34ste vergadering

Dinsdag 7 december 1993
Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman
Tegenwoordig zijn 135 leden, te
weten:
Achttienribbe-Buijs, Apostolou,
Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van
den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, Brouwer, M.M.
van der Burg, V.A.M. van der Burg,
Van de Camp, Castricum, De Cloe,
Dees, Deetman, Dijkstal, Doelman–
Pel, Eisma, Eisses-Timmerman, Van
Erp, Esselink, Feenstra, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Van Gijzel, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van Heemst, Van der
Heijden, Hermes, Hillen, Van der
Hoeven, Van Hoof, De Hoop Scheffer,
Van Houwelingen, Huibers, Huys,
Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee,
A. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Koetje,
Koffeman, Kohnstamm, De Kok, De
Korte, Korthals, Krajenbrink,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers,
Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van
der Linden, Linschoten, Lonink,
Mateman, E. van Middelkoop, Van
Mierlo, Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Van
Noord, Nuis, Van Ojik, Van Otterloo,
Paulis, Van der Ploeg-Posthumus, De
Pree, Quint-Maagdenberg, Reitsma,
Remkes, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes,
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Spieker, Stemerdink, Stoffelen,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar–
Boonacker, G.H. Terpstra, Tommel,
Van Traa, Tuinstra, Van der Vaart,
Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
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Verspaget, Vliegenthart, Van der
Vlies, Van Vlijmen, Vos, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Wie–
benga, Willems, Willemse-van der
Ploeg, Witteveen-Hevinga, Wolffen–
sperger, Wolters, Wöltgens, Ybema,
Van Zijl en Zijlstra,

aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.
Regeling van werkzaamheden

en de heer Lubbers, minister–
president, minister van Algemene
Zaken, mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, de heer Oe
Vries, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw
d'Ancona, minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, en de
heer Simons, staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Melkert, Van Dijk en Ockels, wegens
ziekte;
Paulis, wegens verblijf buitenslands,
van 8 t/m 14 december;
G. de Jong en Ramlal, wegens
verblijf buitenslands, de gehele
week;

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat de Commissie voor de
rijksuitgaven en de vaste Commissie
voor de volksgezondheid een
subcommissie hebben ingesteld
belast met een onderzoek naar de
besluitvorming in de volksgezond–
heid.
De leden van deze subcommissie
zijn:
G. de Jong, A. de Jong, Kamp,
Kohnstamm, Willems en Leerling.
De plaatsvervangende leden zijn:
Lansink, Netelenbos, Van Rey,
Ybema, Rosenmöller en Van der
Vlies.
Tot haar voorzitter en ondervoorzitter
heeft deze subcommissie gekozen
het lid Willems en het lid Kohn–
stamm.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Voorts stel ik de Kamer voor, onder
de conditie dat daarvoor tijd ter
beschikking is - hetgeen niet mag
worden uitgesloten - om donderdag
aan de agenda toe te voegen stuk nr.
23071, het initiatiefwetsvoorstel van
de leden Vreugdenhil en Vermeend
inzake wijziging van een aantal
belastingwetten in het belang van de
werkgelegenheid. Dit is vorige week
al aangekondigd.

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

Voorts stel ik de Kamer voor, niet
alleen vanavond maar ook morgena–
vond, zo nodig, tot na 23.00 uur te
vergaderen. Dit in verband met het
feit dat de minister-president

Regeling van werkzaamheden
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Middel en Nijland, wegens bezighe–
den elders;
Akkerman, wegens bezigheden
elders, de gehele week.

34-2587

voorzitter
aanstaande donderdag vanwege de
Europese top niet in ons midden kan
zijn en wij het afrondend debat over
de staatsrechtelijke, bestuurlijke en
staatkundige vernieuwing deze week
willen voltooien.

die brief ook ter kennis komt van de
vaste Commissie voor de buiten
landse handel.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid Rosenmöller aan de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, over de ouderen–
regeling in de Nederlandse
haven-CAO's.

de ouderenrichtlijn. Deze uitspraken
van de minister hebben nogal wat
onrust, onduidelijkheid veroorzaakt
die wat ons betreft onterecht is. Onze
stelling is dat hier appels en peren
vergeleken worden. Het betreft hier
een volstrekt vrijwillige regeling,
hetgeen betekent dat er dus ook
mensen zijn die er geen gebruik van
maken. Naar aanleiding hiervan heb
ik de volgende vragen aan de
minister van Sociale Zaken.
Kan de minister uitleggen wat
precies de argumenten zijn voor de
stelling - ik citeer zijn uitspraken
voor Radio Rijnmond - dat hier is
vooruitgegrepen op het weer in
leven roepen van de richtlijn na 1
januari en dat dit uit de haven-CAO
moet worden geschrapt? Wist de
minister dat het een vrijwillige
regeling betreft, die overigens al
jaren bestaat? Wist de minister dat
het hier een regeling betreft waarbij
de arbeidsovereenkomst met
wederzijds goedvinden wordt
ontbonden en dat de directeur van
het arbeidsbureau dus verder geen
rol speelt? Als hij dit allemaal wist,
vindt hij dan toch ook niet dat het
intrekken van de ouderenrichtlijn als
zodanig geen enkel argument kan
zijn om een vrijwillige ouderen–
regeling in de havens te dwarsbo–
men? Ten slotte: waarom vraagt de
minister nu ineens advies aan de
Sociale verzekeringsraad? Is het een
gerichte adviesaanvraag met een
standpunt namens het kabinet of is
het een open adviesaanvraag? Indien
het eerste het geval is, wat is dan het
standpunt van het kabinet? Wanneer
zal de Sociale verzekeringsraad
adviseren?

D

D

De heer Lonink (PvdA ): Dan wil ik
graag mijn verzoek zo aanpassen dat
de gevraagde brief beschikbaar is
voor de aanvang van het mondeling
overleg van woensdagmiddag en dat

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Het kabinet heeft
afgelopen vrijdag besloten om vast
te houden aan haar standpunt om de
ouderenrichtlijn per 1 januari a.s. in
te trekken. Mijn fractie steunt dat
besluit, omdat de mogelijkheid van
collectief gedwongen ontslag voor
ouderen, de 55-plussers, een vorm
van leeftijdsdiscriminatie is waar wij
eigenlijk vanaf moeten. Het
verbaasde ons dat de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft gezegd dat dit besluit ook
betekent dat een vrijwillige uittre–
dingsregeling voor ouderen die in de
onlangs overeengekomen haven–
CAO is opgenomen niet meer kan
vanwege vermeende strijdigheid met

Minister De Vries: Voorzitter! Het
kabinet heeft inderdaad afgelopen
vrijdag besloten om de ouderen–
richtlijn die reeds ingetrokken was
niet te verlengen. Dat heeft gevolgen
voor de mogelijkheden om middels
collectieve ontslagen in onevenre–
dige mate ouderen te ontslaan. De
heer Rosenmöller vroeg of die
ouderenrichtlijn wel betrekking had
op de regeling die voor de havens
was afgesproken. ik veronderstelde
dat dit het geval was. Mij is
inderdaad gebleken dat men strikt
genomen geen beroep doet op de
ouderenregeling in de havens. Dat
betekent dat er afspraken gemaakt
worden over collectiviteiten, over
jaargangen werknemers die vanaf

