een uitermate
ernstige zaak.
Het derde punt was ons pleidooi
om aan de inkomstenkant de zaak
iets te verbreden en de mogelijkheid
te creëren voor private deelnemin–
gen, eco-obligaties, etcetera. De
minister van Financiën vond het een
uitermate waardevolle en zinvolle
suggestie die wij niet onder tafel
moeten schoffelen. Sterker nog, de
gedachte was te goed voor het FES.
Toen dacht ik: "Wat moet ik hier nu
mee aan"? Ik vind het FES zonder
die gedachte immers niet goed
genoeg. Dan dreigen wij in een
patstelling terecht te komen. Dat is
niet goed. Ik vraag de minister,
nogmaals, waarom die gedachte te
goed is voor het FES. Wat mij betreft
is er maar één logische redenering
en dat is dat het kabinet de
FES-gelden wil besteden aan een
beperkt aantal sectoren, dat zij niet
de verbreding wil aanbrengen in de
door mij bepleite richting van de
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milieusector en dat zij geen toets wil
voor de projecten op duurzame
ontwikkeling. Dan is het ook logisch
dat je geen appel doet aan de
samenlevmg om eco-obligaties,
etcetera, te genereren. Het miljarden–
fonds, het FES, is dan, zwart/wit
gezegd, gesloten voor dat soort
vormen van investeringen in de
richting van duurzame ontwikkeling.
Dan moet je het ook niet doen. Dat
ben ik met de minister eens.
Ik rond af. Ik heb geprobeerd om
met drie inhoudelijke amendemen–
ten, die culmineren in een amende–
ment dat leidt tot een andere
naamgeving van het fonds, in de
samenhang van het fonds iets te
wijzigen en toe te voegen. De
conclusie mijnerzijds is niet anders
dan dat het kabinet dat collectief
afhoudt. Ik vind dat uitermate ernstig
en laakbaar. Laakbaar is een zwaar
woord, maar ik gebruik het omdat
het hier gaat om iets dat wij niet
morgen doen, maar waarvan wij de
komende tien, twintig, dertig jaar
hopen te profiteren. Het gaat
vandaag om een debat dat zijn
schaduw ver, ver vooruit werpt. Ik
hoop dus op een iets meer construc–
tieve en inhoudelijke reactie van het
kabinet. Ik hoop op een reactie waar
wij ook in de komende tien, vijftien,
twintig jaar plezier van kunnen
hebben.

D
De heer Tommel (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik sluit mij graag aan bij
de dank van de voorgaande sprekers
voor het antwoord van beide
bewindslieden. Ik heb geconstateerd,
dat zij één koers trekken en dat is
des te prettiger, omdat de minister
van Economische Zaken mij laatst
heeft gezegd, dat je nooit twee
kapiteins op één schip moet zetten,
omdat het altijd fout afloopt en er
altijd ruzie ontstaat. Hier hebben wij
te maken met twee kapiteins op één
schip. Wij wachten het af. Tot nu toe
hebben zij het samen redelijk
gerooid.
Ik zal nog ingaan op de kwestie
van de fondsconstructie, de
inkomstenkant en de uitgavenkant.
Allereerst de fondsconstructie. Ik kan
mij goed vinden in de genuanceerde
bijdrage die de minister van
Financiën heeft gegeven. Het blijft
een afweging. Ook een fonds–
constructie heeft bezwaren. Wij
zullen ons er niet tegen verzetten.
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Ik wil nog wel een lastig punt aan
de orde stellen. Als je geld uit het
FES besteedt voor uitgaven uit het
Infrastructuurfonds en dus het geld
overboekt naar het Infrastructuur–
fonds, blijft de vraag over, waar de
prioriteiten worden bepaald. Worden
de prioriteiten ter zake van de
normale infrastructuuruitgaven
bepaald via het Infrastructuurfonds
en komt er vervolgens een initiatief
van beide bewindslieden als
beheerder van het FES om daar–
bovenop een aantal infrastructuur–
projecten van zodanig belang te
verklaren dat ze buiten de normale
afweging vallen? Stellen zij dan geld
uit het FES ter beschikking dat dan
wordt overgeboekt naar het
Infrastructuurfonds? Zijn dat
projecten die men kennelijk in het
kader van het Infrastructuurfonds
niet zo belangnjk heeft gevonden?
Dat zou toch een merkwaardige
contradictie zijn. Of gaat het
andersom? Wordt er eerst in het FES
een afweging gemaakt ter zake van
projecten die van bijzondere
nationale betekenis zijn en wordt dan
het geld overgeboekt naar het
Infrastructuurfonds? Het risico is
aanwezig, dat het Infrastructuurfonds
die projecten niet van nationaal
belang acht en ze teruggeeft.
Kortom, wie beslist waar? Daar
speelt de vraag naar de additionali–
teit een belangrijk rol. Gisteren is van
de kant van de regering gezegd, dat
wij daar zelf bij zijn. Dat is waar,
maar hier ligt het heel specifiek als
een vraag. Het Infrastructuurfonds is
gemaakt om prioriteiten af te kunnen
wegen. Ik hoor graag een uiteenzet–
ting over de besluitvorming en de
afweging. Waar vinden die plaats?
Wat zijn normale infrastructuur–
projecten? Welke zijn van zodanig
grote betekenis, dat ze uit het FES
moeten worden betaald?
Voorzitter! Dit wat de fonds–
constructie en de ingewikkelde
relatie met het Infrastructuurfonds
betreft. Ik kom thans over de
inkomstenkant te spreken. De
opvatting van mij fractie is, dat je
geen onnodige rigiditeiten moet
inbouwen. Vanult die optiek kijk ik
aan tegen de opmerkingen die
gemaakt zijn over de verkoop van
staatsdeelnemingen anders dan die
van de KPN en de mogelijk extra
inkomsten uit nieuw af te sluiten
aardgasexportcontracten. Als je nu
heel rigide zou verklaren, dat al die
inkomsten in het FES moeten, zonder
het maken van een afweging, bouw

2 februari 1994
TK46

46-3562

Tommel
je rigiditeiten m, waarvan je vreselijk
spijt kunt krijgen. De minister van
Financiën heeft daarop gisteren
gewezen. Dat betoog spreekt ons
aan. Je moet ervoor oppassen niet
het slachtoffer te worden van
politieke modes. De mode van
vandaag is investeringen en de
mode van gisteren is dan automa–
tisch de collectieve-lastendruk en het
financieringstekort. Zo kijken wij er
niet tegenaan. Ook de minister van
Financiën heeft erop gewezen, dat je
er wel eens spijt van kunt krijgen, als
je nu al bepaalt, dat al die extra
inkomsten - los van de vraag, of het
veel is - per definitie in het FES
gestort moeten worden. Wij
onderschrijven zijn betoog en pleiten
ervoor om niet nu al dit soort
rigiditeiten in te bouwen.
Daar komt het volgende bij. De
minister van Financiën heeft terecht
gezegd dat er bij de verkoop van
staatsdeelnemingen sprake is van
saldering. Als er nieuwe deelnemin–
gen worden aangegaan, moet dat
ook uit dit fonds gefinancierd
worden. Dat is logisch, maar het
wordt dan allemaal wel erg
ingewikkeld.
Voorts zijn wij eigenlijk helemaal
geen voorstander van nieuwe
aardgasexportcontracten. Je moet
vreselijk zuinig zijn op het beetje
aardgas dat wij hebben. Dit geidt
zeker bij een energie-intensieve
economie met energie-intensieve
bedrijfstakken. Wij hadden het over
het omzetten van ondergronds in
bovengronds vermogen. Moet je dan
om puur economische redenen niet
kiezen voor een nadere discussie
over de vraag of het ondergronds
vermogen niet ingezet moet worden
voor het versterken van de eigen
economische infrastructuur in die
sectoren met een hoge energie–
behoefte? Ik heb gisteren ook
gesproken over de vraag hoe je de
slag naar meer duurzaamheid maakt.
Dat geldt ook op dit punt. Ik stel mij
dit voor in plaats van het simpelweg
exporteren van het gas en met het
daarvoor verkregen geld een
infrastructuur aanleggen.
Ook om deze redenen lijkt het ons
niet verstandig om je vast te leggen
op de uitspraak dat de inkomsten
van nieuwe exportcontracten
automatisch gestort moeten worden
in het Fonds economische structuur–
versterking. Het sluiten van
dergelijke exportcontracten lijkt ons
überhaupt niet juist. Dit is nu niet
echt uitvoerig aan de orde, maar de

regering moet weten dat wij menen
dat ter zake terughoudendheid
betracht moet worden.
Nu iets over de uitgaven. De
duurzaamheid vormt wat ons betreft
de hoofdmoot van de discussie. De
inbreng van de regering en van bijna
alle woordvoerders hierover heeft
mij ernstig teleurgesteld Nederland
moet de slag naar een duurzame
samenleving maken. Dat is heel wat
anders dan het nemen van compen–
serende maatregelen, als de natuur
ernstig wordt aangetast bij de
uitvoering van grote infrastructuur–
projecten. Dit is zo vanzelfsprekend
dat wij hier niet over hoeven te
spreken.
Het gaat er echter om ook de
investeringen te richten op een
duurzame samenleving, ook in
economisch opzicht. Dan kun je niet
alleen tevreden zijn met weliswaar
heel nuttige zaken, zoals investerin–
gen in stadsgewestelijk openbaar
vervoer. Op het ogenblik gaat het
grote geld evenwel naar onder meer
de Betuwelijn. Ik kan tegen deze
achtergrond werkehjk niet de
uitspraak verantwoorden dat je een
slag maakt in de richting van een
duurzame samenleving. Dat kan niet.
Je probeert niet alleen de modal
split te wijzigen, dus minder
vrachtvervoer per vrachtwagen en
meer vervoer per trein. Dat is
namelijk de optiek van de duurzaam–
heid. Het hangt overigens helemaal
af van de wijze waarop het project
wordt uitgevoerd, of je uiteindelijk
wel kunt spreken van een positief
resultaat in die richting.
Collega Rosenmöller vraagt om
een toets op negatieve effecten. Dat
is het allerminste wat je kunt vragen.
Uiteraard zullen wij dat verzoek
steunen.
Het beeld dat de regering ons
voorschotelt, straalt tevredenheid uit
omdat er wordt gewerkt in de
richting van duurzaamheid. Kennelijk
hanteren wij verschillende meetlat–
ten. Zoals gezegd, vind ik dat
teleurstellend. Dit geldt ook voor
hetgeen collega Melkert vanmorgen
te melden had. Gisteravond had hij
mij evenwel de hoop gegeven dat
ook de PvdA het nuttig zou vinden
dat natuurprojecten as such uit dit
fonds betaald konden worden. Let
wel, daarmee neem je geen
verplichting op je. Immers, de
regering moet een voorstel doen.
Maar de beperking tot alleen maar
die zaken die samenhangen met de
aan te richten schade door de
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uitvoering van grootschalige
projecten - dat is de compensatie–
gedachte - is zo vanzelfsprekend dat
ik, eerlijk gezegd, niet vreselijk
geïnteresseerd ben in een dergelijk
amendement. Het is wel prima, maar
het voegt niet veel toe.
De heer Rosenmöller (Groen Liriks):
Met alle respect voor de heer
Tommel, maar hij begon zijn bijdrage
in tweede termijn op dit punt met
zijn teleurstelling uit te spreken over
hoe door de regering en de Kamer
op dit punt over duurzaamheid was
gesproken. Ik voel mij op dat punt
aangesproken. Ik vraag hem op dit
punt enige nuancering aan te
brengen. Wat mij opviel, was dat
onder andere door de kleine
christelijke fracties en ondergete–
kende en ook door de PvdA - maar
wel anders ingekleurd en te weinig;
dat geef ik onmiddellijk toe - wel
degelijk meer dan gemiddeld
aandacht voor dit vraagstuk is
gevraagd. Sterker nog, ik heb dit
omgezet in amendementen. Van de
heer Tommel heb ik geen amende–
menten gezien. Nu werpt hij zich
namens de fractie van D66 een
beetje op als kampioen van de
duurzaamheid in dit debat. Dat vind
ik mooi, maar ik vind dat niet
waargemaakt in alle voorwerk tot nu
toe in de zin van amendering. Mag ik
hieruit in elk geval afleiden dat de
amendementen die ik heb ingediend,
door de heer Tommel gesteund
zullen worden?
De heer Tommel (D66): De heer
Rosenmöller moet mij goed
verstaan. Ik heb niet gezegd dat de
Kamer mij teleurgesteld heeft, maar
dat de meerderheid mij teleurgesteld
heeft. Daar hoort de heer Rosenmöl–
ler zeker niet bij. Wat de amendering
betreft staan de letterlijke teksten
ongeveer in onze bijdrage aan de
schriftelijke voorbereiding, zowel in
het voorlopig verslag als in het
eindverslag. De heer Rosenmöller
hoeft dus niet bang te zijn dat wij
zijn amendementen niet zullen
steunen. Integendeel, ik heb met heel
veel waardering gehoord wat hij
daarover vandaag en gisteren heeft
opgemerkt. Daarover is dus geen
misverstand.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat leek even zo. Maar dan ben ik
blij met de steun voor onze
amendementen.
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De heer Tommel (D66): Daarover
hoeft geen spoor van twijfel te zijn.
Ik probeer mijn betoog te houden
uit dezelfde geesteshouding als de
heer Rosenmöller heeft gedaan. Ik
wil ook helemaal geen kampioen van
het debat zijn, in de zin van de beste
zijn wat betreft het meer op
duurzame ontwikkeling richten van
dit fonds. Ik heb die pretentie
helemaal niet. Ik constateer wel dat
in deze Kamer, waar zo vaak over
duurzaamheid wordt gesproken in
totaliteit en waar daaraan lippen–
dienst wordt bewezen, van de zijde
van het CDA helemaal geen
aandacht voor dit punt in positieve
zin is geweest, maar alleen aandacht
in afgrendelende zin. En wij komen
elkaar straks weer tegen op
verkiezingsbijeenkomsten, waar ik
dan steeds weer hoor praten over
duurzaamheid en rentmeesterschap.
Dat zou ik hier zo graag omgezet
willen zien, waar het erom gaat aan
uitgaven richting te geven. Laat men
dat hier dan ook eens doen. Over
collega De Korte hoef ik het verder
niet te hebben, want die heeft
daaraan ook niet echt een positieve
bijdrage geleverd. Ik had enige hoop
dat de heer Melkert dat gisteren wel
zou doen. Het stelt mij enigszins
teleur dat hij vandaag zo terugkrab–
belt.
De heer Melkert (PvdA) Ik vind in
elk geval dat de heer Tommel als
kampioen commentator uit dit debat
te voorschijn komt. Bij alle welspre–
kendheid en geesteshouding die
kennelijk de juiste richting uit wijzen,
heb ik nog niet gehoord hoe hij
graag zou zien dat dit fonds zou
functioneren, onder andere voor de
projecten waarvoor het kabinet heeft
gekozen. Behalve die befaamde 104
mln. van gisteren stemt zijn fractie
daar kennelijk mee in. Ik heb
tenminste niets anders daarover
gehoord, laat staan over de richting
van de besteding van de fonds–
middelen in de toekomst. Ik prijs de
heer Rosenmöller dat hij daar
nadrukkelijk voorstellen voor heeft
gedaan. Die kunnen wij beoordelen.
Wij kunnen daar voor of tegen zijn.
De heer Tommel houdt een uitvoerig
betoog, hij neemt iedereen die hier
zit, behalve de heer Rosenmöller,
onder de arm en zegt dat wij het niet
goed doen. Hij geeft echter zelf niet
aan hoe het wel moet. Kan hij
toelichten wat eigenlijk de voorstel–
len van D66 zijn?
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De heer Tommel (D66): Ik ben daar
gisteren uitvoerig op ingegaan. Wij
hebben gezegd dat bijvoorbeeld
projecten op het gebied van
natuurbouw en natuurbescherming
in Nederland thuishoren in duurzame
ontwikkeling en dat dit ook zou
moeten kunnen. De heer Melkert
koppelt het alleen maar aan grote
infrastructuurprojecten. Ik leg die
koppeling niet.
De heer Melkert (PvdA): Doe daar
dan eens een voorstel voor.
De heer Tommel (D66): Waarom zou
ik voorstellen doen als er geen schijn
van kans is om die voorstellen ook
gerealiseerd te krijgen?
De heer Melkert (PvdA): Hoe weet u
dat nu? U lijdt aan dezelfde
ontmoediging als de heer De Korte.
Wat is dit nu? Zo kennen wij D66
toch niet. De sfeer van optimisme die
uw partij wil uitstralen, moet u toch
ook in dit debat inbrengen?
De heer Tommel (D66): Mijn
optimisme is groot. Ik zeg tegen de
heer Melkert dat er betere tijden
komen na 3 mei. Ik verschiet mijn
kruit niet nu. Ik wacht even tot de
tijden beter zijn.
De heer Melkert (PvdA): Dan zijn
dus al vele miljarden in dit fonds tot
besteding gebracht. U loopt achter
de feiten aan.
De heer Tommel (D66): Dit doe ik
absoluut niet. Het is u kennelijk
ontgaan, maar ik heb gisteren
gezegd dat wij met de bestedingen
van het fonds instemmen, op twee
uitzonderingen na. De eerste betreft
de gelden voor wegenaanleg die uit
de extra investeringsimpuls komen.
Hiervoor heb ik een amendement
ingediend. De tweede uitzondering
betreft de gelden die voor de
Betuwelijn bestemd zijn, nu deze op
de voorgestelde wijze wordt
aangelegd. Dit was allemaal bekend.
De heer Melkert (PvdA): Dat is
duidelijk, maar dan moet u ophou–
den met uw hele betoog dat het
fonds niet deugt en dat dus degenen
die het steunen, niet deugen. Op
deze twee punten bent u duidelijk. U
accepteert dus de rest en dat is het
leeuwedeel. Als ik dit constateer,
vind ik de toonhoogte van uw
betoog niet helemaal goed gekozen.
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De heer Tommel (D66): Het is
absoluut niet het leeuwedeel. U moet
de cijfers nakijken. Het leeuwedeel
van de uitgaven zit voorlopig in de
Betuwelijn. Op de voorgestelde wijze
aangelegd, draagt deze naar onze
mening onvoldoende bij tot
duurzame ontwikkeling. Dan heb ik
dus nogal wat geld te besteden aan
andere doeleinden. Hoe de HSL
wordt aangelegd, zullen wij nog
bekijken. Hiervoor hebben wij nog
niet eens een voorstel. Ik vind het
prima dat u op voorhand ermee
akkoord gaat, hoe die ook wordt
aangelegd, maar ik wens mij een
oordeel erover voor te behouden. Zo
helder is het. Allerlei uitgaven uit het
fonds die kunnen en zullen worden
gedaan en waarvoor er nu nog geen
voorstellen zijn, zullen wij beoorde–
len op het moment dat wij de
projecten zelf kunnen beoordelen. De
intentie is heel helder en die heb ik
ook gisteren gegeven: wij gaan
akkoord met de richting die het
kabinet hierin koerst. Wij vinden de
HSL belangrijk en de uitgaven voor
technologiebeleid, die 250 mln.,
spreken ons zeer aan. Sterker nog, ik
heb gezegd dat wij graag meer geld
hieraan uitgeven. Meer duidelijkheid
kan ik, denk ik, niet geven.
Dit brengt mij automatisch op de
250 mln. voor kennisinfrastructuur. Ik
heb gisteren de minister van
Economische Zaken gevraagd, nader
op een aantal projecten in te gaan.
Hij heeft dit om des tijds wille
gisteravond nagelaten, waarvoor ik
alle begrip heb, maar ik vraag hem
nu toch, in elk geval op een paar
projecten in te gaan. Ik heb er
gisteren een genoemd en voeg
hieraan de in-situ-bodemsanering
toe. Dit is een vrij omvangrijk
project, dat er in principe interessant
uitziet. Mij hebben hierover twee
opmerkingen van naar mijn gevoel
deskundige zijde bereikt. De eerste is
dat wij het nu al vijftien jaar
proberen en dat het nooit iets van
betekenis heeft opgeleverd. Waarom
denkt men dat het op deze manier
wel kan? Simpelweg is de vraag:
gooi je het geld niet weg? De tweede
opmerking is dat het zelfs bij een
optimaal resultaat geen bodem kan
opleveren die voldoet aan de
normen die de regering zelf stelt. Dit
lijken mij twee relevante punten. Wil
de minister hierop ingaan?
Wil de minister verder ingaan op
de vragen die er nog liggen,
bijvoorbeeld in de sector luchtvaart?
De minister zei zelf dat hij met het
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Tommel
geld dat hij nu gekregen heeft,
voorlopig uit de voeten kan. Hoe
moet daarmee dan worden
omgegaan?
Mijn amendement over de 104
mln. heb ik intussen toegelicht. Het
betreft de wegencomponent van de
investeringsimpuls. Het amendement
brengt ons in een technisch lastige
positie. De begroting van het
Infrastructuurfonds moest worden
goedgekeurd. Ik kon moeilijk vragen,
deze tot een nader moment aan te
houden, waarmee alle uitgaven
onduidelijk zouden blijven. Aanne–
ming van het amendement brengt
dus een wijziging van de vastge–
stelde begroting mee.
In afwachting van het antwoord
van de regering meld ik dat wij in
ieder geval het huidige wetsvoorstel
zullen steunen, zij het met beperkt
enthousiasme.
De heer Reitsma (CDA): De heer
Tommel haalt de 104 mln. uit het
Infrastructuurfonds. Het totale
Infrastructuurfonds is belegd in
projecten, die allemaal in het MIT
verwerkt zijn. Wij hebben de
stemming over het Infrastructuur–
fonds gehad. Als de heer Tommel nu
104 mln. uit het fonds haalt, moet hij
aangeven welk project hij schrapt.
Anders is het een vaag voorstel,
waar wij niets mee kunnen, en is het
meer retoriek dan daden. Hij moet
nu concreet aangeven wat hij
werkelijk schrapt in het fonds.
Anders heeft dit amendement geen
enkele betekenis.
De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Het zijn precies die projecten
waarvoor de extra investerings–
impuls geldt en die zijn in het MIT
duidelijk genoemd.
De heer Reitsma (CDA): In 1994
wordt een aanzienlijk bedrag vanuit
het FES in het Infrastructuurfonds
gestort. Ik weet niet uit mijn hoofd
hoe groot dat bedrag precies is,
maar het zal gaan om 700 mln. a 800
mln., althans om een bedrag in die
orde van grootte. U haalt nu 104
mln. uit dit fonds en daarom wil ik
heel duidelijk van u horen welke
projecten van de totale groep die
met het FES wordt gefinancierd,
geschrapt zullen worden. Dat heeft u
niet aangegeven. Daarnaast wijs ik
erop, dat er meer gebeurt, want het
bedrag is veel groter.

voorzitter, het bedrag is veel groter.
Het bedrag van 104 mln. is de
bijdrage van het FES aan de
wegenprojecten. Die staan vermeld
in 23400-A, stuk nr. 3, bijlage II en
wel op de bladzijden 23 t/m 27.
De heer Reitsma (CDA): Dat stuk
hebt u dus voor u. Leest u nu eens
voor welke projecten u geschrapt
wilt hebben. Dan wordt het debat
helder. Voor mij is het nu gebakken
lucht. Als u aangeeft om welke
projecten het gaat, weten de burgers
in Nederland ook precies wat D66
schrapt in het voorgenomen beleid.
De heer Tommel (D66): Ik zal u de
stukken straks geven en eventueel
kunnen ze als noot aan de Handelin–
gen worden toegevoegd. Misschien
moet ik de verschillende projecten bij
elkaar zetten. Zij staan echter in het
genoemde stuk vermeld. Bovendien
had ik gedacht, dat u deze projecten
wel zou kennen.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik wil nog een vraag
stellen die ook al in eerste termijn is
gesteld, maar die nog niet is
beantwoord. Dat is wel een meer
technische vraag. De heer Tommel
geeft 104 mln. minder aan een fonds,
in dit geval het Infrastructuurfonds,
waarover de Kamer reeds heeft
beraadslaagd en dat door haar al is
geaccordeerd. Hoe denkt de heer
Tommel dat technisch te regelen? Ik
wil namelijk niet door de aanvaar–
ding van zijn amendement in een
zeer bizarre begrotingstechnische
situatie terechtkomen. Misschien kan
de minister van Financiën op dit punt
enige duidelijkheid verschaffen, maar
deze zaak moet wel opgehelderd zijn
voordat het amendement in
stemming komt.

behandelen. Dat zou naar mijn
gevoel niet redelijk zijn geweest.
Daarom hebben we gekozen voor de
constructie die is vermeld in de
herdruk van het amendement. Die
houdt in dat de begroting van het
Infrastructuurfonds zal moeten
worden aangepast als het amende–
ment wordt aangenomen. Ik kan nu
niet met een amendement de
begroting van het Infrastructuurfonds
wijzigen. Er doet zich op dit punt dus
een technisch probleem gevoelen.
Dat is een gevolg van het feit dat wij
de begroting van het Infrastructuur–
fonds eerder hebben behandeld. Ik
zou thans ook niet weten hoe je dat
technische probleem zou kunnen
vermijden.
De voorzitter: Ik meen, dat u met
deze conclusie de vraag van de heer
Reitsma voldoende heeft beant–
woord. Er komen nog meer
woordvoerders.

D
De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Ik wil de twee bewindslieden graag
danken voor hun antwoorden. Er is
duidelijk reden voor een tweede
termijn. Dat bleek uit de woorden
van de voorgaande sprekers en dat
zal ook blijken uit mijn woorden.
Ik vind het prima dat met deze
discussie opnieuw duidelijk wordt,
dat het onderwerp "infrastructuur"
hoger op de politieke agenda is
komen te staan. Daarmee zijn wij het
roerend eens. Ook de politieke wil is
aanwezig om te gaan herschikken.
Alleen, dat gebeurt nog niet met pijn
lijden bij de consumptieve uitgaven.
Dat is eigenlijk het enige wat nog
ontbreekt, maar het hoort er wel bij.
Als je vindt dat iets hoger op de
agenda moet worden geplaatst,
betekent dat, dat iets anders lager op
de agenda moet komen. Welnu, daar
zijn wij in dit huis nog niet aan toe.
Daarom zitten wij met zo'n construc–
tie als het FES, waarbij de financie–
ring bovendien voorfinanciering blijkt
te zijn. Dat is jammer. Er is inmiddels
een goede discussie en ook een
goede gang van zaken. Wij zijn er in
dit huis echter grotendeels nog niet
aan toe om er met pijn ook iets voor
over te hebben. Ik vind het toch de
moeite waard om dat op te merken.
Herschikken; dat zouden wij eigenlijk
moeten doen.

De heer Tommel (D66): Jawel,

De heer Tommel (D66): Voorzitter! In
formele zin staat aan de inkomsten–
kant van het Infrastructuurfonds een
bijdrage uit het Fonds economische
structuurversterking. Die bijdrage
moeten wij terugboeken met een
bedrag van 104 mln. naar dat Fonds
economische structuurversterking.
Het lastige van de zaak is, dat de ene
begroting al vastgesteld is en wij de
andere vandaag vaststellen. Dat kon
ook niet anders. Als wij zo niet
hadden willen handelen, hadden wij
moeten vragen de behandeling van
de begroting van het Infrastructuur–
fonds aan te houden tot het moment
waarop wij deze begroting konden

De heer Melkert (PvdA): Dit lijkt mij
toch een misverstand over datgene
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De Korte
waar wij nu mee bezig zijn. Wij
leggen voor een lange periode
uitgaven vast uitsluitend binnen de
investeringssfeer. Per implicatie
bestem je die uitgaven niet voor
andere categorieën van mogelijke
uitgaven. Daarmee heb je een keuze
gedaan. Het zou wat anders zijn, als
het ging om lopende uitgaven die al
voor iets bestemd zijn. Dan zul je
inderdaad een nadere keuze moeten
doen en dus in uw terminologie pijn
moeten lijden. Die terminologie
deugt echter niet, omdat ze
betrekking heeft op uitgaven die zich
nog moeten voordoen. Je zou zelfs
kunnen zeggen dat er impliciet pijn
wordt geleden in die zin, dat die
gelden niet voor leuke dingen
kunnen worden besteed. Dat is de
keuze die met deze fondsconstructie
wordt gedaan, dus waar heeft u het
over?

uiteindelijk ook door minister
Andriessen worden toegepast. Maar
ja, dit geldt natuurlijk voor komende
kabinetsperiodes. Wat dat betreft,
ben ik wel wat optimistischer
geworden na de opmerkingen van
minister Kok.

De heer De Korte (VVD): Dat zou
natuurlijk waar zijn, als je met
zekerheid kon beschikken over de
gelden in deze fondsconstructie. Als
bij wijze van spreken al juridisch
vastlag dat die inkomsten er zouden
zijn, dan zou u gelijk hebben. Oat is
echter niet zo. Om de zaak een beetje
op te rekken, moet er via een omweg
worden gewerkt met voor–
financiering om vervolgens die heel
nuttige uitgaven daaruit te kunnen
bestemmen; trouwens, allemaal naar
het volgende kabinet toe. Ik vind
toch dat ik dit moet zeggen.
Ik vond overigens dat de minister
van Economische Zaken een heel
interessante vergelijking maakte
tussen het budget van de rijksover–
heid en het budget van het gezin De
Korte. Hij vermoedde reeds
spaarzaamheid in mijn gezinssfeer.
Dat klopt ook, want wij zijn spaar–
zaam, wat kennelijk past bij de goede
traditie waar de heer Andriessen van
houdt. Het zou eigenlijk beter zijn
geweest - dat zei ik al in een
interruptie - wanneer de minister
had gedacht aan zijn vroegere
werkgever, Van Leer's Vaten, want
dat zou een zinvollere vergelijking
hebben opgeleverd. Ook daaruit zou
hij geleerd hebben dat bij Van Leer's
Vaten langdurige beslissingen en
uitgaven in de duurzame sfeer
gingen via een soort investerings–
rekening, waarop werd afgeschreven
en waar een langjarig stramien op
werd nagehouden,dus een
kapitaaldienst. Minister Andriessen
zei toen: dat antwoord had ik wel
verwacht. Prima, dan moet het nu

De heer De Korte (VVD): Ja, daar
kunnen zij een reservering voor
maken. Als je een echte kapitaal–
dienst hebt, dan kun je daar ook op
oormerken. Dat is inderdaad
mogelijk. Maar goed, de discussie
gaat misschien toch de goede kant
op.
Ik zei al dat ook minister Kok
opschuift in de goede richting, want
hij zei: wij zijn al op weg naar een
kapitaaldienst. Dat betekent, dat de
heer Kok daar positief over denkt.
Het denken is dus aanwezig, maar
het doen nog niet. Toch moet het
daar uiteindelijk van komen. Dat
blijkt ook uit het citaat van oud–
minister Zijlstra, dat de heer Van
Middelkoop naar voren bracht. Uit
dat citaat blijkt, dat het bij aardgas–
baten om een eindige voeding gaat.
Met een eindige voeding kun je geen
langdurige uitgaven voor langjarige
investeringen regelen. Dit is dus een
middellange-termijnoplossing volgens de ministers kan het niet
anders op dit moment - maar voor
de lange termijn is het geen
adequate oplossing. De heer Tommel
zegt in dat kader terecht, dat wij onze
aardgasvoorraad niet versneld
moeten uitputten, want die is al
gedeeltelijk uitgeput. De druk wordt
minder. Er moeten al moeilijke
operaties worden uitgevoerd om het
gas naar boven te krijgen. Ik ben het
dus met hem eens, dat wij de
aardgasvoorraad niet versneld
moeten uitputten. Doe dat dus op
een verstandige manier, ook gelet op
het energiebeleid voor de toekom–

stige generaties. Ook om die reden is
dit geen principiële oplossing, maar
een tijdelijke, een gelegenheidsop–
lossing. Is het dan een voorloper van
een kapitaaldienst? Met enige goede
wil kun je het zo zien, maar ik vind
het toch een beetje een bastaard–
constructie.
De heer Andriessen had nog een
interessante opmerking over zijn en
dus ook mijn voorganger, de heer De
Pous, met betrekking tot de
aardgasconstructie in zijn tijd. De
heer Van Middelkoop bracht daar
ook aardige passages over naar
voren. Toen kwamen wij op
oud-minister Zijlstra als de boosdoe–
ner die dat heeft voorkomen. In zijn
tijd waren alle uitgaven voor de
overheid interessant. Deze discussie
speelde in de hoogtijdagen van
Keynes. Toen is ook Lieftincks
kapitaaldienst afgeschaft. Eigenlijk
zijn toen twee goede dingen verloren
gegaan, omdat er geen reden was
om onderscheid te maken tussen de
verschillende categorieën overheids–
uitgaven. Ze waren allemaal goed.
Daar zijn wij op teruggekomen in de
loop van de tijd. In het kader van
deze discussie komen wij er ook
weer op terug en terecht. Wij gaan
onderscheid maken. Dat is ook het
positieve van wat wij hier met elkaar
bediscussiëren. Ik heb recentelijk
overigens begrepen, dat de
kapitaaldienst destijds met name
door Romme het loodje heeft gelegd.
Romme vond het in die jaren niet
fraai, dat op de lopende dienst
sprake was van een overschot. Dat
kon je beter salderen. Dat oogde
beter. Zo zie je maar hoe iets goeds
kan verdwijnen, maar uiteraard moet
dat weer terugkomen. Ik ben de
minister van Financiën erkentelijk
voor het feit dat hij die kapitaaldienst
in de toekomst weer tot de mogelijk–
heden ziet behoren.
Minister Kok zei vervolgens, dat je
in principe ook zonder fonds kunt. In
de gegeven omstandigheden ziet hij
echter meer voor– dan nadelen. De
VVD-fractie ziet dat juist andersom.
Minister Andriessen vond dat ik te
veel bezwaren, te veel nadelen heb
opgesomd. Ik heb mij ook afge–
vraagd, of ik er niet te veel achter
elkaar zette, of dat niet te veel van
het goede was, waardoor men zou
kunnen denken: dat kan niet waar
wezen. Toen dacht ik echter: er zitten
twee zulke goede ministers achter de
tafel - een deel van de bezwaren
slaat bovendien op de een en een
ander deel op de ander - ik kan dat
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Minister Andriessen: Omdat ik dat
verwachtte van de heer De Korte,
heb ik gezegd: bij ondernemingen
heb je een exploitatierekening en een
kapitaaldienst. Desondanks zetten
ook ondernemingen in heel veel
gevallen een hekje om bepaalde
dingen, bijvoorbeeld een bouwfonds–
reserve, als zij grote belangrijke
investeringen willen doen. Los van
de overheidsbegroting, laat de
kapitaaldienst van de heer De Korte
bij ondernemingen toch nog een
opening, een mogelijkheid open dat is vaak een noodzakelijkheid voor aparte grote dingen.
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De Korte
toch wel doen. Ik ben er dus van
uitgegaan, dat die bezwaren goed
zouden overkomen en dat die goed
zouden worden beantwoord. Niet al
mijn bezwaren zijn echter adequaat
beantwoord, maar misschien kan dat
in tweede termijn nog.
Mijri hoofdbezwaar is dat de
integrale afweging tussen alle
investeringsuitgaven van het Rijk
gaat ontbreken met deze hekjes–
politiek. Sommige investerings–
uitgaven zijn toch echt beter dan
andere, zeggen de bewindslieden.
Wie bepaalt dat? De fracties van
Groen Links, van de PvdA en van
D66 hebben almaar het woord
"duurzaamheid" in de mond. De
fractie van de WD wordt verweten
daar niet aan te doen. Zo is het niet.
Met een kapitaaldienst zouden alle
uitgaven van duurzaam nut - dat is
onze definitie - in die afweging
worden betrokken. Dan zou dat
probleem van de heren, die mij nu
wat verbaasd aankijken, zich niet
eens voordoen. Dan krijg je toch
automatisch die duurzaamheids–
discussie? Ik heb al eens eerder bij
de behandeling van een desbetref–
fende nota gezegd dat bodem–
sanering ook hieronder behoort te
vallen. Dan is er dus sprake van een
veel bredere afweging. Als men zich
zo achter dit fonds opstelt, sluit men
zich af van een grote middelen–
stroom ten bate van duurzame
nutsinvesteringen. Dat is de
consequentie van zo'n houding,
heren.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Nog even en u bent de kampioen
van de duurzaamheid in dit debat. In
mijn ogen is er sprake van een
miskenning van de werkelijkheid als
alleen maar van een duurzame
ontwikkeling kan worden gesproken
in relatie tot een kapitaaldienst. Dat
lijkt mij iets te ver gaan. De discussie
over een kapitaaldienst is een
uitermate interessante. Zij is
verschillende keren gevoerd in deze
Kamer en zij zal vroeg of laat haar
beslag krijgen, maar dat laat onverlet
dat er voor een miljardenfonds als
het FES ook van de zijde van de VVD
verwacht kan worden dat er een
aantal criteria naar voren worden
gebracht waaraan die projecten
kunnen worden getoetst. Het criteria
"duurzaamheid" zal ook in de
gelederen van de VVD in de
toekomst van groot belang zijn. In
eerste termijn heeft de heer De Korte
er absoluut niet over gesproken. Het
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is eerlijk gezegd jammer - en dat
neem ik mezelf ook kwalijk - dat wij
er zo langzamerhand tevreden mee
zijn dat de WD het er niet over
heeft. Wij hopen nog een beetje op
het CDA en dat stelt dan teleur.
De heer De Korte (VVD): Ik ben nu
juist aan het betogen dat dit soort
malle discussies ontstaat door de
hokjesgeest die hier wordt bepleit.
Daar wens ik helernaal niet aan mee
te doen. Mijn fractie wil alleen maar
duidelijk maken dat een betere
systematiek, die van de kapitaal–
dienst, het mogelijk maakt om die
zinvolle investeringen te doen die de
heer Rosenmöller ook wenst te
betrekken bij de integrale afweging.
Dan zult u ons aan uw kant vinden.
Mij werd indertijd gevraagd of
bijvoorbeeld bodemsanering eronder
valt. Daar heb ik toen zeer uitdrukke–
lijk bevestigend op geantwoord. Wij
hebben dit punt ook meegenomen in
de schets van de alternatieve
kapitaaldienst die door mijn fractie is
opgesteld. Daaruit blijkt wel hoezeer
mijn fractie bereid is, dat soort
investeringen in de integrale
afwegingen mee te nemen.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik wacht de stemming over de
amendementen wel af, want dan zal
blijken waar men voor staat. Bent u
niet bang dat u met al die kritiek
over dat hekje, een hekje dat wel om
miljarden heen staat en niet om een
paar tientjes, het kind met het
badwater weggooit? Als de fractie
van de VVD tegen het FES stemt,
creëert zij de mogelijkheid dat de
gelden die nu vrijgemaakt worden
voor investeringen worden besteed
aan consumptieve uitgaven. Dat is
de mogelijke consequentie die van
uw stemgedrag af te leiden zou zijn.
Dat is het politieke signaal dat u dan
uitzendt.
De heer De Korte (VVD): Dat is
volstrekte onzin. Ik heb betoogd dat
wij met z'n allen voorstander zijn van
een verandering ten goede. Wij
willen allemaal herschikken naar een
duurzame investering in plaats van
naar consumptie. Dat is een zaak van
politieke wil. Of dat nu via een fonds
gebeurt of via een kapitaaldienst is
een kwestie van techniek. Wij vinden
de techniek van een kapitaaldienst
superieur, blijvend. Dat geldt niet
voor een fondsconstructie. Een
fondsconstructie met een eindige
voeding kan ten principale niet de
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oplossing zijn. Deze voeding mag
bovendien niet worden geïntensi–
veerd, zoals de heer Tommel zegt.
Hierin val ik hem bij.
De heer Rosenmöller (Groen ünks):
Met alle respect voor de kritiek op de
techniek: sinds wanneer mag in een
politieke discussie de techniek de
doorslag geven als het om miljarden
gaat? Mijn conclusie is dat, als je het
FES om zeep helpt met de redene–
ring die u erop na houdt, de
mogelijkheid dan open blijft dat het
geld inderdaad besteed wordt aan
consumptieve uitgaven in plaats van
aan investeringen. Onze inbreng is
geweest om de investeringskant een
meer duurzaam karakter te laten
krijgen. De discussie in onze fractie
zal na de tweede termijn van het
kabinet zijn: Vinden wij dit vol–
doende? En wat gebeurt er als je
"nee" zegt tegen het FES? Dat is de
uiteindelijke afweging, maar u blijkt
deze al gemaakt te hebben. Ik ben
daar verbaasd over.
De heer De Korte (VVD): Nogmaals,
het gaat hier om slechts een klein
deel van de totale overheidsinveste–
ringen. Deze bedragen op dit
moment 18 mld. op jaarbasis. Het
gaat hier om investeringen voor een
periode van vijf jaar die in totaal 8
mld. bedragen. Dit is maar een
schijntje vergeleken bij wat zich in
totaliteit jaarlijks in de investerings–
sfeer afspeelt op de rijksbegroting.
De heer Rosenmöller chargeert de
zaak een beetje door te zeggen: dit is
fantastisch, dit is geweldig. Ik heb dit
zojuist allemaal gehoord uit zijn
mond. Hij moet dit een beetje
relativeren kijkend naar het totale
investeringsprogramma van de
overheid, waar alle duurzame
investeringen in natuurwaarden en
dergelijke ook bijhoren. Deze
verlopen echter allemaal via de
normale begroting.
De discussie die men hier nu
voert, gaat over een zekere accentue–
ring. Als bepaalde partijen vinden
dat het accent moet liggen op
datgene wat het allerbelangrijkste is,
dan hebben wij hier wel oog voor en
willen wij hierover wel mee–
discussiëren. Het gaat er dan om, te
proberen voor bepaalde doelen weg
te halen wat er weg te halen is, en
dat dan ook nog op basis van een
tijdelijke financiering.
De heer Tommel (D66): Voorzitter! Ik
wil collega De Korte vragen om het
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De Korte
verband tussen beide los te laten.
Aan de ene kant is er de vrije keuze
voor duurzame of andere, minder
duurzame projecten en de vraag hoe
je in natuur investeert. Aan de
andere kant is er de techniek hoe je
dat doet. Naar mijn gevoel zijn
duurzame projecten zoals wij ze zien,
niet per definitie allemaal onderdeel
van de kapitaaldienst. Het lijkt me
dat je deze koppeling absoluut niet
mag maken. De heer De Korte heeft
die vrije keuze nu ook. Hij zou nu ook
kunnen besluiten, als hij dat zou
willen, de hele rijksbegroting uit te
geven aan bodemsanering. Ik bepleit
dit niet. Het lijkt me wat ver gaan.
Maar hij heeft deze vrije keuze. Dit
staat helemaal los van de systema–
tiek van de kapitaaldienst. Ik heb een
beetje het gevoel dat de heer De
Korte zo gehecht is aan de techniek
van de kapitaaldienst, dat hij bereid
is te beloven alles hierin op te
nemen, als wij hierin maar meegaan.
Het lijkt mij dat hij die koppeling niet
mag maken.
De heer De Korte (VVD): Ik heb de
discussie die u voert over de
duurzaamheidstoets erbij betrokken.
Het gaat echt om de constructie. De
wet is gebaseerd op de constructie
hoe je bepaalde gelden kunt
afzonderen, hoe je er hekjes omheen
kunt zetten en hoe je ze vervolgens
kunt besteden. Daar gaat het om. De
duurzaamheidstoets komt dan boven
tafel. In onze opstelling en voor onze
uiteindelijke oplossing is dit
helemaal geen probleem. We hebben
het over duurzaam nut. Hierbij komt
wat de heer Tommel wil vanzelf aan
de orde. Ik wil daarom ook niet meer
van hem horen dat wij dit soort
discussies niet willen aangaan. Wij
willen dit wel degelijk. Ik vind het
overigens juist, als ik kijk naar de
amendementen die inmiddels
binnendwarrelen, wat collega
Reitsma doet. Hij zegt: Als je zo'n
beperkende discussie voert in dit
verband - en dat doet hij, dat doet
de regering - dan moet je de meest
zinvolle dingen eruit nemen die
precies op de definitie slaan. Dat is
de definitie van het driedelige
criterium. Je moet dan de toeris–
tische en recreatieve voorzieningen
erbuiten laten. Ik ben het hiermee
eens. We zullen dit amendement
steunen, omdat we weten dat het
FES er toch komt. Bij het amende–
ment van de heer Melkert is de
kwestie van de natuurwaarde aan de
orde. Het gaat om de relatie met de