Tweede Kamer
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Voorts deel ik de Kamer mede, dat ik
verwacht dat dat debat over de
vraagpuntennota vanavond reeds vrij
vroeg kan aanvangen. Dit zal rond
18.30 uur zijn. De dinerpauze zal
derhalve ook vroeg zijn.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Lonink.
De heer Lonink (PvdA ): Voorzitter!
Op dit moment worden de wereld–
handelsbesprekingen gehouden, de
GATT-onderhandelingen. Deze
besprekingen zijn ook voor Neder–
land van extreem groot belang. Wij
zouden het dan ook op prijs stellen
als wij, nog voor de aanvang van het
mondeling overleg van donderdag
aanstaande met de minister–
president over de Europese Raad,
een brief mochten ontvangen over
de stand van zaken bij de GATT–
onderhandelingen, over de verhou–
ding van deze onderhandelingen tot
het Blair House-akkoord - het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
in Europa - en over de gevolgen
daarvan voor Nederland.
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar de
minister-president.
Ik voeg er nog het volgende aan
toe. De heer Lonink sprak over het
mondeling overleg van donderdag–
morgen aanstaande. Ik heb de
vergadering zodanig gepland dat de
EG-commissie woensdagmiddag
overleg kan voeren met de minister–
president. Mij is namelijk gebleken
dat de minister-president donderdag
reeds in de loop van de ochtend
moet vertrekken. Ik attendeer de
commissie erop dat er door deze
planning toch een redelijke hoeveel–
heid tijd is - zij het enigszins
geforceerd - voor het overleg ter
voorbereiding van de Europese top.

De voorzitter: Dit zal geschieden,
voor zover het in mijn bevoegdheid
ligt brieven ter kennis van andere
commissies te brengen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik heb een voorstel
met betrekking tot de stemmingen
over de begroting van het ministerie
van Buitenlandse Zaken voor het jaar
1994, stuk nr. 23400-V. De minister
heeft mij vlak voor de vergadering
doen weten dat hij het op prijs zou
stellen indien de stemming kon
worden uitgesteld tot uiterlijk
volgende week dinsdag, omdat hij
deze week voornemens is met een
voorstel te komen in verband met
het amendement-Eisma over het
consulaat in Frankfurt. Ik stel voor,
de stemmingen uit te stellen tot
uiterlijk volgende week dinsdag. Ik
wijs er met nadruk op dat wij er aan
vast moeten houden dat de
stemming over deze begroting wordt
afgerond vóór het kerstreces.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

34-2588

De Vries

voortzening is van een beleid dat al
sinds 1982 wordt gevoerd. Nu wendt
de minister zich tot de toezichtkamer
van de Sociale verzekeringsraad.
Daarbij moet toch wel worden gelet
op het feit dat zo'n beleid al twaalf
jaar bestaat. Dit is niet iets wat op
een achternamiddag is geregeld;
hierbij is een soort gewoonterecht
ontstaan. Het is belangrijk om dat
vast te stellen. Wil de minister hierop
nog reageren?

D

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

een bepaalde leeftijd zullen
uitstromen uit het personeelsbestand
in de havens. Dat is dus een
collectieve regeling, neergelegd in
een collectief arbeidscontract. De
wijze waarop dat wordt geëffec–
tueerd, heeft echter het karakter van
een individueel ontslag op vrijwillige
basis, waarvoor geen toestemming
van de directeur van het RBA wordt
gevraagd en verkregen. Dat roept de
vraag op in welke mate de bedrijfs–
vereniging bij vrijwillig ontslag in
formele zin de Werkloosheidswet
correct toepast bij het toekennen van
een uitkering. Ik heb aangekondigd,
hierover vragen te stellen aan de
SVR. Daarop heb ik de staatssecreta–
ris verzocht, de SVR een brief te
schrijven om de aandacht van de
toezichtkamer van de SVR voor dit
probleem te vragen.
In dit verband mag ik wijzen op
een discussie die in het kader van
het rapport-Buurmeijer is gevoerd.
Daarin heeft de commissie–
Buurmeijer uitgesproken, dat ervan
uitgegaan dient te worden dat bij
vrijwillige werkloosheid geen
uitkering wordt verstrekt. Dat is een
aanbeveling die volgens mij door de
Kamer en het kabinet is overgeno–
men.

D
De heer Rosenmöller (GroenLinks):
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Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn antwoorden.
Toen ik de uitspraken van de
minister in de afgelopen dagen de
revue liet passeren, kreeg ik al een
beetje de indruk dat hem de exacte
feiten niet bekend waren. Dat blijkt
ook uit dit vragenuurtje. De minister
zegt irnmers dat hij veroncierstelde
dat er een beroep werd gedaan op
de ouderenregeling, terwijl dat niet
het geval was. In die zin kan volgens
hem de conclusie niet anders zijn
dan dat het intrekken van de
ouderenrichtlijn door het kabinet als
zodanig geen enkel effect kan
hebben op de vrijwillige uittredings–
regeling voor ouderen, opgenomen
in de haven-CAO. Dat is winst. Het is
belangrijk om dit vast te stellen,
omdat hiermee verdergaande onrust
in de haven voorkomen kan worden.
Voorts zegt de minister dat de weg
naar de Sociale verzekeringsraad zal
worden bewandeld, omdat er vragen
zijn over de correcte toepassing van
de Werkloosheidswet door de
bedrijfsvereniging. Nu wij bij die
vraag zijn aangeland, mag ik toch
wel de conclusie trekken dat het
kabinet als gevolg van zijn beleid
inzake de ouderenrichtlijn geen
blokkade meer zal opwerpen voor
het voortzetten van de ouderen–
richtlijn in de haven. Verder wil ik
tegenover de minister in herinnering
roepen, dat de huidige ouderen–
regeling in de haven-CAO een

Vragen

Minister De Vries: Voorzitter! Het is
inderdaad correct, dat het niet
verlengen van de ouderenrichtlijn in
strikte zin geen effect heeft op deze
vrijwillige regeling, omdat men
daarbij geen gebruik maakte van de
ouderenrichtlijn. Indien het kabinet
mijn voorstel had gevolgd om aan
het toepassen van de ouderen–
richtlijn de voorwaarde te verbinden,
geen loonsverhoging te realiseren en
dus de nullijn te hanteren, zou men
dus ook niet worden geconfronteerd
met die voorwaarde. Als dat wel het
geval was geweest, zou de regeling
in de havens overigens op die grond
al in strijd zijn met de aldus
verlengde ouderenregeling. Daar
bestaat immers de voor meer jaren
geldende afspraak dat loonsverho–
gingen wel worden gerealiseerd, wat
de heer Rosenmöller ongetwijfeld
bekend is. De vraag is dus, meer
specifiek, of de bedrijfsvereniging
correct handelt bij het verstrekken
van een werkloosheidsuitkering. Op
dat punt zijn er bij mij twijfels. Dat is
ook de reden waarom wij de
aandacht van de toezichtkamer voor
deze situatie vragen. Pas wanneer
die twijfels eventueel weggenomen
zouden zijn, kunnen er meer
definitieve conclusies worden
getrokken over de vraag of deze
regeling wel of niet iets in de weg
gelegd zou moeten worden. De heer
Rosenmöller wijst er terecht op dat
het een praktijk is die vanaf 1982
bestaat. Kennelijk is die praktijk ook
betrokken in een onderzoek van de
parlementaire enquêtecommissie. De
parlementaire enquêtecommissie
had daarover ook een opvatting. Die
opvatting heb ik zojuist geciteerd. De
Kamer heeft zich, dacht ik, achter die
opvatting gesteld.