Tweede Kamer

planologische kernbeslissing
structuurschema Groene ruimte. Dat
is dus iets wat er nu bij betrokken
wordt, maar als er toegespitst wordt,
moet dit er naar mijn mening niet
ook nog eens ingebracht worden.
Dan wordt het namelijk verwijd. Ik
denk dan ook dat wij dit amende–
ment niet zullen steunen.
De gehele kwestie van criteria is
overigens onhelder. Er zijn uiteinde–
lijk enkele mensen die het gaan
uitmaken, gesteund door de
mini-ICES. Dit zal toch iedereen met
mij eens zijn. Het is en blijft dus
touwtrekken in de toekomst. Ik ben
het met de heer Tommel eens dat je
maar het beste in een kabinet kunt
gaan zitten, omdat je dan meer
invloed hebt en uiteindelijk voor
elkaar kunt krijgen wat je wilt. Dat is
de beste manier, want de criterium–
discussie is toch eigenlijk maar
secundair. Degenen die hier achter
de tafel zitten met hun ambtenaren
maken het uiteindelijk uit. Zij hebben
ook bepaald waarom bepaalde
projecten voor die 250 mln.
uiteindelijk zijn gekozen. Maar
waarom juist die projecten ten
opzichte van al die andere nuttige
dingen die allemaal bedacht kunnen
worden? Het zijn dus toch de
mensen die het uiteindelijk doen. Ik
ben het dan ook met de heer
Tommel eens en hij moet maar
proberen om in het kabinet terecht te
komen, want dan heeft hij de echte
invloed; dat vonden wij ook altijd
toen wij in het kabinet zaten.
De heer Tommel (D66): Mijn
opmerking had een wat verder–
liggende strekking. De heer De Korte
moet zijn eigen positie niet onder–
schatten, want uiteindelijk bepaalt de
Kamer of wij deze of andere
projecten willen.
De heer De Korte (VVD): Waarom
dienen u en ik weinig amendemen–
ten in? Omdat wij weten dat zij
verworpen worden als CDA en PvdA
niet meestemmen.
De heer Tommel (D66): De heer De
Korte moet ons niet op één hoop
gooien. Bovendien is er dan een
andere stemmenverhouding. En de
Kamer blijft uiteindelijk het laatste
woord houden over elk project en
over alle voorstellen. Ik heb er dan
ook helemaal geen moeite mee. De
heer De Korte moet zichzelf niet zo te
kort doen.

Fonds economische structuur–
versterking

De voorzitter: Ik verzoek de heer De
Korte, zijn betoog te vervolgen.
De heer De Korte (VVD): Met de
onzekerheid van de voeding waren
wij, zoals in eerste termijn bleek, niet
zo gelukkig. Ik heb toen ook
gevraagd wat nu eigenlijk bij een
olieprijs van 14 dollar de opbrengst
in 1995 zijn. Die prijs zit er op dit
moment echt in en die zal echt wel
een tijdje aanhouden. Voor 1995 is
het dus niet verkeerd om te rekenen
met de algemene opbrengst van 6,8
mld. in plaats van met de geplande
9,2 mld. Dat is een verlies van 2,4
mld. Voor het fonds betekent dit een
verlies van 200 mln., zoals de
minister van Economische Zaken mij
heeft uitgelegd, en dat begrijp ik.
IVIaar als er 2,4 mld. zal ontbreken,
dus als algemene tegenvaller, dan
heeft dit consequenties voor alle
uitgaven op de reguliere begroting.
Aangezien daar nog steeds de
meeste investeringsuitgaven over
lopen, zal zo'n tegenvaller van 2,4
mld. in 1995 daarvoor ook conse–
quenties hebben.
Minister Andriessen Ik was al bang
dat het in deze richting zou gaan,
dus ik wijs erop dat ik hierbij twee
aantekeningen heb gemaakt. In de
eerste plaats is het een veronderstel–
ling. Die kun je aannemen, want het
is absoluut niet zeker. In de tweede
plaats heb ik opgemerkt dat alle
cijfers zullen veranderen als het zo
gedaan zou worden en dat wij niet
weten wat er uit het model van het
planbureau zou komen. Er komt dan
in elk geval niet 2,4 mld. meer tekort
uit. Ik wilde de heer De Korte maar
even waarschuwen voordat hij
daarmee wegloopt.
De heer De Korte (VVD): Maar de
minister van Economische Zaken
weet ook dat het tekort van 2,4 mld.
een tekort is dat in de boeken van de
minister van Financiën verschijnt.
Dat mag niet zomaar gesaldeerd
worden met allerlei secundaire
effecten die het planbureau
vervolgens berekent, want wij
rekenen nog steeds niet met
inverdien– en uitverdieneffecten. Wij
hebben tegenwoordig weliswaar het
MIMIC-model, waardoor het
planbureau meer zicht heeft op dit
soort zaken, maar in onze systema–
tiek rekenen wij nog niet met
inverdieneffecten. De minister van
Financiën of zijn opvolger krijgt daar
dus toch mee te maken. Natuurlijk
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begrijp dat de heer Van Middelkoop
zegt: als er macro-tegenvallers zijn
en er zijn nog wat extra aardgasba–
ten die in het fonds gaan, dan
moeten de macro-tegenvallers en de
financiering in de consumptieve
sfeer niet meeprofiteren van datgene
wat er nog in dat fonds zit. Dat moet
niet via een ventiel verdwijnen. Ik
vind dat niet zo'n gekke redenering.
Ik ben er ook niet voor dat er op een
gegeven moment in de consump–
tieve sfeer nog wat wordt opgerekt.
Dat probeert de heer Van Middel–
koop te voorkomen. Is dat juist?

Minister Andriessen van Economische Zaken. Op de achtergrond: Minister Kok van
Financiën

ben ik het met de minister eens dat
er dit soort inverdieneffecten zijn.
Minister Andriessen: Weer een
misverstand: ik heb absoluut niet
over inverdieneffecten gesproken. Ik
zeg alleen dat de veronderstelling
naar mijn gevoel zeer onwaarschijn–
lijk is. Voorts kan niet zomaar een
lage olieprijs ingezet worden zonder
er rekening mee te houden dat dit
invloed heeft op lasten, ontvangsten
en dergelijke. Het zijn dus geen
inverdieneffecten.
De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik houd mijn stelling
overeind. Er is een forse kans op een
tegenvaller bij de aardgasbaten in
1994 en zeker in 1995. Ik verwijs naar
het interview met de heer Wellink in
het Financieele Dagblad van vorige
week en de waarschuwing van de
heer Duisenberg aan het kabinet.
Mijn stelling berust dus niet op
wankele gronden.
In verband met die macro–
tegenvallers heeft de heer Van
Middelkoop een interessante
discussie losgemaakt over het ventiel
van het FES. Hij wordt daarbij
gesteund door het CDA. Ik heb mijn
stemgeluid daarover nog niet laten
horen, want ik wil eerst weten wat
de bewindslieden ervan zeggen.
Minister Kok is tegen. Dat begrijp ik
wel. Hij wil wat manoeuvreerruimte
hebben bij grote macro-economische
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tegenvallers. Minister Andriessen is
eigenlijk wel voor. Hij is natuurlijk
voor het soort uitgaven waar het hier
om gaat. Zij schudden een beetje
met hun hoofd, maar ik heb
bespeurd dat er een marge van
verschil in acceptatie is van datgene
wat de heer Van Middelkoop op tafel
heeft gelegd. Dat vind ik interessant.
Ik ben heel benieuwd waar dat op
uitloopt. Daar zal ik mijn advies aan
mijn fractie over het stemgedrag
mede door laten bepalen.
Minister Kok: Voorzitter! De tweede
termijn heeft mede tot functie
helderheid te krijgen over de
opvattingen van de fracties, zodat
daar weer op kan worden gerea–
geerd. Ik wil de heer De Korte het
volgende vragen. Hij is een zeer
welsprekende tegenstander van de
hekjesgedachte. Door amendering is
nu de vraag aan de orde of van dat
hek met spijltjes een soort stalen
omheining moet worden gemaakt.
Hoe kan een tegenstander van de
hekjesgedachte voorstander zijn van
een stalen omheining?

De heer Van Middelkoop (GPV): Dat
is goed gezien. De heer De Korte is
mans genoeg om zich niet op een
verkeerd been te laten zetten door de
minister van Financiën. Het gaat niet
om een stalen hek. Ik wil gewoon dat
het hek dat met dit wetsvoorstel
wordt geplaatst, compleet is. Er moet
niet een achterdeur in worden
gebouwd, waar in de toekomst om
consumptieve redenen gebruik van
kan worden gemaakt. Het zwaar
aangezette verhaal van de minister
van Financiën van gisteren was dat
er heel zware tijden komen. Als dat
zo is, dan zeg ik: kom bij de Kamer,
als medewetgever, met een wijziging
van het wetsvoorstel dat wij nu
behandelen. Maar laten wij nu een
complete, afgeronde wet maken.
De heer De Korte (VVD): Daarom
ben ik geneigd om uw redenering te
volgen, hoewel ik voor het geheel
niets voel. Als je er toch in zit, ben ik
geneigd om inderdaad mee te gaan
met wat u stelt. Dat vind ik conse–
quent.
De heer Van Middelkoop (GPV): Dat
is legitiem.

De heer De Korte (VVD): Dat zal ik u
zeggen. Ik vind dat er een integrale
afweging moet zijn van alle
investeringsuitgaven. Daar moet het
hek omheen worden gezet. Dat is in
feite de kapitaaldienst. Dat terrein is
nu wat verder afgebakend en de
hekjes staan dichter op elkaar. Ik

De heer De Korte (VVD): Dan kom ik
op de vraag of de vervroegde
aflossingen woningwetleningen als
voorfinanciering wel of niet
betrokken moet worden bij de
begrotingsnormering. Ik heb er het
negende rapport van de Studiegroep
Begrotingsruimte, "Naar een
trendmatig begrotingsbeleid", op
nagelezen. Op bladzijde 40 lees ik:
"Uit consistentie-overwegingen
dienen kredieten en debudgetterin–
gen zowel onder de werkingssfeer
van de tekortnormering als van de
uitgavennorm te vallen." Dat wordt
nog uitgewerkt op bladzijde 45. Dat
kunnen de minister en zijn ambtena–
ren nog nalezen. Het is duidelijk dat
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De Korte
er sprake is van een tijdelijk buiten
bezwaar van het financieringstekort
houden van die vervroegde
aflossingen. Dat strookt niet met
hetgeen staat in het negende rapport
van de Studiegroep Begrotings–
ruimte. Het strookt evenmin met de
voorgangers daarvan: het achtste en
zevende rapport. Om die reden stelt
het CPB voor 1994 terecht dat
wanneer dat probleem zich acuut
mocht voordoen, de tranche van 600
mln. die op deze manier wordt
gefinancierd, ten laste van het
financieringstekort gebracht moet
worden. De minister van Financiën
kan dan wel zeggen dat het om zulke
goede zaken gaat die geen uitstel
kunnen velen, maar hij zit daar als
minister van Financiën om de regels
van de begrotingsdiscipline zoveel
mogelijk in stand te houden. In de
investeringsdiscussie kan hij niet de
ene keer met het politieke verhaal
komen om vervolgens als minister
van Financiën het andere verhaal
niet uit te voeren. Dat kan dus niet.
Als minister van Financiën dient hij
op te komen voor de juiste
begrotingssystematiek. Daarop wil ik
hem wijzen.
Mijnheer de voorzitter! Jammer
genoeg is noch de minister van
Economische Zaken noch de minister
van Financiën ingegaan op mijn
betoog, namelijk dat ik het logisch
zou vinden dat er een rente–
vergoedingsregeling over positieve
en negatieve saldi in het fonds komt.
Zeker bij een positief saldo ontstaat
er een rentevoordeel ten gunste van
het fonds. Daarmee krijg je een
buffer voor de prijsstijging van
projecten die onverhoopt later in de
tijd gerealiseerd worden. Als ik mij
dan toch in die systematiek verplaats
en het moet dan toch gebeuren, laat
het dan goed gebeuren. Vandaar dat
ik dat punt naar voren heb gebracht.
Deze discussie heeft zich ook
afgespeeld bij het Infrastructuur–
fonds. De heren Reitsma en Van der
Vaart hebben destijds een amende–
ment voorgesteld dat later weer is
teruggenomen, omdat de minister
van Financiën daartegen het een en
ander inbracht. In feite is de destijds
geuite wens van de heren Reitsma
en Van der Vaart nog meer aan de
orde bij dit fonds. Ik heb een
amendement in voorbereiding om dit
punt te regelen. Je hebt dan
tenminste echt iets gedaan in dit
fonds. Ik vind het jammer dat beide
bewindslieden, vooral de minister
van Financiën, daarop niet ingaan,
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hoewel ik daarom vraag. Daarom wil
ik dat punt in een amendement aan
hen voorleggen.
Tot slot wil ik nog iets zeggen over
het amendement van de heer
Reitsma, dat wij net hebben
ontvangen. Het wil de kwestie van
vermogen voor vermogen verder
uitdiepen en uitbreiden. De heer
Reitsma had dit amendement al
aangekondigd. Met de strekking van
zijn amendement ben ik het eens. Ik
ben benieuwd wat de bewindslieden
daarover zullen zeggen. Het betekent
dus dat alle ontvangsten uit het
vervreemden van deelnemingen in
het fonds worden gestort. Ik vind dat
niet onlogisch. Ik begrijp overigens
wel de redenering van de minister
van Financiën dat als je saldeert
tussen staatsdeelnemingen je deze
soms moet uitbreiden. Ik herinner
mij dat van vroeger bij Fokker. Zelf
was ik een fervent voorstander van
privatisering, maar soms moet je
deprivatiseren en dus het omge–
keerde doen. Deze bedragen moeten
dan weer afgetrokken kunnen
worden. Dat ben ik eens met de
minister van Financiën. Ik zie de heer
Reitsma even niet. Ik hoop dat hij dit
element betrekt bij zijn amendement
dat ik dan gaarne zal steunen.
Voorzitter! Het is goed dat wij deze
discussie met elkaar voeren. Ik eindig
waarmee ik begon, namelijk dat het
meest positieve van dit alles is dat
de infrastructuur hoog op de
politieke agenda is komen te staan.

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik wil in de eerste plaats
de bewindslieden dankzeggen voor
de beantwoording van de vragen die
mijn fractie in eerste termijn naar
voren heeft gebracht.
De belangrijkste invalshoek om te
komen tot een fondsconstructie is
om op die wijze de investeringen die
de overheid moet doen meer veilig
te stellen. In die zin is het geweldig
verheugend dat er de afgelopen
jaren bij eigenlijk alle politieke
partijen een verandering in het
denken heeft plaatsgevonden.
Investeringen in brede zin door de
rijksoverheid krijgen weer een hoge
prioriteit binnen de rijksbegroting.
Dan is het een kwestie van techniek
hoe men de investeringen zo zeker
mogelijk kan stellen. Als wij het over
techniek hebben, dan is het wel
aardig dat minister Andriessen
gisteravond de discussie tussen

Zijlstra en De Pous nog eens
terughaalde. Ik deel zijn conclusie.
Het is op zich een heel zinvolle
discussie over de vraag of het ook
mogelijk is om investeringen veilig te
stellen zonder een fondsconstructie.
In theorie is dat mogelijk. In theorie
zijn er eigenlijk heel goede argumen–
ten om niet over te gaan tot een
fondsconstructie. Het probleem is
alleen dat de werkelijkheid harder is
dan de leer.
Dat is mijn enige probleem en dat
is ook het doorslaggevende
argument voor de CDA-fractie om te
zeggen dat het na twintig jaar
ervaring en na de constatering dat
het moeilijk is om de investerings–
bedragen omhoog te krijgen,
schijnbaar nodig is dat het kabinet
een fondsconstructie maakt en zo
een stukje ruggegraat krijgt en ook
iets meer argumenten om niet aan
de bedragen te komen die moeten
worden uitgetrokken voor de
investeringen. Er zijn natuurlijk een
aantal voors en tegens te noemen.
Die zijn in het debat ook allemaal
naar voren gekomen. Ik denk dat het
dezelfde argumenten zijn die Jelle
Zijlstra vroeger heeft aangedragen.
Dat waren heel goede argumenten.
Jelle Zijlstra heeft nu echter geen
gelijk gekregen. Voor de CDA-fractie
en voor veel burgers in Nederland
blijft hij wel een belangrijke
autoriteit. Ik vind dat wij ook de
boodschappen die hij vandaag de
dag nog uitstraalt zeer ter harte
moeten blijven nemen.
Ik vind de discussie met collega
De Korte over de kapitaaldienst op
zich interessant. Wij hebben ook
afgesproken met de minister van
Financiën dat wij die discussie de
komende jaren zullen vervolgen en
zullen bekijken of je op beperkte
schaal elementen van de kapitaal–
dienst kunt invoeren. Voor dat laatste
zijn er immers ook goede argumen–
ten. Het hoofdargument waarom het
thans geen oplossing biedt om de
investeringen veilig te stellen, is dat
de financiën van de rijksoverheid,
ondanks de forse inspanningen en
het goede beleid van deze minister
van Financiën, ook vandaag nog niet
op orde zijn. Het financieringstekort
is te groot. Dat is de reden waarom
in ons verkiezingsprogramma - ik
bespeur het echter ook in andere
verkiezingsprogramma's - sterk de
nadruk gelegd wordt op het belang
om het in de afgelopen periode
ingezette tijdpad nog vier jaar door
te trekken, zodat wij uitkomen op de
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Reitsma
norm van ongeveer 2% financierings–
tekort. Dan kan men ook veel
makkelijker discussiëren over de
vraag of men, alle voors en tegens
afwegende, een kapitaaldienst in
moet voeren. Het willen invoeren
van een kapitaaldienst bij de huidige
hoogte van het financieringstekort is
een onmogelijkheid. Dan moet je
immers in feite de consumptieve
uitgaven vandaag met vele miljarden
verlagen om bij de doelstelling van
het financieringstekort te komen die
past bij de discussie over gewone
dienst en kapitaaldienst. Het is dus
een interessante discussie, die mijn
fractie de komende jaren ook wil
blijven door voeren. Dat hadden wij
al afgesproken. Ik ben het niet eens
met het nu leggen van het accent op
het tijdstip. Wij zeggen op dit
moment: dan maar de oude
discussie van Zijlstra en De Pous, nu
het fonds, waarmee een aantal jaren
wordt gewerkt. Mocht het fonds te
zijner tijd overbodig zijn, dan moet
daarover te zijner tijd maar een
discussie worden gevoerd. Wij zijn
tegen elk overbodig fonds.

Er is veel ruimte voor dit debat, maar
wij moeten vermijden - het geldt ook
voor alle andere woordvoerders dat wij in herhaling vallen. Ik heb nu
een aantal zaken al vier of vijf maal
gehoord. Ik meen, dat de woordvoer–
ders elkaar goed hebben begrepen.
Het zou toch goed zijn, als wij dit
debat vandaag zouden kunnen
afronden.

De voorzitter: Mag ik aandringen op
enige kortheid, mijnheer De Korte?

De heer Reitsma (CDA): De
standpunten zijn redelijk helder.
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de voeding van het fonds. Ik heb in
eerste termijn drie punten naar voren
gebracht. De CDA-fractie meent, dat
alle extra aardgasbaten in het fonds
gestopt moeten worden. Ik verwijs
de minister van Economische Zaken
naar de discussie met De Pous. Als
wij nu een ventiel inbouwen, dan
lopen wij het gevaar, dat de
werkelijkheid wel eens anders kan
uitpakken. Thans kan niet worden
aangegeven, over welke bedragen
het gaat. Mijn fractie geeft er de
voorkeur aan dit ventiel niet in te
bouwen, tenzij de bewindslieden nog
met andere argumenten komen. De
verleiding is groot om de extra
aardgasbaten in de consumptieve
sfeer te trekken. Wij willen dat
voorkomen. Wij hebben daarvoor
voldoende leergeld betaald. Als er
zwaarwegende argumenten zijn, kan
de koninklijke weg worden gekozen,
zoals dat ook gebeurt met de
belastingmaatregelen. In goed
overleg kan dan een afweging
worden gemaakt. Dat lijkt mij een
meer zuivere procedure dan het op
voorhand hebben van de ruimte
door het kabinet.
Wat de vervreemding van
staatsdeelnemingen betreft, heb ik
een amendement ingediend. Dat
amendement heeft de volgende
strekking. Collega Melkert deelt onze
opvatting dat de limitatieve
opsomming van investerings–
projecten in de toelichting op het
wetsvoorstel in de wettekst
opgenomen dient te worden.
Voorts heb ik getracht om de
opsomming in de schriftelijke
toelichting zoveel mogelijk in drie
blokken van de wettekst onder te
brengen, met uitzondering van
bepaalde investeringen voor
toeristische en recreatieve voorzie–
ningen, die ten laste van het fonds
komen. Het eerste blok betreft de
verkeers– en vervoersinfrastructuur.
Tegen de achtergrond van de
Betuwelijn vindt mijn fractie het
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De heer De Korte (VVD): Bij een
kapitaaldienst kunnen de lopende
uitgaven uit de lopende inkomsten
worden gefinancierd. Voor de
kapitaaluitgaven mag je een tekort
hebben, dat onder de norm van de
EMU moet blijven. Wij zitten dan op
die 3% van het BBP.
De heer Reitsma (CDA): Ik sprak
over 2%. In mijn gedachtengang is
de staatsschuld in Nederïand echt te
hoog. Het is niet gek om ook met de
EMU-norm rekening te houden. Wij
moeten een aantal jaren een plus
hebben om die staatsschuld in
verhouding tot het bruto nationaal
inkomen naar beneden te krijgen.
De heer De Korte (VVD): Dat ben ik
met de heer Reitsma eens. Je komt
dan uit op 2% van het BBP.
In Nederland zitten wij op
ongeveer 3% van het BBP, wat onze
investeringsuitgaven - inclusief die
voor de TGV - betreft. In de
volgende kabinetsperiode kan
worden begonnen. Ik heb altijd
gezegd, dat niet eerder dan in 1995
kan worden begonnen. Het is nu
1994 en wij gaan naar een volgende
kabinetsperiode toe. Het moment is
dan daar om de wissel om te zetten.

belangrijk dat er in bepaalde situaties
bedragen, behorend tot het grote
project, worden uitgetrokken ten
behoeve van een goede inpassing
van een en ander in het landschap.
Dit heeft een heel grote relatie met
duurzaamheid, compensatie en
dergelijke. Als een project gestart
wordt, moeten dat soort zaken daar
dus bij betrokken worden. Dat
gebeurt volgens ons nu ook. Daarom
wil ik expliciet in de wettekst laten
opnemen, dat dit inclusief een goede
landschappelijke inpassing is.
Natuurlijk is het ook belangrijk dat
er bij andere elementen die niet
rechtstreeks verband houden met
verkeer en vervoer aandacht aan
natuurwaarden besteed wordt.
Daarover hebben wij gediscussieerd
bij de behandeling van het Nationaal
natuurbeleidsplan. Onze fractie heeft
samen met die van de PvdA bij de
behandeling van de Miljoenennota
niet voor niets een motie ingediend
om extra middelen ten behoeve van
natuur uit te trekken. Volgende week
discussiëren wij over de structuur–
nota Groene ruimte waarin de grote
lijnen aangegeven worden. Daarbij
komt ook het compensatie-element
in brede zin aan de orde. Dat vinden
wij belangrijk. Als iedereen het
daarmee eens is, moeten er via de
geëigende kanalen ook middelen
komen om dat beleid waar te maken.
Dat verdient alle aandacht.
Het is evenwel de vraag of de
voeding voor de elementen die los
staan van verkeer en vervoer uit het
FES moet komen dan wel dat
bijvoorbeeld het Groenfonds
dusdanig gevoed moet zijn dat het
gezamenlijk geformuleerde beleid
werkelijk van de grond kan komen.
Dit is een kwestie van prioriteiten
stellen. Dat het beleid van de grond
komt, acht de CDA-fractie van grote
betekenis.
Deze discussie moet niet
gehinderd worden door de vraag bij
welk fonds een en ander thuishoort.
Het gaat erom of je gezien de
politieke prioriteitenstelling bereid
bent om voldoende middelen voor
bepaalde belangrijke doelen uit te
trekken.
De heer Tommel (D66): In het
amendement sluit u investeringen in
de toeristische en recreatieve sector
uit?
De heer Reitsma (CDA): Ik sluit die
investeringen niet uit. Als er
argumenten voor zijn dat de
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rijksoverheid die investeringen moet
doen, moet het kabinet daarover met
voorstellen komen. Maar in het
amendement sluit ik uit dat die
investeringen uit dit kleine deel van
de rijksbegroting gehaald worden. Ik
doel op de 2 mld. op jaarbasis ten
opzichte van de ongeveer 18 mld. die
collega De Korte noemde.

wetsvoorstel blijkt dat 500 mln.
vanuit dit verdeelfonds additioneel
gaat naar de begroting van VROM en
de begroting van Verkeer en
Waterstaat. De PvdA en het CDA
hebben ten aanzien van die punten
concrete amendementen ingediend,
die door de heer Tommel ook zijn
gesteund.

De heer Tommel (D66): Waarom, als
je vindt dat het fonds een echte
bijdrage kan leveren aan structurele
investeringen met gunstige
lange-termijneffecten? Gesteld dat je
moet beslissen tot het bouwen van
een rijksmuseum van een geweldig
grote toeristische betekenis.
Amsterdam drijft grotendeels op zijn
toeristische betekenis. Een dergelijk
project past toch precies in zo'n
ïonds?

De heer Tommel (D66): Daartegen
bestaat geen bezwaar, maar ook die
koppelt u aan de infrastructuur–
projecten. Ik heb daar op zichzelf
geen bezwaar tegen, maar dan nog
blijft de vraag waarom dit speciale
fonds, als u alles via het
Infrastructuurfonds wilt doen,
behalve die paar kleine onderdelen
van de kennisinfrastructuur. Dan
wordt het toch zo langzamerhand
ongeloofwaardig om daar nog een
speciaal fonds voor te willen hebben.

De heer Reitsma (CDA): Het is heel
eenvoudig; wij zijn wat dat betreft
gewoon koopman. Je kunt nuchter
redenerend nagaan hoeveel er de
komende tien a vijftien jaar in dat
fonds gestopt kan worden. Komen
daarbij het structuurschema Verkeer
en vervoer en de aanvullende
wensen die bepaalde partijen thans
al geformuleerd hebben, dan kom je
tot de conclusie dat deze middelen
heel hard nodig zijn voor de
financiering van die investeringen.
Als je de projecten die je daaruit wilt
financieren, verbreedt, betekent dit
dat wij volledig vastlopen met het
SVV-beleid en andere projecten die
erbij moeten komen. Ik heb ze
gisteren al genoemd. Als die
toeristische en recreatieve infrastruc–
tuur zo belangrijk is, hoort dat in een
bredere afweging thuis en niet uit dit
fonds. Dit fonds kent al een tekort
voor de doelen die ik aangeef.
De heer Tommel (D66): Als dat de
opvatting van de CDA-fractie is, is
het eigenlijk een duplicaat van het
Infrastructuurfonds met een klein
randje technologie. De vraag is dan
wat nog de zin is van een apart
fonds.
De heer Reitsma (CDA): Dat ben ik
niet met u eens, want daarover staat
er een passage in het amendement.
Het tweede element is technologie,
communicatie en kennis–
infrastructuur. Dat kan dus absoluut
niet in een Infrastructuurfonds. Het
derde element is toch het belangrijke
punt van de bodemsanering. Uit de
schriftelijke toelichting op het
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De heer Reitsma (CDA): Nu valt
collega Tommel echt in herhaling. Ik
heb naar aanleiding van zijn vragen
gisteren uitgebreid toegelicht, dat het
grootste deel via dit verdeelfonds
toch naar verkeer en vervoer gaat.
Wij hebben ook voor onszelf de
afweging gemaakt of wij dit fonds
niet kunnen incorporeren met het
Infrastructuurfonds. Dat is een heel
zinvolle vraag. Wij hebben gekeken
naar de ervaringen van de afgelopen
twintig jaar. Er was een Rijkswegen–
fonds en er was een Mobiliteits–
fonds. Gezien de ervaringen van de
afgelopen jaren, is er een extra
instrument nodig om deze middelen
veilig te stellen. Dat fonds krijgt tot
doel een verdeelfonds te worden, dat
in feite betrekking heeft op drie grote
componenten. Dat vind ik de
toegevoegde waarde.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Wilt u daarmee zeggen dat de
voeding van dit fonds veiliger is dan
die van het Infrastructuurfonds?
De heer Reitsma (CDA): De ervaring
heeft geleerd dat een Rijkswegen–
fonds en een Mobiliteitsfonds en
hoofdstuk XII van de rijksbegroting
onvoldoende argumenten hebben
opgeleverd om investeringen veilig
te stellen. Als wij nu zeggen dat
bepaalde voedingen per definitie
naar dat fonds moeten en verdeeld
worden over die objecten, worden de
investeringen meer veilig gesteld.

amendement limitatief op waar het
geld van het FES aan besteed moet
worden. Daarin ontbreken naar mijn
gevoel natuurontwikkeling en de
recreatieve en toeristische sector.
Waarom doet de heer Reitsma dit? Is
dat omdat hij geen illusies wil
wekken in de richting van sectoren
waar het geld mogelijkerwijs besteed
kan worden of is dat omdat hij dit
geen versterking van de economi–
sche structuur vindt? Dat laatste is
toch wel een wezenlijk andere
benadering.
De heer Reitsma (CDA): Natuurlijk
kunnen recreatieve en toeristische
voorzieningen een versterking van de
economische structuur zijn.
Natuurlijk is het zo dat bepaalde
activiteiten die door bedrijven
volledig buiten de rijksoverheid
worden verricht, een belangnjke
versterking van de economische
structuur zijn. Er zijn verschillende
invalshoeken voor de manier waarop
je de economische structuur kunt
versterken. Wij vinden dat die zaken,
die wel economieversterkend zijn,
niet uit dit fonds gehaald moeten
worden. Als wij die zaken wel willen,
wil ik eerst concrete projecten zien,
maar het kabinet heeft thans voor de
komende vier jaar geen enkel project
in de meerjarenraming zitten. Als wij
het willen, moet hiervoor binnen de
totale rijksbegroting een prioriteit
gesteld worden. Het moet echter niet
uit dit fonds komen, omdat dit heel
hard nodig is voor de drie goede
doelen die ik hier genoemd heb.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Het is er dan alleen maar voor de
drie goede doelen die u formuleert.
De keerzijde van uw amendement is
dat u alle andere zaken uitsluit die in
overeenstemming zijn met de drie
algemeen geformuleerde criteria:
investeren, nationaal belang,
versterking van de economische
structuur. Daarvoor is meer te
verzinnen. U perkt het heel erg in en
wil het limitatief in de wet opsom–
men. Dan krijgen wij een heel smal
kadertje waarin FES-gelden kunnen
worden besteed.
De heer Reitsma (CDA): In mijn
ogen is het een heel breed kader. Ik
vind de afbakening op deze manier
duidelijker.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De heer Reitsma somt met het

De heer Melkert (PvdA): De heer
Reitsma spreekt van een goede
landschappelijke inpassing van
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De heer Reitsma (CDA): Ja. Ik laat
het in het midden, want ik vind dat
de criteria in het project dat zich
aandient, bepaald moeten worden.
Dan kun je bekijken hoe je zo goed
mogelijk rekening kunt houden met
een goede landschappelijke
inpassing waardoor natuurwaarden
in stand blijven.
De bijdragen uit het fonds, die
mijn derde punt vormden, heb ik
inmiddels via interrupties besproken.
Ik kom terug op mijn tweede punt,
de voeding. Over de gasopbrengsten
heb ik gesproken. Ik maak nog
enkele opmerking over de vervreem–
ding van staatsdeelnemingen.
Wij zijn er voorstanders van om
alle ontvangsten uit het vervreemden
van staatsdeelnemingen in BV's en
NV's in het fonds te stoppen. De
minister van Financiën heeft in een
eerder debat al gezegd dat wij wel
rekening moeten houden met de

invullmg van de tekortreducerende
taakstelling in de Miljoenennota
1994, omdat dit afgesproken beleid
is. Dit zonderen wij dan ook uit. Wij
vinden het ook terecht dat de
minister hierop heeft gewezen. Wij
hebben er ook begrip voor, dat zich
omstandigheden voor zouden
kunnen doen die voor het kabinet
aanleiding zijn om te zeggen: wij
willen overgaan tot uitbreiding van
staatsdeelnemingen. Dan zou het een
beetje zot zijn als aan de hand van
een afgewogen beleid geen sprake
zou kunnen zijn van saldering van
het verkopen van staatsdeel–
nemingen en het uitbreiden van
staatsdeelnemingen. Ik zou het
onverstandig vinden op dit punt te
speculeren. Dat moeten wij niet
doen. In een bepaald geval zou het
echter kunnen en daarom heb ik in
mijn amendement het punt van de
saldering opgenomen.
Dan wil ik nog iets zeggen over
een ander deel van het vervreemden
van vermogensbestanddelen. Mijn
eerste deel had betrekking op het
vervreemden van staatsdeel–
nemingen in BV's en NV's. Mijn
fractie kiest voor het overige de lijn
die al is aangegeven in de nota van
wijziging. Ik heb goede nota
genomen van de opmerking van de
minister van Financiën in eerste
termijn. Hij zei, dat hij op zichzelf
geen overwegend bezwaar tegen
deze benadering heeft en dat hij het
oordeel aan de Kamer overlaat.
Mijn volgende element ten aanzien
van de voedlng betreft de opbreng–
sten uit de verkoop van goud. Op dit
punt heb ik gisteren een politiek
signaal afgegeven. Ik kan instemmen
met de lijn die de bewindslieden in
de schriftelijke voorbereiding hebben
aangegeven. De besteding van de
middelen is in de Miljoenennota al
verwoord. Toch wil ik nog graag
horen wat het oordeel is over mijn
suggestie die ik voor de lange
termijn heb gedaan.
Voorzitter! Ik kom toe aan mijn
laatste opmerkingen. Ik vind dat de
discussie in deze Kamer over de
duurzame ontwikkeling een
gepolariseerde discussie is gewor–
den. Ook de CDA-fractie is van
oordeel dat bij alle beleids–
voornemens duurzame ontwikkeling
voorop moet staan. Die behoort bij
de belangrijke zaken die wij op alle
beleidsterrein moeten behartigen.
Ook op het beleidsterrein van de
landbouw hebben wij in de
belangrijke nota's die in de Kamer

De heer Reitsma (CDA): Ik deel de
argumenten die de bewindslieden
gisteren hebben verwoord. Zij
hebben gezegd, dat in de wet al
algemene begrippen zijn opgenomen
waaraan moet worden voldaan. Er
staat, dat het moet gaan om
investeringsprojecten, nationaal
belang en economische structuur–
versterking. Als je nog meer
argumenten wilt noemen, krijg je te
maken met de vraag: waarom alleen
duurzaamheid en waarom niet
werkgelegenheid enzovoort? Ik heb
juist gekozen voor een afbakening.
Daarom vind ik meer dan is
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verkeers– en vervoersinfrastructuur.
Als je er niets aan toevoegt, komt het
mij als een grote vanzelfsprekend–
heid voor. Ik hoop tenminste dat het
CDA niet tegen goede landschappe–
lijke inpassing van dit soort projecten
is. Mijn vraag is wat de betekenis
van deze toevoeging is.
De heer Reitsma (CDA): Wij willen
expliciet tot uitdrukking brengen dat
er, waar aanleg van verkeers– en
vervoersinfrastructuur ten koste van
het landschap gaat, bij de investering
in het desbetreffende project
middelen uitgetrokken moeten
worden om landschappelijke
inpassing mogelijk te maken. Hoe dit
ingevuld wordt, is naar mijn mening
een afgeleide van het project en
moet daarbij geformuleerd worden.
Dit kan op heel verschillende
manieren. Het kan directe relaties
hebben met de structuurnota Groene
ruimte. Het kan ook inhouden dat er
iets voor natuurwaarden wordt
gedaan die in feite buiten de
ecologische hoofdstructuur vallen,
want niet elke compensatie is binnen
de ecologische hoofdstructuur nodig.
Dit moet per project ingevuld
worden. In het concrete voorbeeld
van de Betuwelijn is er al een
invulling aan gegeven, maar voor
een ander project kan het weer een
andere invulling zijn. Ik wil dus
beleid op maat hebben.
De heer Melkert (PvdA): U laat dus
in het midden op grond van welke
criteria het moet gebeuren.

zijn besproken, aangegeven dat het
bij het aangegeven beleid gaat om
duurzame ontwikkeling. Er moeten
echter wel economische activiteiten
mogelijk blijven. Je zou op alle
beleidsterreinen zo kunnen redene–
ren. Het gestelde is ook van
toepassing op het terrein van verkeer
en vervoer, het is vanzelfsprekend
van toepassing bij de stedelijke
ontwikkeling, het is vanzelfsprekend
van toepassmg bij industriepolitiek
en er zijn nog meer voorbeelden te
geven. Daarom is het een beetje
vreemd om nu te eisen dat bij dit
wetsvoorstel expliciet aangegeven
wordt dat duurzame ontwikkeling
voorop moet staan. Ik begrijp dat de
collega van Groen Links de discussie
hierover heeft aangezwengeld. Ik ben
het ook wel eens met de principiële
lijri die is aangegeven, maar ik vind
dat het niet nodig is dit punt in
technische zin in dit wetsvoorstel in
te brengen. Voor ons gaat het
namelijk om een vanzelfsprekend–
heid.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Het gaat hier
dus om iets zeer vanzelfsprekends en
om iets dat een zeer prominent
onderdeel van het debat uitmaakt. In
het amendement op stuk nr. 9
(herdruk) staat echter alleen maar,
dat het beleid niet schadelijk mag
zijn. In mijn tweede termijn heb ik al
gezegd, dat dit eigenlijk een zeer
defensieve formulering is. De heer
Reitsma wil met zijn amendement
een aantal punten aanscherpen en
een limitatieve opsomming geven.
Volgens die lijn zou het toch logisch
zijn iets te ondersteunen waarmee de
Kamer, gelet op de uitspraken van de
heer Reitsma nu, het eens is. Dan is
het toch echt niet te veel gevraagd,
op dit punt het gestelde in de wet op
te nemen.
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aangegeven niet nodig. Maar ik vind
dat uw punt, politiek gezien, in het
totale kabinetsbeleid op alle
terreinen een zeer belangrijk stempel
moet krijgen. Dat zult u in andere
debatten ook van ons horen. Ook wij
vinden dat voor duurzame ontwikke–
ling best middelen uitgetrokken
mogen worden in de diverse
onderdelen van de rijksbegroting.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik geloof het allemaal best, maar u
zou uw eigen verbale geweld hier
iets meer kunnen polijsten op het
moment dat u zo'n defensief,
voorzichtig en niet verstrekkend
amendement op dit punt zou
ondersteunen. Daar toetsen wij het
uiteindelijk op. Wat u vindt, moet u
zelf weten.
De heer Reitsma (CDA): Ik merk uw
poging om steun te krijgen voor uw
amendement.
Voorzitter! Het blijft mij toch nog
een beetje bevreemden dat D66 een
amendement heeft ingediend
omtrent het ophogen van de
bedragen voor de kennis–
infrastructuur. Ik heb nog eens
nagekeken welke bedragen naar het
Infrastructuurfonds zijn gegaan. Dat
blijkt voor het jaar 1994 in totaal 508
mln. te zijn, waarvan 193 mln. in het
hoofdwegennet en het onderliggend
wegennet wordt gestopt. De rest,
meer dan 60%, wordt benut voor
mainports, vaarwegen en openbaar
vervoer, zowel van goederen als
personen. Ik begrijp niet hoe collega
Tommel aan 104 mln. komt. Ik ben
benieuwd welke projecten hij nu
precies schrapt, want hij zou wel
eens het omgekeerde effect kunnen
bewerkstelligen. Mag ik eens een
voorbeeldje geven van een project
dat ik goed voor ogen heb? Bij
Kampen ligt een weg die dwars door
Usselmuiden gaat. Dat is een
geweldig onveilige situatie, waardoor
ook een duurzame ontwikkeling van
Kampen en Usselmuiden geweldig
wordt belemmerd. Een weg daar
omheen behartigt belangrijke doelen.
Vindt de heer Tommel nu echt dat
die geschrapt moet worden? Ik
begrijp daar echt niets van, want dat
staat haaks op zijn eigen visie: meer
veiligheid, meer duurzame ontwikke–
ling en investeringen op maat.

het beste, dat wij na de lunchpauze
met het antwoord van de kant van
de regering verder gaan.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

(23231);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet assurantiebemiddelingsbedrijf
(23577);

D

c. de vaste Commissie voor
landbouw en natuurbeheer:
- het wetsvoorstel Nieuwe regelen
ter bescherming van natuur en
landschap (Natuurbeschermingswet
1994) (23580).