D
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De WD-fractie zou het
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Linschoten
interessant vinden om wat meer
expliciet de opvatting van de
minister zelf met betrekking tot die
twijfels te vernemen. Mag ik hetgeen
de minister zojuist heeft gezegd in
die zin uitleggen dat de minister in
ieder geval van mening is dat er in
alle gevallen waarin sprake is van
vrijwillig ontslag geen sprake
behoort te zijn van een werkloos–
heidsuitkering?

D

In stemming komt het wetsvoorstel.

Minister De Vries: Nog niet!

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

D

Minister De Vries: Wij 'nebben naar
aanleiding van het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie op
25 november een brief aan de SVR
geschreven die al zijdelings
betrekking heeft op deze problema–
tiek. In die brief hebben wij ook
aangedrongen op een kaderregeling
sanctiebeleid. Wij hebben de SVR
gevraagd om nog voor het eind van
dit jaar ons daarover te informeren.
Bij die gelegenheid verwacht ik ook
het antwoord op deze vraag te
krijgen.

Minister De Vries: Zo algemeen
niet. Er kunnen situaties zijn van
vrijwillig ontslag - heb ik mij
inmiddels laten uitleggen - waarin
het wel correct is dat er een
werkloosheidsuitkering wordt
toegekend. Er kunnen zich in het
geval van vrijwillig ontslag situaties
voordoen waarbij een beperkte
sanctie op zijn plaats is en er kunnen
zich bij vrijwillig ontslag ook situaties
voordoen waarbij het verstrekken
van een uitkering niet op zijn plaats
is. Nogmaals, ik zal op dit punt pas
meer specifiek kunnen antwoorden
nadat ik de opvatting van de
toezichtkamer daarover heb
ontvangen.

D
Mevrouw Schimmel (D66 ):
Voorzitter! Ik zou de heer De Vries
willen vragen of het afschaffen van
de ouderenrichtlijn eigenlijk wel zin
heeft nu in de praktijk blijkt dat
bedrijven via eigen afspraken in feite
de situatie die door de ouderen–
richtlijn werd geregeld, kunnen laten
voortbestaan.
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Minister De Vries: De vraag van
mevrouw Schimmel is voor mij
aanleiding geweest om die stap in de
richting van de SVR te zetten waar ik
zojuist melding van heb gemaakt.

D
De heer Van Hoof (VVD ): Voorzit–
ter! De minister heeft aangegeven
dat er situaties zijn waarin vrijwillig
ontslag wel aanspraak zou geven op
een WW-uitkering. Kan hij ook
aangeven of dat van toepassing is op
de situatie in de Rotterdamse en
Amsterdamse havens?

Tweede Kamer
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De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Wanneer denkt de minister dat wel
aan te kunnen geven?

D

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Machtigingswet
PTT Nederland NV, de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen,
de Postwet en de Wet op de
omzetbelasting 1968 in verband
met de beursgang van Konink–
lijke PTT Nederland NV (Wet
baursgang KPN) (23222), en over:
- de motie-Koetje c.s. over participa–
tie van de bevolking in de aandelen–
emissie (23222, nr. 8);
- de motie-A. de Jong c.s. over het
verwerven van aandelen in eigen
bedrijf door het KPN-personeel
(23222, nr. 9);
- de motie-A. de Jong/Koetje over
lastenverlichting in het kader van het
vervallen van de BTW-vrijstelling
voor opgedragen telecommunicatie–
diensten (23222, nr. 10).

In stemming komt de motie-Koetje
c.s. (23222, nr. 8).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-A. de
Jong c.s. (23222, nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-A. de
Jong/Koetje (23222, nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
Aan de orde zijn de stammingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Werkloosheids–
wet (wijziging wekeneis)
(23415).
(Zie vergaderïng van 2 december
1993.)
De artikelen I t/m V en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
WD, de SGP, het GPV, de RPF en de
PvdA voor het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

(Zie vergadering van 2 december
1993.)

D
De voorzitter: Het amendement van
de leden A. de Jong en Koetje (stuk
nr. 6) is in de vergadering van 2
december jl. door de regering
overgenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Brieven van de voorzitter
inzake de afhandeling van
Vraagpuntan en aanbevelingen
(21427, nrs. 73 an 74).
De voorzitter: Ik stel voor, conform
deze brieven te concluderen.

De artikelen I t/m V en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

Daartoe wordt besloten.

Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing
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voorzitter

De heer Dees (WD ): Mijnheer de
voorzitter! Het vorige jaar hebben wij
op een nogal fundamentele wijze
gedebatteerd over de kerntaken van
de overheid op het terrein van het
welzijn. Over bepaalde hoofdpunten
waren wij het eens. De inzet van dat
debat had betrekking op een
respectabel verschil van inzicht
tussen de minister enerzijds en de
meerderheid van de Kamer
anderzijds. De minister wilde de
kerntaken van de overheid vooral
toespitsen op de financiering van
projecten, experimenten en
onderzoek terwijl ik, samen met de
collega's Vliegenthart van de PvdA
en Frissen van het CDA, een motie
indiende waarin ook het in stand
houden van de sociaal-culturele
infrastructuur als een kerntaak van
de rijksoverheid werd bestempeld.
Wordt deze motie naar letter en
geest uitgevoerd, zo is onze vraag. In
de memorie van toelichting wordt op
deze vraag geen ondubbelzinnig
antwoord gegeven. Enerzijds - en
daar zij wij blij mee - schrijft de
minister dat de rijksoverheid een
lichte sociaal-culturele infrastructuur
op landeiijk niveau in stand moet
houden. Dat lijkt op uitvoering van
de motie, voorzitter. Echter,
anderzijds wordt elders in de
memorie van toelichting deze
kerntaak niet expliciet toegevoegd
aan het lijstje van al eerder
geformuleerde kerntaken voor het
welzijnsbeleid. Waarom is, ter
voorkoming van elk misverstand, het

dicturn van de motie niet letterlijk
opgenomen in deze opsomming van
kerntaken? Daarmee zou veel
onzekerheid worden weggenomen.
In feite is nu de onzekerheid nog
vergroot door het antwoord van de
minister op onze vraag om per
cluster aan te geven welk deel van
de subsidies voor 1994 moet worden
beschouwd als basisfinanciering
voor de infrastructuur en welk deel
als projectsubsidies. Immers, de
minister antwoordt dat behalve voor
het cluster vrijwilligerswerk deze
verhouding verder nog nergens is
vastgelegd. Wij vinden dit uiterst
merkwaardig omdat 1994 zeer nabij
is. De verschillende organisaties
behoren toch tijdig te weten waar zij
aan toe zijn. Ik nodig de minister uit
hierover een uiteenzetting te geven.
Die wens wordt nog versterkt
doordat ik hedenochtend uit de sfeer
van de identiteitsgebonden
jeugdorganisaties vernam, dat voor
hun cluster in het geheel geen
basisfinanciering zou gelden, maar
alleen projectsubsidies. Dat zou in
strijd zijn met de motie, maar ik geef
de minister graag alle kans om hier
uitvoerig zowel op de theorie als de
praktijk in te gaan. Uiteraard zal ik
pas dan conclusies kunnen trekken.
Er is veel kritiek op de bezuinigin–
gen in de welzijnssector. Er wordt
bezuinigd op het ouderenbeleid, op
de jeugdhulpverlening, op de
voorzieningen voor maatschappelijke
opvang, op de sport en naar het zich
laat aanzien ook op de kinderopvang.
Er blijft bijna geen sector buiten
schot. De Vereniging van Neder–
landse gemeenten en het Interpro–
vinciaal overleg spreken in dit
verband van een onaanvaardbare
aantasting van de sociale infrastruc–
tuur en van een schending van de
afspraken in de bestuursakkoorden.
Ook de fractie van de WD heeft
kritiek op de voorgestelde bezuinigin–
gen. Ik wil de kritiek in dit debat
groeperen rondom een drietal
thema's: in de eerste plaats de
strijdigheid met de bestuurs–
akkoorden, in de tweede plaats
inhoudelijke bezwaren tegen enkele
belangrijke bezuinigingen en in de
derde plaats de keuze voor de
kaasschaafmethode als bezuinigings–
methode.
Het eerste punt is dus de
strijdigheid met de bestuurs–
akkoorden die zijn afgesioten met de
provincies en de gemeenten. In die
akkoorden is onder meer vastgelegd,
dat op specifieke uitkeringen slechts

mag worden gekort in samenhang
met aanpassing van de regelgeving
en voorts dat bezuinigingen niet
zullen worden gerealiseerd door het
achterwege laten van de prijscom–
pensatie maar door volume–
maatregelen.
De fractie van de WD vraagt de
minister waarom niet is voldaan aan
de afgesproken criteria. Het
tegendeel blijkt waar te zijn. Er wordt
vooral bezuinigd via algemene
kortingen op de subsidies. Prijscom–
pensatie wordt niet toegekend.
Deregulerende voorstellen tot
aanpassing van de wet– en regelge–
ving worden niet in het vooruitzicht
gesteld. Zelfs in de ontwerp–
Welzijnswet, die wij binnenkort
behandelen, behoudt de rijksover–
heid bevoegdheden om bijvoorbeeld
kwaliteitseisen te stellen aan lokale
voorzieningen waarvoor de
gemeenten de beleids–
verantwoordelijkheid dragen. Naar
de mening van de fractie van de WD
kan dit zo niet. Je kunt niet tegelijker–
tijd bezuinigingen op de gemeenten
afwentelen en via rijksvoorschriften
allerlei eisen aan de gemeentelijke
voorzieningen stellen. In een situatie
van onvermijdelijke bezuinigingen
dient dan eerder voor een integrale
decentrale beleids–
verantwoordelijkheid voor provincies
en gemeenten te worden gekozen,
waarbij alle centrale voorschriften
worden afgeschaft en men op
gedecentraliseerd bestuursniveau
dezelfde afweging kan maken ter
zake van het niveau van de subsidie,
de omvang van de voorzieningen en
de kwaliteit van de voorzieningen.
Dat is pas echte decentralisatie. Hoe
denkt de minister over dit voorstel?
In de tweede plaats vindt de
fractie van de VVD een deel van de
bezuinigingen om puur inhoudelijke
redenen niet aanvaardbaar. Ik denk
daarbij vooral aan de bezuiniging op
de voorzieningen voor de meest
kwetsbare groepen in onze samenle–
ving, zoals dak– en thuislozen,
zwerfjongeren en al degenen die
crisisopvang of een dak boven hun
hoofd behoeven. Juist in deze sector
zijn er grote capaciteitstekorten en is
er een ongelijke spreiding van de
voorzieningen over het land. Alleen
al om deze inhoudelijke reden
begrijpen wij de bezuinigingen op
deze voorzieningen niet.
Maar ook politiek gezien is dit
voorstel van de minister zeer
merkwaardig. Immers, een eerdere
poging van de minister om op de
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Aan de orde is de behandeling van:
- het deel Welzijn en Cultuur
van het wetsvoorstel Vaststel–
ling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XVI (Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) voor het jaar 1994
(23400-XVI);
- het deel Welzijn en Cultuur
van het wetsvoorstel Wijziging
van de bagroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XVI (Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23287).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
Voorzitter: Castricum
D

34-2591

Dees
maatschappelijke opvang te
bezuinigen stuitte twee jaar geleden
in de Kamer op breed verzet. Via een
amendement uit de Kamer is die
bezuiniging toen niet dootgegaan.
Ook nu dient volgens mijn fractie
deze bezuiniging niet door te gaan.
Sterker nog, voor deze sector moet
juist extra geld worden uitgetrokken.
In een amendement, dat ik al heb
ingediend, stellen wij voor in totaal
10 mln. extra in de begroting uit te
trekken voor de maatschappelijke
opvangvoorzieningen. Dat bedrag
bestaat dan uit 1,9 mln. voor het
schrappen van de bezuiniging en 8,1
mln. voor extra capaciteits–
uitbreiding, het witte-vlekkenplan.
Over de dekking zal ik later in mijn
betoog spreken. Overigens is de
WD-fractie bereid - dit geldt ook
voor andere amendementen - met
andere fracties in de Kamer daarover
te spreken en eventueel gezamenlijk
op te trekken.
Ook wat de bezuinigingen op de
bejaardenoorden betreft heeft de
WD-fractie vergelijkbare bezwaren.
Na alle politieke en maatschappelijke
protesten tegen de aanvankelijk
voorgenomen bezuiniging gaat
weliswaar een deel van die
bezuiniging niet door, niaar is voor
1994 toch 40 mln. als bezuiniging
blijven staan. Gezien de demografi–
sche ontwikkelingen, de toegenomen
zorgbehoefte en de verdere
beleidsontwikkelingen in de richting
van woon-zorgcomplexen, vinden wij
deze bezuiniging niet verantwoord.
Overigens is een eerder verwijt van
de minister aan de WD-fractie,
namelijk dat deze zich eerder niet
zou hebben verzet tegen deze
bezuiniging uit de Tussenbalans,
volstrekt onjuist. Ook in december
1991 diende de WD-fractie bij de
begrotingsbehandeling een
amendement in om deze bezuiniging
ongedaan te maken. Nu hebben wij
wederom zo'n amendement
ingediend.