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

Aangezien voor de stukken, gedrukt
onder de nummers 23422 (R1486),
23465, 23473, 23479 (R1489), 23480
(R1490), 23481 (R1491), 23495, 23496,
23522, 23523 (R1492), 23528 en
23535 (R1493), de termijnen zijn
verstreken, stel ik vast, dat wat deze
Kamer betreft, de daarbij ter
stilzwijgende goedkeuring over–
gelegde stukken zijn goedgekeurd.

Regeling van werkzaamheden

Deze stukken worden voor kennisge–
ving aangenomen.

De vergadering wordt van 12.24 uur
tot 13.15 uur geschorst.

De voorzitter Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:
a. de vaste Commissie voor justitie:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van
het op 6 november 1992 te Madrid
tot stand gekomen Protocol
betreffende de toetreding van de
Helleense Republiek tot het Akkoord
van Schengen van 14 juni 1985 en
van de eveneens op 6 november
1992 te Madrid tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de
toetreding van de Helleense
Republiek tot de Overeenkomst tot
uitvoering van het Akkoord van
Schengen van 19 juni 1990, beide
gewijzigd bij de Protocollen,
respectievelijk de Overeenkomsten
van 27 november 1990 en 25 juni
1991 betreffende de toetreding van
respectievelijk de Italiaanse
Republiek, het Koninkrijk Spanje en
de Republiek Portugal (23584);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Vreemdelingenwet (veilig land van
herkomst) (23588);

De voorzitter: Aangezien voor de
kamerstukken 23474, 23498, 23499 en
23557 de termijnen zijn verstreken,
stel ik voor, deze stukken voor
kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Instelling
van een Fonds economische
structuurversterking (Wet Fonds
economische structuur–
versterking) (23002);
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Economische
Structuurversterking voor het
jaar 1994 (23400 G).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

De voorzitter: Wij zijn gekomen aan
het eind van de tweede termijn van
de kant van de Kamer. Gelet op de
duur van het antwoord lijkt het mij

b. de vaste Commissie voor
financiën:
- het voorstel van wet van de leden
De Korte en Van Rey tot wijziging
van de Wet op de inkomstenbelas–
ting 1964 en de Wet op de loonbelas–
ting 1964 met het oog op een
beperking van de mogelijkheden tot
overdracht van de basisaftrek in het
kader van het streven naar een
verdergaande individualisering

Minister Andriessen Voorzitter! Ik
zal proberen om kort te zijn, maar
dat betekent wel dat ik het een beetje
van de praktische kant benader en
dat ik niet opnieuw inga op al die op
zichzelf vreselijk interessante en
maatschappelijke achtergronden.
Ik kom dan eerst bij de heer
Melkert. Hij wil het compensatie–
beginsel in de wet vastleggen.
Daarvoor heeft hij een amendement
ingediend. Voor de projecten
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waarmee wij te maken hebben - de
Betuwelijn is genoemd - moet
inderdaad het compensatiebeginsel
gelden. Geen meningsverschil
daarover, maar ik vraag mij wel af of
het praktisch is om dat in de wet op
te nemen. Het moet al bij de
projecten. Moet je dat dan nog een
keer in deze verdelingswet vastleg–
gen? Dit is namelijk niet meer dan
een verdelingswet, met behulp
waarvan, simpel gezegd, geldmidde–
len worden ingezameld en uitge–
deeld. Moet je in die wet dan één
criterium gaan noemen, of moet je er
zelfs meerdere noemen? Ik vind van
niet. Ik vind dat je het moet doen bij
de projecten. Ik ben het dus
helemaal met de heer Melkert eens,
maar om praktische redenen zeg ik
wat dit betreft: doe dat hier niet. Als
je het wel doet, dan moet je
misschien ook andere dingen gaan
doen. Ik ben met hem van mening,
dat de natuurwaarden het belangrijk–
ste zijn - daar zou een uitzondering
voor kunnen worden gemaakt– maar
ik vind dit gewoon niet praktisch.
De heer Melkert (PvdA): Waar staat
dan dat het in de projecten moet?
Het voorbeeld van de Betuwelijn is
goed, maar waar staat dat het
overigens moet in projecten die in de
toekomst met gelden vanuit het FES
zullen worden gefinancierd?
Minister Andriessen: Het geldt voor
elk project van een majeur karakter.
Daarbij komen die dingen automa–
tisch aan de orde. Stel je voor dat de
regering dat zou vergeten - dat is
ondenkbaar, maar stel je dat eens
voor - dan zou dat hier aan de orde
komen. Ik wil het graag zo simpel en
praktisch mogelijk te houden. Dit is
een pot waar een geldstroom ingaat
en een geldstroom uitgaat. Natuurlijk
gelden er bepaalde regels voor die
pot, maar dat zijn vooral financiële
regels. Het lijkt mij niet zinvol om die
regels uit te breiden met allerlei
criteria, want dat m -,et elders
gebeuren.
De heer Melkert (PvdA): Het
antwoord op mijn vraag is dat
nergens vastgesteld is dat het moet.
Dus zal het per project steeds weer
onderdeel van besluitvorming zijn.
De parlementaire geschiedenis leert
ons dat ondenkbaarheden soms toch
denkbaar zijn. Wij zijn het kennelijk
eens over de doelstelling dat het
gewenst is, in de wet een zodanige
formulering op te nemen dat dit
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standaard deel uitmaakt van de
toedeling van middelen, inclusief de
middelen voor het natuuraspect, aan
de projecten in de fysieke infrastruc–
tuur die met FES-middelen worden
gefinancierd. Dit lijkt mij de beste
weg en ik meen dat wij het daarover
eens zijn.
Minister Andriessen: Nee, wij zijn
het eens over de gedachtengang dat
het zeker moet gebeuren. Ik vind het
echter oneigenlijk om dit "dubbele
slot" ook in deze wet op te nemen. Ik
vind het onpraktisch.
De heer Melkert (PvdA): Het is geen
dubbel slot; het is een enkel slot. Er
moet sprake zijn van goede wil. Bij
de Betuwelijn is gebleken dat er
sprake was van goede wil. Daar heeft
mijn fractie waardering voor. Het is
echter de vraag of dat in de
toekomst zo zal blijven. Daarom doet
mijn fractie het voorstel voor dit
enkelvoudig slot
Minister Andriessen Ik verval in
herhalingen als ik hierop inga. Dat
doe ik dus niet.
Dan kom ik bij de projecten
ruimtelijke ordening. De heer Melkert
bracht in dit verband de sleutel–
projecten naar voren. Ik vraag mij af
om hoeveel sleutelprojecten het dan
moet gaan. Het kan om een groot
aantal gaan. Op het ogenblik zijn het
er elf, waarvan er vier belangrijk zijn.
Ik ben bang dat het opnemen in de
wet van een formulering over
sleutelprojecten in ruimere zin, kan
leiden tot het uitdijen van het aantal
sleutelprojecten, omdat men zegt:
het mag toch; het moet toch? In deze
context is gedoeld op sleutel–
projecten die van grote betekenis zijn
voor de algemene economische
infrastructuur van Nederland.
Daarom lijkt het mij niet zo verstan–
dig om de projecten in deze wet te
vermelden als sleutelprojecten. Het
lijkt mij beter om de huidige tekst te
handhaven. De mogelijkheid is er en
wij zijn er op zichzelf voorstander
van. Bij het 5 mld.-plan is ook
gebleken dat een aantal sleutel–
projecten meegenomen werd.
De heer Melkert (PvdA): Dan gaat
het u met name om die belangrijke
sleutelprojecten. Daar ben ik het
graag mee eens, maar uit de
memorie van toelichting bleek niet of
de sleutelprojecten als zodanig zich
daarvoor kwalificeerden. U bevestigt

Fonds economische structuur–
versterking

dat nu en dat lijkt mij een goede
zaak.
Minister Andriessen: Voorzitter! Het
verheugt mij dat de heer Van
Middelkoop de moeite heeft
genomen om na de discussie naar
de boekenkast te lopen om het boek
van de heer Zijlstra te zoeken. Ik wist
niet meer precies wat daarin stond.
Het is goed om dit te weten voor een
beter begrip van de historie. De heer
Van Middelkoop heeft een amende–
ment ingediend over de kwestie van
het ventiel. Ter verduidelijking het
volgende. Aanvankelijk heb ik gezegd
dat het hier om des keizers baard
ging. Ik kan mij echter voorstellen
dat aan de baard van de keizer toch
nog een paar haren vastzitten. Een
van de kleinere gasvelden kan
bijvoorbeeld een vreselijk groot
gasveld blijken te zijn. In zo'n geval
zou er sprake zijn van extra export.
Dan heb ik zo'n haar te pakken. Dat
kan gebeuren in een periode waarin
alles op alles gezet moet worden om
het financieringstekort op orde te
krijgen. Dat mag dan niet krachtens
het amendement van de heer Van
Middelkoop. Nee, het extra geld
moet dan onmiddellijk in de pot
gestopt worden. Misschien is de
indruk gewekt - althans, de geachte
afgevaardigden hebben dat gedacht
- dat de regering daar genuanceerd
over dacht. Collega Kok en ik denken
daar precies eender over. Wij raden
dit bepaald af. Wij zouden dit liever
niet willen doen. We zeggen er
echter eerlijk bij dat we hier niet om
zullen aftreden. De Kamer heeft
hiermee een precieze uitspraak over
hoever wij het in dit opzicht zullen
laten komen.
Voorzitter! Ik bevind mij bij de
heer Rosenmöller in hetzelfde
probleemgebied als in eerste
instantie bij de heer Melkert, toen het
over het eerste onderwerp ging. Dit
geldt niet voor alle punten, maar wel
voor de duurzaamheid, de duurzame
ontwikkeling en dergelijke. Ik kan
hierbij gedeeltelijk ook de opmerking
van de heer Tommel meenemen. Ik
ben het in wezen helemaal met de
heer Rosenmöller eens, dat het
allemaal mooie woorden zijn. Als je
naar de economische infrastructuur
op langere termijn kijkt, is de
duurzaamheid natuurlijk een heel
belangrijk onderdeel.
De regering laat bij de Betuwelijn
zien, al is dit naar de mening van de
heer Tommel onvoldoende, dat
duurzaamheid hier in ieder geval een
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belangrijke inzet is geweest van de
discussie. Het is volgens mij
ondenkbaar dat duurzaamheid bij
welk project dan ook geen inzet zou
zijn van de discussie. Bij elk project
kan de kwestie van de duurzaamheid
worden ingebracht. Ik vind het niet
verkeerd maar wel onpraktisch om
op een verdeelfonds, een soort
spaarpot nog weer het etiket
"duurzaamheid" te plakken. Ik ben
het er wel helemaal mee eens, maar
het gaat mij te ver om dit in te zetten
als een aparte toets.
Overigens is sommige afgevaar–
digden blijkbaar iets ontgaan. Ik heb
de memorie van toelichting nog eens
nagelezen. Daarin staan de projecten
genoemd. Ik heb deze opsomming
ook nodig als ik straks met de heer
Reitsma kom te spreken. Welke zijn
nu die projecten? Investeringen in de
verkeers– en vervoersinfrastructuur,
telematica, bepaalde investeringen in
de technologie– en kennis–
infrastructuur, alsmede bepaalde
milieu-investeringen. Dit is ons, zelfs
de heer Tommel dacht ik, in de
discussie even ontgaan. Als je het
toerisme en de recreatie eraf zou
halen, wordt het dus geen tweede
verkeersfonds. Er blijft dan nog het
nodige over en milieu is apart
genoemd. Verder zijn genoemd
investeringen in stedelijke hoofd–
structuur, dit aan het adres van de
heer Melkert, en bepaalde investerin–
gen in toeristische en recreatieve
voorzieningen. Het is dus bepaald
ruimer dan de heer Reitsma zich
voorstelt. Wij komen hier straks nog
over te spreken. De milieu–
investeringen zijn een apart
hoofdstukje in het geheel. Dit moet
ons dus niet ontgaan.
Ik keer nu terug naar de toets dat
het duurzaam moet zijn, dat het het
milieu moet dienen en veranderin–
gen in onze economische structuur.
Het enige wat mij verdeeld houdt
met de heer Rosenmöller is dat hij
het er ook hier, zoals overal, bij wil
zeggen. Ik vind dit dubbelop. Het
komt bij de projecten vanzelf aan de
orde op een veel betere manier. Ik
vind het hier een beetje etiketten–
plakkerij. Je kunt veel beter bij het
project zelf tot uitdrukking brengen
hoe je dit toetst.
Ik wil ook nog een ander argument
naar voren brengen, namelijk een
zekere bangheid. Deze is bij mij
opgekomen toen ik de heer Tommel
hoorde spreken. Bij de Betuwelijn
heeft men al deze milieu-elementen
ingebracht. Laten we nu eens even
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aannemen dat iedereen het er over
eens was geweest, met één
uitzondering. Die ene uitzondering
had het dan mogelijk gemaakt om
hier bij de bespreking van de
verdeling van de gelden van het
fonds opnieuw de hele milieutoets
over te doen. Ik ben er niet bij
geweest, maar de heer Tommel heeft
kennelijk niet in alle opzichten zijn
zin gekregen bij het debat over de
Betuwelijn. Je neemt dan het risico
dat je het debat helemaal gevoerd
hebt en dat je het hier dan op een
andere manier nog eens heiemaal
over gaat doen. Ik vind dit dubbele
dan schadelijk worden. Ik heb geen
behoefte aan dit dubbele. Ik geloof
niet dat het nodig is. Het hoort bij de
projecten, maar het moet daar dan
ook uitgediscussieerd worden.
De heer Tommel (D66): Ik ben het
met de minister eens dat er
natuurlijk niet dubbelop gewerkt
moet worden. Dat is echter niet mijn
inzet geweest. Ik vind dat je, hier of
elders, de toets moet aanleggen - de
minister zal hierover met de heer
Rosenmöller spreken - maar dat is
het dan ook, dus niet dubbelop. Ik
wil die vrees wegnemen.
Minister Andriessen: Mijn angst
over het voorbeeld van de heer
Tommel is dan uit de wereld. Ik blijf
er echter bij dat het bij de projecten
hoort.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Er is een wezenlijk
verschil tussen het toepassen van
het duurzaamheidscriterium en
bijvoorbeeld een milieu–
effectrapportage waar de minister
naar verwees. Een MER wordt
toegepast op een project waarvoor
reeds een keuze gemaakt is, terwijl
een duurzaamheidstoets vooral gaat
om de vragen welke criteria
aangelegd moeten worden om tot
een project te komen en of dat
project past in de milieu–
doelstellingen van bijvoorbeeld het
kabinet. Bij het laatste gaat het dus
om een voorfase, en niet om het
beschrijven en bediscussiëren van de
milieu-effecten van een reeds
bestaand project, zoals in een MER
gebeurt. Ik ben het dan ook met
collega Tommel eens dat er geen
sprake is van dubbel werk. Het is wel
degelijk een nadere afweging van de
vraag of tot een project gekomen
moet worden.
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Ik zal één voorbeeld geven Bij de
HSL komt onder andere de vraag aan
de orde in hoeverre deze een
wezenlijk substituut is voor
bijvoorbeeld vliegbewegingen
binnen Europa. In een MER komt dit
niet aan de orde, want dan gaat het
om de wijze waarop zo'n lijn wordt
aangelegd. Bij een duurzaamheids–
toets gaat het dus om een wezenlijke
voorvraag. Als ons dat niet geschei–
den houdt en wij zijn het ook eens
over het belangrijke aspect daarvan,
dan moet het toch mogelijk zijn om
zoiets ook in de wet te verankeren.
Of het moet zijn dat de minister een
consequente lijn hanteert en zegt dat
deze wet gemaakt is en daar niets bij
of af kan.
Minister Andriessen: Langzaam aan
zal deze lijn wel te ontdekken zijn.
Neen, dat is een grapje.
Ik heb de MER als voorbeeld
genoemd. Er is overigens wel een
"super-MER", waarbij wel wordt
gedaan wat de heer Rosenmöller
aangeeft. Daarbij worden vergelijkin–
gen gemaakt tussen verschillende
projecten. Ik moet echter niet alleen
spreken over de MER, maar ook over
de gehele inzet bij een bepaald
project. Even los van de uitkomst
van het desbetreffende debat noem
ik als voorbeeld de Betuwelijn. Dat is
niet alleen een "MER-geval", want er
zijn ook andere vragen aan de orde
geweest, zoals hoe hiermee het
verkeer van de weg gehouden kon
worden. Er zijn dus zaken berede–
neerd vanuit de duurzaamheid,
waarbij het milieu dus een rol heeft
gespeeld. Het milieu heeft ook een
rol gespeeld in de zin van het
compensatiebeginsel. Ik doel dan
ook niet alleen op de MER–
compensatie-uitgangspunten zoals
de heer Rosenmöller deed. Dit hoort
thuis in de sfeer van de projecten.
Als het namelijk een zelfstandige rol
moet vervullen, vraag ik mij af hoe
dit getoetst moet worden met
dezelfde uitgangspunten die worden
gehanteerd bij de projecten, maar
dan op een andere manier. Ik weet
het eigenlijk niet. Ik ben bang dat de
heer Rosenmöller dan weer met
andere dingen aan komt zetten en
dat kunnen wij niet hebben.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
De minister zegt dus eigenlijk het
volgende. De projecten zijn op een
bepaald moment een gegeven.
Natuurlijk speelt duurzaamheid
daarbij een rol, als het gaat om de
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afweging. Dat moeten wij dan maar
van de minister aannemen. Ik zoek
echter naar de optimale vorm van
houvast en dat is de wetstekst zelf,
met alle respect, als het gaat om dit
soort vrij substantiële bedragen voor
een langere periode. Het is onze taak
om dit zoveel mogelijk vast te leggen
en ik vind het eigenlijk te gek voor
woorden dat deze woordenstrijd
geleverd moet worden om een
defensieve formulering met
betrekking tot zo'n toets in de wet
zelf op te nemen.
Als de minister daar niet mee
akkoord gaat, laadt hij toch een
beetje de verdenking op zich dat het
met betrekking tot die duurzaamheid
- laat ik voorzichtig zijn - meer
woorden zijn dan daden. Ik zal het
dan allemaal nog moeten zien. Ik
vind dit heel teleurstellend.
Minister Andriessen Ik vind dat de
zaak van de duurzaamheid aan de
orde moet komen bij de project–
minister en niet zozeer bij de
ministers van Financiën en van
Economische Zaken, die een pot met
geld beheren. Dit houdt ons dus
enigermate verdeeld, waarbij het niet
gaat om de inhoud van de zaak,
maar om de vraag of dit verankerd
moet worden in deze speciale wet.
Dat meningsverschil moet dan maar
even blijven bestaan.
Het punt van de additionaliteit is
nog even naar voren gekomen, maar
ik dacht dat wij hierover gisteren
uitgesproken waren.
De heer Tommel heeft een
interessante beschouwing gehouden
waarmee ik het wel een beetje eens
was. Hij vroeg zich af hoe het nu
eigenlijk ging met die projecten.
Heeft de projectminister op een
gegeven moment de rekening
opgemaakt, waarna hij zegt dat hij
tekort komt en daarmee naar zijn
collega's loopt? Of is het andersom
en zeggen de collega's dat er nog
een heleboel moet gebeuren en dat
het allemaal niet zo kan? Het heeft
natuurlijk van allebei iets: het gaat
om een weg heen en weer, zoals ik
gisteren enigermate heb geprobeerd
te schetsen. Wij hebben het gevoel
dat de investeringen in de economi–
sche infrastructuur hoog op de
agenda staan. De heer De Korte en
vele anderen hebben dat ook gezegd.
Dan wordt zowel van boven als van
onderen de vraag gesteld wat er nog
ontbreekt. Zo zijn wij gekomen op de
Betuwelijn, de HSL en de impuls van
5 mld. Dat was een benadering van

beneden en van boven. Er werd heen
en weer gediscussieerd over wat er
wel en niet in moet. Het ging om de
prioriteitenstelling. Hoe moet je de
verschillende aspecten daarvan,
zoals duurzaamheid en werkgelegen–
heid, beoordelen? Dat gaat heen en
weer. Ik geloof dat je niet kunt
zeggen dat het van de ene of van de
andere kant komt. Beide kanten
hebben een rol gespeeld in de
discussies.
Voorzitter! Ik ben blij dat ik de
heer Tommel aan onze zijde vind wat
betreft de stelling dat wij geen
rigiditeiten moeten inbouwen, noch
ten aanzien van de staatsdeel–
nemingen noch ten aanzien van het
extra gas. Daar ben ik dankbaar voor.
De kwestie van de duurzaamheid
heb ik al proberen uit te leggen en ik
geloof dat ik dat niet nog een keer
hoef te doen.
De heer Tommel heeft een paar
geheel nieuwe vragen gesteld, onder
andere over de 250 mln. voor de
kennisinfrastructuur. Gisteren heeft
hij gevraagd naar de high perfor–
mance computer. Hij is een technicus
en weet dus waar het over gaat, ik
veel minder. Het gaat over een soort
centrale computer, die veel groter en
sneller is dan normaal en waarop je
een interactief systeem kunt zetten,
zodat er overal stations op kunnen
komen. Dat is additioneel en je krijgt
het zo niet van de grond, maar je
hebt er ook weer geen honderden
miljoenen voor nodig. Ik vind het
typisch een project dat hierin past.
De biotechnische methode van
in-situ-bodemsanering is inderdaad
een heel oude methode. Twintig jaar
geleden ben ik er toevallig al eens
mee in contact gekomen via een
Oostenrijkse professor. Ik vond het
op dat moment een waandenkbeeld.
De microben aten de smeerboel op,
dat was twintig jaar geleden heel
moeilijk te geloven. Het is dus een
oude methode, maar zij is geleidelijk
meer succesvol geworden. Vorige
week was in de krant te lezen dat er
een bedrijf is dat het met behoorlijk
succes toepast. Ik ken een ander
bedrijf dat er ook heel druk mee
bezig is. Het is nieuws voor mij dat
je geen helemaal optimaal resultaat
kunt krijgen, maar dat vind ik niet zo
erg bij zo'n project. Dat kun je nu
misschien nog niet bereiken, maar
door onderaan te beginnen kom je er
wel. Als je de afstand ziet tussen wat
ik twintig jaar geleden een waan–
denkbeeld van een professor vond
en hoe ver men nu al is, dan vind ik

dit een mooi project om het in vijf of
tien jaar te bereiken.
Ik maak mij een beetje los van de
vraag welke wegen het precies zijn in
de buurt van Kampen. Het voorstel
van de regering is heel duidelijk. Ik
zit ook met de procedure, zoals de
heer Tommel begrijpt. Als wij de
gedachtengang van de heer Tommel
zouden volgen, zou ik niet weten hoe
ik dat procedureel zou moeten doen.
Dan had het toch eerder moeten
gebeuren.
Over het begin van de beschou–
wing van de heer De Korte heb ik
geen enkele opmerking. De
infrastructuur staat hoog op de
agenda. Ik weet niet of dit fonds doet
pijn lijden, ik weet ook niet of het
altijd nodig is om pijn te lijden. Het
staat nu in ieder geval op de agenda.
De heer Melkert zegt dan ook terecht:
als wij hier het geld in leiden, kun je
het ergens anders niet besteden. Dat
is toch een stukje pijn. Dat is de
filosofie, maar ik zal proberen het
zoveel mogelijk praktisch te houden.
Ik heb niet voor niets het
voorbeeld genoemd van het gezin De
Korte dat met vakantie gaat. Ik vind
het een betere benadering om een
aantal dingen die je heel belangrijk
vindt, bij elkaar te verzamelen en
goed te beschouwen, dan de
misschien theoretisch veel betere
benadering dat je het hele jaar door
alle uitgaven bekijkt en zegt wat wel
en niet moet. Theoretisch heeft de
heer De Korte misschien wel alle
gelijk van de wereld, maar dat geef
ik hem praktisch niet, vooral gezien
de ervaringen die wij in het verleden
hebben gehad. Daarom heb ik die
vergelijking gemaakt. Daarom heb ik
gezegd: concentreer je op de
vakantie-uitgaven en haal niet Sint
Nicolaas erbij of de paashaas.
Concentreer je op een aantal dingen.
Dat is de lering van deze simpele
parallei.
Op de ventieldiscussie ben ik al
ingegaan naar aanleiding van
hetgeen de heer Van Middelkoop
naar voren heeft gebracht. Zijn
andere vragen liggen meer op het
terrein van collega Kok.
De heer Reitsma maakt het mij
moeilijk.

Tweede Kamer

Fonds economische structuur–
versterking

2 februari 1994
TK 46

De heer De Korte (VVD): De
minister vergeet een punt. Hij is
daarop in eerste termijn niet
ingegaan en doet dat nu weer niet.
Het gaat om die 250 mln. voor
projecten. Ik heb gevraagd hoeveel
van die 250 mln. wordt besteed aan
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vanuit dat praktische gezichtspunt
vragen of hij bij zijn amendement wil
blijven. Daarvoor geldt overigens
ook, dat wij er echt tegen zijn, maar
dat wij daarvoor niet zullen aftreden.
De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Heeft dit geen gevolgen voor artikel
4 van de wet? Het doel van artikel 4
is toch, het fonds een positief saldo
te laten krijgen? De inkomsten door
het verwerven van bedrijven, de
deelnemingen en de uitgaven zitten
daar niet in. Betekent dit dat de
zekerheid wegvalt die de minister
heeft ingebouwd om het fonds een
positief saldo te laten houden,
afgezien van de situatie in de eerste
jaren en de voorfinanciering? Dat zou
kunnen betekenen dat de rrtinister
ongelimiteerd uit het fonds
deelnemingen kan financieren,
zonder dat daar de betreffende
inkomsten tegenover staan. Ik maak
dat op uit de wettekst.
De heer Reitsma (CDA)

Minister Andriessen: Die vraag is
mij totaal ontgaan. Ik zou die vraag
ook niet voor de vuist weg kunnen
beantwoorden. Ik wil haar graag
schriftelijk beantwoorden. Het gaat
ook om gebouwen etc. Ik weet niet
precies om hoeveel het gaat.
Zoals ik al heb gezegd, maakt de
heer Reitsma het mij moeilijk. Op de
ventielkwestie ben ik al ingegaan.
Het kabinet is daartegen, maar wij
zullen om die reden niet aftreden. Ik
zou hem het volgende willen
voorhouden, hoewel ik niet weet of
ik hem daarmee kan overtuigen. Ik
doel op de kwestie van de afgestoten
deelnemingen. De opbrengst
daarvan zou in dat fonds gestort
moeten worden. Slaan wij niet te
veel door van het een naar het
ander? Ik weet dat ik met deze
opmerking de heer Reitsma niet
overtuig. Veel belangrijker is de
praktische invalshoek.
Er worden nogal eens wat
overheidsdeelnemingen verkocht.
Het gaat vaak om betrekkelijk kleine
dingen. Veelal is daaraan een
geweldige problematiek verbonden.
Je verkoopt een bepaalde deelne–
ming omdat het soms veel beter is
dat een particulier dat werk doet dan
de overheid. De opbrengst is soms
gering. Soms gaat het om mogelijk
negatieve opbrengsten in de

toekomst. Je hebt bijvoorbeeld een
winstgarantie gegeven. Als dat en
dat niet gebeurt, moet je weer geld
terugstorten.
Mijn ervaring is dat ik het hele jaar
door deelnemingen verkoop. Een
andere keer neem ik weer ergens in
deel en koop ik iets. Het gaat, ik
herhaal dat, vaak om zeer ingewik–
kelde dingen die niet bijzonder veel
opbrengen. Ik vraag mij af of dat
allemaal via deze pot moet worden
geregeld. Ik vind dat niet praktisch.
Als de heer Reitsma persisteert bij
zijn gedachtengang, stel ik voor om
een zekere omvang vast te stellen al
weet ik niet goed hoe dat gedaan
zou moeten worden. Anders komen
een heleboel van deze zaken gewoon
in de pot. ledereen zal zich dan
afvragen wat er aan de hand is.
Ik geloof bovendien dat je op die
manier de burgers op een vreemd
spoor brengt. Laten wij aannemen
dat wij een onderneming verkocht
hebben. Daarbij is bepaald dat als
dat en dat niet gebeurt, de overheid
alsnog geld moet bijleggen voor dit
en dit. Dat alles zal zich bijvoorbeeld
over twee jaar afspelen. Er zit dan
ineens een bedrag van 20 mln. of 30
mln. in de pot voor overheids–
besteding aan bedrijf X. Ik zie de
discussie al op gang komen over de
vraag of men dat nu belangrijker
vindt dan die en die weg of wat dan
ook! Het worden hele rare discus–
sies. Daarom wil ik de heer Reitsma

Minister Andrïessen: Ik vind deze
vraag meer op het terrein liggen van
collega Kok om te beantwoorden.
Theoretisch kan ik mij de beschou–
wing van de heer Tommel wel
indenken. Ik laat de beantwoording
liever aan collega Kok over.
De beschouwing van de heer
Reitsma over duurzaamheid kan ik
delen. Ik zou aan de heren Tommel
en Rosenmöller toch willen vragen
om de polarisatie over de zaak
hieruit te halen en die vooral naar de
projecten te brengen.
Ten slotte loop ik even de
amendementen door. Ik heb al laten
blijken dat het amendement van de
heer Tommel over de 104 mln. mij
niet aanspreekt.
Van de drie amendementen van de
heer Rosenmöller heb ik het eerste
behandeld. Ik denk dat collega Kok
misschien nog iets over de twee
volgende amendementen zal zeggen.
Ik spring nu van het amendement
op stuk nr. 11 naar het amendement
op stuk nr. 14. Daar vind ik de heer
Reitsma. Ik doe een beroep op hem
om er nog eens goed over na te
denken en te kijken of dit nu wel zo'n
praktisch amendement is.
Het amendement op stuk nr. 15 is
een principiëlere zaak. Ik heb daar
gisteren van gezegd dat ik niet zou
weten hoe ik de heel belangrijke
meningen van een aantal partijen
kan verenigen op een wettekst die
precies aangeeft wat je wel of niet
moet doen. Los daarvan vind ik het
niet zo'n goed amendement. Het
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De heer Melkert (PvdA): Ik volg de
redenering van de minister. Ik denk
inderdaad niet dat hij zou moeten

Minister Kok: Mijnheer de voorzitter!
Ik dank de Kamer voor de tweede
termijn. Het is goed, dat ook in deze
termijn opnieuw een aantal
afwegingen, pro's en contra's, naar
voren zijn gekomen rondom de
keuze om tot dit fonds te komen. Wij
zetten een hokje rond een aantal
opbrengsten uit de vermogenssfeer,
met de bedoeling dat die worden
bestemd voor het versterken van de
economische structuur voor een
lange periode, onder gelijktijdige
voortzetting van een zodanige
herschikking binnen het geheel van
de rijksuitgaven dat ook binnen de
lopende uitgaven de investeringen
een sterker profiel en consumptieve
uitgaven een wat zwakker profiel

krijgen. Het uitgangspunt is steeds
dat wij niet meer verplichtingen
aangaan en niet meer geld verdelen
uit het fonds dan beschikbaar is. Als
in de loop van de tijd - ik zeg dit in
reactie op een interruptie - bepaalde
bronnen zouden gaan opdrogen, dan
betekent dit dat de uitgaven via de
verdeling van het fonds verminderen
en uiteindelijk de nul kunnen
naderen. Wij praten dan wel over
een hele lange tijd.
De verleiding is, na de bijdrage
van collega Andriessen gisteren en
de reacties in tweede termijn, groot
om een bijdrage te leveren aan de
terugblik op de illustere voorgangers
Zijlstra, De Pous en Lieftinck. De heer
Van Middelkoop vroeg om commen–
taar. Ik zal dat heel bescheiden doen,
ook met het oog op de klok. Ik denk,
dat wij moeten vaststellen, dat het
tientallen jaren na dato gemakkelijker
is om over de wijsheid van dat
moment te beslissen dan wanneer je
ervoor staat. Een feit is, dat heel veel
aardgasgeld is opgegeten door
opeenvolgende kabinetten, dat wil
zeggen: is versleuteld voor lopende
uitgaven. Het geld is te zeer in de
consumptieve sfeer opgegeten en te
weinig gebruikt voor versterking van
de economische structuur. Er zijn dus
vele kansen gemist wat de verster–
king van Nederland op dat terrein
betreft. Dat is te meer een uitnodi–
ging om het leven te beteren. Het
onderhavige fonds is daarbij een
hulpmiddel. Het is geen absolute
noodzaak; het kan ook zonder. Het is
een hulpmiddel, dat zijn eigen
merites heeft, los van alle bespiege–
lingen die je verder kunt houden
over de toekomst van een kapitaal–
dienst. Het biedt meerjarige
zekerheid voor bestedingsdoelen en
het biedt een aantrekkelijke basis
voor particuliere financiers om
vormen van medefinanciering te
overwegen.
Ik kom thans over de voeding te
spreken. Als wij dan toch terugkijken
op het debat in de jaren zestig en
bescheiden commentaar leveren op
de posities die toen zijn ingenomen,
dan meen ik, dat in ieder geval nog
steeds rekening moet worden
gehouden met de voorzichtige lijn.
De begrotingssystematiek moet niet
overhoop worden gegooid. Dat doen
wij niet met dit fonds. Verder moet
het niet zo rigide worden gemaakt,
dat minimale vormen van flexibiliteit
overboord worden gezet. Dat is
precies mijn stevige beleidsmatige
bezwaar tegen de twee voorstellen
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kabinet heeft in haar beschouwingen
niet voor niets steeds gezegd en
duidelijk laten merken dat dit niet in
de tekst maar in de toelichting moet.
Jammer genoeg heeft niet iedereen
onmiddellijk gezien dat het scala veel
breder is dan het op het eerste
gezicht misschien lijkt. Maar zet het
nu niet allemaal in de wet! Over vijf
jaar zien sommige dingen er anders
uit en dan moet de wet weer
veranderd worden. Ik weet niet
precies hoe onze navolgers een
aantal dingen zullen waarderen
waarvan wij nu zeggen dat die van
centraal belang zijn. Daar komt
bovendien bij dat het terrein door de
heer Reitsma buitengewoon wordt
vernauwd. Ik heb net al uit de
memorie van antwoord voorgelezen
wat wij allemaal voor ogen hadden.
Daar blijven in zijn optiek maar een
zeer beperkt aantal dingen van staan.
Je zou haast zeggen dat het gaat om
de "infrastructuur van het
Infrastructuurfonds met een randje".
Dat gaat het kabinet bepaald te ver.
De heer De Korte (VVD): U heeft
een paar keer gezegd dat u niet
aftreedt als een amendement zou
worden aangenomen. Tegen dit
amendement brengt u behoorlijke
zware argumenten in. Treedt u wel af
als dit amendement wordt aangeno–
men?
Minister Andriessen Wij hebben
bezwaren tegen een aantal amende–
menten. Dat geldt ook voor dit
amendement. Collega Kok zegt dat
wij er geen messen over zullen
trekken. Ik zeg dat wij er niet op
zullen aftreden.
Minister Kok: Maar wij gaan er wel
voor op de vuist!
De heer De Korte (VVD): Ik begrijp
dus dat er wat ruimte is om voor te
stemmen.
Minister Andriessen: U trekt uw
eigen conclusies maar! Ik hoop dat
mijn beroep op de heren Melkert en
Van Middelkoop ook werkt.
De heer Melkert (PvdA): Dat was
toch een heel ander beroep?
Minister Andriessen: Sorry, ik
doelde op de heer Reitsma.