De heer Dees (WD): Omdat het nu
het moment is om over die

onderwerpen te spreken. Wij hadden
het eerder kunnen doen. De WD
heeft dat ook gedaan. Wij hebben bij
de algemene politieke beschouwin–
gen, de dag na Prinsjesdag, een
motie ingediend om de gehele
bezuiniging niet door te laten gaan.
Toen is door de minister-president
geantwoord: wij moeten eerst met
iedereen gaan praten. Dat vonden
wij niet de beste oplossing. De WD
heeft toen voorgesteld om over de
motie te stemmen. De motie werd
helaas verworpen. Wij hebben
daarna aangekondigd dat wij er bij
de begrotingsbehandeling, dus nu,
nader op zouden ingaan. Overigens
blijkt mij ook uit brieven uit de
bejaardensector dat men het
bijzonder op prijs zou stellen als deze
bezuiniging ongedaan wordt
gemaakt. Men vindt dat zorg–
inhoudelijk ook noodzakelijk. Een
recente brief van de provincie
Groningen wijst ook in de richting
van de onwenselijkheid van deze
bezuiniging.
Verder sprekend over de voorge–
stelde WVC-bezuinigingen is ons
derde bezwaar dat de minister
nagenoeg alle voorzieningen over
dezelfde bezuinigingskam scheert,
zonder voldoende weging van
prioriteit: gelijke subsidiekortingen
voor iedereen en geen prijscompen–
satie. In eerdere begrotingen wees
de minister de kaasschaafmethode
af. Nu, in wat toch het oogstjaar zou
moeten zijn, wordt dit beleidsarme
beleidsinstrument uit de keukenla
gehaald. De VVD-fractie bepleit in
ieder geval meer geld voor de
maatschappeiijke opvang–
voorzieningen en geen bezuinigingen
op de bejaardenoorden. Ook
bepleiten wij dat de zogenaamde
groeigelden voor de medische
kleuterdagverblijven reeds in 1994
beschikbaar komen voor projecten in
Groningen en Noord-Holland. Op
deze drie onderdelen heeft mijn
fractie reeds amendementen
ingediend. Ook op enkele kleinere
onderdelen bepleit de WD-fractie het
ongedaan maken van bezuinigingen.
Ik doel dan op het handhaven van de
subsidie voor het maatschappelijk
werk voor kermisexploitanten - de
Kamer heeft ook daarover in het
verleden reeds uitspraken gedaan op het verschuiven van de ingangs–
datum van de bezuiniging op de
organisaties van de CNV– en
FNV-jongeren van 1 januari naar 1
juli, omdat er nog een subsidie–
regeling moet worden vastgesteld.

en op het ongedaan maken van de
subsidiekortingen op de Anne
Frank-stichting, het kamp Westerbork
en het Nationaal comité 4 en 5 mei.
Vooral op deze laatste punten zou de
WD-fractie het op prijs stellen als de
minister, gehoord de Kamer, zelf met
een nota van wijziging komt. Dat
geldt echter natuurlijk ook voor de
overige punten. De WD wil over
deze voorstellen een constructief
debat aangaan.
Er wordt niet bezuinigd op de
begrotingsartikelen die betrekking
hebben op projecten, experimenten
en onderzoek. Zie ik het goed, dan
gaat het alleen al in de welzijnssector
om 90 mln. Kan de minister
uiteenzetten of het, gezien alle noden
in het uitvoerende werk, wel
verantwoord is om deze post
volstrekt onaangetast te laten en er
dus niet op te bezuinigen? Is de
minister niet veel te optimistisch in
haar veronderstelling dat gemeentes
geslaagde projecten en experimen–
ten zullen kunnen overnemen, zeker
nu rijksbezuinigingen wederom naar
de lokale overheid worden doorge–
schoven? Zij hebben zo steeds
minder financiële mogelijkheden om
geslaagde experimenten die tijdelijk
door de rijksoverheid worden
betaald, over te nemen of een
vervolg te geven.
Over de dekking van de door ons
ingediende amendementen maak ik
de volgende opmerkingen. Ook de
fractie van de VVD beseft dat de
marges voor verschuivingen binnen
de begroting uiterst smal zijn. Het
gaat ons om een scherpere
prioriteitenstelling, waarbij wij het
verantwoord vinden dat een deel van
de 200 mln. voor arbeidsmarktbeleid
wordt besteed aan maatschappelijke
opvang, bejaardenoorden en
jeugdhulpverlening. Ik verwijs naar
de amendementen die ik heb
ingediend en die een beslag van een
goede 50 mln. leggen op die pot van
200 mln.
Voor de kleinere begrotings–
wijzigingen die ik heb voorgesteld en
met naam en toenaam heb
genoemd, stel ik de minister voor,
zelf met begrotingswijzigingen te
komen, met als dekking een klein
deel van de gelden die zijn uitgetrok–
ken voor projecten, experimenten en
onderzoek. Dit tast die pot slechts
voor een beperkt deel aan.
Na bestudering van de begrotings–
stukken in september verkeerden
velen in de veronderstelling dat het
kabinet meer geld voor kinderopvang
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Mevrouw Vliegenthart (PvdA): De
meeste provincies hebben hun
plannen voor het komende jaar al
afgerond. Zij hebben rekening
gehouden met de bezuinigingen die
in deze Kamer geaccordeerd zijn.
Wat is voor de heer Dees de reden
om alsnog, dus nadat de bezuinigin–
gen verwerkt zijn, dit punt aan de
orde te stellen?

34-2592

Dees

De heer Esselink (CDA)

op dit belangrijke onderwerp kunnen
terugkomen.
Ten slotte kom ik bij het gerucht–
makende interview in Vrij Nederland
met Hans en Hedy, met Hans, die
opstapt, en met Hedy, die op stap
gaat. In dit interview klagen de
bewindslieden over welhaast alles en
iedereen, behalve over zichzelf. Het
speldengeld is op en het CDA krijgt
de schuld. Ik laat dit maar voor wat
het is. De fractie van de WD kan de
laatdunkende opmerkingen van de
minister over de rol van de Kamer
echter niet zomaar laten passeren. Ik
heb het dan over uitspraken als: "het
gemak waarmee de Kamer voor
lobby's zwicht" en "kamerleden die
overstag gaan zodra het zwaar weer
wordt". Ook individuele kamerleden
moeten het in dat interview ten
onrechte ontgelden. Wie de dossiers
kent, weet dat de minister op diverse
punten de plank faliekant misslaat.
Wat meer zelfkritiek en wat meer
respect voor de gekozen volksverte–
genwoordiger zou haar sieren. Maar
misschien verandert dat vanzeif als
de minister een der onzen is.

had uitgetrokken. In de begroting
werd immers gesproken van
financiële intensiveringen, nieuwe
stimuleringsmaatregelen en extra
middelen voor kinderopvang. Zowel
de Vereniging van Nederlandse
gemeenten als de sector kinderop–
vang van de VOG toont echter
cijfermatig aan dat er in de komende
jaren geen extra geld wordt
uitgetrokken, maar juist fors wordt
bezuinigd. Kloppen de berekeningen
van de VOG en de VNG? Waarom is
in de begrotingsstukken een geheel
ander, rooskleurig beeld opgeno–
men? Ik wacht de antwoorden van
de minister op deze twee vragen af,
voordat ik een politieke conclusie
trek.
In de memorie van toelichting
meldt de minister dat zij de verdere
uitbouw van het Fonds voor de
topsporter met name via bijdragen
van derden nauwlettend zal blijven
volgen. Goedkoper kan het welhaast
niet. Ik bedoel dit zowel letterlijk als
figuurlijk. Voor het fonds is 60 mln.
nodig, zegt de minister. Vorig jaar
heeft de Kamer 5 mln. vrijgemaakt
en de sport zelf volgde via de
Sporttotalisator met eveneens 5 mln.
Hoe denkt de minister dat de
resterende 50 mln. bij elkaar wordt
gehaald en wanneer zal dit gebeurd
zijn?
De minister spreekt in de stukken
van mogelijke bijdragen van andere
departementen. Deze zinsnede trof

ons bijzonder, omdat wij vorig jaar in
een concreet plan en in amendemen–
ten bijdragen van de ministeries van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en van Onderwijs en Wetenschappen
hebben voorgesteld. Dit voorstel
werd toen helaas verworpen. De
fractie van de VVD vreest dat het
Fonds voor de topsporter er niet
komt, zolang een concreet plan voor
de voeding ervan ontbreekt. Is de
minister ertoe bereid, actief het
voortouw te nemen voor de
opstelling van zo'n plan en is zij
ertoe bereid, de eerdere suggesties
van de WD inzake het terugploegen
van geld uit de sociale uitkeringen en
de studiefinanciering in nadere
studie te nemen?
Wegens tijdgebrek kan ik niet
uitvoerig op de monumentenzorg
ingaan. De minister heeft ons
recentelijk een belangrijk document
op dit terrein toegestuurd. Wij zijn
geschrokken van de situatie in de
monumentenzorg. Uit het rapport
blijkt weliswaar dat in het verleden
heel veel vruchtbare inspanningen
zijn gedaan, maar dat er nog steeds
een grote kloof is tussen datgene
wat bouwkundig nodig is om onze
historische monumenten in stand te
houden, en de beperkte financiële
mogelijkheden. Ik vraag de minister,
in haar antwoord nader op het
rapport in te gaan. Misschien kan zij
wat voorzetten voor een nader debat
geven, zodat wij in tweede termijn

De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
Cultuur is de stijl van een samenle–
ving, zo wordt wel gezegd. En je
vraagt dan: wat is de stijl van de
Nederlandse samenleving anno
1993? Is er eigenlijk nog een stijl? Of
kennen we vandaag vele stijlen en
dus nauwelijks of geen eigen stijl
meer?
Kijken en luisteren naar de
Nederlandse televisie doet je vaak tot
die conclusie komen. Is het
Nederlands geworden tot ondertite–
ling in plaats van mededrager van
onze eigenheid, ook in de zich
vormende Europese Unie? Je hoeft
maar even buiten onze grenzen te
zijn geweest, voorzitter, om het weer
te weten. Er is een Nederlandse
cultuur en knokken voor onze taal,
ook in Europa, is dus nodig.
De Nederlandse samenleving is
een weldadig tolerante ten opzichte
van allen die hier zijn. Ook daarin
onderscheidt ze zich. Het is een
samenleving die zich gevormd heeft
in de sporen van de joods/christelijke
traditie die ons leert, recht te doen
aan allen en in het bijzonder aan
onderdrukten, aan dè en hèt zwakke.
Een traditie om te leven uit en
tegelijkertijd te werken aan een
wenkend toekomstperspectief van
een wereld waarin een ieder tot zijn
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34-2593

Easelink

of haar recht komt in het volste
vertrouwen dat wie daarin gelooft,
wie daaraan werkt en wie van
daaruit leeft, zo'n samenleving
vandaag al ervaart.

De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
Ik spreek over de joods/christelijke
traditie omdat ik dat zo ervaar. Dat is
mijn typering van de Nederlandse
samenleving zoals ik die vanuit de
christen-democratie ervaar. Zo wens
ik die traditie hier neer te zetten en
mevrouw Versnel mag dat anders
doen.
Voorzitter! Ik ga dus met mijn
typering verder. Ik spreek dan ook
over een samenleving waarin velen
zich deel weten van een minderheid,
een kleine groep in het grote geheel.
Groepen die emanciperen en zich
aansluitend zelfbewust weven tot het
geheel van wat wij vandaag zien als
de Nederlandse gemeenschap. Een
gemeenschap die zich elke dag
opnieuw vormt in kleine en grotere
kringen van mensen in een
onophoudelijk proces van mannen
en vrouwen die hun plek zoeken,
vinden en soms weer laten schieten;
waaraan zeer velen hun bijdrage
leveren maar sommigen niet; waarin
velen zich welbevinden maar een
toenemend aantal ook niet. Naar die
laatsten gaat de aandacht van de
overheid in de eerste plaats uit. Wie
niet op eigen kracht mee kan, wordt
geholpen om dat zo snel mogelijk
wel te kunnen. Afhankelijk zijn van
de overheid is voor niemand goed,
niet voor je eigen zelfbewustzijn en
niet voor de samenleving als geheel.
Mensen zijn immers in de eerste
plaatst zelf verantwoordelijk voor
hun eigen welzijn en voor dat van de
menseri om hen heen. Zij willen dat
ook weten. De overheid komt pas in
beeld als het maatschappelijk
initiatief het om wat voor reden dan
ook af laat weten. Dat geldt voor
gezeten burgers en voor hen die bij
ons komen zitten. Dat geldt voor
jongeren en voor ouderen, ook
wanneer krachten afnemen.