aftreden. De minister zegt dat een en
ander met het amendement-Reitsma
wordt gereduceerd tot een kop op de
begroting van Verkeer en Waterstaat.
Vanuit het oogpunt van de minister
of van zijn collega's komt dan de
zingeving van deze fondsconstructie
wellicht wat in het geding. Is dat niet
aan de orde?
Minister Andriessen: Ik vind het een
ernstige verarming van wat wij voor
ogen hadden als wij het zo zouden
vernauwen.
De heer Reitsma (CDA): Ik luister
naar de minister. Toch wil ik hem
vragen mijn amendement te lezen,
de drie punten in zich op te nemen
en te kijken of die sporen met het
bestedingspakket voor de komende
vier jaar van 5 mld. plus 3 mld. aan
aardgasbaten. Ik kan geen verschil
ontdekken.
Minister Andriessen: Dat is nu juist
het punt. Ik denk dat de heer Reitsma
gelijk heeft. Op dit moment spoort
het vrij aardig, maar over een paar
jaar zeggen wij misschien dat wij het
in de richting van de heer Melkert
moeten zoeken bij de stedelijke
hoofdstructuur of dat wij meer
accent moeten leggen op milieu–
investeringen. Dat laatste staat los
van de discussie dat het milieu zeker
een rol heeft gespeeld bij de 5 mld.
De accenten kunnen in een volgende
tranche bepaald wel wat anders
liggen. Ik vind, dat de ruimte door
het amendement van de heer
Reitsma zodanig wordt ingesnoerd,
dat het geheel een ernstige
verarming ondergaat.
D
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ten aanzien van het ventiel in de
aardgasbaten en het in het fonds
brengen van alle per saldo reste–
rende opbrengsten van vervreem–
ding van deelnemingen in onderne–
mingen. Er is een aantal malen
geparafraseerd. Wij trekken er geen
messen over, maar ik ga er wel met
de Kamer over op de vuist, omdat ik
het beleidsmatig onverstandig zou
vinden, als beide amendementen
zouden worden aangenomen. Het
geldt voor ieder van die twee.
Wat de aardgasbaten betreft, is er
in zeer bijzondere omstandigheden
ook zonder die openingsmogelijkheid
in de wet voor een kabinet de
mogelijkheid om naar de Kamer te
komen met de mededeling, dat zeer
zwaarwegende omstandigheden het
kabinet ertoe hebben gedwongen om
voor te stellen de meeropbrengst
niet te besteden voor het fonds,
maar op een andere wijze te
benutten in het kader van ernstige
financieel-economische omstandig–
heden. Tegen die achtergrond kan
het geen principieel verschil
uitmaken. Ik verkies de tekst van het
wetsvoorstel en hoop dat die straks
zo in het Staatsblad komt. Anders
was ook niet zo expliciet geformu–
leerd dat in die uitzonderlijke situatie
die mogelijkheid bestond. Het is niet
de bedoeling dat hiermee vervolgens
op een kwajongensachtige manier
wordt omgegaan.
De heer Van Middelkoop heeft
opgemerkt dat het bij de jaarlijkse
begrotingsbehandeling aan de orde
kan komen. In het voorkomende
geval komt het dan aan de orde.
Maar de bewijslast zal altijd bij het
kabinet liggen, ook als het ventiel
gehandhaafd wordt, zoals het kabinet
voorstelt. Het kabinet zal namelijk
moeten aangeven dat er sprake is
van zodanig ernstig financieel–
economische omstandigheden dat de
hoofdregel. dus afstoten naar het
fonds, niet gerealiseerd kan worden.
Uit een oogpunt van een open
gedachtenwisseling lijkt het mij beter
dat ik nu nog eens aangeef waarom
ik dat de juiste lijn vind in plaats van
dat nu te ecarteren onder het altijd
open houden van de mogelijkheid
dat het kabinet met een apart
wetsvoorstel komt.
Onder anderen de heer Van
Middelkoop heeft al in eerste termijn
op de gang van zaken bij de
belastingwetgeving gewezen. Maar
die vergelijking gaat mijns inziens
niet helemaal op. Er is ieder jaar een
belastingplan met voorstellen tot
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verhoging, aanpassing of verlaging
op belastingonderdelen. Hierbij gaat
het evenwel om een heel specifiek
onderdeel dat normaal gesproken
niet tot aparte wetgevmg leidt.
De heer Van Middelkoop (GPV): Dat
argument kan ook tegen u gebruikt
worden: juist omdat het ventiel
volgens uw en ons aller intentie
slechts hoogst zelden gebruikt moet
worden, kan het bezwaar tegen het
feit dat dit via wetgeving moet
gebeuren niet groot zijn. Het gaat
toch om gelden die apart van de
normale begroting gezet worden? Ik
hoef de minister niet te vertellen dat
ook de begroting formeel een
wetsvoorstel is. De bezwaren tegen
het instrument van wetgeving maakt
hij dan ook veel te zwaar. Hij zegt
immers ook dat er zo weinig
mogelijk van het ventiel gebruik
gemaakt moet worden.
Minister Kok: Het zijn geen
bezwaren tegen wetgeving. Er is
namelijk altijd wetgeving, langs de
ene of de andere lijn. Ik geef een
beleidsmatige waarschuwing tegen
het nu dichttimmeren van de
mogelijkheid om van een
uitzonderingsclausule gebruik te
maken, wanneer dat werkelijk
noodzakelijk is. Ik bedoel er niets
onaardigs mee ten opzichte van
degenen die hierover het eerst een
amendement hebben ingediend.
Volgens mij speelt op de achtergrond
de gedachte een rol dat twintig,
dertig jaar, dus te lang, de aardgas–
baten en andere vermogens–
bestanddelen niet voor het goede
doel besteed zijn en dat het nu goed
geregeld moet worden. Men wil op
zeker spelen. Dat is echt Nederlands!
Wij lopen daarbij wel het risico om
in een vlaag van kordaatheid een
brug te ver te gaan. Die kordaatheid
kan weliswaar krachtig lijken en zijn,
maar kan binnen de kortste keren
betreurd worden. Zoals collega
Andriessen zei, geldt dat ook voor de
staatsdeelnemingen. Gisteren is al
over de saldering gesproken. Vaak
kan het onderdeel ook niet met een
schaartje precies vorm gegeven
worden. Als een staatsdeelneming in
een kleinere onderneming wordt
beëindigd, moet er vaak iets van een
garantieregeling komen of een vorm
van tijdelijke overgangssteun. Dan is
er de kwestie van definities: het
saldo van de ver– en aankoop van
staatsdeelnemingen moet in het
fonds en de andere problemen
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moeten in de begroting opgevangen
worden. Het is vaak een vloeiend
geheel. Ook in dit verband heb ik de
neiging te zeggen dat de Kamer er
verstandig aan doet om er nog even
over na te denken of dit werkelijk
wijsheid is, ondanks dat de politieke
kou uit de lucht is omtrent de vraag
of daarmee te leven is.
Dit hangt samen met wat er met
de andere amendementen gebeurt. Ik
val collega Andriessen bij als hij zegt
dat de aanvaarding van een
optelsom van amendementen een
zeer ernstige verarming en verschra–
ling van het hele wetsvoorstel
teweeg kan brengen. Als de Kamer
en de fracties in beraad zijn, wil ik
graag ook nog even met de collega's
van gedachten wisselen over de
vraag waar de grens ligt dat het nog
een beetje de moeite waard is.
De heer De Korte (VVD): Dan gaat
er toch iets spelen van aanvaardbaar
of niet aanvaardbaar. Als de minister
zo duidelijk tegen de Kamer zegt dat
hij nog eens intern van gedachten
gaat wisselen en natuurlijk ook nog
massage op de fracties uitoefent,
heb ik de indruk dat dit amendement
het kabinet hoger zit dan minister
Andriessen zojuist zei. Dat was een
vrij relativerende, zelfs ietwat
badinerende opmerking. Deze
minister stelt het toch wat scherper.
Minister Andriessen Dat waren de
twee punten van ventiel en
deelneming. Dat andere punt van de
verschraling of verarming, zoals ik
het even genoemd heb, vind ik heel
ernstig.
De heer De Korte (VVD): Ook
daarvan heb ik bij interruptie aan u
gevraagd of u aftrad. U zei toen dat
u dat natuurlijk niet zou doen. Ik heb
dat zo begrepen. Als de minister nu
"nee" zegt, is dat weer een andere
conclusie. Ik moet concluderen dat
het kabinet forse problemen heeft
met dit amendement, waar ik
overigens van harte achter sta.
Minister Kok: Ik bracht een aantal
deelvragen die aan de orde zijn, in
verband met elkaar. Ik houd er niet
van om op enig moment per
amendement de zaak politiek te
bekijken. Ik wi! het graag in
samenhang zien. Ik vond dat u er
recht op had te weten, dat wij over
elk van de amendementen ons
oordeel geven en ons vervolgens het
recht voorbehouden om over het
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geheel een oordeel te geven. U zit
natuurlijk in een buitengewoon
comfortabele positie, want u bent
tegen het geheel. U kijkt vervolgens
of u steun kunt geven aan amende–
menten die het kabinet in moeilijkhe–
den kunnen brengen. Dat zou
trouwens ook een reden kunnen zijn
voor andere fracties om nog eens na
te denken over de vraag hoe zij
eigenlijk met uw politieke steun
omgaan. In het kabinet hebben wij er
behoefte aan om niet alleen ieder
amendement afzonderlijk en de
gevolgen van de aanvaarding voor
het wetsvoorstel te bezien, maar om
ook het geheel in overweging te
nemen. Ik weet niet hoe het ging
toen u in de regering zat, maar bij dit
kabinet is het gebruikelijk om de
zaken ook een beetje politiek te
volgen.
De heer De Korte (VVD): Ik maak
hier ernstig bezwaar tegen. In feite
ecarteert de minister van Financiën
mij als woordvoerder van een
oppositiepartij in dit debat. Hij doet
dat in de trant dat de fracties hun
zegeningen vooral niet moeten tellen
als de VVD steun geeft aan iets wat
zij indienen, omdat het kabinet daar
extra bezwaar tegen maakt. En
waarom? Omdat de VVD-fractie
uiteindelijk ten principale tegen deze
opzet is. Ik vind dat een onjuiste
gang van zaken. Ik vind dat zo'n
stellingname niet past. Wij zijn hier
op een ordelijke manier met elkaar in
discussie. Wij dragen in laatste
instantie ook zelf amendementen
aan, maar vooral ook argumenten.
Die argumenten moeten eerlijk
gewogen worden. Onze steun - dat
is een goede democratische zaak hier
- hoort even welkom te zijn als elke
andere steun voor welk amendement
dan ook. De minister kan dat niet
afdoen door te suggereren dat de
steun van de heer De Korte eigenlijk
niet mag. Dat moet de minister
terugnemen.

volstrekt onaanvaardbaar en
onterecht vindt. Hij heeft verwezen
naar de kapitaaldienst. Ik verwijs nu
naar uw eerste termijn. Uw partij
keert zich rigoureus en vierkant
tegen alles wat voorgelegd wordt.
Onze constructie deugt niet,
budgettair is het verkeerd, er is
sprake van debudgettering, wij
moeten meer pijn lijden, het is
allemaal tijdelijk en er wordt
voorgefinancierd. Als het vervolgens
gaat om de wijze waarop het fonds
wordt gevoed, kiest u om redenen
die duidelijk minder met de
intrinsieke inhoud van het fonds
verband houden, maar meer met
andere zaken, een politieke opstel–
ling. Dat is uw goed recht. Uw stem
telt mee. Ik maak alleen de politieke
analyse dat uw positie in dit debat
vanwege de uitgangspositie die u
kiest, een gans andere is dan van de
andere fracties.
De heer De Korte (VVD): Dit is geen
kwestie van een politieke opstelling
kiezen. Het is een heel andere zaak.
Het gaat mij om de inhoud.
Uiteindelijk telt dat dit wordt
aangenomen. Dat is mijn realistische
inschatting. Onze positie is duidelijk.
Voor de toekomst weet iedereen dat
wij er niet voor zijn geweest. Onze
opstelling is ook dat wij er rekening
mee moeten houden dat dit fonds er
komt. Ik zal er dan ook alles aan
doen om het nog zoveel mogelijk in
een richting te sturen die wij ordelijk
en gepast vinden. Daarom zeg ik ook
dat wat de heer Van Middelkoop
doet, juist is. Daarom zeg ik ook dat
wat de heer Reitsma doet, juist is.
Daarom heb ik er ook een voorstel
aan toegevoegd in de sfeer van de
rentebaten. Alles wat in die sfeer een
verbetering oplevert, lijkt mij goed.
Dit heeft niets met een politieke
opstelling, maar alles met de inhoud
te maken. Daarom ben ik tegen dit
verwijt in stelling gekomen.

Minister Kok: Ik mag wel een
politieke analyse maken van het
karakter van de inbreng van de
VVD-fractie in dit debat. De heer De
Korte heeft negen punten genoemd
waarom hij deze fondsconstructie

Minister Kok: Dit ontneemt natuurlijk
niet het recht aan het kabinet om een
eindafweging te maken. Ik zal deze
eindafweging niet maken dan nadat
de amendementen zijn besproken en
erover is gestemd. Dit is een
eindafweging over de vraag of de
uiteindelijke inhoud van het
wetsvoorstel dat de Tweede Kamer
kan verlaten, voldoende overeen–
stemt met datgene wat het kabinet
voor ogen stond op het ogenblik dat
het dit voorstel deed. Dan zullen ook
dit soort politieke factoren een rol
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Minister Kok: Er valt helemaal niets
terug te nemen. Ik heb ook niet
gezegd dat het niet mag.
De heer De Korte (VVD): Dat was
wel het signaal.

kunnen spelen. Ik neem aan dat de
heer De Korte en anderen mij dit
weer niet kwalijk zullen nemen. Ik
begrijp de commotie van zojuist dus
absoluut niet. Het is een normale
gang van zaken in een politiek
gebeuren.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
meen dat de minister toch iets meer
duidelijkheid over de afzonderlijke
amendementen moet geven. Ook ik
ben voor dit wetsvoorstel; dat mag
duidelijk zijn. Ik zou het buitenge–
woon vervelend vinden als het niet
doorgaat. Ik constateer dat over mijn
amendement wordt gezegd dat er
geen zware messen over worden
getrokken. Ik moet dus aannemen
dat het probleem elders ligt. Ergens
wordt er kennelijk een punt bereikt
waarop de minister vindt dat hij de
totale zaak nog eens moet bekijken.
Ik vind dat de Kamer er recht op
heeft, een bespreking van de
afzonderlijke amendementen te
krijgen, zodat wij weten waar wij aan
toe zijn. Ook ik zal graag verantwoor–
delijkheid dragen voor het eindresul–
taat.
Minister Kok: Deze duidelijkheid
krijgt u natuurlijk voor een belangrijk
deel in dit debat. Ik heb de intrin–
sieke redenen gegeven waarom de
keuze die in de amendementen is
gedaan zowel voor de voeding van
het fonds uit de aardgasbaten als
voor de voeding van het fonds uit de
additionele opbrengsten uit de
verkoop van staatsdeelnemingen,
naar onze mening niet juist is. Verder
heeft minister Andriessen op een
ander terrein het woord gevoerd, wat
ik niet dunnetjes zal overdoen. Hij
heeft tot uitdrukking gebracht dat de
verenging die in het amendement–
Reitsma wordt voorgesteld, een
ernstige verschraling, een ernstige
verarming, van het wetsvoorstel
inhoudt. Als u er behoefte aan hebt
om hiervan meer te weten, kunt u
ernaar vragen. U kunt er misschien
een derde termijn aan wijden. Ik heb
er behoefte aan om aan te geven dat
alle amendementen afzonderlijk en
de gevolgen ervan tot een eindpro–
dukt kunnen leiden dat een nadere
politieke afweging vraagt. Dit recht
kunt u het kabinet nooit ontzeggen.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
vind het heel plezierig dat u dit hier
uitspreekt. Ik begrijp nu dat het, zoals
ik al vermoedde, vooral een
probleem met de amendering van
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het CDA is. Dit begrijp ik best, maar
ik vind het goed dat het hier is
uitgesproken en dat wij niet na het
weekeinde tot de ontdekking komen
dat er iets gebeurd is.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mag ik de minister van Financiën en
de minister van Economische Zaken
zo verstaan, dat zij feitelijk aanne–
ming van alle ingediende amende–
menten ontraden, dat dit met
verschillende kracht gebeurt en dat
het nu gaat om de cumulatie van
mogelijke problemen? Mag ik het zo
interpreteren, dat aanneming van de
twee amendementen van de heer
Reitsma, eventueel aangevuld met
het amendement van de heer Van
Middelkoop, leidt tot een discussie in
het kabinet over de vraag of het
Fonds economische structuur–
versterking in die situatie nog
legitiem is? Daar gaat het om. Het
gaat niet om de kabinetskwestie,
maar om de vraag of een fonds als
zodanig dan nog legitiem is. Het gaat
dan, om in de termen van de
minister van Economische Zaken te
spreken, om verkeers– en vervoersin–
frastructuur plus. Het hele rijtje
milieu-investeringen, die ik met een
aantal amendementen wil aanscher–
pen, is dan exit. De sleutelprojecten
zijn dan exit. De bodemsanering is
dan heel eng geformuleerd. Je kunt
natuurlijk niet verkeers– en vervoer–
sinfrastructuur aanleggen als de
grond smerig is; je moet dus wel iets
saneren, maar dan volgens een heel
enge definitie. Kortom, in het kabinet
zal er dan een nieuwe discussie over
komen of op dat moment de
oprichting van een nieuw fonds
legitiem is.

optelsom van de consequenties van
de amendementen een moment van
nadere afweging nodig kan zijn.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Gaat het hierbij dan om de optelsom
van de consequenties van de twee
amendementen-Reitsma, eventueel
aangevuld met het amendement-Van
Middelkoop? Zal die nadere
afweging nodig zijn als er, zeker
vanwege de amendementen–
Reitsma, sprake zal zijn van een
onaanvaardbare verschraling van het
wetsvoorstel?
Minister Kok: Het gaat mij uiteinde–
lijk om het geheel. Ik weet niet hoe
de oordeelsvorming over de
verschillende amendementen zal zijn.
Ik heb mijn opmerking gemaakt toen
ik beide voedingsamendementen en
het uitgavenamendement-Reitsma,
refererend aan de opmerking van
collega Andriessen, van commentaar
had voorzien.

Minister Kok: Dit is een heel lange
interruptie, met heel veel onderdelen
waarop ik nu misschien niet een
twee drie kan reageren. De hoofd–
vraag is of de onderhavige amende–
menten de minister van Financiën
ertoe aanleiding geven om met zijn
collega van Economische Zaken en
de andere collega's in het kabinet
erover na te denken of de optelsom
van de aanvaarde amendementen
kan leiden tot een zodanig ver–
schraald wetsvoorstel dat de essentie
van de bedoeling ervan in belang–
rijke mate is verspeeld. Dus wat ik
zojuist zei, zei ik niet namens het
kabinet. Uiteraard heb ik hierover in
het kabinet geen overleg gevoerd. Ik
maakte slechts van mijn kant de
aankondiging, dat ten aanzien van de

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
De oordeelsvorming over de
amendementen zal blijken bij de
stemming. Dat moment komt nog.
Waar gaat het mij in dit debat om? Ik
wil dat wij op basis van argumenten
een beeld krijgen om tot die
oordeelsvorming te kunnen komen.
Ik kan mij vinden in de gedachten–
gang van de bewindslieden ten
aanzien van het gas en de ontvang–
sten van verkoop van staatsdeel–
nemingen. De bewindslieden hebben
daarover gezegd: het gestelde tast de
flexibiliteit aan. Dat is een argument.
Hier kan men andere argumenten
tegenin brengen. Bij een afweging
kan men dan bepalen wat het
belangrijkste is, maar de afweging
kan wel gemaakt worden. Ik heb
echter bezwaar tegen de kwalificatie
van de bewindslieden dat mijn
amendement ten aanzien van de
limitatieve opsomming een forse
verschraling is van de voorstellen
van de regermg. Voorzitter! Ik wil dat
toelichten, want het debat spitst zich
op dit punt toe.
In de schriftelijke voorbereiding
heeft de minister in de memorie van
antwoord een aantal opsommingen
gemaakt voor bepaalde investerin–
gen. Voor alle categorieën staat
"bepaalde investeringen". Dat is de
reden geweest waarom de CDA–
fractie in het eindverslag ten aanzien
van al die investeringen een nadere
vraag heeft gesteld. Die vraag luidde:
wat moeten wij verstaan onder
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"bepaalde investeringen"? Daarop
heeft de minister geantwoord in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag. De antwoorden die
daarin zijn gegeven, waarmee dus
aangegeven wordt wat bepaalde
investeringen zijn bij een aantal
projecten, heb ik weergegeven in het
amendement. Het amendement komt
dus volledig overeen met de nota
naar aanleiding van het eindverslag.
Aangezien de minister zelf de
bedoelde antwoorden heeft gegeven,
heb ik er bezwaar tegen dat hij nu tot
de conclusie komt dat mijn amende–
ment een verschraling betekent van
de doelstelling van het kabinet. Ik
erken dat er sprake zou zijn van een
verschraling als ik één element, de
recreatieve en toeristische infrastruc–
tuur, eruit zou halen. Echter, ten
aanzien van de andere onderwerpen
kan de minister zijn stelling niet
staande houden. Ik heb namelijk
gebruik gemaakt van zijn eigen
woorden in de nota naar aanleiding
van het eindverslag.
Minister Kok: Voorzitter! Deze
interruptie komt eigenlijk een
kwartier te laat. De heer Reitsma
reageert namelijk op de woorden van
de minister van Economische Zaken.
De heer Reitsma (CDA): Neen, deze
interruptie komt niet te laat. U zei dat
als het om de totale afweging gaat, u
van oordeel bent, dat mijn amende–
ment een forse verschraling is.
Minister Kok: Ik citeerde de woorden
van de collega.
De heer Reitsma (CDA): Ik wil de
discussie op basis van argumenten
voeren. Dat behoort men in het
parlement te doen. U kunt mij tot nu
toe niet aantonen, dat mijn amende–
ment een verschraling zou zijn. Ik
sluit mij daarmee namelijk aan bij de
schriftelijke informatie die u zelf in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag geeft.
Minister Kok: Voorzitter! De heer
Reitsma heeft aangegeven, dat hij
begrip heeft voor de twee overwe–
gingen die ik heb laten gelden
rondom de amendementen die de
voeding betreffen. Daarbij gaat het
om het onderdeel van de beantwoor–
ding van de kant van het kabinet
waarop ik mij het eerst heb gericht.
De heer Reitsma komt nu terug op
de wijze waarop de collega van
Economische Zaken zojuist het punt
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maar geen eigen functie vervult in
het kader van het FES.
Voorzitter! Luisterend naar de
heren Rosenmöller en Tommel en
anderen heb ik toch de indruk
gekregen dat er rondom het begrip
"duurzaamheid" verwarring en
misverstanden zijn ontstaan tijdens
deze behandeling. Het is natuurlijk
niet de bedoeling om iets af te doen
aan de duurzaamheidstoets die
wordt gehanteerd bij het beoordelen
van grote en overigens ook kleine
projecten. De vraag is of in de
omschrijving van de werkzaamheden
van het fonds expliciet een plaats
wordt besproken voor een
duurzaamheidstoets op het moment
dat projecten worden toegedeeld.
Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling,
om te voorkomen dat het dubbelop
gebeurt.

moeten wij daar met de regering, de
minister van Verkeer en Waterstaat
voorop, nader over debatteren. Maar
dan moet de aanscherping of de
nadere precisering waar je die
toetsing op baseert daar plaatsvin–
den. Ik vind niet dat, als dit als
onvoldoende wordt ervaren bij het
inzetten en beoordelen van
projecten, het vervolgens moet
worden getild naar een heel ander
niveau, namelijk naar de verdeel–
functie van het FES. Het lijkt erg
formeel wat ik nu zeg, maar het lijkt
mij toch verstandig om dat onder–
scheid goed te maken.

van aanwending van commentaar
heeft gezien. De gedachtenwisseling
daarover en het oordeel dat de
collega van Economische Zaken
daarover formuleerde, vond ik van
voldoende gewicht om die bij mijn
bezwaren ten aanzien van de
voedingsamendementen te
betrekken. Deze zaken betreffen het
geheel van het wetsvoorstel. Het
gaat om de voeding van het fonds,
om de aanwending en het bereiken
van de aanwendingscategorieën die
het betreft.
Voorzitter! Voorts heb ik nog een
enkele opmerking te maken over
specifieke punten. De heer Rosen–
möller vroeg: waarom wordt hier nu
niet echt overwogen om ook een
andere vorm van voeding aan het
wetsvoorstel toe te voegen. Het gaat
om de gedachte om bij burgers, in
de samenleving, fondsen te
genereren die nodig zouden zijn voor
de financiering van projecten die van
groot maatschappelijk nut zijn, ook
met het oog op duurzaamheid. Ik
heb die gedachte om de bevolking te
mobiliseren voor financiële
solidariteit met dergelijke projecten
als zodanig niet afgewezen.
Integendeel, ik heb gezegd dat het
een waardevolle gedachte is. Ze past
echter niet zo goed bij de opzet en
het karakter van het Fonds economi–
sche structuurversterking. De heer
Rosenmöller heeft gezegd dat de
minister van Financiën daarmee
eigenlijk ook al aangeeft dat dit
misschien zelfs te goed is voor het
FES. Tot op zekere hoogte kan ik die
analyse onderschrijven. Het FES
brengt middelen bijeen uit de
vermogenssfeer: de verkoop van
bepaalde categorieën aardgas en de
verkoop van staatsdeelnemingen.
Dat geld wordt via dit verdeelfonds
ingezet voor infrastructuur, voor
kennisinfrastructuur en voor
bodemsanering. In dat nest past het,
hoewel nog zo mooie, koekoeksjong
van de inzameling van particuliere
bijdragen voor goede maatschappe–
lijke doelen niet. Het zou er heel snel
toe kunnen leiden dat het FES echt
een ingewikkeld instrument wordt
met alle mogelijke debatten over de
vraag: wat is het rendement, wat
wordt betaald, voor welk soort
projecten worden de middelen wel
en niet gebruikt. Wij zitten dan
binnen de kortste keren verstrengeld,
ook in de duurzaamheidsdiscussie.
Collega Andriessen heeft goed
aangegeven dat de duurzaamheid
wel bij ieder project aan de orde is,

Minister Kok: Wat mij betreft niet
rondom de techniek van dit fonds.
Het is iets anders als u zegt dat het
helemaal niet gebeurt, maar dan
praten wij misschien ook een beetje
langs elkaar heen. Ik had toch de
indruk dat wij een poosje bezig zijn
geweest, tot en met in de Kamer,
met de vraag wat de milieu–
belastende en ecologische effecten
zijn van een groot project zoals de
Betuwelijn. Dat noemt u misschien
geen duurzaamheidstoets, maar er
wordt wel degelijk gekeken of en, zo
ja, in welke mate en waar zo'n
overwogen project schade, spanning
en meer dan dat veroorzaakt met
kwaliteitseisen die worden gesteld.
Als u zegt dat het moet worden
aangescherpt in de toekomst, dan

Minister Kok: Die bereidheid is er
altijd, maar zo simpel is het niet. Het
is moeilijker dan menigeen denkt.
Dat zeg ik ook tegen de heer Tommel
en zijn fractie. Ik heb van hem op dit
punt geen nader gepreciseerde
voorstellen gehoord. Ik wil het echter
niet bagatelliseren, want de vraag
hoe je de noodzaak van economische
structuurversterking zodanig
integreert in duurzame ontwikkeling,
dat beide ontwikkelingen hand in
hand gaan, is een van de kernpunten
de komende tijd. Dat zo zeggende,
suggereer ik dat er twee onderschei–
den doelstellingen zijn, maar een
geïntegreerde benadering is het
mooiste. Dan moeten wij heel
precies zijn, ook over de definities en
de uitgangspunten. De heer
Rosenmöller zei vanochtend, dat een
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De heer Tommel (D66): Voorzitter!
De minister gaat uit van het,
onjuiste, idee dat elk project in
Nederland wordt getoetst op
duurzaamheid. Dat is niet zo. Collega
Reitsma had het over die befaamde
rondweg die uit dit fonds wordt
gefinancierd, omdat het een groot
project van nationale en economi–
sche betekenis is; anders had die
weg er niet uit gefinancierd kunnen
worden. Daar wordt zo'n toets niet
op aangelegd. De minister gaat uit
van een soort dubbele toets: doe het
niet twee keer; het hoeft niet in dit
fonds, want het gebeurt elders. Het
misverstand zit echter daarin dat er
elders geen toets is. Ik stel het op
prijs, als de minister dit punt wil
meenemen naar nader overleg over
de vraag hoe het opgelost moet
worden.

De heer Tommel (D66): Daar heeft
de minister een punt, waarvan je in
redelijkheid kunt zeggen, dat je dat
ook anders kunt doen. Toch stel ik
het op prijs, als hij over de kwestie
van de toetsing van de projecten nog
eens met zijn collega van Verkeer en
Waterstaat wil spreken. Een
milieu-effectrapport is weliswaar
voorgeschreven, maar dat is geen
toets. In dat rapport wordt een
beschrijving van de activiteit
gegeven, maar er is geen toetsings–
kader. Uiteraard kun je met elkaar
praten over de milieu-effecten. Bij
een heel groot project als dat van de
Betuwelijn doen wij dat tot in
extenso. De een komt dan tot de
conclusie, dat een en ander aan zijn
eigen toets voldoet, terwijl een ander
daar een andere mening over heeft.
Ik stel het echter op prijs, als de
minister nog eens met zijn collega
van Verkeer en Waterstaat wil
spreken over het systematisch
onderwerpen van alle projecten aan
een milieutoets.
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dergelijk project geen schade
toebrengt aan, geen nadelen met
zich brengt voor de duurzaamheid.
Toen vroeg ik mij direct af wat
schade toebrengen aan duurzaam–
heid is. Wat is schade toebrengen
aan dat wat komende generaties
moeten beleven? Er is geen sprake
van duurzaamheidstoetsen per
project. Voor het beleidsterrein als
geheel, ook voor het structuur–
schema Verkeer en vervoer, is echter
wel degelijk sprake van een
duurzaamheidselement in de
beoordeling.
De heer Tommel vraagt collega
Andriessen en mij, of wij hier met
onze collega over willen spreken.
Natuurlijk, maar het is niet zo dat
nog nooit over dit soort dingen is
gesproken. Het is ook niet zo, dat je
dit soort kwesties met een druk op
de knop kunt oplossen. Het is een
buitengewoon hardnekkige kwestie,
die de problematiek van het FES
volledig overstijgt. Het gaat namelijk
om de vraag hoe de elementen van
ecologie en duurzaamheid in de
toekomstige structuurversterking van
dit land een geïntegreerde plaats
kunnen krijgen. In de discussie over
het FES tot nu toe is een beetje de
indruk ontstaan, misschien door
toedoen van Kamer en kabmet, dat
wij met de gekozen lijn een weg voor
of tegen duurzaamheid inslaan.
Neen, ook met de aanpak die het
kabinet voor ogen staat, zonder in
het FES duurzaamheidstoetsen in te
bouwen, wordt wel degelijk voor
structuurversterking gekozen,
gekoppeld aan een weg in het
belang van de duurzaamheid.

Minister Kok: Voorzitter! Mij rest een
enkel specifiek punt uit de reactie
van de heer De Korte. In eerste
instantie heb ik over de tijdelijke
voorfinanciering uit vervroegde
aflossingen woningwetleningen
gezegd, dat daarbij geen sprake is
van debudgettering. De heer De
Korte citeerde het negende rapport
van de Studiegroep Begrotings–
ruimte. In dat rapport wordt

inderdaad gezegd, dat echte
debudgetteringen op gelijke voet
moeten staan met gewone uitgaven.
Dat is een correct citaat. Daarmee is
naar mijn bescheiden mening echter
nog niet bewezen dat er bij het
gebruik van de 5 mld. als tijdelijke
voorfinanciering voor infrastructuur
ook sprake zou zijn van debudgette–
ring. Integendeel, het tijdelijke tekort
van het fonds wordt normaal
gesproken binnen de begroting
zichtbaar gemaakt en het tijdelijk
gebruik tot een maximum van 5 mld.
vervroegde aflossingen wordt ook
binnen de begroting zichtbaar
gemaakt. Beide worden niet
meegenomen in het tekort. Vervol–
gens gaat het planbureau er voor
1994 van uit dat er sprake zou zijn
van een investeringsimpuls van 600
mln. die relevant is voor het
financieringstekort. Er is dus sprake
van een verschil in benadering als
het gaat om de wijze van verwerken
van gegevens. Ik houd echter
staande dat er geen sprake is van
debudgettenng.
De heer De Korte heeft een
opmerking gemaakt over de
rentevergoeding op een eventueel
positief saldo van het fonds. De
inbreng van de heer De Korte in dit
debat bestond overwegend uit
argumenten waarmee werd
aangetoond dat er regelmatig sprake
zou zijn van tekorten van het fonds
en niet van overschotten. Nu wil de
heer De Korte in het eventuele geval
van een overschot in dat fonds graag
bij amendement een uitspraak van
de Kamer dat er een rentevergoeding
is ten gunste van het fonds. Ik
verwijs wat dit betreft naar de
gedachtenwisseling vorig jaar in
deze Kamer over het Infrastructuur–
fonds. Het kabinet heeft toen met
goede argumenten aangegeven dat
een dergelijk amendement ook ten
aanzien van het Infrastructuurfonds
minder wenselijk zou zijn. De
indieners van het amendement zijn
toen door dit argument overtuigd. Zij
hebben het amendement vervolgens
ingetrokken. Ik mag hopen dat dit
ook voor het nu voorliggende
amendement zal gelden.
Ten slotte nog een opmerking aan
het adres van de heer Reitsma. Hij
heeft mij ten tweeden male
uitgenodigd om iets te zeggen over
de handelwijze bij een eventuele
volgende transactie die verband zou
kunnen houden met het verkopen
van een deel van de goudvoorraden
van De Nederlandsche Bank. Om
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De voorzitter: Ik onderbreek de
minister even om de delegatie uit het
Surinaamse parlement welkom te
heten in het gebouw van de Tweede
Kamer en in deze zaal. Wij vinden
het uitermate plezierig, dat u uw
bezoek vandaag hier begint. Hartelijk
welkom!
(Applaus)

twee redenen aarzel ik om hierover
uitgebreid te spreken. In de eerste
plaats heb ik niet de indruk dat dit op
afzienbare termijn een te veronder–
stellen gang van zaken zal zijn. In de
tweede plaats moeten de effecten die
daardoor eventueel zouden optreden
ook worden betrokken bij het geheel
van de factoren die de winstafdracht
van De Nederlandsche Bank mede
beïnvloeden. Er kunnen soms
majeure ontwikkelingen een rol
spelen, in gunstige of in ongunstige
richting. Je kunt zo'n geïsoleerd punt
natuurlijk wel van een partieel
oordeel voorzien, maar het moet
uiteindelijk mede betrokken worden
bij de mutatie van de winstafdracht
van De Nederlandsche Bank,
samenhangend met veranderingen in
de vermogensstructuur in meer
algemene zin.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, aan–
staande dinsdag te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 14.30 uur
tot 14.45 uur geschorst.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Aanpassing
van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen (23141).
(Zie vergadering van 27 januari
1994.)
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik dank in de aller–
eerste plaats de Kamer voor de
inbreng in eerste termijn. Het gaat er
vandaag, als ik goed geluisterd heb,
enerzijds vooral om hoe je na de
parlementaire enquête de politieke
koers goed kunt bepalen, hoe je een
rechte lijn probeert te vinden vanuit
de enquête zelf en de behandeling
van het rapport van de enquête–
commissie. Anderzijds gaat het erom
dit zo te doen, dat de uitvoerings–
organisatie deze veranderingen aan
kan. De taxatie van met name de
omstandigheden waarin de
uitvoeringsorganisatie verkeert.
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brengt me af en toe tot behoorlijke
behoedzaamheid. Na de wijzigingen
in de WAO en de Ziektewet, de
Arbowetgeving en een reeks andere
maatregelen in de afgelopen jaren,
mag worden vastgesteld dat de
uitvoeringsorganisatie van de sociale
zekerheid in ons land onder zeer
grote druk staat. Ik zal dus proberen
in mijn beantwoording niet alleen
recht te doen aan de zeer breed in
deze Kamer levende wens om die
rechte lijn te trekken vanuit de
enquête naar de uitvoering van de
sociale zekerheid, maar tegelijkertijd
ook van tijd tot tijd op te komen voor
de noodzaak behoedzaam met de
uitvoeringsorganisatie om te gaan.
De discussie over de uitvoering
van de sociale zekerheid is in zekere
zin even oud als de sociale zekerheid
zelf. Zij is in feite nooit van de
politieke agenda afgevoerd. Het is in
allerlei opzichten in feite een continu
debat. Toch dateert de huidige
Organisatiewet uit de jaren vijftig.
Mevrouw Van Nieuwenhoven wees
er al op dat deze sterk geënt is op de
toenmalige verantwoordelijkheids–
verdeling tussen overheid en sociale
partners. Ik vind het dus niet
verbazingwekkend dat de hele
ontwikkeling van de Organisatiewet
in deze Kamer tegen het licht is
gehouden van de huidige, actuele
kijk op de verhouding tussen sociale
partners en overheid.
De overtuiging dat op dit vlak een
aantal wijzigingen dringend gewenst
is, bestaat al lang, maar we moeten
ook vaststellen dat dit nog niet tot
werkelijke veranderingen heeft
geleid. In dat opzicht is de politiek
achter op het inzicht, als ik het kort
mag formuleren.
Het wetsvoorstel waarover we hier
spreken, leidt er in ieder geval toe
dat we ten aanzien van de reorgani–
satie van de uitvoering een
belangrijke stap voorwaarts zetten.
Het is een eerste stap in de richting
van een uitvoeringsorganisatie die
aansluit bij de huidige inzichten over
verantwoordelijkheidsverdeling,
taken en doelstellingen. Ik sluit dan
ook graag aan bij de woorden van de
heer Linschoten. Hij zegt dat wij in
deze kabinetsperiode enorm zijn
opgeschoten met dit dossier, met al
deze vraagstukken, ook al is er in de
praktijk nog niet zo vreselijk veel van
zichtbaar. Dat maakt dit debat ook
van zo groot belang. Als we erin
zouden slagen ten minste rond deze
wet tot een aantal gezamenlijke
conclusies te komen, kun je

inderdaad zeggen dat we echt zijn
opgeschoten. Het zou heel jammer
zijn als de consensus over een aantal
stappen nu, geblokkeerd zou worden
door wellicht verschil van inzicht
over sommige lange–
termijnaspecten.
Het spreekt vanzelf dat ik
erkentelijk ben voor het feit dat zeer
velen in de Kamer de essentie van
het wetsvoorstel op een groot aantal
punten hebben onderschreven.
Ik zou het nu eerst over de
hoofdlijnen willen hebben. Het gaat
er dan om dat de vier, vijf kernpun–
ten van het wetsvoorstel worden
besproken. Ik begin met wat we in
het jargon van de wet
"geïntegreerde gevalsbehandeling"
hebben genoemd. Ik hecht eraan ten
minste een keer deze ingeslopen
kreet van zijn achtergrond te
voorzien. Want wat betekent een
geïntegreerde gevalsbehandeling?
Het betekent dat we, waar nu in feite
twee partijen verantwoordelijkheid
dragen - dus eigenlijk niemand
verantwoordelijkheid draagt
–absoluut naar een situatie toe willen
waarin voor de cliënt het gevoel van
het kastje naar de muur gestuurd te
worden beemdigd wordt, en waarbij
Ziektewet en arbeidsongeschiktheid
niet meer als twee processen, twee
regimes naar de cliënt worden
georganiseerd. Vanuit het algemeen
belang gezien betekent dit echter dat
aan de betrokkenen het signaal "zo
snel mogelijk aan de slag" gegeven
kan worden en dat zij niet verdwalen
tussen Ziektewet en arbeidsonge–
schiktheid, of onnodig lang aan de
kant blijven staan. Dat heet dan weer
volumebeleid. Het is een wezenlijk
onderdeel van dit wetsvoorstel om
voor de cliënt het "van het kastje
naar de muur"-gevoel weg te nemen
door een veel eenduidiger benade–
ring. Vanuit de gemeenschap gezien
wordt hiermee het signaal gegeven
dat voorkomen wordt dat van ziekte
wordt overgegaan naar arbeidsonge–
schiktheid.
Het onafhankelijk toezicht wordt in
deze Kamer bij deze behandeling
door alle woordvoerders onderschre–
ven. Dat is heel belangnjk, want
daarmee zeggen wij - wat in dit
bestel ook de rol van sociale partners
moge zijn in de uitvoering - dat in
het toezicht op de gang van zaken
niet ook weer degenen een rol
moeten spelen die verantwoordelijk
zijn in de uitvoering. Dat basis–
beginsel wordt nu ook vanuit de
Kamer breed onderschreven.

De kostenbeheersing krijgt niet al
te veel aandacht in de debatten,
maar ik wil wel zeggen dat in het
bijzonder de budgettering van de
uitvoeringskosten voor de komende
jaren een buitengewoon belangrijk
onderwerp zal blijken te zijn. Het
gaat om de verhouding tussen
kosten en baten en het geld dat gaat
zitten in de uitvoering van het stelsel.
Als door het van tevoren vastleggen
van budgetten de uitvoering
geprikkeld kan worden om efficiënter
met de middelen om te gaan, dan is
ook dat een wezenlijke wijziging in
de eerdere verhoudingen en de
samenhang met andere beleids–
terreinen.
Natuurlijk is voor de eenduidige
benadering van de cliënt de
opheffing van de GMD als zelfstan–
dige organisatie een belangrijk
onderdeel van dit wetsvoorstel. Ik
stel vast dat de heren Linschoten,
Leerling en Schutte nog eens hun
reserves en hun aarzeling op dit punt
hebben geformuleerd. Ik consta–
teerde dat dit bij mevrouw Schimmel
iets genuanceerder ligt en dat zij in
haar benadering wat dichter bij het
wetsvoorstel staat. Naar mijn mening
kan ik wel vaststelien dat iedereen
geleidelijkaan die eenduidigheid in
benadering onderschrijft. De vraag is
of de organisatorische voorwaarden
daartoe adequaat worden geacht,
maar ik vind dat wij ook in dat
opzicht inhoudelijk dichter naar
elkaar zijn gekomen. De grootste
aarzelingen hebben te maken met
het verdwijnen van de expertise en
het bedrijfstakoverschrijdend werken
van de GMD. Op dit punt vraag ik de
heren Linschoten en Schutte, nog
eens nadrukkelijk de gevolgen onder
ogen te zien van de nota's van
wijziging en de koers die daarmee is
ingezet. Door de samenwerkings–
verplichting voor bedrijfsverenigin–
gen en arbeidsbureaus ontstaat er
toch een wezenlijk nieuwe situatie.
De verplichting geldt voor beide
partijen en is beslist niet vrijblijvend.
Dat zeg ik ook aan het adres van de
heer Biesheuvel. Anders gezegd: de
vrees waarover vooral de heer
Schutte sprak, zal volgens mij niet
worden bewaarheid, omdat wij
eigenlijk ook in het systeem van
werken een wijziging aanbrengen.
De heren Schutte en Leerling
hebben gewezen op de uitspraak van
de ondernemingskamer van het
gerechtshof in Amsterdam. Juist
deze uitspraak maakt nog eens
duidelijk dat het hoogst noodzakelijk
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is, de opheffing van de GMD bij wet
zo spoedig mogelijk te realiseren.
Het gerechtshof constateerde dat de
overgang van het GMD-personeel
met te veel onduidelijkheid en
onzekerheid is omgeven en daardoor
kennelijk onredelijk is. Het was dus
geen inhoudelijke uitspraak over de
route die wij gaan; de rechter gaf als
oordeel dat de onduidelijkheden
daaromtrent nog te groot zijn.
Welnu, het wetsvoorstel biedt dat
duidelijke kader en in dat opzicht
zouden wij ook niet zonder dit
wetsvoorstel verder kunnen gaan op
de route die is ingeslagen.
De taken van de GMD in het kader
van de gevalsbehandeling gaan over
naar de bedrijfsverenigingen. Het
huidige GMD-personeel kan dus aan
de slag bij die bedrijfsverenigingen.
Hoe langer dat moment wordt
uitgesteld, hoe groter, ook in termen
van personeelsverloop, de onzeker–
heid bij mensen en hoe groter ook
de risico's van dat proces zijn. Juist
het voortbestaan van de huidige
situatie bergt het gevaar in zich dat
het GMD-personeel in zekere zin het
slachtoffer zou worden van een soort
jojo-beleid in Den Haag. Dat is de
reden waarom ik met enige
hardnekkigheid in deze fases heb
vastgehouden aan de onderhavige
route.
Voorzitter! Ik maak nog een enkele
opmerking over het toezicht. Ik stelde
al vast dat het onafhankelijk toezicht
een brede steun in de Kamer geniet.
Met de instelling van het College van
toezicht sociale verzekeringen wordt
de kamerbreed gesteunde motie–
Buurmeijer uit 1991 gerealiseerd.

Staatssecretaris Wallage: Het is
goed dat de heer Linschoten mijn
beperkte geheugen even opfrist.
De heer Leerling heeft gesugge–
reerd om nog langer te wachten met
de instelling van dat onafhankelijke
orgaan. Dat ben ik niet met hem
eens. Ik ben bang dat daarmee het
verkeerde signaal wordt gegeven aan
de uitvoering. Nu wordt kamerbreed
de noodzaak van dat onafhankelijke
toezicht onderschreven. Ik vind dat
de politiek geen tijd mag laten
verlopen om dat onafhankelijk
toezicht tot stand te brengen.
Verschillende sprekers, waaronder
de heren Biesheuvel, Leerling en Van

der Vlies, hebben gevraagd in
hoeverre het instrumentarium
waarover de minister beschikt ten
opzichte van de toezichthouder, niet
het gevaar in zich bergt van een
ongewenste ontwikkeling in de
richting van een staatstoezicht. Van
mijn kant wil ik onderstrepen dat ik
dat ook een ongewenste ontwikke–
ling zou vinden. Het gaat hier om
toezicht door de minister op de
kwaliteit van het toezicht door het
college van toezicht. Met andere
woorden, het gaat om tweedelijns–
toezicht, zoals accountants dat ook
kennen. De minister gaat zeker niet
het toezicht van het college van
toezicht overdoen, maar beoordeelt
grosso modo of dat college de aan
hem opgedragen taak goed vervult.
Ongewenste ontwikkelingen in de
richting van staatstoezicht moeten
worden voorkomen.
In mijn ogen zal het gebruik van
het toezichtinstrumentarium van de
minister beperkt moeten blijven tot
uitzonderlijke situaties. Mocht zich
onverhoopt in de toekomst een
ongewenste ontwikkeling op dit punt
dreigen voor te doen, dan heeft het
parlement uiteraard de mogelijkheid
om zelf de regering daarop aan te
spreken. Met andere woorden, het is
niet een in isolement uitgeoefende
check op dat toezicht.
Wanneer je het niet zo zou doen
als wij nu voorstellen, dan zou bij
volstrekt ongewenste ontwikkelingen
in laatste instantie niet vanuit de
politiek op dat fenomeen kunnen
worden gereageerd. Dan zou de
politiek daarvoor als het ware geen
enkel instrument hebben. Met mijn
onderstreping van het feit dat het om
uitzonderlijke situaties en om een
buitengewoon marginale benadering
behoort te gaan, meen ik dat de
minister in die situaties niet alleen
van zich kan laten horen, maar er
ook een bij de wet gegeven route
voor kent.
Ik merk dit ook op in verband met
de ministeriële verantwoordelijkheid.
De Kamer kan de minister aanspre–
ken op zijn verantwoordelijkheid,
maar als hij geen instrument heeft
om deze tot gelding te brengen,
loopt het debat over de ministeriële
verantwoordelijkheid op z'n zachtst
gezegd nogal stroef.
Indien de situatie zich voordoet
waar de heer Leerling op doelt,
namelijk dat de minister in conflicten
tussen het college van toezicht en de
bedrijfsverenigingen regeimatig
partij zou moeten kiezen, dan zijn wij

inderdaad op de verkeerde weg
terechtgekomen. Verder is natuurlijk
van belang dat de regelgeving helder
is, zodat alleen al daardoor conflicten
worden voorkomen. In dat opzicht is
de wet een stap vooruit, denk ik.
De keuze voor een onafhankelijk
toezicht leidt ertoe dat een herverka–
veling van de taken van onder
andere de Sociale verzekeringsraad
dient plaats te vinden. Het college
van toezicht heeft als primaire taak
het houden van toezicht op de
uitvoeringsorganisatie. Het houdt
zich in het verlengde daarvan bezig
met informatievoorziening en
onderzoek, met de signalering van
algemene uitvoeringsvraagstukken
en met klachtenbehandeling. In
afwijking van de huidige taken van
de SVR is gekozen voor een
scheiding van toezicht en coördina–
tie, waarbij de coördinatie aan het
Tijdelijk instituut voor afstemming en
coördinatie, TICA, is opgedragen.
Door deze bevoegdheidsverdeling
wordt voorkomen dat er een
vermenging van verantwoordelijkhe–
den ontstaat.
De heer Schutte is niettemin
beducht dat het toezichtcollege en
het tijdelijk orgaan, TICA, te veel in
elkaars vaarwater terechtkomen. Ik
wil erop wijzen dat de regelgeving
ter coördinatie van de uitvoering
nadrukkehjk een taak van het TICA is
en niet van het college van toezicht.
Aan het college van toezicht is in
artikel 19 slechts op een zeer beperkt
gebied regelgevende bevoegdheid
toegekend, namelijk met betrekking
tot de inrichting van de administratie
en de administratieve organisatie,
dus geheel in het verlengde van de
toezichtstaak.
In dat opzicht is er straks sprake
van een wezenlijk andere situatie dan
bij de SVR. Door de mogelijkheid van
regelgeving op dit punt aan de
toezichthouder toe te kennen kan de
efficiency en de effectiviteit van het
toezicht worden gewaarborgd. Als de
toezichthouder bijvoorbeeld
onvoldoende informatie krijgt door
een heel gedifferentieerde inrichting
van administraties, is het goed dat
de toezichthouder kan zeggen dat hij
wil dat die gegevens op een
ordentelijke manier worden
aangeleverd. Al het andere dat te
maken heeft met de regelgeving en
de aansturing is dus niet de taak van
de toezichthouder, maar van het
TICA.
Gelet op de duidelijke afbakening
van het toezicht bij het college ben ik
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naar aanleiding van een vraag van
mevrouw Van Nieuwenhoven van
mening dat het bij het college van
toezicht om zuiver toezicht gaat en
uitdrukkelijk niet om beleid of om
beleidsbeïnvloeding. Uiteraard toetst
het college wel of het uitvoerings–
beleid van de uitvoeringsinstanties
conform de wettelijke bepalingen
plaatsvindt.
Wat het aantal leden van het
college betreft, ben ik van mening
dat vijf leden voldoende is om de
benodigde deskundigheden in het
bestuur aanwezig te laten zijn,
zonder dat dit aan de besluitvaardig–
heid afbreuk doet. Dat gold voor
mijn vorige betrekking en het geldt
ook voor dit ministerie: ik heb in het
algemeen de indruk dat wij te grote
adviesorganen en te grote bestuurs–
organen maken. Ik hecht eraan, te
proberen deze organen compact te
houden. Ook in dit geval is daar alle
aanleiding toe.
Gezien het belang van dit college
voor de uitvoeringsorganisatie en
gezien de rol die de sociale partners
toch nog steeds hebben in de
uitvoering lijkt het belangnjk dat
werkgevers en werknemers in de
organisatie, die geen directe rol meer
hebben bij de keuze van de leden
van het toezichtorgaan toch in staat
zijn, via de Sociaal-economische raad
hun mening over de voordracht
kenbaar te maken. Dat is een lichte
vorm van consultatie.
Ik zou deze willen verdedigen,
gezien het feit dat er linksom of
rechtsom toch een grote betrokken–
heid zal blijven bestaan van de
sociale partners bij het geheel van
het stelsel van verzekeringen
waarover wij vandaag spreken. Het
toezichtorgaan is volledig onafhanke–
lijk en door ons benoemd. Toch lijkt
het mij juist dat er in de procedure
een moment is waarop de sociale
partners hun oordeel kunnen geven
over de betrokkenen. Dat zal het
gezag en daarmee de draagkracht
van deze vorm van toezicht
vergroten en niet verkleinen. Dat is
althans mijn stelling.
Al eerder heb ik toegezegd dat de
rapportages van het college van
toezicht aan de Kamer zullen worden
toegezonden. Dat kwam mij zo
vanzelfsprekend voor dat ik geen
reden zag, dat in de wet op te
nemen. Als de Kamer dat desalniet–
temin wil hebben vastgelegd, dan
ben ik bereid, daarvoor een
wijzigingsvoorstel in te dienen. Er
bestaat dus geen inhoudelijk verschil

van opvatting. Als de regering de
Kamer deze toezegging heeft
gedaan, moet zij worden uitgevoerd.
Ik vind het daarom niet strikt
noodzakelijk dit punt in de tekst van
de wet op te nemen. Ik hoor
daarover graag het oordeel van de
Kamer.
Gezien de brede steun voor het
onafhankelijk toezicht en omdat een
dergelijke vorm van toezicht bij elke
uiteindelijk te kiezen uitvoerings–
organisatie noodzakelijk zal zijn, zie
ik geen aanleiding, nu in de wet een
evaluatiemoment vast te leggen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven sprak
daarover in aansluiting op de
tijdelijkheid van het TICA.
De heer Biesheuvel liet blijken ten
aanzien van de voorgestelde
bepaling van de klachtenbehandeling
wat aarzelingen te hebben. Die
bepaling in artikel 20 is nu zo
geformuleerd dat indien het college
een klachtenbehandelingsprocedure
kent, de verplichting wordt opgelegd
de daarvoor geldende regels
openbaar te maken. Een verplichting
tot het instellen van een klachten–
procedure zelf is volgens mij niet
noodzakelijk. Vanuit een oogpunt van
goed toezicht is het hoe dan ook
noodzakelijk om bij de behandeling
van cliënten de vinger aan de pols te
houden. Dat behoort dus tot een
normaal onderdeel van het bestel.
Vanuit het oogpunt van rechtsbe–
scherming is een verplichting tot het
instellen van een klachtenprocedure
op zichzelf niet noodzakelijk. Of het
instellen van een klachtenprocedure
nu een bevoegdheid of een
verplichting is: de Nationale
ombudsman blijft hoe dan ook
bevoegd om klachten over de sociale
verzekering in behandeling te
nemen. De huidige formulering
maakt het enerzijds mogelijk dat de
Nationale ombudsman de klachten–
behandeling door het college als een
bestaande voorziening beschouwt.
Hij kan vaststellen dat het aldaar
goed geregeld is en daar niet in
treden.
Anderzijds verplicht de formule–
ring het college niet tot klachten–
behandeling, hetgeen van belang zou
kunnen zijn indien in de toekomst
zou blijken dat de burger meer
behoefte heeft aan een klachten–
behandeling door een buiten de
sociale verzekeringen staand orgaan,
zoals de ombudsman en voor het
toezicht andere wegen gekozen
worden. Met andere woorden: het
houdt de vormgevingsvraag open

terwijl dat bij een verplichting niet
het geval is. In dat opzicht hebben
wij naar mijn mening de goede
tussenpositie gekozen.
De wet moet in dezen geen
belemmering zijn voor alternatieve
regelingen en is dat dus ook niet. Dat
zou wel zo zijn als je een verplichting
tot het instellen van een dergelijke
procedure in de wet opneemt. Het is
geen halszaak. Dit zijn dus de
argumenten om het op deze manier
te doen.
Ik stel vast - en dat kan voor de
toekomst heel belangnjk zijn, omdat
ik aanneem dat er nog veel
"gekraak" achteraan zal komen - dat
de hele Kamer instemt met de
budgettering van de uitvoerings–
kosten. Niemand heeft zich daar ten
principale tegen gekeerd. Ik ben het
overigens eens met de opmerking
van de heer Biesheuvel dat door
introductie van dit systeem er ook
een prijskaartje aan komt te hangen.
Zodra je namelijk duidelijk maakt dat
je ergens een grens trekt, zullen
mensen beargumenteren dat zij over
die grens heen willen of moeten.
Ook veranderingen in de uitvoerings–
organisatie en in de regelingen zelf
zullen eerder van een uitvoerings–
kostenplaatje worden voorzien. Dat is
allemaal waar. Ik draai het ook weer
om. Het is vanuit de politiek ook heel
belangrijk om naar de uitvoerings–
organisatie het signaal te geven van:
"Waarde vrienden, dit zijn de kosten
die wij acceptabel achten en richt het
maar zo in dat je er op die manier
uitkomt." Dat is een hoeveelheid
zakelijkheid die in de relaties
gebracht wordt en die is van
betekenis.
Voorzitter! Ik maak een enkele
opmerking over de samenhang met
andere terreinen. Het is duidelijk dat
met dit wetsvoorstel geen eindsta–
dium in de verandering van de
uitvoeringsorganisatie is bereikt. Het
advies van de Sociaal-economische
raad zal een volgende fase in de
discussie en de besluitvorming
inluiden waarin de contouren van
zo'n nieuwe uitvoeringsorganisatie
verder vorm krijgen. Van mijn kant
hecht ik er aan om nog eens te
zeggen dat ik mijn nota's van
wijziging juist heb ingediend tijdelijkheid van het GIB, het
omzetten in de regeling voor het
TICA, een onafhankelijke voorzitter omdat ik vond dat het vóór de
enquête en vóór de behandeling van
de enquête ingediende wetsvoorstel
echt is veranderd door de enquête
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en door de behandeling van de
enquête in deze Kamer. Ik denk dat
niemand om die conclusie heen kan.
Het wetsvoorstel heeft nu veel meer
het karakter gekregen van een
overgangsregeling; een verbinding
tussen de uitkomst van de enquête
en een definitieve herstructurering
van de uitvoeringsorganisatie. De
keuze die het kabinet heeft gedaan is
er dus een waarbij wij niet alle
vraagstukken tegelijk met betrekking
tot de verandering nu willen en
kunnen oplossen, maar waarbij wij
ook niet het signaal willen geven dat
de enquête voor de organisatie van
de uitvoering maar beperkte
betekenis heeft. Nee, de enquête
heeft een diep ingrijpende betekenis.
Daarbij moet men echter wel de
fasering goed in de gaten houden.
Daar kom ik later nog op terug.
Met betrekking tot de SER–
adviesaanvrage hebben veel
woordvoerders gevraagd waarom
die er niet al ligt. Ik heb nog eens
laten nalezen of mijn geheugen mij
in de steek liet toen ik dacht dat ik
niet beloofd had dat die aanvrage er
zou liggen voor dit debat. Dat heb ik
inderdaad niet beloofd, wetende hoe
lastig dat zou zijn. Ik heb wel gezegd
dat wij ons uiterste best zouden
doen. Dat hebben wij ook echt
gedaan. Bij de samenstelling van de
concept-adviesaanvrage blijkt
overigens hoe verdraaid ingewikkeld
dat toch is. Over de hoofdlijnen heeft
de Kamer een aantal niet mis te
verstane uitspraken gedaan. Ik denk
met name aan de motie-Wöltgens en
aan de motie-Van Mierlo. Dat waren
echt eenduidige uitspraken.
Desalniettemin komen er bij een
gerichte adviesaanvrage aan de SER
een aantal vragen naar boven die de
politiek minder eenduidig heeft
beantwoord. Het is vooral een zaak
van huiswerk maken en studeren die
maakt dat de concept-aanvrage hier
nu nog niet ligt.
Laat ik vooropstellen dat de vraag
of wij van een sectorale uitvoering
naar een regionale uitvoering
moeten komen wat het kabinet
betreft niet meer aan de orde is. Die
vraag is beantwoord en naar mijn
perceptie wil ook niemand daar meer
verandering in brengen. Ik heb dat
ook van de heer Biesheuvel in dit
debat niet gehoord. Ik denk dat het
goed is om ook dat vast te stellen.
Het gaat dus in de allereerste plaats
om de "hoe"-vraag en niet om de
"of'-vraag.

Voor het antwoord op de
"hoe"-vraag moet je natuurlijk wel
weten hoe je vindt dat de regionale
uitvoering eruit moet zien en je moet
- ik kom nu dicht bij de opmerking
die de heer Biesheuvel daarover
gemaakt heeft - wel weten hoe je
sectorale componenten in verbinding
brengt met het regionale. Wat dat
betreft vond ik dat mevrouw Van
Nieuwenhoven en ook de heer
Linschoten iets te makkelijk de rechte
lijn trokken tussen de kamer–
uitspraken van debat en enquète en
de SER-adviesaanvrage. Als het zo
eenvoudig was, dan had ik inderdaad
mijn concept al sneller gereed
gehad.
Ik vind de aandacht die in deze
Kamer is gevraagd voor de rol die
sectorale elementen ook bij een
regionale uitvoeringsstructuur
moeten spelen wel degelijk van
betekenis. Ik denk dat niemand in
deze Kamer een pleidooi houdt om
bijvoorbeeld de differentiatie die er
bestaat bij de ziekengeldkassen en
de wachtgeldfondsen buiten
beschouwing te laten. Die differentia–
tie is sterk verbonden aan de
bedrijfstakgewijze opbouw.
Hierbij zijn twee inhoudelijke
vragen van belang. De eerste vraag
is of er bedrijfsverenigingen moeten
blijven bestaan. Mijn antwoord is
"nee". Dat is niet nodig. Wij hebben
hierover een grondig onderzoek van
de Kamer gehad en het kabinet heeft
de conclusie daarvan op dit punt
onderschreven. Ik sluit mij hier dus
volop aan bij de conclusies van de
parlementaire enquête. De tweede
vraag is of regionale premiestelling
mogelijk is. Mijn antwoord is "nee".
Ik denk dat bij de premiesteliing een
nationale invalshoek absoluut
noodzakelijk is. Dat leidt tot een
argumentatie, waarbij wordt gezegd,
dat er wel degelijk een relatie met
bedrijfstakken is: landelijke vaststel–
ling van premies met daarin op z'n
minst een bedrijfstakoriëntatie. Dat
betekent in feite, dat de gerichte
adviesaanvrage de route moet laten
zien, hoe je naast een samenhan–
gende decentrale inbedding ook een
landelijke oriëntatie kunt hebben, die
rekening houdt met de indeling van
bedrijfs– en beroepsleven. Het is juist
de verhouding tussen wat decentraal
kan - en dan ook moet, zeg ik er
nadrukkelijk bij - en waarmee je
landelijk rekening moet houden. Het
is precies die afstemming, die nog
de nodige hoofdbrekens met zich
brengt. De landelijke instelling, de

opvolger van het TICA, zou kunnen
zorgen voor de premievaststelling
vanuit de materie zelf. Sterke
vereenvoudiging ten opzichte van de
huidige situatie bij de indeling van
bedrijfs– en beroepsleven lijkt
overigens mogelijk door uit te gaan
van de werkingssfeer van de
collectieve arbeidsovereenkomsten.
In dat opzicht is de huidige,
traditioneel gegroeide bedrijfstakge–
wijze indeling absoluut niet heilig of
maatgevend voor de sectorale
oriëntatie.
Een aantal niet onbelangrijke
vragen moet dan overigens nog wel
worden beantwoord. De premie–
vaststelling is een voorbeeld van een
van de elementen die in de
adviesaanvrage een plaats moeten
krijgen. Ik behandel dit wat uitgebrei–
der om de Kamer te laten zien, dat
ook al onderschrijf je de hoofd–
uitgangspunten van de besluitvor–
ming van de Kamer, in de vormge–
ving een aantal afwegingen gemaakt
zullen moeten worden die nog
behoorlijk complex zijn. Twee andere
elementen zal ik kort aanduiden,
waarna ik ervan uitga, dat in de
Kamer wellicht iets genuanceerder
wordt gedacht over de simpele en
eenduidige overgang van de
afronding van de enquête en de
conclusies daar en de vormgeving
van de werkelijke reorganisatie van
de uitvoering.
Allereerst is er het element van de
concurrentie. Eerder is aangegeven
dat het kabinet zou nadenken over
de vraag of en, zo ja, op welke wijze
concurrentie-elementen een rol
zouden kunnen spelen. De heer
Schutte heeft dit vorige week
terloops aangeduid als het beëindi–
gen van de gedwongen winkelne–
ring. Ook dit aspect krijgt zijn plaats
in de adviesaanvrage. Als je het
zuiver analytisch bekijkt, zou je
kunnen zeggen: concurrentie zal
waarschijnlijk alleen mogelijk zijn
met betrekking tot de kosten van de
uitvoering, niet met betrekking tot de
kosten van de uitkeringen. Ook dat
vraagt nog een aparte behandeling.
Er doet zich vervolgens een
behoorlijk spanningsveld voor. Een
werkgever zal geneigd zijn te kiezen
voor de aanbieder die de laagste
uitvoeringskosten biedt. Dat zouden
ook wel eens uitvoerders kunnen zijn
die weinig of niets aan reïntegratie,
handhaving en al die andere
aspecten doen. Met andere woorden:
je moet ontzettend oppassen, dat je
met de marktmechanische benade–
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ring niet ook een zodanig pure
administratie introduceert, die de
meerwaarde mist die bij een meer
inhoudelijke benadering wel aan de
orde is.
Het tweede element betreft het
woon-werkvraagstuk. Het zijn
overigens beladen begrippen uit de
kinderbijslag, maar het gaat hier om
wat anders. De gevalsbehandeling
moet zo dicht mogelijk plaatsvinden
bij de werknemer, dus in de regio
waar hij woont. Dat zal in vele
gevallen een andere regio zijn dan
waar de werknemer werkt. Ander–
zijds is de werkgever het vertrekpunt
voor de aansluiting bij een
uitvoeringskantoor. Dat levert toch
wel een merkwaardig spanningsveld
op. Er moet zorgvuldig worden
omgegaan met wat de meerwaarde
is van bijvoorbeeld uitvoerings–
kantoren in de 28 regio's van de
arbeidsvoorziening. Op zich kan dat
enige implicaties voor het
concurrentie-element hebben. Ik wil
het niet moeilijker maken dan het is,
maar de adviesaanvrage dwingt wel
tot een voorlopige stellingname op
onderdelen van de nieuwe
uitvoeringsstructuur, waarover wij tot
dusverre in de politiek nog maar
beperkt hebben gesproken. In dat
opzicht gaan wij nu echt een andere
fase in, en dat vraagt om een aantal
afzonderlijke afwegingen.
Ik kom te spreken over de
wijzigingsvoorstellen die mevrouw
Van Nieuwenhoven en de heer
Biesheuvel in gedachten hadden. Ik
begrijp, dat sommige inmiddels zijn
gematerialiseerd. Ik zal proberen
daarop flexibel te reageren.
Allereerst de verschuiving van de
datum van 1 januari 1998 naar 1
januari 1996. Hierover heeft
mevrouw Van Nieuwenhoven samen
met anderen inmiddels een
amendement ingediend. Ik erken en
besef dat de periode van vier jaar
voor een tijdelijk orgaan aan de
lange kant is. Ik zie best wel de
nadelen daarvan met het oog op de
frequentie tussen de verkiezingen, de
kabinetsformatie en alles wat
daarmee verbonden is. Ik begrijp ook
dat mevrouw Van Nieuwenhoven dit
pad opgaat, omdat zij druk op de
ketel wil houden. Zij wil namelijk
duidelijk maken dat "tijdelijk" echt
"tijdelijk" is. Onder anderen de heer
Schutte heeft zich ook in deze zin
uitgelaten.
Toch moeten wij goed bedenken
dat wij sleutelen aan een uitvoerings–
organisatie met de cruciale taak van
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het op tijd verstrekken van uitkerin–
gen. Die kerntaak moeten wij niet in
gevaar brengen door in de besturing
van dat stelsel te snel door de bocht
te gaan. Ik aarzel sterk ter zake van
voldoende garantie van een
adequate uitkeringsverstrekking, als
de stap van vier naar twee jaar wordt
gezet.
Ik zie dus wel dat op die manier de
druk weliswaar maximaal wordt,
maar ik zie ook dat dan de subtop
van een toch al krakende uitvoerings–
machine buitengewoon op de proef
gesteld wordt. Daarbij moet bedacht
worden dat een groot deel van de
huidige uitvoeringsorganisatie nog
de omslag moet maken van "voor
deze wet" naar "na deze wet". Voor
de realisatie daarvan mik ik op 1
januari 1995. Met die datum in
gedachten lijkt het mij toch echt te
veel gevraagd om het een jaar later
weer totaal anders in te richten.
Ik zie ook een praktisch probleem.
Ik wil graag dat het uit te brengen
SER-advies een rol speelt bij de
kabinetsformatie en bij de beslissin–
gen over de omzetting van het
tijdelijke orgaan in iets definitievers.
Met een dergelijke termijnstelling
loopt de Kamer daar doorheen, wat
onvriendelijk geformuleerd is, maar
zij creëert hiermee althans wel een
behoorlijke spanning, ook ten
opzichte van het advies van de SER.
Dat lijkt mij niet verstandig.
Gesteld dat volgend jaar om deze
tijd het proces is geland, dus dat de
wetgeving, het SER-advies en de
conclusies van het nieuwe kabinet in
nieuwe wetgeving zijn vertaald, dan
ben ik redelijk optimistisch.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Begrijp ik dat de staatssecre–
taris niet aan de mogelijkheid denkt
om het advies van de SER aan een
termijn te binden? Denkt hij dat dit
misschien wel een jaar duurt? Ik wil
graag dat hij dit uitlegt.

wetgeving omgezet, dan is het de
vraag hoe wij kunnen verwachten
dat die hele omslag tien maanden
later, dus op 1 januari 1996, haar
beslag krijgt. Dat is niet realistisch.
De heer Linschoten (VVD): Ik snap
absoluut niet hoe de kerntaak dan in
gevaar kan komen. Daar hoeft ook
helemaal geen aanleiding voor te
zijn. Bij de invoeringswet kunnen er
over deze problematiek afspraken
gemaakt worden. Nogmaals, dat
komt absoluut niet in gevaar door de
termijn twee jaar naar voren te
halen.
Staatssecretaris Wallage: Mijn
taxatie is dat er door de omslag van
een nieuwe benadering van de
tijdelijkheid van het orgaan en alles
wat daaraan vast zit, zoals een
onafhankelijke voorzitter, er toch een
behoorlijke spanning ontstaat tussen
het nieuwe bestuursorgaan dat een
andere rol moet gaan vervullen en
de uitvoeringsorganisatie. Als
bovendien de nieuwe samenstelling
van het orgaan zo kort duurt, kan dat
de zaak verder onder druk zetten.
Vandaar mijn waarschuwing: wees
voorzichtig, ook met het oog op de
feitelijke taak van de organisaties, en
prop niet al te veel onrust in een te
korte termijn.
De heer Linschoten (VVD): Die
benadering heb ik begrepen en ik
kan mij daar ook iets bij voorstellen.
Het kernargument van de staatsse–
cretaris was dat het de taak van de
bedrijfsvereniging is om de
uitkeringen tijdig te verstrekken en
dat dit in gevaar zou kunnen komen
bij deze termijn. Daarop richtte mijn
vraag zich, want dat zie ik absoluut
niet gebeuren.

Staatssecretaris Wallage: Dat is een
misverstand. Het is heel simpel. Wij
doen een uiterste poging om de SER
zover te krijgen dat hij voor 3 mei
van dit jaar dat advies uitbrengt,
opdat dit bij de kabinetsformatie
betrokken kan worden. Mijn
redenering was anders: gesteld het
advies is er, in de kabinetsformatie
worden daarover heel wijze
afspraken gemaakt tussen wie dan
ook en vervolgens heeft het nieuwe
kabinet die conclusies volgend jaar
omstreeks deze tijd heel kwiek in

Staatssecretaris Wallage Ik ben
beducht voor een situatie waarin
door allerlei bestuurüjke en politieke
ontwikkelingen rond dat bestuurs–
orgaan, rond dat centrale orgaan,
een zodanig kwetsbare wisselwer–
king met de feitelijke uitvoering
plaatsvindt dat de kans op ongeluk–
ken toeneemt. Laat ik het dan
voorzichtig zo formuleren.
Vervolgens - en dat is meer een
innovatiestrategische opmerking, die
overigens wel van belang is - moet
dat TICA wel de kans krijgen om zijn
taken uit te voeren. Een deadline op
1 januari 1996 zal in dat opzicht
makkelijk contraproduktief kunnen
werken. Het functioneren van het
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TICA wordt dan sterk ondermijnd.
Het op een goede manier starten van
de processen waarvoor het TICA
verantwoordelijk is, wordt dan wel
onder heel grote druk geplaatst. Het
is eigenlijk een argument dat als je
veranderingen wilt, die je duidelijk
aangeeft, je ook een reële termijn
moet nemen waarop dat mogelijk is.
Ik ben bereid om uit te spreken dat
mijn termijn van vier jaar wellicht te
royaal bemeten was, maar ik wijs er
met klem op dat een termijn van
twee jaar onherroepelijk betekent dat
een aantal innovatietaken gewoon
niet ter hand worden genomen. Men
zal dan zijn tijd uitzitten. Men kiest
dan een route die veel strategischer
en tactischer is dan de Kamer zou
willen. Ik wil dan ook pleiten voor
een genuanceerde benadering en ik
wacht het oordeel van de Kamer op
dat punt af.
Ter verduidelijking nog dit: de
situatie die met deze nieuwe OSV tot
stand moet komen, moet er in mijn
visie voor zorgen dat uiterlijk op 1
januari 1998 de nieuwe regionale
organisatie klaar staat. Die kan het
werk overnemen, als op dat moment
ook de noodzakelijke wetgeving is
gerealiseerd. Daar gaat het in feite
om. Het gaat in feite om de fysieke
omzetting in de regio van de
uitvoeringsorganisatie. Als die
richting duidelijk genoeg is, kan het
op termijn stellen van het TICA niet
de hefboom zijn om dat inhoudelijke
proces echt van de grond te trekken.
In dat opzicht vraag ik ook de Kamer
om te investeren in die omzetting.
Wat de bestuurssamenstelling van
het TICA betreft meen ik dat een
principiële keuze nu voor een
samenstelling van het TICA-bestuur
uit werkgevers, werknemers en de
overheid niet verstandig is. In de
eerste plaats niet omdat wij in de
overgangsfase waarin wij de
komende jaren zitten, over de totale
blauwdruk van de nieuwe
uitvoeringsorganisatie overeenstem–
ming moeten proberen te bereiken.
Niet alleen over de hoofdregel, die
nu is voorgelegd aan de Kamer, want
die is duidelijk, maar vooral over de
concrete vormgeving. De sociale
partners, linksom of rechtsom, zullen
intensief bij dat debat over de
nieuwe vormgeving betrokken zijn. Ik
vind het onverstandig om daarop
een voorschot te nemen op de wijze
zoals in het debat aan de orde is
gesteld. Op dit punt ben ik het dus
eens met de heer Biesheuvel, die de
tweede nota van wijziging voluit

steunde, maar op dit moment
verdergaande stappen ontraadde.
Ik vind ook, als ik mij die
opmerking mag permitteren, dat er
enige spanning zit tussen de twee
pleidooien die door mevrouw Van
Nieuwenhoven zijn gehouden. Wie
ultra-tijdelijkheid bepleit van dat
TICA, die wil eigenlijk accentueren
dat de echte omschakeling daarna
moet komen en dat die tussenfase zo
kort mogelijk moet zijn. Mij lijkt dat
je die tussenfase dan ook niet moet
belasten met een principiële
systeemwijziging in de samenstelling
van het bestuur in termen van
tripartisering. Daar zit toch echt
spanning. Met die onafhankelijk
voorzitter heb ik geprobeerd een
bruggetje te bouwen, in de zin dat de
verantwoordelijkheden grosso modo
intact worden gelaten. Over de
nieuwe vormgeving vragen wij een
SER-advies. Daarover vindt
besluitvorming plaats en vervolgens
gaan wij implementeren. Wij moeten
daarop dus niet vooruitlopen. Ik heb
wei tegemoet willen komen aan
degenen in de Kamer die hebben
gezegd, dat ook het TICA-bestuur
moet beseffen dat wij meekijken hoe
men die taken verricht.
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Mevrouw Schimmel (D66): Maar
vindt de staatssecretaris dan het
bruggetje niet uitermate zwak door
alleen één onafhankelijk lid het
TICA-bestuur te laten voorzitten?
Staatssecretaris Wallage: Het hangt
natuurlijk van de persoon af die wij
hiervoor weten te interesseren, maar
ik meen dat een door de Kroon
benoemde voorzitter gewoon op het
gezag van zijn persoon, maar ook
door de duidelijke bedoelingen van
de wetgever een stevige positie kan
opbouwen. Hij is niet een soort van
zetbaas of breekijzer in de gekozen
verhoudingen. Wij hebben er andere
procedures voor om de gekozen
verhoudingen te veranderen. De hele
omzetting naar nieuwe bestuurlijke
verhoudingen en de uitvoering
hiervan loopt dus niet via de lijn van
de voorzitter. Dat is echt een
interimsituatie. Hij symboliseert in
zekere zin dat het niet alleen aan
sociale partners is om ook in de
overgangsfase de aansturing van de
bedrijfsverenigingen ter hand te
nemen.
Mevrouw Schimmel (D66) Nu
maakt de staatssecretaris het
bruggetje nog zwakker door een

symbool van de voorzitter te maken.
Het lijkt mij, eerlijk gezegd, helemaal
overbodig om een onafhankelijk
persoon ertussen te zetten als deze
alleen een symboolfunctie heeft.
Staatssecretaris Wallage: Ik zei dat
hij iets symboliseert. Dit wil niet
zeggen dat alles wat hij doet,
symboolwerking is. De stelling is dus
iets genuanceerder.
Ik denk niet dat de argumenten
van de voorzitter krachtiger worden
als er een of twee mensen naast
hem zitten die zijn argumenten
onderstrepen. Waar het in dit
stadium om gaat, is in mijn ogen dat
over de definitieve samenstelling van
de aansturing van de uitvoerings–
organisatie pas politieke besluiten
worden genomen op het moment
dat wij op basis van het SER-advies
en de afwikkeling bij de kabinetsfor–
matie conclusies over de hele
uitvoeringsorganisatie kunnen
trekken. Ik ben tegemoet gekomen
aan degenen in de Kamer die vinden
dat je niet met een duidelijke
doorwerking naar de komende jaren
zo'n publiekrechtelijke kop op een
private organisatie mag zetten en dat
je het dus in de tijd moet beperken.
Vervolgens ben ik een stap verder
gegaan door het niet alleen in de tijd
te beperken, maar het orgaan ook
een zodanige voorzitter te geven, dat
het zeker is dat in zijn persoon een
aantal vraagstukken van algemeen
belang meespelen in de overgangs–
fase. Nog een stap verder moet je
een conclusie trekken uit de
samenstelling van de definitieve
uitvoeringsorganisatie. Het kabinet
vindt dat je deze op dit moment niet
moet willen trekken.
De heer Linschoten (VVD): Het gaat
om een proces dat afgerond moet
worden in de twee, drie of vier jaar
waarover wij praten. Het is overdui–
delijk dat hierbij drie partijen
betrokken zijn, de vakbeweging, de
werkgeversorganisaties en de
overheid. Dan ligt het toch buitenge–
woon voor de hand dat in die
belangrijke tussenfase de drie
partijen juist in het TICA aanwezig
zijn?
Staatssecretaris Wallage: Nee. Onze
benadering begint bij een onafhanke–
lijke toezichthouder die meteen
begint te functioneren.
De heer Linschoten (VVD): De rol
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van de toezichthouder is gans anders
dan die van het TICA.
Staatssecretaris Wallage Zeker. Het
begint in de tussenfase echter
meteen met volledig onafhankelijk
toezicht. Dit is stap één. Stap twee is
dat ik met de tijdelijkheid van het
TICA tot uitdrukking breng dat er
meteen gewerkt moet worden aan
een definitieve vormgeving van een
in de regio samenhangend inge–
bedde uitvoeringsorganisatie.
De heer Linschoten (VVD): Dit is
een proces waarbij beide partijen die
u nu in het TICA voorstelt, betrokken
zijn en waarbij ook de overheid
betrokken is.
Staatssecretaris Wallage Ja. Mijn
stelüng is nu dat de overheid haar
rol moet spelen op de plek waar
deze voluit aan de orde is. Dit is bij
het aanvragen van een SER-advies,
bij het tijdens de kabinetsformatie
besluiten over de invulling van
datgene wat de Kamer na de
enquête heeft uitgesproken, bij het
voorbereiden van wetgeving en,
zoals ik naar aanleiding van een
opmerking van de heer Schutte heb
toegezegd, bij de begeleiding van het
innovatieproces, autonoom vanuit de
overheid. Dit zijn de koninklijke
instrumenten. Zeker degenen die
bepleiten om de overgangsfase zo
kort mogelijk te houden, moeten niet
proberen, daarin een definitief
antwoord te geven over de rolverde–
ling en de verhoudingen tussen de
sociale partners en de overheid.
De heer Linschoten (VVD): Ik vind
dat u de zaak een beetje omdraait. Je
kunt hetzelfde verhaal houden om de
sociale partners er niet in te zetten,
omdat zij al bij het geven van het
advies betrokken zijn. Dit zegt u ook
niet. Wat er aan de hand is, is dat
een belangrijk proces op gang moet
worden gebracht, waarbij drie
partijen betrokken zijn. Dan lijkt het
mij buitengewoon voor de hand
liggend dat je, zonder waar dan ook
op vooruit te lopen, die drie partijen
bij elkaar zet en hun vraagt, het op
zo kort mogelijke termijn met elkaar
te organiseren.

onze publieke verantwoordelijkheid
een aantal lijnen voor de complete
vormgeving van de uitvoerings–
organisatie in te vullen en besluiten
hierover te nemen. Ik zal het nog iets
scherper formuleren. Ik ben er niet
op uit, dit primair te doen aan één
tafel met de sociale partners. Ik ben
erop uit om in de maanden die voor
ons liggen juist de autonome rol van
de overheid te markeren. Nu zeg ik
ook iets over mijn opvatting over de
invulling.
De heer Linschoten (VVD): Precies!
Staatssecretaris Wallage: Ik zou dus
nog graag zien, dat die tripartisering
als vorm nog eens goed werd
beoordeeld in het licht van de
noodzaak van rollenscheiding, van
de noodzaak van scheiding van de
publieke benadering van het geheel
en van de verantwoordelijkheid van
sociale partners. Ook om die reden
voel ik er dus niets voor dat
uitgerekend in de overgangsfase de
kroonleden een zodanig aantal zetels
bezetten, dat zij aanspreekbaar zijn
voor de besluitvorming in die fase en
dat zij dus juist op bedoelde plaats
verantwoordelijkheid dragen. Hier
behoren zij die wel te hebben.
De heer Linschoten (VVD): Wat doet
u naar mijn idee verkeerd? Pratend
over ons, ziet u de overheid en de
wetgever als synoniemen. Volgens
mij is uw rol als staatssecretaris heel
anders dan de rol van de overheids–
geleding in het TICA-bestuur.
Overheid en wetgever zijn geen
synoniemen. De overheid heeft een
volstrekt andere rol dan de wetgever.
Eén ding is wel duidelijk: niet alleen
sociale partners hebben een
belangrijke betrokkenheid bij het
proces dat op gang moet worden
gebracht, er is een derde partij die
hierbij ook betrokken is. Ik vraag u
om die partij de bedoelde rol te laten
spelen. Daarbij gaat het echter om
een andere rol dan die van de
staatssecretaris of die van de
wetgever.

conclusies te trekken. Daarbij is
sprake van een zekere afstandelijk–
heid. Dat geef ik toe. Ik heb met de
onafhankelijke voorzitter tot
uitdrukking willen brengen, dat zelfs
in de overgangsfase de sociale
partners van tijd tot tijd moeten
beseffen, dat het hierbij niet om iets
gaat dat door betrokkenen van
onderop en achter gesloten deuren
moet worden geregeld. De onafhan–
kelijke voorzitter zal daarentegen, als
hij zijn rol goed speelt, een zekere
openheid van het proces moeten
kunnen bewerkstelligen. Nu de
politiek de vormgeving van de
uitvoering van de organisatie nog
niet heeft besproken en daarover
nog geen afgerond oordeel heeft,
ben ik als de dood voor de situatie,
waarin de facto de overheid de
verantwoordelijkheid neemt voor de
beslissingen van dag tot dag. Wij
hebben juist gezorgd voor een
onafhankelijk toezicht en de minister
gesitueerd op de wijze zoals dat in
de NOSV gebeurt. Bij "overheid"
denk ik dan aan een overheids–
geledmg. Ik neem namelijk aan dat
men daaraan zal moeten denken, dus
bijvoorbeeld aan kroonleden. Het kan
anders, maar ik geef er sterk de
voorkeur aan om juist bij een
beknopte overgangsfase de overheid
in de gedaante van wetgever op de
voorgrond te plaatsen en bij de
aansturing van de uitvoering de
sociale partners nog even hun
verantwoordelijkheid te laten
behouden, zij het dat ik het systeem
meer open wil maken. Daarom ben
ik tegemoet gekomen aan wensen
van de Kamer om in ieder geval de
voorzitter een figuur te laten zijn die
niet tot de sociale partners behoort.