Opkomen voor jezelf in menig
opzicht is goed en doet goed.
Het CDA wil dat het rijkswelzijns–
beleid een bijdrage levert aan het
samenleven van mondige mensen,
die ieder zo hun eigenaardigheid
inbrengen en die er op die manier
een gemeenschap van maken die
zich onderscheidt, een eigen stijl
heeft, waardevol is omdat ze
waarden herkent en erkent. En
waarin de overheid mensen zo nodig
bij die waarden bepaalt, hen bij de
les houdt. Een gemeenschap die niet
in zichzelf gekeerd is, maar openstaat
voor hen voor wie elders geen plek
is. Een gemeenschap die uitnodigt
tot creativiteit, tot scheppen, tot
bouwen aan en naar de toekomst.
Kortom, een samenleving die
uitstraalt naar allen: het is goed dat
je er bent en je bijdrage wilt leveren.
Het CDA vindt dat het geherorga–
niseerde rijkswelzijns– en cultuur–
beleid een goede poging doet
mensen en groepen van mensen op
het spoor te brengen en te houden
van de samenleving die allen nodig
heeft, waaraan allen deel kunnen en
moeten hebben. Innovatieve wegen
zijn bewandeld, denk aan de
Opstap-projecten en wat daar
achteraan is gekomen. Met de nota
Samenwerken langs nieuwe wegen
is een oriëntatie gekozen die geen
overspannen verwachtingen wekt
van wat rijksbeleid nog vermag,
maar die tegelijkertijd wel beschrijft
wat in rede verwacht kan en ook
moet worden. Er zijn ook duidelijke
keuzen in gedaan die doorwerken in
het beleid van vandaag. De
decentralisatie van de uitvoering van
beleid is goeddeels afgerond. De
sociale vernieuwing heeft mede als
katalysator gefungeerd en zoekt zijn
weg op lokaal niveau verder. De
bijdrage van WVC daaraan had
wellicht wat nadrukkelijker kunnen
zijn.
De wetgeving op het terrein van
de oorlogsgetroffenen is aangepast
en de reorganisatie van de
uitkeringsorganisatie is afgerond. De
beoogde versnelling in de afhande–
ling van aanvragen is ondanks de
enorm gestegen uitvoeringskosten
nog niet ten volle bereikt. Verdere
stroomlijning lijkt onontkoombaar.
Versobering van de uitkeringen van
de Wet buitengewoon pensioen door
rekening te houden met de gevolgen
van valutakoerswijzigingen zou
tegelijkertijd kunnen worden
overwogen. Wat vindt de minister
van zo'n suggestie? Heroverweging
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Mevrouw Versnel Schmitz (D66):
Voorzitter! Waarom spreekt de heer
Esselink die een heel mooie inleiding
houdt, uitsluitend over de joods/
christelijk en niet over een humanis–
tische traditie? Ik bedoel dan niet de
engzijdige traditie met het "kopje"
humanistische traditie maar ik duid
op bijvoorbeeld Descartes en
geestverwanten. Zou hij die traditie
niet willen meenemen in dat denken?

verdient wellicht ook het besluit een
subsidie aan de Stichting Elah te
beëindigen. Wat is daarbij de stand
van zaken?
Niet afgerond is de herziening van
het ouderenbeleid. Blonk de nota
Ouderen in tel al niet uit in duidelijk–
heid, ook de vervolgstappen behoren
niet tot de gelukkigste van de
minister. De commotie over de
WBO-bezuinigingen en de woon–
zorgcomplexen liggen nog maar net
achter ons. De CDA-fractie meent dat
met weer een nieuwe adviescommis–
sie, waarin overigens de ouderen zelf
ontbreken, wat mij betreft een pijnlijk
punt, geen goede weg is ingeslagen.
Die fase kan gemist, leidt slechts tot
tijdverlies. Er dient nu snel duidelijk–
heid te worden verschaft door
uitwerking van de beleids–
voornemens. Ziet de minister kans in
elk geval voor de komende kabinets–
formatie de nodige helderheid te
verschaffen, zodat alsdan wel
besluiten kunnen worden genomen?
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Bij
het in oktober gehouden debat over
de ouderenzorg is al uitvoerig in de
Kamer gesproken over het instellen
van die adviescommissie. De
CDA-fractie heeft het toen niet nodig
gevonden om de Kamer om een
uitspraak te vragen om dat pad
gewoon maar te verlaten. Waar wij
toen allemaal al wisten dat deze kant
opgegaan zou worden, vind ik het
een beetje vreemd om daar nu nog
een keer op terug te komen.
De heer Esselink (CDA): Wij hebben
bij die gelegenheid volstrekt helder
aangegeven dat wat ons betreft zo'n
adviescommissie slechts tot
vertraging leidt, dat alle informatie
voorligt en dat het erop aankomt om
met de gegevens die er zijn tot een
uitwerking van de beleids–
voornemens te komen.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Die
stelling van uw fractie was buitenge–
woon helder, maar daarna heeft nog
een uitgebreide discussie plaatsge–
vonden die heeft geresulteerd in een
aantal conclusies. Het had voor de
hand gelegen dat u op dat moment,
als u per se vond dat een dergelijke
adviescommissie niet moest worden
ingesteld, dit aan de Kamer had
voorgelegd.
De heer Esselink (CDA): Ik ben
bezig met een beoordeling van de
stand van zaken rond het beleid,
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Esselink
samen beoordelen of hetgeen ik
gezegd heb, spoort met wat er in die
brief staat. Gelet op de goede
samenwerking binnen de coalitie,
hoop ik dat dit het geval is. Ik wil de
eindigen met de vraag, wat het
overleg met de Nevis tot nu toe heeft
opgeleverd. Ik neem aan dat dit in
die brief staat. Ik zal de brief lezen.

toegespitst op het ouderenbeleid. Ik
meen dat ik dan terecht kan
terugkomen op onze kritiek op het
instellen van een adviescommissie,
die wij niet via een kameruitspraak
hebben trachten te verhinderen, daar
heeft mevrouw Vliegenthart gelijk in.
Ik zou de minister willen vragen, het
voora! daarheen te leiden dat, na
ommekomst van de verkiezingen en
het werken aan een nieuwe regering
en een nieuw regeerakkoord, alle
uitwerkingsvoorstellen beschikbaar
zijn, inclusief de financiële conse–
quenties van een en ander, zodat wij
dan wèl met elkaar tot besluitvor–
ming kunnen komen.
Over geld gesproken rijst de
vraag, hoe het zit met de aanspraak
van de Federatie ouderenbonden op
de PEO-middelen. Naar verluidt is de
indertijd toegezegde aanspraak van
0,6 mln. slechts voor 0,4 mln. per
jaar ingelost. Kan dat alsnog worden
rechtgetrokken?
Het stoort ons in toenemende
mate dat over ouderen, ouder
worden, vergrijzing van de samenle–
ving steeds wordt gesproken in
problematische zin. Voor velen is die
levensfase een nieuwe uitdaging.
Voor de samenleving als geheel kan
het dat ook zijn, mits als zodanig
benaderd. Wat kunnen ouder
wordende mensen ons bieden aan
ervaring, kennis, vrijwilligerswerk,
etcetera? Hoe maken wij de
demografische verandering tot een
lust in plaats van die alleen maar te
zien als een last? De overheid moet
af van het over ouderen spreken als
een probleem. Daarmee doe je hun
onrecht en de samenieving te kort. In
dat verband zou ik de minister willen
vragen, hoe het staat met de bij de
Wet gelijke behandeling toegezegde
notitie over discriminatie van
ouderen. Het kabinet heeft met zijn
besluit over de zogenaamde
ouderenrichtlijn terecht in de geest
van die wet gehandeld.
Voorzitter! Over de zojuist en veel
te laat verschenen nota De jeugd
verdient de toekomst praten wij op
een ander moment verder. Dat geldt
niet voor enkele besluiten die de
minister, vooruitlopend op de nota,
in de begroting heeft verwerkt. Ik
wijs in dit verband op de bezuiniging
op de jongerenorganisaties van
FNV/CNV. De Kamer heeft die al
eerder gecorrigeerd omdat met hen
eerst een bijdrageregeling moest
worden getroffen - collega Dees
wees daarop reeds - en omdat de
activiteiten van grote waarde worden