Staatssecretaris Wallage: U doet de
overheid te kort in uw argumentatie.
Onze taak is niet op de allereerste
plaats om over de aansturing van
bedrijfsverenigingen mee te
beslissen. Onze taak is om vanuit

Staatssecretaris Wallage: Maar juist
omdat in de Kamer ervoor wordt
gepleit het tijdelijke karakter van het
TICA te onderstrepen, is er heel veel
voor te zeggen om de
verantwoordelijkheidsverdeling ten
principale pas vorm te geven nadat
we - en met "we" bedoel ik dan de
politiek: regering en Kamers - in de
positie zijn geweest om gezamenlijk

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Het TICA, het Tijdelijk
instituut voor coördinatie en
afstemming, heeft niet alleen tot taak
de aansturing van de uitvoering,
zoals dat was geregeld voor het
Gemeenschappelijk instituut van
bedrijfsverenigingen dat het TICA nu
gaat vervangen. Er is een taak
bijgekomen, namelijk het vervullen
van een regiefunctie teneinde van de
sectorale uitvoeringsstructuur tot een
regionale uitvoeringsstructuur te
komen. Men zou zich kunnen
voorstellen dat men een aantal
onafhankelijke kroonleden die
regiefunctie mede laat vervullen. Er
wordt namelijk een wezenlijk andere
taak aan het TICA toegevoegd. Op
grond van deze redenering zou je
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heel goed kunnen verdedigen, dat je
de positie van de onafhankelijke
voorzitter, die in de optiek van de
staatssecretaris een rol krijgt te
vervullen, versterkt met de benoe–
ming van een aantal onafhankelijke
kroonleden.
Staatssecretaris Wallage: Misschien
wordt mijn terughoudendheid ook
ingegeven door het feit dat ik zeer
benieuwd ben naar bijvoorbeeld de
evaluatie van de getripartiseerde
arbeidsvoorziening. Ik wil graag
weten hoe die volgend jaar ten
aanzien van het principiële punt
uitpakt. In dat verband heb ik nog
wel enige aarzelingen. Naar mijn
mening doet de politiek er goed aan
als zij uitgerekend in deze tussenfase
niet al te gretig verantwoordelijkhe–
den op zich neemt op een plek waar
de definitieve structuur nog geen
vorm heeft gekregen.
Mevrouw Schimmel (D66): Maar die
aarzeling kunt u ook hebben ten
aanzien van de rol van de sociale
partners bij de aansturing van de
uitvoeringsorganisatie. Die aarzeling
kunt u baseren op de gehouden
parlementaire enquête en die hoeft u
niet te baseren op een te verwachten
evaluatie van de tripartisering van
arbeidsvoorzieningsorganisatie. We
hebben dus ervaring op dit punt.
Staatssecretaris Wallage: En precies
om die reden heb ik een, in mijn
ogen ingrijpende, wijziging in het
wetsvoorstel aangebracht door de
tijdelijkheid van het bestuursorgaan
te markeren. Wat is mijn conciusie
van het debat dat wij hier eerder
hebben gevoerd? Een ruime
meerderheid van deze Kamer heeft
in hoofdlijnen een nieuwe
uitvoeringsstructuur aangegeven. We
hebben dus te maken met een
overgangsfase. In die overgangsfase
neemt de een de verantwoordelijkhe–
den niet van de ander over. In die
overgangsfase komt het er wel op
neer dat de overheid - zo heb ik de
Kamer ook verstaan - inhoudelijk en
organisatorisch leiding geeft aan een
belangrijk innovatieproces. Mijn
benadering is dat een onafhankelijke
voorzitter daarin een goede
autonome rol kan vervullen. Zodra je
de eindconclusie trekt van tripartise–
ring, die eigenlijk hoort bij het totale
bestel - dan moet je ook kijken: hoe
gaat het verder onderop in de
organisatie? - ben je als overheid
medeverantwoordelijk voor een
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aantal afwegingen en beslissingen. Ik
zeg juist dat wij als overheid
misschien iets autonomer in dat
proces moeten blijven staan.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Zou de staatssecretaris
kunnen aangeven hoe hij op dit punt
voorziet dat de gerichte adviesaan–
vrage aan de SER eruit zal zien? Hij
heeft eerder gezegd dat hij de
motie-Wöltgens zal overnemen of
althans ook ziet als een geformuleerd
doel dat de Kamer nu in meerder–
heid heeft gesteld. Dat zou kunnen
betekenen dat hij er ook in die
gerichte adviesaanvrage al bepaalde
formuleringen voor in het hoofd
heeft. Ik zou het prettig vinden als de
staatssecretaris juist op het punt van
de tripartisering kan zeggen wat hij
daarover aan de SER denkt te
formuleren, als hij die stap nu niet
zou willen nemen.
Staatssecretaris Wallage: Om het
openhartig te zeggen: ik ben
daarover nog met mijzelf in gesprek.
Aan de ene kant zie ik grote charme
in tripartisering, zeker op het niveau
waarop geen uitkeringen worden
verstrekt, als u begrijpt wat ik
bedoel. Aan de andere kant - ik heb
het al een beetje laten doorklinken vind ik dat een fundamentele
afweging nodig is naar aanleiding
van de ervaringen in de tripartiete
arbeidsvoorziening. Ik ben toch
misschien iets meer van de school
die de publieke verantwoordelijkheid
van de overheid wil markeren dan
dat ik op voorhand zou willen zeggen
dat op dit terrein verantwoordelijkhe–
den het best gezamenlijk gedragen
kunnen worden. Dat is een voorzich–
tige weging, maar het is inderdaad
heel lastig, want in de adviesaan–
vrage moet er wel iets over staan.
De heer Linschoten (VVD): Sterker
nog, met een dergelijke opvatting
ben ik gelukkiger dan met dit
amendement.
Staatssecretaris Wallage Mijnheer
de voorzitter! Ik meen dat ik
afdoende duidelijk heb gemaakt dat
de regering uitermate afwijzend staat
tegenover uitspraken over de
samenstelling en wijziging van het
TICA, juist vanwege de overgangs–
positie ervan. Ik hoop aangegeven te
hebben - ik sta echter open voor
suggesties uit de Kamer - dat ik wel
degelijk zie dat met een onafhanke–
lijke voorzitter en een duidelijke
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taakomschrijving van het TICA–
bestuur een bijdrage wordt geleverd
aan een snelle overgang naar een
compleet andere uitvoerings–
organisatie.
Ik zou daarmee ook aanvaarding
van het amendement dat mevrouw
Brouwer, de heer Linschoten en
mevrouw Schimmel hebben
ingediend op stuk nr. 14 willen
ontraden. Dat is in zekere zin na
afloop van het debat over de
parlementaire enquête al duidelijk
geweest.
Mevrouw Schimmel (D66): Maar dat
ligt toch meer in de lijn van de
uitspraken die u net hebt gedaan, dat
u twijfels hebt aan de tripartisering
van de arbeidsvoorzienings–
organisatie en dat u blijkbaar toch
veel meer een publieke verantwoor–
delijkheid ziet voor de arbeidsvoor–
ziening en misschien ook de sociale
verzekeringen.
Staatssecretaris Wallage: Ja, maar ik
heb vooral bezwaren tegen de
gedachte dat je partiële invuloefenin–
gen van de nieuwe uitvoerings–
organisatie ter hand neemt zonder
dat je alle consequenties, ook wat de
samenhang betreft, goed kunt
afwegen. Mijn benadering is steeds
geweest: hoofdlijnenuitspraken bij
het enquêtedebat, SER–
adviesaanvrage, besluitvorming bij
de kabinetsformatie en definitieve
wetgeving afgedwongen naar het
volgende kabinet. Met
"afgedwongen" bedoel ik het geheel
zo tijdelijk maken dat in een
volgende regeerperiode definitieve
beslissingen moeten worden
genomen. Ik sluit zeker niet uit dat
de invuloefening waar mevrouw
Schimmel een pleidooi voor voert
volop aan de orde zal zijn na het
SER-advies en het kabinetsstandpunt
daarover. Absoluut niet, het komt
echt terug. Het is echter een
zodanige segmentering van de
invulling van die uitvoerings–
organisatie dat ik het bestuurlijk
onverstandig vind om dat zo te doen.
Ik geef geen inhoudelijk oordeel over
de constructie die wordt voorgesteld.
Mevrouw Schimmel (D66): U
benadert steeds de tijdelijkheid. Wat
mij betreft, kan het argument ook
omgedraaid worden. Juist in deze
tijd, waarin zoveel veranderingen
aankomen, zou je kunnen pleiten
voor een zodanige samenstelling van
het bestuur dat de regie en de
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coördinatietaken door een onafhan–
kelijk bestuur - min of meer
onafhankelijk, omdat twee bestuurs–
leden op voordracht van de sociale
partners worden benoemd - worden
uitgevoerd. Het is zo'n cruciale
periode in het veranderen van de
uitvoeringsorganisatie dat je je kunt
afvragen of je daar geen andere
regie op moet zetten.
Staatssecretaris Wallage: Ik probeer
het met een ander beeld. Er staat
een huis waarvan wij met elkaar
vinden dat dit ingrijpend moet
worden verbouwd. Er zijn nu echter
mensen medeverantwoordelijk voor
het toezicht op dat huis, die zelf ook
betrokken zijn bij de gang van zaken
in dat huis. Dus zeggen wij: dat moet
niet, die mensen halen wij eruit.
Vervolgens zegt de Kamer: wij weten
in hoofdlijnen hoe dat nieuwe huis
eruit moet zien. Daarna is afgespro–
ken om nog eens secuur na te gaan
hoe de bouwtekeningen van dat
nieuwe huis en het verbouwde huis
eruit zien. Dat proces is goed ingezet.
Ik probeer op dat punt stap voor stap
tot conclusies te komen. Mevrouw
Schimmel zegt dan ineens: laten wij
de benedenkamer zo verbouwen, dat
wij daar van alles en nog wat kunnen
neerzetten en de rest van het huis
komt nog! Ik vind dat bestuurlijk
geen goede omgang met het
inrichtingsvraagstuk. In de motie van
de heer Van Mierlo wordt ervoor
gepleit om de rol van de sociale
partners bij de keuring en uitkerings–
vaststelling wezenlijk anders in te
richten. Tegelijkertijd wordt in dit
debat van vele kanten gezegd, dat de
sociale partners behoorlijk betrokken
moeten blijven bij de uitvoering van
de sociale zekerheid. Dan is er dus
sprake van een zekere spanning. Die
moet nog worden vertaald in een
nieuwe tekening van dat huis. Het
debat daarover hebben wij nog niet
afgerond. Natuurlijk heeft de heer
Biesheuvel gelijk, dat er nog vragen
zijn te beantwoorden. Ik wil dus niet
terug naar "vóór de enquête"! Ik heb
duidelijk gemarkeerd hoe het kabinet
daarmee omgaat. Mevrouw
Schimmel gaat echter één stap te
snel, want zij onderschat de lastige
afweging die wij nog moeten maken,
als voor die regionale indeling wordt
gekozen, als wordt gekozen voor die
samenhang tussen de verschillende
onderdelen van de sociale zekerheid
in de regio. Als zij de positie van de
sociale partners op één onderdeel,
bij deze wet, nu al wil veranderen,

dan houdt zij de benodigde
samenhang bij de uitvoering
onvoldoende in de gaten.
Dan de opmerkingen van de heer
Biesheuvel over de premie–
vaststelling. Het zal hem niet
verbazen, als ik zeg dat hij mij, en
dus het kabinet, onaangenaam heeft
getroffen met zijn opmerkingen. De
minister van Sociale Zaken en ik
hebben ons een– en andermaal
uitgelaten over deze materie. Het
uitgangspunt bij de vraag waar de
verantwoordelijkheden voor de
premievaststelling moeten liggen, is:
bij het huidige stelsel van de sociale
verzekeringen. Dat leidt enerzijds tot
de verantwoordelijkheid van de
fondsbeheerder voor een verant–
woordelijk fondsbeheer, vermogens–
beheer. Anderzijds heeft de regering
de verantwoordelijkheid om een
evenwichtig beleid te voeren ten
aanzien van sociale verzekeringen en
collectieve-lastendruk. De fonds–
beheerder kan zich per definitie
slechts beperken tot de technische
elementen bij premievaststelling. In
het wetsvoorstel is dan ook voorzien,
dat wij op deze technische punten
kunnen blijven bijdragen aan
premievaststelling.
Dat schept min of meer ook het
langere-termijnkader, waarbinnen de
premievaststelling kan plaatsvinden.
Het kan immers niet zo zijn, dat de
premie bijvoorbeeld op inkomens–
politieke gronden gedurende langere
tijd beneden lastendekkend niveau
wordt vastgesteld. In die zin
onderschrijft het kabinet de
benadering in de motie-Bolkestein
volledig. Er is geen sprake van een
soort free-for-all-beoordeling. Wel is
op korte termijn een beperkte ruimte
aanwezig om de premie afwijkend
vast te stellen. Zo kan het bij het
fonds aanwezige vermogen sneller of
trager worden opgebouwd dan wel
afgebouwd. Binnen deze beperkte
ruimte moet het voor de minister
van Sociale Zaken mogelijk zijn om
af te wijken van de op technische
gronden vastgestelde premie. Een
bekend voorbeeld is de verwachte
situatie van tijdelijk conjuncturele
neergang. Ik zeg het eens hard: als
deze door de heer Biesheuvel
wellicht voor te stellen wijziging in
verantwoordelijkheden dit jaar van
kracht zou zijn geweest, dan hadden
wij niet de mogelijkheid gehad om
bij oplopende werkloosheid te
zeggen: wij vinden de premiedruk
voor het bedrijfsleven die daaruit
voorkomt zo remmend op
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conjunctuurherstel, dat wij er een
paar jaar voor nemen om die
premie-oploop te realiseren. Dan
hadden wij een bijna tweevoudige
oploop van de premie-ontwikkeling
WW bij de werkgevers moeten
neerleggen, automatisch. Mijn
stelling is: de bandbreedte is smal.
Het kabinet kan dat soort afwegingen
heus niet voluit en vrij maken, maar
er moet wel een afweging mogelijk
zijn.
De heer Biesheuvel (CDA): Ik schijn
het kabinet onaangenaam getroffen
te hebben met mijn stellingname
over de premievaststelling. Ik heb
gewoon geprobeerd, de steun die de
CDA-fractie aan de motie-Bolkestein
heeft verwoord, inhoud te geven.
Even terug naar het gestelde van
de staatssecretaris over het
vaststellen van de werkloosheids–
premie. Zou er in het Algemeen
werkloosheidsfonds geen rekening
gehouden worden met stijgingen die
ineens optreden? Het element van
geleidelijk oplopen wordt bij de
vaststelling van de premie, hoewel
het wellicht het ene jaar een hogere
premie met zich brengt dan het
andere jaar, toch ook meegenomen
in wat u de technische afweging
noemt?
Staatssecretaris Wallage: Het fonds
moet op grond van een aantal
basisspelregels voor vermogens–
beheer technisch een aantal
inschattingen vertalen in premie–
hoogte. Daarbij gaat het fonds uit
van een zo strikt mogelijke interpre–
tatie van de omgang met het eigen
vermogen. Anders gezegd: bij scherp
oplopende werkloosheid komt het
fonds op basis van technische
overwegingen tot een vrij steil
oplopen van de WW-premie. Dat was
ook het voorstel zoals het er lag.
De heer Linschoten (VVD): Op het
moment dat die verantwoordelijkheid
bij het fonds ligt, is het natuurlijk
geen kwestie van het verstand op nul
en de blik op oneindig. Er wordt
beleid ontwikkeld. Het gaat erom dat
al die aanpassingen waar u over
praat in het verleden lang niet altijd
noodzakelijke technische aanpassin–
gen zijn geweest. Er is om inkomens–
politieke redenen ingegrepen. Van de
heer Biesheuvel heb ik heel goed
begrepen dat hij dat wil voorkomen
voor de toekomst. Dat was ook de
bedoeling van mijn fractievoorzitter.
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Staatssecretaris Wallage: Toch is de
beleidsmatige afweging die een
kabinet kan maken om tot een
voorzichtiger premie-oploop te
komen, typisch een afweging van
algemeen belang Het is een
macro-afweging, kijkend naar het
geheel van de economie. Dat is nu
typisch niet een afweging voor
sociale partners of voor fonds–
beheerders. Dat is meer iets voor de
politiek. Overigens geef ik de heer
Linschoten toe dat dit debat zich
afspeelt op een vrij smal speelvak.
Een kabinet dat om wat voor reden
dan ook de normale opbouw van een
fonds aan zijn laars zou lappen en
grote tekorten langdung zou laten
ontstaan, komt zichzelf natuurlijk
tegen. In dat opzicht is er in het
bestuurlijk gedrag van alle kabinetten
ook weer een grens aan die
afweging.
Ik wijs in dit verband op de WAO.
Hoe moet nu het verloop van het
nieuwe Schattingsbesluit en de
nieuwe wetgeving geïnterpreteerd
worden in termen van de ontwikke–
lingen in het fonds? Daar zijn
technische afwegingen aan
verbonden die op enig moment niet
bekend hoeven te zijn, omdat zij
sterk aan de beleidsmatige kant
liggen bij de vaststeller van de
premie. Ik bestrijd het beeld dat de
heer Bolkestein opriep alsof het
primair en in hoofdzaak bij een
kabinet zou gaan om afwegingen van
inkomenspolitieke aard. In de paar
jaar waarin ik deel uitmaak van dit
kabinet, speelden naast inkomens–
politieke afwegingen bijvoorbeeld
ook de conjuncturele effecten van
premievaststelling een rol en zeker
ook de vraag hoe verschillende
fondsen met het oog op de
consequenties naar premie-opbouw
onderling gerelateerd moesten
worden, hoe werkgeverslasten
moesten worden afgewogen tegen
werknemerslasten. Dat is veel meer
dan inkomenspolitiek. Dan gaat het
er ook om dat het kabinet binnen de
smalle marges van het beleid moet
bezien wat voor de werkgelegenheid
eigenlijk het beste is.

Misschien kan de staatssecretaris die
voorbeelden inventariseren. Voor
zover het om de taken en de
technische afwegingen gaat waar hij
over sprak, ook met betrekking tot
het nieuwe Schattingsbesluit, is er
geen enkele reden om aan te nemen
waarom een goed fondsbestuur niet
in staat zou zijn om die technische
exercities goed uit te voeren.
Staatssecretaris Wallage: Ik zal daar
een mooi voorbeeld van geven. De
vermogens van de fondsen zouden,
als zij geen rekening zouden mogen
houden met de effecten van ingezet
beleid - dat is dus meer dan techniek
- grote schommelingen gaan
vertonen. Ik zal een pregnant
voorbeeld geven uit het verleden,
namelijk de introductie van de
rijksbijdrage in de AAW in 1990. Het
bestuur van het AAF stelde voor,
voor het jaar 1990 een premie vast te
stellen van 6,3%, zonder rekening te
houden met de rijksbijdrage van
ruim 11 mld. De feitelijke premie is
uiteindelijk vastgesteld op 1,15%.
Indien het fondsbestuur zou zijn
gevolgd - dus wanneer die afzonder–
lijke afweging iets later in de tijd niet
had kunnen plaatsvinden - zou er
een fors vermogensoverschot zijn
ontstaan, gefinancierd door een
ongewenste stijging van de
collectieve lasten. Met name dit
laatste aspect is voor een kabinet
van groot belang. Er wordt zo vaak
aandacht gevraagd voor de
collectieve-lastendruk. Dan vind ik
het een merkwaardige gang van
zaken als het kabinet geen mogelijk–
heden zou hebben om een houding
in te nemen met betrekking tot de
vermogensopbouw en de aftrekpos–
ten. Ik bezweer u dat een deel van
deze afwegingen gemaakt is ter
bescherming van de collectieve–
lastendruk.

De heer Linschoten (VVD): In de
afgelopen jaren is door opeenvol–
gende voorgangers van de staatsse–
cretaris verschillende malen
afgeweken van de adviezen van de
fondsbesturen. Met het oog daarop
durf ik het debat wel aan over de
vraag hoe vaak dat om inkomens–
politieke redenen gebeurd is.

De heer Linschoten (VVD): Het
probleem is dat we zo vaak ministers
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid hebben die de verkeerde
afweging maken, als puntje bij
paaltje komt. Laten we wel wezen. Je
kunt waar het om het vermogens–
beheer gaat, natuurlijk best werken
met een aantal toegestane buffers
om de schommelingen tegen te
gaan. Als de verantwoordelijkheid bij
een fondsbestuur ligt, dan zitten
hierin natuurlijk ook verstandige
mensen die nadenken over wat er
moet gebeuren. Zij kunnen ook
optreden op het moment dat dit
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gewenst en noodzakelijk is. Ik houd
de staatssecretaris alleen voor dat
daar, waar er in het verleden met
enige regelmaat is afgeweken van de
adviezen, vaak ook politieke
bijbedoelingen een rol speelden.
Deze hadden niets te maken met de
technische afweging waar de
staatssecretaris terecht over spreekt
en deze zouden naar mijn idee ook
heel goed door een verstandig
fondsbestuur gemaakt kunnen
worden.
Staatssecretaris Wallage: Laten we
nu één ding vaststellen, los van de
wijze waarop de verschillende
afwegingen van kabinetten worden
gewaardeerd. Ik heb een zodanige
algemene toelichting gegeven dat
deze ongetwijfeld ook zal hebben
gegolden voor kabinetten waar de
VVD politieke steun aan heeft
verleend. Ik neem aan dat het daar
niet veel anders ging, al was ik er
niet bij.
De heer Linschoten (VVD): Ook die
kabinetten hebben op dit punt wel
eens dingen gedaan die niets te
maken hadden met de technische
exercitie waarover de staatssecretaris
sprak. Als je dit in de toekomst zou
willen voorkomen, los van de
samenstelling van een kabinet, moet
je inderdaad een wijzigingsvoorstel
indienen zoals collega Biesheuvel in
eerste termijn heeft gedaan.
Staatssecretaris Wallage Mijn
stelling is nu dat, ook al is een
enkele keer in de beoordeling van de
afwijkingsgronden iets gebeurd waar
de heer Linschoten niet gelukkig mee
is, ook hij de mogelijkheid open zou
moeten houden dat zo'n afweging
kan plaatsvinden. Want je introdu–
ceert een hoge rigiditeit op het
moment dat je na de technische
vaststelling door het fonds geen
enkele andere afwegmg meer kunt
laten gelden. Ik verwijs nog even
naar de discussie over de WW. Dit
zou uiteindelijk met betrekking tot de
collectieve-lastendruk, een paar
fatsoenlijke inkomenspolitieke
afwegingen en de omgang met
vermogensopbouw betekenen, dat je
de rigiditeit echt tot in het extreme
opvoert. Nogmaals, het kabinet is er
vast van overtuigd dat we die kant
niet op moeten gaan.
De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Ik kom bij het voorbeeld
van het AAF. De onafhankelijke
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voorzitter van dit fonds heeft een iets
andere lezing van de geschiedenis
die u zojuist aanhaalt. Ik meen mij
nog een artikel te herinneren van
prof. Van Voorden. Hij geeft hierin
een iets andere lezing dan u hier nu
doet, maar dit zal wel een
interpretatieverschil zijn. Ik consta–
teer dit even.
Verder was uw opmerking over de
motie-Bolkestein, die hier in
meerderheid \s aangenomen,
interessant. U zegt daarvan: als ik de
motie zo uitleg, ben ik het er wel
mee eens. U heeft, kortom, te maken
met een motie-Bolkestein die hier is
aangenomen.
Staatssecretaris Wallage Dat is
zonder enige twijfel waar. Ik heb me
positief uitgelaten over de gedachte
dat de premievaststelling in
hoofdzaak op haar eigen merites
moet plaatsvinden. Wij hebben
hierover geen verschil van opvatting.
Het verschil van opvatting zit hem in
dat element van de motie-Bolkestein
en het standpunt dat erachter
schuilgaat, dat je als kabinet geen
enkele nadere afweging meer zou
kunnen maken met betrekking tot de
premievaststelling. Op het moment
dat het instrument uit handen wordt
gegeven, betekent dit naar mijn
overtuiging dat soms een aantal
noodzakelijke correcties in technisch
opzicht, soms een aantal noodzake–
lijke afwegingen in beleidsmatig
opzicht, helemaal niet meer kunnen
plaatsvinden. De strekking van de
motie-Bolkestein is in dat opzicht:
omdat kabinetten onverstandig
kunnen handelen, willen we dat ze
helemaal niet meer handelen op dit
punt. Dat gaat me net een stap te
ver.
Mijnheer de voorzitter! Ik kom bij
het fondsenbeheer. Ik verdeel de pijn
hier eerlijk vanmiddag. Ik verschil
hier met mevrouw Van Nieuwen–
hoven van mening over het feit dat
het tijdelijk instituut de fondsen niet
ook zou kunnen beheren. Als er
achter het tijdelijk instituut landelijk
helemaal niets meer zou komen, zou
dit een argument kunnen zijn. Ik
denk echter dat iedereen ervan
uitgaat dat, ook nadat we door de
overgangsfase heen zijn, een aantal
verantwoordelijkheden landelijk
gelegd moeten worden met
betrekking tot de uitvoerings–
organisatie. Dat is onvermijdelijk.
In deze overgangsfase kun je het
beheer van het fonds rustig aan het
TICA opdragen, in de wetenschap
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dat er toch een definitieve vorm voor
moet worden gevonden. In deze
definitieve vorm kan de verantwoor–
delijkheid hier naar overgaan. Ik zie
geen reden om vanwege de
tijdelijkheid van het TICA, nu af te
zien van het daar parkeren van de
verantwoordelijkheid voor de
fondsen.
Mevrouw Schimmel en mevrouw
Van Nieuwenhoven hebben mij een
vraag gesteld met betrekking tot de
uitvoering van de motie-Van Mierlo.
Laat hier geen misverstand over
bestaan: in de huidige situatie kan de
motie-Van Mierlo niet worden
uitgevoerd. Sociale partners dragen
in de overgangssituatie die met de
NOSV wordt ingeluid, nog steeds de
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering, hetgeen dus betekent de
verantwoordelijkheid voor het
keuringsproces. De discussie gaat
dan ook over de vraag hoe het er in
de definitieve versie uitziet en wat in
de overgangsfase al gedaan kan
worden om het zo goed mogelijk te
doen in de zin van de motie-Van
Mierlo.
De kleine commissies waarover is
gesproken, zijn in feite niets anders
dan bestuurscommissies en zij zullen
in de overgangsfase hun werk
moeten voortzetten.

ruimere zin - werkgevers en
werknemers - moet kunnen worden
beïnvloed en dat dit een ontvlech–
tingsbenadering is die ook door het
kabinet is onderschreven. Dit
betekent dus ook dat daarover in de
adviesaanvraag een heel duidelijke
vraag aan sociale partners moet
worden gesteld. In dat opzicht moet
de vormgevingsvraag meegenomen
worden in de adviesaanvraag. Voor
de korte periode van de overgangs–
fase moet niet weer een keer van
bovenaf naar beneden een structuur–
wijziging op dit punt in het vooruit–
zicht gesteld worden. Dat was de
strekking van mijn eerste opmerking
aan het adres van mevrouw
Schimmel.
Mevrouw Schimmel (D66): Kan de
staatssecretaris misschien bedenken
wat de sociale partners op dit punt
zullen adviseren?

Staatssecretans Wallage Daar was
ik net naar op weg. Voor mij is het
namelijk vanzelfsprekend dat in de
adviesaanvraag aan de SER door de
regering aandacht gevraagd moet
worden voor het feit dat in deze
Kamer, maar ook in het kabinet, de
echte overtuiging is gegroeid dat de
verantwoordelijkheid voor afwegin–
gen met betrekking tot uitkeringen,
niet door belanghebbenden in

Staatssecretaris Wallage: Misschien
zou ik het kunnen bedenken, maar ik
zou het misschien niet zeggen.
ledere vraag van de Kamer is
natuurlijk passend, maar ik vind deze
vraag niet zo correct. Ik ga ervan uit
dat sociale partners het debat over
de parlementaire enquête ook
gevolgd hebben vanuit de invalshoek
dat men op enig moment toch in het
reine wil komen met de uitgesproken
meerderheidsopvatting in deze
Kamer dat het tijd is voor nieuwe
bestuurlijke verhoudingen in de
uitvoering van de sociale zekerheid.
Het is straks van tweeën één: öf er
komt een buitengewoon teleurstel–
lend advies van de SER, waarin in
feite een soort loopgravengevecht
vanuit de oude stellingen wordt
gevoerd, öf het advies van de SER
geeft aan dat men goed geluisterd
heeft naar de behandeling van de
parlementaire enquête in deze
Kamer. Ik weet zeker dat de Kamer,
als het laatste het geval zou zijn, ook
zou kijken naar opmerkingen in het
SER-advies waar zij misschien niet
aan had gedacht, of waar zij het
misschien niet mee eens is. Dat moet
dan ook hier opengelaten worden. Ik
weet ook zeker dat, als het eerste het
geval zou zijn, de invloed van zo'n
adviesaanvraag ook op het nieuwe
kabinet buitengewoon gering zou
zijn. Het komt er dus maar net even
op aan hoe sociale partners er blijk
van geven dat èn een parlementair
onderzoek zoals hier heeft plaatsge–
vonden èn het debat daarover, ook in
de volgende fase hun dynamiek
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Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik heb een vraag gesteld over
de kleine commissies - overigens als
een uitwerking - omdat deze in mijn
ogen nu al binnen het mandaat van
de bedrijfsverenigingen vallen.
Hierover staat dus niets in de wet
geformuleerd. De meeste bedrijfsver–
enigingen hebben dat zelf ingericht.
Gezien hetgeen er uit de parlemen–
taire enquête naar voren is gekomen,
is dat meer een obstakel dan iets wat
echt bijdraagt aan de uitvoering. Het
maakt bovendien de kosten van de
uitvoering nogal hoog. Ik vroeg mij
af of wij daarover, los van het feit dat
wij er op dit moment niets over te
zeggen hebben, geen duidelijke
uitspraak moesten doen.
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behoren te hebben. Ik ben dus op
voorhand minder cynisch en
negatief, omdat ik ervan uitga dat wij
naast allerlei rollenspelen in deze
sector ook nog te maken hebben met
denkende, lezende en analyserende
compagnons.
Mevrouw Schimmel heeft
gevraagd naar mijn opvatting over
wat is gaan heten de second–
opinion-benadering. Zij kwam daarop
doordat, als er wijzigingen worden
aangebracht in het keuringsproces,
zoals de heer Van Mierlo in zijn
motie heeft bepleit, het vragen van
een second opinion daarin wel eens
een belangrijke rol zou kunnen
vervullen. Eerder heeft het kabinet
zich al afgevraagd op welke wijze de
second opinion ingevuld zou kunnen
worden. Die discussie heeft ertoe
geleid dat de toezichthouder in het
wetsvoorstel bepaalde bevoegdhe–
den heeft gekregen. Daar begint het
mee. Indien het college redenen ziet
om bij een bepaalde uitvoerings–
instantie een nader onderzoek naar
de wijze van keuren in te stellen,
heeft het daartoe een wettelijk
instrumentarium. De second opinion
die vroeg in het keuringsproces
speelt, lijkt mij veel moeilijker te
realiseren.
Een aantal vragen lijken mij zeer
moeilijk oplosbaar in het kader van
dit wetsvoorstel. In de eerste plaats
mag een ander dan het uitvoerings–
orgaan of de rechter geen invloed
hebben op de individuele gevals–
behandeling. Bij een second opinion
zoals mevrouw Schimmel die ziet,
zou dat wel het geval kunnen zijn. In
de tweede plaats is de vraag wie die
second opinion moet uitvoeren en in
welke gevallen. Een second opinion
in alle gevallen lijkt mij niet
realistisch, want dan draait de boel
stuk door de dan te verwachten zeer
grote toename van de uitvoerings–
kosten. In de derde plaats is de vraag
welke instantie uiteindelijk beslist. Is
dat de oorspronkelijke bedrijfsvereni–
ging of de instantie die de second
opinion uitvoert? Wie draait er op
voor de uitvoeringskosten? Tegen
welke instantie kan een belangheb–
bende in beroep gaan, indien hij of
zij het niet eens is met een beslis–
sing? Ik formuleer deze vragen niet
om lastig te doen, maar omdat ik er
nog geen samenhangend antwoord
op zie. Ik heb nogal wat aarzelingen
bij de bruikbaarheid van deze
gedachte, maar bij de SER–
adviesaanvraag zal ik wel degelijk
aandacht vragen van de sociale

partners voor de motie-Van Mierlo
en voor de vormgeving daarvan. Hoe
voorkom je dat belanghebbenden
invloed kunnen uitoefenen op wat ik
zie als een professioneel proces van
keuring, beoordeling en toekenning?
Voorzitter! De heer Schutte heeft
het voorstel gedaan de toezichthou–
der de mogelijkheid te geven van het
instellen van beroep in belang der
wet. Hoewel het heel mooi klinkt,
vind ik dat geen goed idee. Ik zal dit
toelichten. In artikel 16 van het
wetsvoorstel heeft het college van
toezicht de bevoegdheid gekregen
om uit hoofde van zijn taak
aanwijzingen te geven aan een of
meer uitvoeringsinstanties. Die
aanwijzingen kunnen betrekking
hebben op positieve uitkerings–
beslissingen. Zij kunnen onder
omstandigheden een preventieve,
volumebeperkende werking hebben.
Dat is in het wetsvoorstel dus al
geregeld. Deze aanwijzingen kunnen
ingevolge het tweede lid van artikel
16 geen betrekking hebben op de
besluitvorming betreffende een
individuele verzekerde, uitkeringsge–
rechtigde of werkgever. De aanwijzin–
gen kunnen echter wel betrekking
hebben op een bepaalde uitvoenngs–
instantie en op een bepaalde
aangelegenheid.
Dit betekent een uitbreiding van
de bevoegdheden van de toezicht–
houder. Immers, op grond van de
artikelen 47 en 48 van de huidige
Organisatiewet is de toezichthouder
slechts bevoegd tot het geven van
voorschriften, dat wil zeggen
algemene regels die gelijkelijk gelden
voor de desbetreffende uitvoerings–
instanties. Het aan de toezichthouder
toekennen van de bevoegdheid tot
het instellen van beroep bij de
rechter in individuele gevallen,
waarmee niet beoogd zal zijn dat het
invloed heeft op de rechten van de
partijen, voegt aan de aanwijzings–
bevoegdheid van de toezichthouder
niets toe. Een aanwijzing van een
toezichthouder roept een verplichting
voor een of meer uitvoerings–
instanties in het leven, zonder dat dit
invloed kan hebben op de rechten
van partijen in een individueel geval.
Een waarborg hiervoor is artikel 16,
tweede lid. Nu de toezichthouder
door aanwijzingen aan uitvoerings–
instanties rechtstreeks een goede
uitvoering van de wetten kan
bewerkstelligen, is er geen reden om
de toezichthouder ook nog eens de
bevoegdheid te geven om in zekere
zin via een omweg, namelijk door

inschakeling van de rechter, die
goede uitvoering te bevorderen. Als
er een haakje los zit bij de werkwijze
van de uitvoering hoeft dat niet door
een individueel geval naar de rechter
te worden gebracht, maar dan kan
men rechtstreeks ingrijpen in het
proces. In dat opzicht is het niet
wenselijk en in ieder geval ook
overbodig.
Ter afronding beantwoord ik nog
een enkele technische vraag en dan
zal ik mijn betoog in hoofdlijnen
beëindigen. Dat technische punt
betreft de wijziging van artikel 114.
Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft
een vraag gesteld over de eerste
nota van wijziging. Daarin is
geregeld dat de bedrijfsverenigingen
en de arbeidsvoorzieningsorganisatie
verplicht zijn tot samenwerking om
de inschakeling van uitkeringsge–
rechtigden in het arbeidsproces te
bevorderen. Dat is een heel
belangrijke wijziging, zoals ik al
eerder in mijn betoog aangaf. Deze
samenwerkingsverplichting heeft een
permanent karakter. In artikel 114
worden geen verplichtingen aan
rechtspersonen opgelegd, maar
wordt aan de Kroon de bevoegdheid
gegeven om bij algemene maatregel
van bestuur tijdelijke voorzieningen
te treffen. De bevoegdheid tot het
treffen van een tijdelijke voorziening
kan niet worden geregeld in de vorm
van een permanente verplichting. De
wijziging van artikel 63 geeft
derhalve geen aanleiding voor
wijziging van artikel 114. Indien zou
blijken dat het wenselijk is dat
tijdelijke voorzieningen die op grond
van artikel 114, zo nodig in afwijking
van de Organisatiewet, kunnen
worden getroffen een permanent
karakter krijgen, is regelgeving nodig
waarmee de eventuele afwijking van
de Organisatiewet wordt opgeheven.
Vandaar dat deze constructie is
gekozen.
De heer Leerling heeft mij
gevraagd wat ik denk van de
suggestie van de heer Fase, eerst
een uitvoeringstoets te doen. Die
suggestie van de heer Fase heeft een
voorgeschiedenis die maakt dat ik
blij ben dat de heer Leerling deze
vraag stelt. Ik heb namelijk zelf in
een eerder stadium bij de behande–
ling van een wet in de Eerste Kamer
waarbij het ook ging om de vraag
hoe wij zeker weten dat de
uitvoeringsorganisatie aan kan wat
de politiek bedenkt, de parallel
getrokken met de onderwijs–
wetgeving. Na de problematiek rond
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Wallage
de studiefinanciering is bedacht dat
uitvoeringstoetsen vanaf dat moment
regel zouden moeten zijn bij
maatregelen die grote invloed
hebben op de uitvoeringsorganisatie.
Ik heb in de Eerste Kamer gezegd
dat dit idee ook voor de sociale
wetgeving in ons land heel bruikbaar
zou kunnen zijn, vooral als er grote
veranderingen in de uitvoerings–
organisatie worden verondersteld. Ik
deel dus de opvatting van de heer
Fase. Dat blijkt uit de gang van
zaken. Ik ben ook blij dat niet alleen
de politiek, maar ook de uitvoerders
dit als een instrument zien dat de
moeite waard is. Ik ben dus graag
bereid om met de uitvoerders de
komende maanden te bezien hoe wij
aan een nieuw instrument als een
uitvoeringstoets in de sociale–
zekerheidswetgeving verder vorm
kunnen geven.
Mijnheer de voorzitter! Ik
beschouw het debat over deze wet
als een hele belangrijke mogelijkheid
om na de parlementaire enquète
verder en duidelijk richting te geven
aan een ingrijpende verandering en
reorganisatie van de uitvoering van
de sociale zekerheid in ons land. Ik
zie dus wel degelijk een rechte lijn
tussen de behandeling van de
parlementaire enquête, de tussenfase
die met de nodige wijzigingen in de
Organisatiewet nu mogelijk wordt
gemaakt, het aanvragen van het
SER-advies en vervolgens het
afdwingen, dankzij de tijdelijkheid in
deze wet, van definitieve besluitvor–
ming in het nieuwe kabinet.
Maar - vandaar dat ik mij af en toe
manend en vragend op een aantal
onderdelen tot de Kamer heb
gewend - voorkom haakse bochten
die voor de uitvoeringsorganisatie de
indruk wekken alsof de politiek
eenzijdig en op onderdelen vooruit
zou willen lopen op een verdere,
fatsoenlijke besluitvorming in dit
proces. Het gaat om een grootscha–
lige reorganisatie: het in de regio in
samenhang tot uitvoering brengen
van de verschillende loketten en
instanties. Dat is een majeure
operatie voor de komende jaren. Wij
zullen als het enigszins mogelijk is in
goed overleg en in samenspel met
alle betrokkenen daaraan vorm
moeten geven.
Dat vraagt van de Kamer de
komende uren en bij de afwikkeling
van deze wet de bereidheid om naast
het tijdelijk maken van de aansturing
van de bedrijfsverenigingen, naast
de introductie van een onafhankelijke
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Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik
dank de staatssecretaris voor zijn
antwoorden. Ik kom daar straks nog
even op terug. Nu kom ik eerst te
spreken over de inhoud van het
wetsvoorstel.
Wij delen de opvatting over de
rechte lijn die de staatssecretaris
aangeeft naar de uitvoering toe, in
zijn ogen vanuit het wetsvoorstel,
maar ook vanuit de debatten die hier
plaatsgevonden hebben over de
uitkomsten van de parlementaire
enquête. Daarbij spreek ik uitdrukke–
lijk uit dat wij ook met hem de indruk
delen dat op dit moment de
uitvoeringsorganisatie onder grote
druk staat en dat er dus een zekere
behoedzaamheid, ook van de kant
van de politiek, de regering en dus
ook van deze Kamer, nodig is om
verdere voortgang op dit terrein te
krijgen. Het is wel nodig om stappen
te ondernemen waardoor zo ver
mogelijk duidelijkheid voor de
uitvoeringsorganisaties wordt
geschapen. Met die opmerking heb
ik mijn betoog in eerste termijn
beëindigd.
Wat betreft de hoofdlijnen van het
wetsvoorstel denk ik dat de
staatssecretaris terecht geconsta–

teerd heeft dat daarover in deze
Kamer weinig verschil van mening
is. Voor zover er na de beantwoor–
ding van de staatssecretaris nog
verschil van mening is, gaat het over
de vraag of wij niet een stapje verder
moeten gaan of over de vraag of wij
de richting, de lijn nog duidelijker
moeten aangeven dan tot nu toe
gebeurd is. Daarover heb ik een
aantal opmerkingen.
De betrokkenheid van de Kamer is
in het debat over de parlementaire
enquête middels de motie-Wöltgens
uitgesproken in die zin dat het CTSV
rechtstreeks aan de Kamer zou
moeten rapporteren. Wat deze
betrokkenheid betreft heeft de
staatssecretaris geconstateerd dat hij
het niet nodig acht om dit in de wet
te regelen. Hij heeft immers een
toezegging gedaan. Ik neem aan dat
hij hierin gelijk heeft en dat dit dus
voldoende \s. Ik ben er op zich
tevreden mee dat dit op deze manier
nog eens is uitgesproken.
Wat betreft de evaluatietijd, ook
voor de opdracht die het CTSV krijgt,
heb ik toch een vraag. De staatsse–
cretaris zegt dat voor het TICA de
tijdelijkheid is vastgelegd. Pas daarna
zal de structuur echt vastgesteld
worden. Hij pleit er ook voor om
daarom nu, daarop vooruitlopend,
geen grote stappen te nemen. Geldt
datzelfde ook niet voor het CTSV? Bij
de verantwoordelijkheidsverdeling
van de oude taken van de SVR zijn
deze eigenlijk verdeeld tussen TICA
en CTSV. Als je nu de ene instantie
aan een tijdelijkheid bindt en zegt dat
je daarmee de hoofdstructuur voor
de toekomst nog niet hebt vastge–
legd, dan zou het ook zo kunnen zijn
dat je wat betreft het CTSV ook een
evaluatie over dezelfde tijdspanne
nodig hebt om te kijken of de
taakverdeling tussen beide op de
goede manier geregeld is. Misschien
is dat zo, maar dat kan ik net zo goed
niet overzien als dat ik ook uit de
opmerkingen van de staatssecretaris
nu niet kan opmaken hoe de
hoofdstructuur van de wet geregeld
moet worden als de termijn van de
tijdelijkheid van het TICA verstreken
is.
Wat betreft het fondsbeheer en het
onderbrengen daarvan bij het TICA,
blijf ik een licht aarzeling houden.
Dat zeg ik heel eerlijk. De fermheid
waarmee de staatssecretaris
uitspreekt dat het volgens hem daar
uitstekend behandeld kan worden,
brengt mij ertoe om op dat punt
verder geen wijziging voor te stellen.
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voorzitter en naast een heroverwe–
ging van de omvang van die
tijdelijkheid - ik heb zelf al gezegd
dat ik mij kan voorstellen dat de
termijn van vier jaar voor de Kamer
iets aan de lange kant is - ook de
bereidheid elkaar niet voor voldon–
gen feiten te plaatsen. Dat geldt ook
voor de afweging van de mate van
tripartitie, de vormgeving van de
rolverdeling tussen sociale partners
en overheid, zowel in het toporgaan
als aan de voet.
In dat opzicht hecht ik er zeer aan
dat het wetsvoorstel niet zodanig
wordt geamendeerd dat het kabinet
voor een goede wisselwerking met
de uitvoeringsorganisatie onvol–
doende verantwoordelijkheid zou
kunnen dragen. Daarom luistert de
nadere afwikkeling van onze
gedachtenwisseling nauw.
De voorzitter: Mij is gebleken dat er
behoefte is aan een korte schorsing
alvorens wij met de tweede termijn
kunnen beginnen.
De vergadering wordt van 16.09 uur
tot 16.30 uur geschorst.

D
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Van Nieuwenhoven
Ik geef hem hier - dat meen ik van
harte - het voordeel van de twijfel.
Hij zou wel eens gelijk kunnen
hebben. Ik neem ook aan dat er goed
op toegezien zal worden dat het op
de goede manier gebeurt.
Voorzitter! Ik denk dat een deel
van de discussie die wij hier vorige
week hebben gevoerd en vandaag
weer voeren, een stuk helderder had
kunnen zijn als de SER–
adviesaanvrage openbaar gemaakt
was en hier gelegen had. Het blijkt
dat een aantal punten waarover de
verschillende fracties in de Kamer
vragen hebben of zelfs verschillen
van inzicht, allemaal te maken
hebben met de structuur zoals die op
een bepaald moment gewijzigd moet
worden om te zorgen dat er tot een
andere uitvoeringsorganisatie
gekomen wordt. Als de richtingge–
vende adviesaanvrage aan de SER er
gelegen had, dan hadden wij daar
wat dat betreft duidelijker over
kunnen discussiëren. Ik blijf dat een
vervelend punt vinden. Toch is de
staatssecretaris heel ver gegaan in
het aangeven van hoe de adviesaan–
vrage zal worden ingericht en welke
problemen zich daarbij voordoen. Ik
onderken dat het niet op alle
gebieden gemakkelijk is om te
zeggen, hoe de adviesaanvrage aan
de SER eruit moet gaan zien en hoe
aan de voet de uitvoering precies
geregeld moet worden. De staatsse–
cretaris is het eens met de Kamer,
dat de adviesaanvrage aan de SER
over het hoe van de regionalisering
en de daarbij bestuurlijke organisatie
gaat en niet over het wat.
Voorzitter! Over het amendement
inzake de tijdelijkheid van het TICA
heb ik overleg gevoerd met de
andere ondertekenaars. Voor een
deel zijn wij overtuigd door de
argumentatie van de staatssecretaris,
dat een tijdelijkheid van twee jaar
erg kort is. Hij weet ook, dat degenen
die het amendement mede hebben
ondertekend vinden dat er op die
tijdelijkheid een druk moet liggen.
Een tijdelijkheid van vier jaar is wel
wat erg lang. Vandaar, dat wij
proberen de staatssecretaris
tegemoet te komen. Ik kan meedelen,
dat de einddatum niet 1 januari 1996
wordt, maar 1 januari 1997. Hiermee
zijn wij dicht in de buurt gekomen
van hetgeen de staatssecretaris ons
voorgehouden heeft.
Voorzitter! Ik moet de staatssecre–
taris gelijk geven op het punt van het
verder kiezen van de hoofdstructuur
van de bestuurlijke organisatie. Er

ligt een amendement van de
collega's Brouwer, Schimmel en
Linschoten. Ik heb vorige week een
mogelijk amendement inzake
tripartisering aangekondigd,
overigens op een andere manier dan
de collega's van de oppositie dat
willen. Ik dien dat amendement niet
in, omdat ik overtuigd ben geraakt
door de argumentatie van de
staatssecretaris. Met gezien de
tijdelijkheid van het TICA is het niet
verstandig om dat op die manier te
regelen. Heb ik het wel goed
verstaan, dat de staatssecretaris wel
de lijn volgt van de motie-Wöltgens?
Hij heeft er goede nota van
genomen, dat de overgrote
meerderheid van de Kamer die weg
op wil en er eigenlijk al voor gekozen
heeft.
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De heer Linschoten (VVD): Heeft bij
de afweging om het wijzigingsvoor–
stel niet in te dienen in het achter–
hoofd meegespeeld het antwoord
van de staatssecretaris dat wij in de
uiteindelijke hoofdstructuur verder
zullen moeten gaan dan tripartise–
ren?
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik begrijp dat de heer
Linschoten dit vraagt. Hij legt in de
vraagstelling een juiste constatering:
gezien het antwoord van de
staatssecretaris. In het antwoord
ging de staatssecretaris verder dan
alleen maar tripartisering. Hij gaf ook
aan dat tot een andere publieke
organisatie kan worden gekomen.
Juist omdat hij een relatie legde met
de arbeidsvoorziening, wijs ik erop,
dat in de motie-Wöltgens niet staat,
dat sprake moet zijn van tripartise–
ring. De bestuurlijke organisatie
moet in overeenstemming zijn met
de bestuurlijke organisatie van de
arbeidsvoorziening. Dat geeft ons de
mogelijkheid om daar in de komende
tijd naar te kijken. Ik vind, dat die
discussie hier maar gevoerd moet
worden. Dat geldt ook voor mijn
fractie. Dat is mede een reden,
waarom ik dat amendement over de
tripartisering thans niet indien. De
staatssecretaris heeft mij ervan
overtuigd, dat zijn lijn hier de betere
is.
De heer Linschoten (VVD): Ik begrijp
dat er bijna niets meer is, wat
mevrouw Van Nieuwenhoven ervan
weerhoudt om het amendement–
Brouwer te steunen.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Nee. Ik zeg, dat die discussie
nog gevoerd moet worden. Een
nadere afweging is noodzakelijk,
omdat in de motie-Wöltgens de
relatie is gelegd met de bestuurlijke
organisatie van de arbeidsvoorzie–
ning. De staatssecretaris heeft
terecht opgemerkt dat wij die
evaluatie nog niet kennen. Die
discussie gaat dus volop gevoerd
worden.
Ik neem aan dat de staatssecreta–
ris niet al te veel problemen heeft
met de taak die wij de voorzitter in
het amendement op stuk nr. 15
toedenken. Dit amendement is
medeondertekend door de collega's
Biesheuvel, Linschoten, Schimmel en
Brouwer. Dit houdt in dat een groot
deel van de Kamer van mening is dat
die rol in die zin in het wetsvoorstel
uitgebreid moet worden. Ik hoor nog
wel of de staatssecretaris het
hiermee eens is.
Op zich ben ik tevreden met de
opmerking van de staatssecretaris
dat hij er ook van uitgaat dat de SER
voor 3 mei a.s. over deze materie
advies uitbrengt. Ik hoop dat
iedereen die nu meeluistert buiten
deze zaal, dit goed hoort. Maar de
staatssecretaris kan in zijn advies–
aanvraag de SER ook aan een
termijn binden. Dat lijkt mij niet
geheel ongebruikelijk, gezien de
manier waarop deze Kamer na "Raad
op maat" met adviesorganen wil
omgaan.
Er is sprake van een samenhang
tussen een aantal belangrijke dingen
die soms nog niet eens in dit
wetsvoorstel stonden, maar er door
amendement of door dit debat toch
bij betrokken zijn. Zo moet de
tijdelijkheid van het TICA wel degelijk
in samenhang gezien worden met
het CTSV. Ik heb al gezegd dat ik dan
ook verwacht dat de taakverdeling
samenloopt. Hiermee wil ik niet
zeggen dat het CTSV tijdelijk moet
zijn. Ik geloof namelijk heel erg in
een onafhankelijk toezicht. Maar de
staatssecretaris heeft in eerste
termijn toe moeten geven dat er nog
wel enkele beleidstaken bij het CTSV
zijn. Na de termijn van drie jaar
moeten wij die structuur ook
bepalen.
Ik pleit op het ogenblik niet voor
grote wijzigingen van deze wet
vanwege verandering van de
bestuurlijke organisatie. Wij kunnen
beter eerst de evaluatie van de
arbeidsvoorziening en het SER–
advies afwachten.
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Van Nieuwenhoven
Aan mijn dank aan het adres van
de staatssecretaris voeg ik nog toe
dat de staatssecretaris in "gemeen
overleg", zoals dat zo mooi heet, met
deze Kamer eigenlijk alle woordvoer–
ders is tegemoet gekomen. Dit is dan
ook een mooi voorbeeld van overleg
tussen regering en Kamer over een
belangrijk wetsvoorstel.

D
De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik zeg de
staatssecretaris graag dank voor zijn
beantwoording. Hij heeft terecht nog
even gerefereerd aan de lange
voorgeschiedenis van deze discussie.
Hij heeft een rechte lijn bepleit
tussen de enquête, de conclusies, de
aanbevelingen, het kamerdebat en
het werkveld. Die lijn moet conse–
quent en uiteraard zorgvuldig
getrokken worden. Die heeft
implicaties waar wij niet meer
omheen kunnen; dat houdt een
inspanningsverplichting in.
Ik val de staatssecretaris bij, als hij
heel uitdrukkelijk een evenwicht
bepleit tussen enerzijds de breed
gewenste ontwikkelingen en
anderzijds de draagkracht voor
veranderingen bij de uitvoerings–
organisaties, dus geen overaccentue–
ring van het een ten koste van het
ander. Als dat evenwicht er niet is,
gebeuren er ongelukken. Dat is weer
frustrerend voor het totale proces. Ik
onderstreep dat nog maar eens.
De knelpunten zijn er. Wijzigingen
zijn dringend nodig. De staatssecre–
taris maakte vervolgens een
opmerking waar ik even bleef haken.
Hij zei dat de politiek eigenlijk achter
was. Nu kun je dat gewoon als een
zakelijke constatering beschouwen,
maar je kunt het ook als een verwijt
zien. De staatssecretaris heeft het vrij
neutraal geïntoneerd, maar als het
toch als een verwijt bedoeld zou zijn,
wil ik daar een kanttekening bij
plaatsen in de zin of dat aan de
politiek sec te verwijten is. Ik ken
namelijk ook de voorgeschiedenis. Ik
herinner mij dat wij diverse malen
overleg hebben gevoerd over allerlei
modellen, alternatieven en dergelijke.
Het waren toch ook bepaalde
segmenten uit het veld die een
uitdrukkelijk appel deden op de
politiek of stromingen daarin, om
bepaalde dingen te bevorderen dan
wel juist krachtig te blokkeren.
Kortom, het ligt wel een tikkeltje
genuanceerder dan de kale constate–
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ring dat aan de politiek alleen iets te
verwijten zou zijn.
De staatssecretaris heeft van mij
begrepen dat de SGP-fractie de
eerste stap van het proces dat wij
zijn ingegaan en dat nu ter bespre–
king voorligt, steunt. Ik heb dat in
eerste termijn al gezegd. Uiteraard is
er ook het perspectief op langere
termijn. Daaraan - wie ontkent dat? zitten nog wel wat haken en ogen.
Wij wachten inderdaad met anderen
in spanning het SER-advies af. De
reacties uit het werkveld daarop
zullen wel komen. Uiteindelijk komt
er een regeringsstandpunt en een
kamerdebat. Dan zullen wij de
puntjes op de i moeten zetten voor
de definitieve infrastructuur ter zake
van de uitvoeringsorganisatie sociale
verzekeringen.
Het is een proces. Een duidelijke
stap die nu gezet wordt, is die naar
het onafhankelijke toezicht. Ik steun
die stap. Laat dit zich echter niet
ontwikkelen tot een semi–
staatstoezicht. De staatssecretaris
heeft daar uitdrukkelijk afstand van
genomen en zijn waarborgen
ingebouwd. Hij zei ook dat de Kamer
daar zelf bij is. Dat is juist en wij
zullen daar inderdaad de wacht bij
betrekken.
Ik wil nog een enkel punt noemen,
zoals het tijdelijk aansturen van de
bedrijfsverenigingen en het Tijdelijk
instituut voor coördinatie en
afstemming. Natuurlijk moet er druk
op de ketel zijn. Mevrouw Van
Nieuwenhoven heeft al gezegd dat
de staatssecretaris vier jaar nam en
dat de Kamer heeft gevraagd om dat
te comprimeren tot twee jaar. Als je
dit houdt tegen het licht van de
hoogstwaarschijnlijke feitelijke
omstandigheden, is die termijn
waarschijnlijk erg krap. Daarom heb
ik graag steun gegeven aan het
nieuwe amendement, dat er tussenin
gaat zitten.
Het is een proces van sectorale
verantwoordelijkheden naar een
regionale verantwoordelijkheidstoe–
deling op de schaal van de RBA's.
Dat proces moet zorgvuldig en
serieus zijn. In dat kader lijkt het
amendement op stuk nr. 15
overweging te verdienen. De
staatssecretaris moet het nog
becommentariëren, maar ik denk dat
de SGP-fractie het zal steunen.
In het amendement op stuk nr. 14
is de inrichting van het bestuur van
het TICA aan de orde. Inderdaad
heeft de SGP-fractie indertijd tegen
een tripartisering van de Arbvo

gestemd om allerlei redenen, om
staatsrechtelijke redenen en meer
praktische redenen. In aanvang
dachten wij gelijk te krijgen. Nu
hebben wij niet graag gelijk als het
gepaard gaat met moeilijkheden.
Maar goed, de zaak trekt wat bij. Dat
nemen wij althans waar. Toch is er
nog altijd dat punt. Ik weet ook niet
of wij die weg op moeten. Dat was
ook de reden dat wij de motie–
Wöltgens wel konden steunen,
omdat daarin geen uitdrukkelijke
uitspraak stond ter zake van de
definitieve inrichting van het bestuur.
Op dat punt hadden wij dus een
voorbehoud. Bij het amendement
gaat het om drie leden vanwege de
minister, één uit de werkgeversorga–
nisaties en één uit de werknemersor–
ganisaties. De staatssecretaris zei dat
wij elkaar niet voor de voeten
moesten lopen en dat wij elkaar niet
moesten binden. Hij vroeg om een
open mind te houden om met elkaar
zorgvuldig na te denken over de
definitieve inrichting van het
bevoegde gezag. Alles bij elkaar lijkt
dat mij de meest zuivere route.
Daarom heeft de SGP-fractie op dit
moment geen behoefte aan het
amendement op stuk nr. 14.

De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor de heldere beantwoording die
hij gegeven heeft naar aanleiding
van de vragen die vanuit de Kamer
zijn gesteld.
Hij begon met een opmerking
vooraf waarmee ik het volstrekt eens
ben: de uitvoering van de sociale
verzekering staat onder druk. Zij
staat onder druk doordat de politiek
wil dat er meer reïntegratiebeleid
gevoerd wordt en doordat de politiek
bezig is met het ontwikkelen van een
filosofie over de uitvoering in de
toekomst. Alleen al het laatste brengt
de nodige druk mee voor degenen
die bij een uitvoeringsorgaan
werken.
De staatssecretaris zei dat hij de
uitkomst van het debat over het
rapport-Buurmeijer wil doortrekken
en dat het SER-advies hierbij een
belangrijke rol zal spelen. Het lijkt mij
ontzettend belangrijk dat de
aanvraag hiervoor op heel korte
termijn naar de SER gaat en dat het
advies er rondom 3 mei is.
Ik was ook blij met de opmerking
van de staatssecretaris over de
budgettering. Als het om kosten–
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Biesheuvel
beheersing gaat, is budgettering
mderdaad van belang voor de
uitvoerders, maar ook voor de
wetgever, omdat aan speciale
wensen een prijskaartje kan hangen.
De staatssecretaris heeft duidelijk–
heid verschaft in verband met de
vraag of het college van toezicht en
het TICA in elkaars vaarwater kunnen
komen. Ik meen dat mevrouw Van
Nieuwenhoven in de schriftelijke
behandelmg al vragen hierover heeft
gesteld. Er is nu duidelijkheid over
dat dit alieszms redelijk is geregeld.
Het ging mij bij de klachten–
behandeling om het volgende. Er
moet absolute duidelijkheid over zijn
dat ook wij vinden dat de Nationale
ombudsman een bevoegdheid heeft
voor klachten uit de sociale–
verzekeringswereld. Het is echter
mogelijk dat het karakter van de
klachtenbehandeling door het college
van toezicht zelf niet duidelijk is. Ik
heb begrepen dat er een afspraak
tussen de SVR en de Nationale
ombudsman is dat eerst de SVR de
klacht in behandeling neemt en zo
nodig daarna de Nationale ombuds–
man. Dit wordt wel de voor–
schakeling genoemd. Wordt deze lijn
nu in artikel 20 doorgetrokken? Het
zou jammer zijn als de een op de
ander zat te wachten, doordat het
college van toezicht denkt dat een
klacht toch altijd door de Nationale
ombudsman wordt behandeld. Het is
ontzettend belangrijk dat ook het
college van toezicht de aard van de
klachten tot zich kan nemen. Dan kan
er bijgestuurd worden naar
aanleiding van de inhoud van deze
klachten. Je hebt deze klachten nodig
om te bezien wat er in het veld leeft.
Kan de staatssecretaris eens ingaan
op het karakter van die voor–
schakeling?
De staatssecretaris heeft benadrukt
dat wij met dit wetsvoorstel geen
emdfase inluiden. Ik meen dat dit
ook in het debat nadrukkelijk naar
voren is gekomen. Hij noemde het
element van de concurrentie, het
beëindigen van de gedwongen
winkelnering. Hierover komen wij
ongetwijfeld verder te spreken. Mijn
concrete vraag op dit punt is of ik de
eerste nota van wijziging mag zien
als een eerste stap op weg naar het
inbouwen van concurrentie.
In de eerste termijn van de Kamer
en die van de staatssecretaris is
uitvoerig gesproken over de termijn
van vier jaar voor het Tijdelijk
instituut voor coördinatie en
afstemming. De staatssecretaris zegt

nu, dat bij nader inzien een termijn
van vier jaar toch wel aan de lange
kant is. Dat schreef hij niet in zijn
toelichting bij de tweede nota van
wijziging. Als hij dat had gedaan, zou
hij ook wel meteen afstand hebben
genomen van de gedachte aan een
dergelijke termijn. Ik kan mij
herinneren dat mevrouw Van
Nieuwenhoven dit punt in de eerste
termijn aan de orde stelde. Er werd
toen gesproken over de vraag of
gedacht moest worden aan een
termijn van vier jaar of aan een van
twee jaar. Men zou aan de hand van
die discussie kunnen uitkomen op
een termijn van drie jaar. Ik vraag mij
echter af of je die termijn van vier
jaar aan de lange kant zou kunnen
vinden. Ik snap dat je de kwestie heel
praktisch kunt beoordelen. Het
aangepaste amendement op dit punt
heb ik gezien en zoals het er nu naar
uitziet, is de meerderheid van de
Kamer voor dit amendement. Het is
dan te hopen, dat de Eerste Kamer
het wetsvoorstel snel behandelt,
want dan kan de termijn die in het
amendement genoemd wordt
optimaal gebruikt worden. Naarmate
de behandeling hier langer duurt,
wordt de termijn korter.
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waartoe ik behoor. Hiermee is echter
nog eens aangegeven, dat als het
gaat om de verantwoordelijkheids–
verdeling bij de uitvoering van de
sociale zekerheid een en ander nog
niet is uitgekristalliseerd. Daarom wil
ik niet altijd een in-gesprek-toon
horen als wij contact zoeken met de
staatssecretaris. Daarentegen wil ik
met hem het gesprek over de vraag
hoe wij een en ander inhoud gaan
geven, voortzetten.
Het is ook aardig in dit verband te
melden wat uit het interruptiedebat
blijkt. Als men over tripartisering
spreekt, denk ik: de overheid heeft,
naast werkgevers en werknemers,
een derde deel van het aantal zetels.
Die associatie heb ik altijd als men
over tripartisering spreekt. Enkele
collega's spreken in dit verband
echter over kroonleden. Dan heb je
het dus over een onafhankelijk deel.
Welnu, hierover zou ik graag eens
doorpraten. Er zijn ook mensen die
de volgende redenering volgen. Bij
de arbeidsvoorziening geldt een
tripartiete samenstelling en daarbij is
één deel voor de overheid. Dan zou
bij het TICA per definitie het derde
deel ook voor de overheid moeten
zijn. Dat heb ik echter nog geen
enkele collega in directe zin horen
Mevrouw Van Nieuwenhoven
zeggen. Sterker nog, mijn fractie–
voorzitter heeft tijdens het debat
(PvdA): Dat geldt ook als je een
termijn van vier jaar aanhoudt.
over het rapport van de commissie–
Buurmeijer gezegd: de bestuurs–
samenstelling als zodanig hoeft de
De heer Biesheuvel (CDA): Jawel,
samenwerking niet in de weg te
maar ik wil met nadruk aangeven dat
staan. Het gaat om de wil en om het
ik niet bij voorbaat zeg dat die
karakter dat wij aan de samenwer–
termijn van vier jaar aan de lange
kant is. Ik besef heel goed dat men
king geven. De bestuurs–
samenstelling doet daar niets aan af.
de druk op de ketel moet houden.
Vooralsnog wil ik vasthouden aan de
Kortom, hierover wil ik graag verder
termijn die in de tweede nota van
een discussie voeren. Wel stel ik nu
wijziging is voorgesteld. Van de
vast, dat ook in de Kamer dit punt
nog niet volledig duidelijk is.
staatssecretaris wil ik echter graag
expliciet horen wat zijn inschatting
Voorzitter! Vervolgens wil ik iets
is. Vindt hij de termijn van drie jaar
zeggen over het punt van de
niet aan de korte kant?
premievaststelling. De staatssecreta–
Dan wil ik iets zeggen over de
ris zei, dat het kabinet onaangenaam
bestuurssamenstelling. Daarover
was getroffen door de gedachten die
heeft de staatssecretaris een paar
ik in eerste termijn op dat punt heb
opmerkelijke opmerkingen gemaakt.
geuit. Ik meld, dat ten aanzien van de
Ik was het overigens met hem eens
steun van de CDA-fractie aan de
toen hij zei: nu nog geen principiële
motie-Bolkestein er geen fout in de
keus maken. Daarnaast heeft hij ook
Handelingen staat. Ik zeg dit om
gezegd, dat hij met zichzelf in
mogelijke misverstanden op dit punt
gesprek is. Ik vind dat als iemand
weg te nemen. Dat is punt één. Dan
met zichzelf in gesprek is, je hem
punt twee.
niet meteen moet storen. Hij zei
Wij hebben in de eerste termijn
vervolgens, dat hij aanhanger is van
van de staatssecretaris wat door–
een bepaalde school. Nu is het de
gefilosofeerd over het fondsbeheer.
vraag of de staatssecretaris, zodra hij Er is toen het voorbeeld gegeven van
is met zichzelf is uitgesproken, tot
het AAF. Ik meen mij te herinneren,
dezelfde school gaat behoren als
dat de vermogenspositie van het
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De heer Linschoten (VVD): Maar dat
wist u toch ook in de eerste termijn?

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Mevrouw Brouwer heeft
mij gevraagd ook namens haar het
woord te voeren. Ik wil beginnen met
de staatssecretaris hartelijk dank te
zeggen voor de antwoorden.
Het amendement op stuk nr. 14,
dat een onafhankelijk bestuur
voorstelt, gaat in op de motie die
door mevrouw Brouwer is ingediend
bij het debat over Buurmeijer. In die
motie wordt de regering verzocht, de
coördinatie– en regietaken met
betrekking tot de werknemers–
verzekeringen en de veranderingen
in de uitvoermgsorganisatie onder te
brengen bij een zelfstandig bestuurs–
orgaan in een bestuur waarin de
sociale partners niet de meerderheid
hebben. Die motie gaat in op
hetgeen door de fracties van de VVD,
Groen Links en D66 is geformuleerd
in het plan van de oppositie om te
komen tot een professioneel bestuur
waarin belangenbehartigers geen
doorslaggevende rol meer vervullen.
Het is niet gezegd dat de sociale
partners daar totaal geen rol meer in
vervullen, maar in ieder geval niet

meer een doorslaggevende rol. Bij
de parlementaire enquête is ook
gebleken, dat die doorslaggevende
rol niet altijd veranderingen ten
gevolge heeft gehad. Een van de
conclusies was, dat de sociale
partners veranderingen bij de
herziening van de uitvoerings–
organisatie juist hebben weten af te
stoppen en soms het initiatief
overnamen, bijvoorbeeld bij het
synthesemodel, waardoor de
Federatie van bedrijfsverenigingen
werd versterkt ten koste van de
positie van de Sociale verzekerings–
raad.
Tijdens zijn verhoor door collega
Ybema heeft voorzitter Fase van de
SVR geprobeerd om de rol van de
onafhankelijke leden onder woorden
te brengen. Een van hun taken hield
in, het vervullen van een brugfunctie
als sprake was van een verschil van
inzicht tussen de sociale partners. In
dit geval komt de redenering van de
staatssecretaris wel heel dicht in de
buurt van die van de heer Fase. Hij
had het namelijk over het dwingen
van de sociale partners om bij het
nemen van besluiten met elkaar te
discussiëren op basis van argumen–
ten en niet op basis van uitgangs–
punten. Tegenspel van de sociale
partners is nodig, zei hij verder. Wij
kennen de rol en de geschiedenis
van de SVR. Wij weten dus hoe het
is afgelopen met het systeem van
een onafhankelijke voorzitter en
onafhankelijke leden. Ik ben dus van
mening, dat de redenering van de
staatssecretaris niet klopt en dat de
onafhankelijk voorzitter te weinig
body zal hebben om een echt
belangrijke rol te spelen bij het
reorganisatieproces. Daarom is het
belangrijk dat het bestuur, juist in de
overgangssituatie, een onafhankelijke
positie krijgt naar de sociale partners
toe, met name om verandetïng tot
stand te brengen. Ik ben er namelijk
niet van overtuigd, dat die verande–
ring anders wel tot stand komt.
De staatssecretaris verwijt mij
cynisme, maar ik heb nergens zo'n
hekel aan als aan cynisme. Ik baseer
mij gewoon op de uitslag van de
parlementaire enquète. Daarbij is
duidelijk gebleken dat de sociale
partners daar geen belang bij
hebben, dat zij op dat punt geen
initiatieven nemen en dat zij hun
positie niet kwijt willen raken waar
het gaat om de uitvoerings–
organisatie sociale zekerheid. Ik
baseer mij dus eerder op realisme
dan op cynisme. Vandaar mijn
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AAF niet bepaald rooskleurig is. Ik
zeg niet dat de staatssecretaris dit
gezegd heeft, maar het zou uit zijn
woorden opgemaakt kunnen worden.
Wellicht moeten wij na dit debat nog
eens lezen wat de onafhankelijk
voorzitter van het AAF op dit punt
precies heeft gezegd. Ik wil hier zeer
nadrukkelijk stellen dat de CDA–
fractie niet wil weglopen voor de
steun voor de motie-Bolkestein. Ik
heb alleen gemerkt dat, als je dat bij
dit wetsvoorstel zou willen regelen,
je wetstechnisch toch wat in de
problemen komt. Ik heb dat ook in
de eerste termijn aangekondigd. Ik
denk dat het beter is, die discussie
verder te voeren bij wetgeving
waarin je het direct kunt regelen. Ik
wil alleen maar zeggen dat de
intentie zonder meer overeind blijft
en dat de steun voor de motie–
Bolkestein overeind blijft. Dat is ook
een gegeven voor het kabinet, zeker
als het nu weet dat op dat punt door
deze kamervoorzitter geen verkeerde
conclusie is getrokken wat de steun
voor de motie-Bolkestein betreft. Wij
komen hierop terug. Ook op dit punt
zal de staatssecretaris ongetwijfeld in
gesprek blijven, hetzij met zichzelf,
hetzij met de Kamer.
De heer Linschoten (VVD): Ik vrees
dat u op dit punt ook veel te lang
met uzelf in gesprek blijft. Ik zou wel
eens willen weten welke wets–
technische belemmering u bent
tegengekomen voor het regelen van
deze zaak bij de behandeling van
deze aanpassing van de Organisatie–
wet.
De heer Biesheuvel (CDA): Ik wil
best in die techniek duiken. Bij
invoeringswetten en bij een aantal
werknemersverzekeringswetten zul je
de zaak moeten regelen. In december
1991 had ik bij de behandeling van
het wetsvoorstel TAV-1 een lex–
Biesheuvel op tafel liggen. Ik kan mij
nog goed herinneren dat de hele
Kamer tegen mij zei: dat kan niet,
want daar zal de Raad van State
eerst een oordeel over moeten
geven. Kortom, dat heb ik goed in
mijn oren geknoopt. Toen liep ik
tegen het probleem aan dat je iets
wat je wenst te regelen juist ook
moet regelen in andere wetgeving
die nog niet aan de orde is. Dan loop
je tegen een juridisch-technisch
probleem aan.

De heer Biesheuvel (CDA): Ik wist
het in zoverre in de eerste termijn
dat ik natuurlijk het een en ander heb
laten voorbereiden. In die zin heeft u
gelijk. Ik wist het natuurlijk nog niet
toen ik vooraf met de behandeling
van dit wetsvoorstel bezig was.
Overigens heb ik dat in de eerste
termijn als zodanig ook gemeld.
Voorzitter! De CDA-fractie is zich
ervan bewust dat wij hier een eerste
stap zetten. Die eerste stap wil zij
graag meemaken, dus zij steunt dit
wetsvoorstel. Ook de verdere
discussie op dit punt zal zij zeker niet
uit de weg gaan. Ik besef dat dit een
historische stap is, die voor een
belangrijk deel ook zeer praktische
kanten heeft. Uit het debat dat wij nu
hebben gevoerd, blijkt dat mijn
eerste woorden uit de eerste termijn
worden bewaarheid. De mengeling
van praktische en ideologische
elementen komt steeds weer naar
voren, daar ook de Kamer zeer veel
is gelegen aan een zo efficiënt en zo
effectief mogelijke uitvoering van de
werknemersverzekeringen. Daar
doen wij de uitvoerders en ook de
uitkeringsgerechtigden een groot
plezier mee. Ik meen dat dit ook de
opdracht is voor hetgeen wij hierna
moeten doen, nadat wij deze eerste
belangrijke stap hebben gezet.
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Schimmel
pleidooi om het bestuur, zeker in de
overgangsfase, professioneel samen
te stellen en om ervoor te zorgen,
dat de reorganisatie daadwerkelijk
plaatsvindt.
Ik ben voornemens om nog een
amendement in te dienen op artikel
36, lid 1 - ik heb overigens nog geen
duidelijkheid over de eindtekst waarin de taken van het TICA
worden omschreven. Ik mis daarin
de taak om uitvoering te geven aan
het reorganisatieproces. De taken,
genoemd in artikel 36, lid 1, zijn de
taken van het vroegere Gemeen–
schappelijk instituut van bedrijfsvere–
nigingen. Als je het echter belangrijk
vindt, dat het reorganisatieproces
daadwerkehjk plaatsvindt, dan moet
je dat tijdelijk instituut expliciet de
wettelijke taak geven om het
uitvoerings– en veranderingsproces
vorm te geven. Ik baseer mij hierbij
weer op hetzelfde verhoor van
collega Ybema. De heer Fase
antwoordt op de vraag van de heer
Ybema waarom aan de reïntegratie–
taak geen vorm is gegeven: Als op
de bedrijfsverenigingen door de
wetgever niet uitdrukkelijk een taak
wordt gelegd op het gebied van
volumebeleid, wat moet je dan als
toezichthouder om de uitvoerings–
organen op dat volumebeleid aan te
spreken? Analoog geredeneerd, ben
ik van mening, dat het TICA heel
uitdrukkelijk de taak moet krijgen om
het veranderingsproces vorm te
geven. Anders wordt wellicht weer
gezegd, dat geen sprake is van een
wettelijke taak, dat het dan wel in de
memorie van toelichting staat, maar
dat men zich baseert op de wet.

TICA. De voorzitter heeft daarnaast
de speciale verantwoordelijkheid om
de regiefunctie uit te oefenen. Ik vind
dus dat het moet worden verbreed.
Ik zie dat niet als een tegenstrijdig–
heid, maar eerder als een ondersteu–
ning van het amendement op stuk
nr. 15.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik zie de tegenstrijdigheid
voorlopig ook niet, maar in de
toelichting bij de tweede nota van
wijziging staat juist dat dit de
opdracht is van het TICA. Ik heb het
amendement dan ook ingediend om
nog eens met nadruk te stellen dat
de voorzitter in het bijzonder belast
is met het veranderingsproces. Die
bijzonderheid geldt ten opzichte van
het TICA dat er toch al mee belast
was. Daarom vroeg ik mij af wat het
amendement nog toevoegt aan wat
nu al in de tweede nota van wijziging
staat en wat in het amendement op
stuk nr. 15 staat. Ik zie het wel als het
voorligt.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik ben
van mening, dat het TICA ook als
totaalbestuur die opdracht moet
krijgen. Ik ondersteun het amende–
ment op stuk nr. 15 graag. Daarin
krijgt de voorzitter een speciale
positie door die taak heel uitdrukke–
lijk aan hem mee te geven. Het is
echter mijn bedoelmg om dit ook te
formuleren als een taak voor het

Mevrouw Schimmel (D66): De
staatssecretaris schetste de
problemen van de overgang van de
indeling in beroeps– en bedrijfsleven
naar het regionale. Die problemen
met de wachtgeld– en ziekengeld–
kassen zien wij ook, evenals de
andere door de staatssecretaris
opgesomde problemen, onder
andere in de sfeer van concurrentie
en uitvoering, vooral als het erom
gaat de reïntegratiedoelstelling niet
in gevaar te brengen. Ook denk ik
aan het woon-werkvraagstuk, waarbij
de grenzen van de regio belangrijk
zijn. Het is heel belangrijk dat er voor
deze problemen op korte termijn
oplossingen gevonden worden. Ik
hoop dan ook dat de SER–
adviesaanvraag heel snel de deur
uitgaat. De vorige grote SER–
adviesaanvraag over de uitvoering
sociale zekerheid heeft er ongeveer
zeventien jaar over gedaan. Nu
willen wij op 3 mei a.s. al een advies
hebben over deze vrij ingewikkelde
vraagstukken. Daarnaast verheugt
het mij dat de staatssecretaris heeft
toegezegd om de motie-Van Mierlo
als onderdeel van de SER–
adviesaanvraag uit te doen gaan.
Daarmee kan de discussie over de
bestuurlijke verantwoordelijkheid
weer opgestart worden. Ik vind
overigens dat het CDA een heel
consistente lijn heeft gevolgd in het
geheel. Ik heb de discussies over de
Ongevallenwet in 1899 er nog eens
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Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Mevrouw Schimmel heeft dat
amendement nog niet ingediend,
maar wat is het verschil met het
amendement op stuk nr. 15, dat zij
ook heeft ondertekend? Dat wat
mevrouw Schimmel nu beschrijft,
wordt daarin al meegegeven aan de
voorzitter en dus ook aan het TICA,
als aansturing bij het veranderings–
proces.

op nagelezen, met name de bijdrage
van Abraham Kuyper. Ik vind dat hij
een zeer consistente maatschappij–
en mensvisie naar voren bracht. Dat
meen ik serieus. Voor die filosofie is
heel veel te zeggen. Je zou je alleen
af kunnen vragen of men een eeuw
later misschien tot een andere
conclusie zou kunnen komen. Ik
bedoel dit niet spottend.
De heer Biesheuvel (CDA): Nee, zo
heb ik het ook niet opgevat.
Mevrouw Schimmel (D66): Gelukkig
maar.
De heer Biesheuvel (CDA): Om
vergeleken te worden met Abraham
Kuyper, welke eer zou ik nog meer
kunnen krijgen van u? Dus ik vat het
zeker niet spottend op.
Mevrouw Schimmel (D66): De
Ongevallenwet, waar ik het over had,
is overigens gesneuveld in de Eerste
Kamer, is teruggekomen naar de
Tweede Kamer en toen is het
amendement-Kuyper ingebracht dat
de ontstaansgeschiedenis van onze
bedrijfsverenigingen inleidde. Het
betoog dat toen is gehouden is heel
mooi. Er moet zeker iets tegenover
staan en er staat zo iangzamerhand
iets tegenover met de resultaten van
de parlementaire enquête. Natuurlijk
kent onze uitvoeringsorganisatie
bepaalde uitwassen die Abraham
Kuyper een eeuw geleden niet heeft
kunnen voorzien.
D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ook ik dank de staatsse–
cretaris voor zijn antwoorden. De
VVD-fractie vindt dat de staatssecre–
taris wat dit dossier betreft de goede
kant opgaat. Daar bedoel ik mee dat,
na alle discussies die wij de
afgelopen jaren hebben gevoerd, het
beleid dat gevoerd wordt de goede
richting opgaat. Daar zijn wij
gelukkig mee. Ik ben het met de
staatssecretaris eens dat er in deze
kabinetsperiode wat dit dossier
betreft in politieke zin een enorme
stap is gezet. Ik voeg daar dan wel
aan toe: niet dankzij dit kabinet, maar
misschien zelfs ondanks dit kabinet.
Hoe het ook zij, die stap is gemaakt
en wij moeten nu met elkaar verder.
Overigens ben ik het niet met
mevrouw Schimmel eens dat het
standpunt van het CDA over de
positie die Abraham Kuyper innam
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niet is opgeschoven. Eerlijk gezegd
wil ik de CDA-fractie wat het
meedenken over dit dossier betreft
een compliment maken. Aan het
begin van deze kabinetsperiode bleef
het CDA inderdaad op de oude
standpunten staan: geen onafhanke–
lijk toezicht, geen afstappen van de
bedrijfstakgewijze organisatie ten
gunste van een regionale organisa–
tie, geen fundamentele discussie met
elkaar over een andere verdeling van
verantwoordelijkheden. Ik stel vast
dat collega Biesheuvel hier zegt dat
er met dit wetsvoorstel een
historische stap wordt gezet, ook
door de CDA-fractie. Dit is een stap,
die ik althans niet had kunnen
bevroeden aan het begin van de
huidige kabinetsperiode. Dit stemt,
dacht ik, tot tevredenheid.
Voorzitter! Ik zei reeds dat we deze
belangrijke stap met elkaar hebben
kunnen zetten ondanks dit kabinet. Er
is wel een parlementaire enquête
voor nodig geweest, maar deze heeft
dan ook absoluut resultaat gehad. Ik
deel deze opvatting van de staatsse–
cretaris. Als ik het nu voorliggende
en gewijzigde wetsvoorstel tot me
laat doordringen, is er inderdaad
sprake van een fundamenteel ander
wetsvoorstel. Het is weliswaar maar
een eerste stap, nog geen eindfase.
We zullen met elkaar nog heel wat
moeten discussiëren over de wijze
waarop het eindplaatje er definitief
uit gaat zien, maar wij maken deze
stap op dit moment heel bewust met
het kabinet.
Voorzitter! Ik wil nog een
opmerking maken over de advies–
aanvraag die nog geformuleerd moet
worden. Ik weet niet of ik gelukkig of
ongelukkig moet zijn met het feit dat
deze er nu nog niet ligt. Ik vind dat
de staatssecretaris ook In dit debat
een aantal belangrijke dingen heeft
gezegd. Deze zijn voldoende in de
huidige fase. Ik stuit mij aan bij
degenen die hebben gezegd: laten
wij er in ieder geval voor zorgen dat
de SER op termijn wordt gezet, waar
het gaat om de periode waarover
geadviseerd kan worden. De
VVD-fractie vindt het ook van
cruciale betekenis dat we het
SER-advies ontvangen op een
zodanig moment dat het een rol kan
spelen bij de kabinetsformatie. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik het
optimisme van de staatssecretaris op
dit punt een klein beetje deel. Er is
geen enkele reden om aan te nemen
dat er zich bij de sociale partners niet
een zelfde veranderingsproces heeft

voorgedaan, zoals bijvoorbeeld bij de
CDA-fractie, zodat we zo meteen een
prachtig SER-advies tegemoet
kunnen zien waar de informateur en
de formateur een heel eind mee
kunnen komen en er dus niet veel
tijd verloren hoeft te gaan.

De heer Linschoten (VVD): Daar
moet ik van uitgaan. Laat ik hier
helder over zijn. Ik ben blij met het
feit dat deze stappen op dit moment
gezet worden. Er zijn natuurlijk nog
steeds een heleboel vragen die
beantwoord moeten worden. Deze
zijn in het debat ook aan de orde
geweest. Het gaat om heel belang–
rijke vragen over de toekomst van de
sociale zekerheid. Hoe gaan we om
met sectorale aspecten, ook in een
regionale uitvoeringsorganisatie? De
staatssecretaris heeft het even gehad
over de gedwongen winkelnering.
Hoe gaan we hier in de toekomst
mee om? Er is een groot aantal
vragen waarop ik op dit moment ook
niet de antwoorden uit mijn mouw
kan schudden. Dat hoeft gelukkig ook
nog niet. Hier zal inderdaad de
komende jaren klaarheid moeten
komen. Ik stel vast in het debat
rondom dit wetsvoorstel dat we het
nu met elkaar eens zijn over de stap
die de heer Biesheuvel zelf
"historisch" heeft genoemd. We zijn
het eens over het gegeven dat we
afstappen van een bedrijfstakgewijze
organisatie en dat we toegroeien
naar een regionale uitvoerings–
organisatie. We gaan die discussie
dus ook niet meer met elkaar voeren.
We beantwoorden met elkaar nu
alleen nog maar vragen in de zin
van: hoe gaan we het organiseren en
hoe lossen we de problemen op die
we in dit kader tegenkomen? Ik zeg
oprecht dat ik blij ben met de
ontstane situatie. Ik sluit absoluut
niet uit dat zo langzaam maar zeker
ook in de sfeer van de sociale

partners, de vakbeweging en de
werkgevers, het besef begint door te
dringen dat we wellicht op dit
moment op een wat andere manier
tegenover elkaar staan en met elkaar
om moeten gaan dan in de jaren
vijftig het geval was. Onze samenle–
ving heeft sindsdien nogal wat
veranderingen ondergaan. Deze
kunnen en moeten misschien zelfs
een belangrijke invloed hebben op
de manier waarop we de uitvoering
van de sociale zekerheid organiseren.
Voorzitter! Ik kom bij de
wijzigingsvoorstellen die nog steeds
voorliggen. Allereerst de termijn. Het
mag duidelijk zijn, ook naar
aanleiding van wat mevrouw Van
Nieuwenhoven heeft gezegd, dat de
VVD-fractie er ook van overtuigd is
dat een termijn die afloopt in 1996,
aan de krappe kant is, zeker als je
bedenkt dat er, voordat het wetsvoor–
stel in het Staatsblad staat, nog maar
zo'n anderhalf jaar overblijft. Ik heb
dus ook graag meegewerkt aan het
aanpassen van het wijzigingsvoor–
stel. Dit lijkt mij een reële termijn.
Het zou goed zijn als de staatssecre–
taris in tweede termijn zijn licht
hierover liet schijnen.
Voorzitter! Ik kom vervolgens op
de bestuurssamenstelling van het
TICA, een belangrijk onderdeel van
de discussie in eerste termijn.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
kondigde een wijzigingsvoorstel tot
tripartisering aan. Ik heb dacht ik
genoegzaam duidelijk gemaakt dat,
indien er zo'n wijzigingsvoorstel zou
liggen, dit de steun van de VVD–
fractie zou krijgen. Collega Bies–
heuvel was het daar niet helemaal
mee eens en die kondigde van de
weeromstuit een amendement aan
waarmee hij op het punt van de
premievaststelling een en ander wil
doen. Ik stel vast dat deze beide
aankondigingen inmiddels van tafel
zijn. De opvattingen zijn niet
gewijzigd, maar er worden geen
voorstellen gedaan.
Vind ik dat jammer? Op het punt
van de premievaststelling wel, omdat
de staatssecretaris, in tegenstelling
tot wat hij deed bij de rest van het
dossier, ter zake echt de verkeerde
lijn te pakken heeft. Het zou heel
goed zijn geweest als de bestaande
meerderheid in de Kamer ook in
wetgeving zou kunnen worden
omgezet. Wat de andere kant betreft,
dus de tripartisering, moet ik zeggen
dat de staatssecretaris in zijn
antwoord een aantal buitengewoon
belangrijke en interessante opmer–
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De heer Biesheuvel (CDA): Ik neem
aan dat uw denken ook een
ontwikkeling kan meemaken. U prijst
mij zeer en nogmaals, ik ben daar
natuurlijk zeer verlegen onder. Maar
ik neem aan dat u op dit dossier niet
zo conservatief bent, dat u zegt: een
ingenomen standpunt blijft een
ingenomen standpunt.
Ik heb gezegd: de eerste stap is
gezet. Daarna gaan we de verdere
discussie aan. Ik neem aan dat we
naar argumenten blijven luisteren,
uiteraard ook naar andere argumen–
ten dan die van de VVD-fractie.
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kingen heeft gemaakt. Hij geeft
namelijk eigenlijk aan: mensen, stap
nu niet te snel in zo'n model van
tripartisering, niet in de tussenfase,
want dan moet je zo'n keuze
helemaal nog niet maken. Ik vraag
mij echter op dit moment af of wij
dat in de eindfase wel zouden
moeten doen. Kijk eens hoe dit bij de
RBA's gaat. Is het wel verstandig?
Moeten wij niet nog een stap verder
gaan?
Het zal de staatssecretaris duidelijk
zijn dat in het alternatieve plan dat
door de VVD-fractie samen met D66
en Groen Links is geformuleerd, die
stap verder inderdaad gemaakt
wordt. Daar zijn heel goede
argumenten voor. Zolang de
staatssecretaris op die lijn zit, mag
hij van mij met zichzelf in gesprek
blijven. Tegen collega Biesheuvel zeg
ik dan: dan weet ik wel tot welke
school deze staatssecretaris behoort,
namelijk een andere dan die van de
heer Biesheuvel. Ik hoop dat hij dat
signaal goed opgepakt heeft.
Voorzitter! Juist vanwege deze
wending tijdens het antwoord van de
staatssecretaris zal ik niet pogen om
alsnog via een amendement die
tripartisering gerealiseerd te krijgen.
Dan houd ik mij liever bij onze eigen
principiële benadering die is
neergelegd in het plan van de
oppositie en in het amendement dat
door mevrouw Brouwer is ingediend.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Voorzitter! Dezelfde
redenering die de heer Linschoten
wel steunt ten opzichte van het niet
indienen van mijn amendement geldt
natuurlijk ook volledig voor het
amendement van mevrouw Brouwer,
omdat dit ook kiezen in de hoofd–
structuur voor de toekomst is. Als de
argumentatie van de staatssecretaris
de heer Linschoten overtuigt op het
punt van de tripartisering, begrijp ik
niet waarom die argumentatie niet
ook in elk geval procedureel
overtuigend is op het punt van het
amendement van mevrouw Brouwer
dat hij medeondertekend heeft. Daar
geldt namelijk precies hetzelfde voor.
De heer Linschoten (VVD):
Mevrouw Van Nieuwenhoven moet
zich goed realiseren dat mevrouw
Brouwer, mevrouw Schimmel en ik
niet meer met onszelf in gesprek zijn.
Op dit punt hebben wij een conclusie
bereikt. Dat kan haar toch niet
ontgaan zijn. De staatssecretaris
heeft er tot nu toe niet zulke
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duidelijke uitspraken over gedaan en
hij vraagt zich in deze Kamer af of
wij wel ver genoeg gaan met
tripartiseren. Ik vind dat een zodanig
interessante ontwikkeling dat die een
kans moet krijgen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Dat lijkt een goed antwoord,
maar dat is het niet. In de motie–
Wöltgens die de fractie van de heer
Linschoten medeondertekend heeft,
staat namelijk wel degelijk dat er een
bestuurlijke organisatie gekozen
moet worden die overeenkomt met
wat nu geldt voor de arbeidsvoorzie–
ning. Daar had de staatssecretaris
ook een goed antwoord op, omdat
ter zake een evaluatie plaatsvindt en
er wijzigingen op aangebracht
zouden kunnen worden. Volgens mij
is de heer Linschoten van mening
dat dit ook nog zijn beslag moet
krijgen. Ik respecteer dat hij zegt dat
dit zijn keuze blijft, maar ik begrijp
niet waarom hij het dan met een
amendement doet.
De heer Linschoten (VVD): Ik kan
mij voorstellen dat mevrouw Van
Nieuwenhoven niet tevreden is met
het antwoord.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik heb het niet over mijn
tevredenheid, maar ik vraag begrip.
Ik heb aangegeven dat ik de heer
Linschoten niet begreep, dus wil ik
graag uitgelegd krijgen waarom de
redenering voor het amendement
over de tripartisering wel geldt,
terwijl die niet geldt voor het
amendement op stuk nr. 14 dat de
heer Linschoten medeondertekend
heeft.

(PvdA): U gaat voorbij aan mijn
vraagstelling, die voor een deel
procedureel is, dat geef ik toe. Stel
dat er een meerderheid in de Kamer
zou zijn voor het amendement–
Brouwer, dan gaat de hele redene–
ring over waarom u het antwoord
van de staatssecretaris zo goed vond
en waarom u het met mij eens kunt
zijn dat het amendement over de
tripartisering niet ingediend hoeft te
worden, niet meer op. Dan hebt u
gekozen in de hoofdstructuur en dan
hebt u een heel groot probleem met
uw eigen redenering. U kunt niet de
staatssecretaris prijzen, omdat hij
daarover een goed antwoord geeft
en tegelijk zo de hoofdstructuur
aangeven. Stel je voor dat het CDA,
de PvdA of een van beide dat
amendement zou steunen, dan heb
je een heel groot probleem.
De heer Linschoten (VVD): Nee, dan
hebben wlj absoluut geen probleem.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Wel bij de redenering die u
net hebt opgezet. Ik kan inhoudelijk
snappen wat u zegt, dus dat hoeft u
mij niet uit te leggen, maar ik begrijp
niet waarom het wel geldt voor het
ene amendement en niet voor het
andere, terwijl u ook nog kans ziet de
staatssecretaris te prijzen voor iets
wat u absoluut niet met hem eens
bent.
De heer Biesheuvel (CDA): Wees
dankbaar dat wij tegen stemmen.

Mevrouw Van Nieuwenhoven

De heer Linschoten (VVD): Ik zie wat
ik los maak, als ik als woordvoerder
van de VVD-fractie bij hoge
uitzondering in de gelegenheid bent
om een staatssecretaris te prijzen. Er
zijn natuurlijk wel een paar heel
belangrijke verschillen. Het gaat mij
niet in eerste instantie om het type
redenering, maar om het resultaat.
Als wij op dit moment met een
meerderheid een beter resultaat
zouden kunnen realiseren dan er nu
uitkomt, is dat de VVD-fractie een lief
ding waard. Ik stel vast dat u nog
niet zover bent en dat de staatssecre–
taris nog niet zover is, maar ik zie
wel dat u een bepaalde richting
opgaat. Dat is de richting waarin ik u
graag zie gaan. Vervolgens volgt de
redenering die ik al heb aangegeven.
Ik vraag de staatssecretaris
uitdrukkelijk om de moties die zijn
aangenomen bij het debat over de
parlementaire enquête, op te nemen
in de adviesaanvraag. Ik vraag hem
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De heer Linschoten (VVD): Ik vind
dat dit nogal wat anders ligt.
Bovendien gaat het bij het TICA
natuurlijk om een tijdelijk instituut en
niet over wat er in de daarop
volgende fase moet gebeuren. Maar
zij kan aan mij ook vragen, ook in
deze fase, waar ik voor kies: deze
opdracht geven aan de eerst
betrokkenen, maar ook aan degenen
die er het eerst belang bij hebben, of
ervoor zorgen dat het proces van
verandering in gang kan worden
gezet, aangestuurd door een aantal
mensen die misschien veel minder
dan sociale partners ook rekening
houden met hun eigen belang in die
ontwikkeling?
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Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Als ik de Kamer dankzeg voor de
tweede termijn, kan dat gemakkelijk
clichématig klinken. Ik denk dat ik er
goed aan doe er iets aan toe te
voegen. Na mijn overstap naar
Sociale Zaken inventariseerde ik met
mijn naaste medewerkers het lijstje
drijfzand, voetzoekers en tijdbom–
men, en dat was een nogal lang
lijstje. Op dat lijstje stonden een paar
onderwerpen waarvan wij ook bij
nadere analyse niet zeker wisten of
wij het voor elkaar zouden krijgen
om ze tot een fatsoenlijke afronding
te brengen.
Daar hoorde de nieuwe
Organisatiewet om twee redenen bij.
In de eerste plaats was op dat
moment niet te overzien of er op de
een of andere manier sporing
mogelijk was tussen de afronding
van het werk van de parlementaire
enquêtecommissie en dit wetsvoor–
stel. In de tweede plaats was er
vanuit een kennelijk vrij gepolari–
seerde situatie door de oppositie in
deze Kamer een concept uitgewerkt
en gezamenlijk neergelegd. Dat is
heel bijzonder en markant, gegeven
allerlei verschillen van opvattingen
van de oppositiepartijen op dit
terrein. Het stond niet van tevoren
vast of het mogelijk was om voor dit
moment en de komende fase met
elkaar tot een afronding te komen,
die vanuit dit huis een duidelijk
signaal geeft aan de uitvoerings–
organisatie van de sociale zekerheid.
Ik ben deze Kamer zeer erkentelijk
voor de wijze waarop zij is omge–
gaan met een paar van de knelpun–
ten die wij vandaag nog moesten
bespreken. Ik hoop dat de wet met
deze brede ondersteuning van deze
Kamer spoedig aan de overzijde kan
worden behandeld en aanvaard, om
de reden die de heer Biesheuvel
aangaf. De termijnstelling wordt
belangrijk beïnvloed door de tijd die
nog nodig is om tot afhandeling aan
de overzijde te komen. Ik hoop
inderdaad dat de uitvoerings–
organisaties, de sociale partners
daarbij inbegrepen, dat willen zien
als een uiting van regering en

parlement dat diep ingrijpende
wijzigingen nodig zijn en dat wij
daarbij ordentelijk te werk willen
gaan jegens betrokkenen, maar
vooral jegens de cliënt voor wie het
hele stelsel er is.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
heeft mij gevraagd naar de samen–
hang tussen de evaluatie van het
TICA en de plaatsbepaling van het
toezicht. Zij gaf later in haar betoog
zelf al aan dat het niet de bedoeling
is, een inhoudelijke discussie over de
positie van het onafhankelijk toezicht
te voeren. Dat onafhankelijk toezicht
zal ook in de definitieve situatie
blijven bestaan. Dat is volstrekt
duidelijk.
Haar punt is dat je kijkend naar de
werking van het TICA, je later
wellicht nog in termen van
verantwoordelijkheidsverdeling
opnieuw moet kijken naar de
plaatsbepaling van dat onafhankelijk
toezicht. Het gaat dus om de
toedeling van verantwoordelijkhe–
den. Ik zal mij beraden op de wijze
waarop dat op een goede manier
een plek in het geheel kan krijgen.
Mevrouw Van IMieuwenhoven
merkte op dat het beter geweest zou
zijn als de SER-adviesaanvrage er al
lag. De heer Linschoten gaf een klein
tikje tegen die argumentatie. Als die
adviesaanvrage er geweest zou zijn,
had dat ons debat onherroepelijk
geplaatst in het licht van die
adviesaanvrage. Dat zou in de plaats
zijn gekomen van een autonome
afweging in deze Kamer met
betrekking tot het wetsvoorstel. Als
regelmatig wordt gepleit, terughou–
dend om te gaan met de positie van
adviesorganen, dan heeft het zo zijn
voordelen dat wij nu eens niet praten
over de aanvraag bij een adviesor–
gaan, maar over de opvatting van de
Kamer over een wetsvoorstel. Dat is
overigens niet de reden dat de
adviesaanvrage er nog niet ligt. Ik
heb in mijn eerste termijn aangege–
ven dat wij de adviesaanvrage nog
niet af hebben kunnen krijgen. Ik
maak de situatie dus niet mooier dan
zij is.
Er is gesproken over de termijn–
stelling. Buiten deze zaal zal
gemakkelijk gezegd kunnen worden
dat de termijnstelling aanvankelijk
vier jaar was, dat sommigen twee
jaar wilden en kijk eens hoe briljant
dat is opgelost! Ik hecht eraan op
een vraag van de heer Biesheuvel
nog eens aan te geven hoe ik tegen
die termijnstelling aankijk. Analytisch
gezien, moet je een onderscheid

maken tussen de signaalwerking die
de tijdelijkheid van het TICA heeft
jegens de sociale partners en de
uitvoeringsorganisatie en de
signaalwerking jegens het volgende
kabinet. Dat zijn twee heel verschil–
lende zaken.
Wat het laatste betreft, is een
krappere termijn een nog scherper
signaal vanuit de Kamer aan het
volgende kabinet om niet te lang te
wachten met definitieve wetgeving.
In dat opzicht heb ik geen moeite
met een krappere termijn. Ik ben
ervan overtuigd dat na ommekomst
van het SER-advies en na de
kabinetsformatie er echt geen tijd
verloren mag gaan in het in de
steigers zetten van de definitieve
juridische vormgeving. Ten aanzien
van dat aspect ben ik niet ontevre–
den met de gedachte dat wij de
termijn krapper afstellen. Daaraan
zijn risico's verbonden.
Ik onderschrijf de benadering van
de heer Biesheuvel dat de risico's
gevormd worden door het feit dat
het bestuur van het orgaan zelf een
gevoel van tijdelijkheid krijgt. Mijn
bedoeling was om die overgangsfase
en de verantwoordelijkheid daarin te
leggen bij een aantal mensen dat er
een aantal jaren aan gaat staan om
die omslag te maken. Ik kom daarop
straks nader terug bij de opmerking
van mevrouw Schimmel en het
amendement. In dat opzicht vind ik
dus een verkrapping van de termijn
jammer. Dat alles afwegende zal ik
mij niet verzetten tegen de gedachte
dat de termijn op drie jaar gesteld zal
worden. Ik denk namelijk dat de
signaalwerking daarvan voor onszelf,
voor regering en parlement in dit
stadium het zwaarst moet wegen. Ik
geloof dat het goed zou zijn als in de
eindafweging de hele Kamer die
conclusie zou kunnen onderschrijven.
Er is gesproken over de vertaling
van de motie-Wöltgens in de
adviesaanvrage. Het debat dat zich
daarover in de Kamer ontspon, gaf al
aan dat de formulering in de
motie-Wöltgens met betrekking tot
de betrokkenheid van de sociale
partners uiterst zorgvuldig is
gekozen. Zo had ik dat ook al
ervaren. Er wordt geen definitieve
keuze gemaakt over tripartitie.
Duidelijk moet worden gemaakt dat
er enerzijds een ontvlechting nodig is
en anderzijds een zekere mate van
betrokkenheid. Het gaat om het
evenwicht in de vormgeving tussen
deze twee begrippen. Ik zal een
uiterste poging doen om die
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om hetzelfde te doen bij de
premievaststelling. Mijn fractie heeft
daar een opvatting over, zoals hij
weet, maar wij zijn ook buitenge–
woon geïnteresseerd in het antwoord
op de vraag hoe de sociale partners
daar op dit moment tegenaan kijken.

D
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kameruitspraak te vertalen. Tegen de
heer Linschoten zeg ik dat dit een
uitspraak is waar het kabinet zich
positief tegenover heeft opgesteld.
Met de motie-Bolkestein ligt het
een paar slagen anders. Het kabinet
heeft zich met nadruk verzet tegen
de conclusies daarin. Desalniettemin
heeft de Kamer die motie aanvaard.
Ik zal natuurlijk niet dogmatisch
omgaan met eventuele opmerkingen
die daar van SER-zijde over worden
gemaakt. Het gaat echter wel heel
ver om in een gerichte adviesaan–
vrage als het ware impliciet aandacht
te geven aan een oordeel van de
Kamer dat niet door het kabinet
wordt gedeeld. Als wij dat zouden
doen, dan zou ook onze opvatting in
de SER-adviesaanvrage terecht
komen, namelijk dat wij daar weinig
voor voelen. Ik weet niet of dat de
bedoeling van de indieners is. Ik zal
eens nadenken over de vraag van de
heer Linschoten, maar zo op het
eerste gezicht kom ik daar vandaag
niet goed uit.
Met betrekking tot het amende–
ment op stuk nr. 15 het volgende.
Dat gaat over de taakomschrijving
van de voorzitter. Ik reageer dan ook
meteen op de opmerking van
mevrouw Schimmel en op haar
amendement. Ik neem aan dat het
nog wordt ingediend. Ik wil iets over
de inhoud van haar argumentatie
zeggen, dus zonder dat het over een
amendement kan gaan. Ik ga ervan
uit dat in de juridische vorm geen
rare dubbeling optreedt. Als je iets
over de voorzitter zegt of iets over
het bestuur zegt, dan moet je dat
zorgvuldig uit elkaar houden en
zorgen dat je daarbij geen rare
dubbelingen krijgt. Het is nadrukke–
lijk mijn bedoeling geweest om juist
met de onderstreping van de
tijdelijkheid van het TICA - dat staat
ook in de memorie van toelichting
op de nota van wijziging - te
markeren dat men daar geacht wordt
aan de vormgeving van de herinrich–
ting actief bij te dragen en dat men
daar niet alleen zit om "op de winkel
te passen". Als dat aangescherpt
wordt met een nadrukkelijke
opdracht, zoals dat nu in het
amendement rond de voorzitter is
gebeurd, dan zou ik daar geen
bezwaar tegen hebben, ook als het
zou worden uitgebreid naar het
bestuur als geheel. Ik wacht dus de
vormgeving van een en ander af.
Mevrouw Van Nieuwenhoven zal
begrijpen dat ik erkentelijk ben voor
haar laatste opmerking. Laat ik dit

zeggen. Ik heb op enig moment de
afweging moeten maken in welke
mate het mijn eerste prioriteit zou
moeten zijn om te kijken of de
regeringspartijen dit kabinet nog op
enigerlei wijze zouden kunnen
volgen in dit dossier of dat het toch
beter zou zijn om eens goed naar
aller inbreng te luisteren en te
bekijken af je tot een gezamenlijke
lijn zou kunnen komen. De heer
Linschoten kan zich dat moment nog
goed herinneren. Aan het adres van
de heer Linschoten, mevrouw
Schimmel, mevrouw Brouwer en de
anderen wil ik zeggen dat ik er
absoluut geen spijt van heb dat wij
al bij de parlementaire enquête op
die wijze met elkaar zijn omgegaan.
Als men een nieuw evenwicht wil
brengen in politiek moeilijk
afdwingbare wijzigingen op een
beleidsterrein waar langdurig het
primaat van de uitvoering heeft
gegolden, dan is het van het
allergrootste belang om in de
allereerste plaats te kijken of je met
politieke stromingen, fracties,
partijen en het kabinet op een lijn
kunt komen. Dat dit is gelukt, stemt
ook mij tot grote tevredenheid.
De heer Van der Vlies heeft een
opmerking in dezelfde richting
gemaakt. Die heb ik hiermee dus
beantwoord.
De heer Biesheuvel heeft mij een
vraag over de klachtenprocedure
gesteld. Het is correct dat in zo'n
geval eerst het college van toezicht
zal beoordelen of zij er iets mee kan.
In die situatie doet de ombudsman
dus even niets. Ik hoop dat ik
daarmee duidelijk heb gemaakt hoe
dat gaat.
Ik heb gereageerd op de termijn–
vraagstukken die de heer Biesheuvel
mij heeft voorgelegd.
Ik wil nog wat zeggen over het
"met mijzelf in gesprek zijn". Dat
sloeg op de vraag hoe nu om te
gaan met het tripartiseringsvraagstuk
op het niveau van het TICA in de
adviesaanvrage. Ik probeer natuurlijk
niet met mijzelf in gesprek te komen,
maar om tot concrete voorstellen,
besluitvorming en daden te komen.
In dit opzicht gaf ik de Kamer een
kijkje hoe het op dit punt ligt. Ik hoop
dat de heer Linschoten de
opportuniteitsbenadering niet altijd
wil laten prevaleren boven een
doorzichtige controle. Anders kan ik
mij permitteren om op ongeveer alle
terreinen "met mijzelf in gesprek te
zijn".
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Mevrouw Schimmel heeft van mij
een reactie gehad op haar opmerking
over de taken van het TICA en dus
ook over de reorganisatietaak. Ik was
haar erkentelijk voor haar korte
historische beschouwing. Ik zou die
graag lezen als zij die mij zou willen
aanreiken. Ik zal niet alleen geen
zeventien jaar, maar ook geen
zeventien maanden doen over het
uitzenden. Dat moet nu echt snel
gebeuren. Als door de Kamer wordt
gevraagd of ik wil bevorderen dat
het antwoord van de SER snel komt,
dan begint het er natuurlijk mee dat
ik snel met mijn vraag kom.
Voorlopig tikt de tijd door, dus maak
ik mij nu eerst even zenuwachtig
over het feit dat ik mijn adviesaan–
vrage op tijd de deur uit heb. Dat is
nu mijn eerste zorg. Ik zal in die
adviesaanvrage duidelijk laten
doorklinken dat de Kamer en het
kabinet het zeer op prijs zouden
stellen als men voor 3 mei reageert.
Ik zal nagaan welke juridische
mogelijkheden er zijn om die termijn
aan te scherpen. Belangrijker is
evenwel, dat de effectiviteit van het
SER-advies afneemt naarmate het
verder in de tijd na 3 mei wordt
ingeleverd. Dat praktische gegeven
zal de partners er wel toe brengen
om snel de pen ter hand te nemen.
Als het halverwege de formatie of
daarna hier binnenkomt, weet ik
zeker, dat het tij al is gekeerd. Ik zal
met klem aandringen op een snelle
reactie. Men zal daar ook wel weten
dat men bij de les moet blijven.
Voorzitter! De heer Linschoten
heeft nog een opmerking gemaakt
over de goede richting en de goede
toonhoogte. Het wordt straks heel
ingewikkeld, als het gaat om de
precieze vormgeving in de regio in
relatie tot een aantal landelijke
elementen. Naast de adviesaanvrage
aan de SER en naast het feit, dat
partijen een opvatting hebben is het
van het grootste belang, dat wij in
hetzij de missionaire fase, hetzij in de
demissionaire fase van dit kabinet
met elkaar hardop nadenken over de
vraag, wat er overigens nog moet
gebeuren.
Tijdens het debat over de
parlementaire enquête heb ik de heer
Schutte beloofd te kijken naar de
vraag hoe de aansturing van de
feitelijke reorganisatie ook door een
zekere mate van autonomie ten
opzichte van het departement en de
sociale partners een impuls kan
worden gegeven. Ik zal nagaan, in
hoeverre wij de maanden kunnen
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gebruiken om dat gesprek verder te
brengen. Straks gaat het niet alleen
om de vraag, hoe het nieuwe kabinet
omgaat met de definitieve wetgeving
en het TICA met de overgangstaak,
maar ook om de vraag, hoe een
reeks van andere vraagstukken
bestudeerd en uitgewerkt gaan
worden in wisselwerking met deze
Kamer. Wellicht kan de Kamer in de
komende maanden nog nadere
reacties geven.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, aan–
staande dinsdag te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 17.43 uur

D
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. zes brieven van de voorzitter van
de Eerste Kamer der Staten–
Generaal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 1 februari
1994 de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 22581,
23053, 23196, 23223, 23256, 23412,
23504, 23505, 23509, 22608, 23082,
23400-XI en 23282, heeft aangeno–
men.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
2. de volgende brieven:
twee, van de minister van
Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van een notitie over
de ontwikkelingen in de CVSE tussen
1990 en 1993 "Nieuwe structuren en
verantwoordelijkheden" (23400-V, nr.
55);
een, ten geleide van een Overeen–
komst inzake tijdelijke invoer, met
Bijlagen (23592, R1495);
een, van de ministers van
Buitenlandse Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking, over de
steun aan het democratiserings–
proces Zuid-Afrika (17895, nr. 91);
een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, over de
opheffing van het interregionale
rechercheteam Noord-Holland/
Utrecht (IRT) (23593);
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een, van de staatssecretaris van
Justitie, over Vietnamese asiel–
zoekers (22475, nr. 6);
een, van de minister en de
staatssecretaris van Financiën, over
renterenseignering van niet–
natuurlijke personen (17050, nr. 186);
een, van de staatssecretaris van
Financiën, met betrekking tot een
aanslag premieheffing over het jaar
1986 (23458, nr. 57);
een, van de minister van Defensie,
over het paraat stellen van een derde
bataljon mariniers (23400-X, nr. 38);
een, van de ministers van Defensie
en van Buitenlandse Zaken, over de
betrokkenheid van het parlement bij
de uitzending van militaire eenheden
(23591);
een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken en de minister
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, over biotechnologie en het
octrooi– en kwekersrecht (19744,
22604, R1435, nr. 12);
een, van de staatssecretarissen
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur, over
levensmiddelenwetgeving en
controle (23400-XIV, 23400-XVI, nr.
26);
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over de
immateriële hulpverlening aan de
naoorlogse generatie (23057, nr. 11);
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over certificatie van kwaliteits–
systemen (22113, nr. 9);
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
en de minister van Justitie, over het
gebruik van lichaamsmateriaal voor
andere doeleinden dan waarvoor het
is afgenomen (21561, nr. 19).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

twee, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van het verslag van
de Commissie voor overleg Wet op
de Onderwijsverzorging dat op 14
september 1993 en op 25 november
1993 plaatsvond;
een, over de nieuwe
verplaatsingskostenregeling voor het
onderwijspersoneel;
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het Besluit KCA-logo van
de Wet milieubeheer;
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
rapport van Knight Wendling getiteld
"Concurrerend sporen naar 95
miljoen ton in 2030 over de
Betuweroute";
een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het rapport
"Toestand van de Natuur II" dat is
opgesteld door het Informatie en
Kenniscentrum Natuur, Bos,
Landschap en Fauna;
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van het verslag van een
bezoek aan Deventer in het kader
van het programma "Multi-culturele
samenleving".
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;
4. een brief van het gemeentebestuur
van Noord-Brabant, ten geleide van
een aangenomen motie inzake
verontreiniging Maas.
Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.

3. de volgende brieven:
een, van de minister voor
Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken, ten geleide van het
rapport van de Commissie Evaluatie
Hoger Toezicht Sint Maarten;
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
een aantal brieven, waarbij de in het
Tractatenblad geplaatste tekst van
diverse, geen parlementaire
goedkeuring behoevende,
uitvoeringsverdragen op het gebied
van de ontwikkelingssamenwerking
aan de Staten-Generaal wordt
medegedeeld;

Ingekomen stukken

2 februari 1994
TK 46

46-3607