geacht. De fractie van het CDA
meent dat, zolang de nota niet is
besproken en de regeling er niet is,
van bezuiniging geen sprake kan zijn.
Ervan uitgaande dat de minister kans
ziet de regeling begin 1994 af te
ronden, aanvaarden wij voorlopig
een bezuinigingstaakstelling, echter
pas ingaande 1 juli 1994, zodat wij er
hier eerst over kunnen praten.
Voorzitter! Mijn volgende
opmerking betreft de bezuiniging op
internaten voor schipperskinderen. Er
wordt al jaren met het betrokken
werkveld gedelibereerd over een
herstructurering, mede om de
groeiende overcapaciteit aan te
pakken. Dat rechtvaardigt op zichzelf
actie van de minister; ook stevige
actie en voor de internaten een
inspanningsverplichting om op korte
termijn met resultaten te komen, ook
in financiële zin. De bezuiniging die
dan kan worden gerealiseerd, is voor
ons uitkomst van dat
herstructureringsproces en geen doel
op zichzelf. De fractie van het CDA
hanteert de volgende uitgangspunten
bij de beoordeling van het resultaat.
Voor de ouderbijdrage geldt dat
deze gebaseerd moet blijven op de
thuis - dus aan boord - uitgespaarde
kosten en op het inkomen van de
ouders. Voor de herstructurering via
de Nevis (de koepel van de
internaten) geldt, dat het beoogde
bedrag per kindplaats - structureel
gemiddeld ƒ 28.480 per jaar - voor
ons acceptabel is. Daarmee moet
fatsoenlijke opvang gerealiseerd
kunnen worden. In hoeverre voor de
overgangsfase extra middelen nodig
zijn, zal uit de herstructurering
moeten blijken. Complicerend is wel,
dat de omstandigheden waarin de
internaten qua huisvesting en
financiering verkeren, nogal
verschillen. Hier wreekt zich opnieuw
beleid ad hoc van de regering.

De heer Esselink (CDA): Ik dank
collega Dees voor deze handreiking.
Ik zal de laatste zin van dit blokje nog
uitspreken en dan gaan wij straks

De heer Esselink (CDA): Wie ben ik,
voorzitter, om dit de minister kwalijk
te nemen? Als ik haar iets kwalijk
neem, dan is het dat wij vorige week
zeker 20 of 25 van dit type brieven
hebben gehad. Dat vond ik wel
hinderlijk. Dat leidt ertoe dat je
telkenmale op je PC-schermpje
wijzigingen moet aanbrengen. Dat is
onhandig.
Voorzitter! Over de maatschappe–
lijke opvang is vorige week in een
mondeling overieg uitvoerig
gesproken. Ik zal dat niet herhalen. Ik
verwijs naar wat mijn fractiegenote
mevrouw Alie Doelman-Pel daarover
heeft gezegd. Het gaat bij maat–
schappelijke opvang om zorg voor
de allerzwaksten in de maatschappij:
zwervers, uit huis gevluchte vrouwen
en kinderen, jongeren die het spoor
volledig bijster zijn en nu slechts
ronddolen. Daarom meent de
CDA-fractie dat voor deze werksoort
moet gelden: niet bezuinigen, maar
juist extra geld. Dat spoort dus met
wat de VVD heeft gezegd. Dan is ons
beroep op zorgverzekeraars voor de
sociale pensions, het maatschappe–
lijk initiatief en de kerken, maar ook
de gemeenten waar deze voorzienin–
gen naar gedecentraliseerd worden,
ook des te krachtiger. Zij doen hun
deel, wij doen op rijksniveau het
onze. Het is bovendien een signaal
ter bemoediging naar de werkers in
dit ongelooflijk moeilijke werkveld.
Jullie inspanningen worden gezien
en gewaardeerd. Deel hebben aan de
generieke bezuiniging die voor alle
subsidies geldt, dat kan ik mij
voorstellen. Maar er moet wel extra

Tweede Kamer

Welzijn en Cultuur

7 december 1993
TK34

De heer Dees (WD): Voorzitter!
Mag ik ter wille van de heer Esselink
een korte interruptie plaatsen? Wij
hebben namelijk één minuut geleden
een brief van de minister ontvangen
over de mogelijke oplossing van
deze problematiek. Ik denk dat het
zonde van uw spreektijd is om nu dit
verhaal te houden, mijnheer Esselink,
als u nog geen kennis hebt kunnen
nemen van deze brief.

Minister d'Ancona: Neemt u mij
niet kwalijk dat ik dit niet heb gezegd
voordat u hierover begon, mijnheer
Esselink. Ik heb die brief ondertekend
toen ik naar de Kamer ging. Ik
verkeerde in onwetendheid over de
vraag of u de brief nu al kon hebben.
Kennelijk is de brief nèt bij de Kamer
aangekomen. Het is dan allemaal
heel snel gegaan. Neemt u mij niet
kwalijk dat ik niet hierop heb
gewezen. Ik dorst er echter niet op te
gokken dat u de brief al had.
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Esselink
geld zijn voor de zeer hoge nood
daar. Wij zullen op dit punt een
amendement indienen, dan wel
bezien hoe het WD-amendement
wellicht hiermee kan sporen.
De asielzoekersopvang is
voorlopig afgehandeld in mondeling
overleg. Zowel op de maatschappe–
lijke opvang als op de asielzoekers–
opvang kom ik volgende week bij de
behandeling van de Welzijnswet nog
terug. Ook daarin moet namelijk een
en ander geregeld worden.
Voorzitter! De waarde van
vrijwillig opgenomen taken voor de
samenleving als geheel, maar ook
voor de vrijwilliger zelf en zijn
ontplooiing is onomstreden. In
vrijwilligerswerk gaat relatief weinig
geld om. De samenleving kan er
echter niet buiten en moet er zuinig
op zijn. Vrijwilligerswerk, in
georganiseerde vorm zeker, is een
van de bindende elementen in onze
samenleving en draagt in hoge mate
bij aan de stabiliteit van die
samenleving. Een tweetal punten
verdient extra aandacht. Aliereerst is
er de kadervorming en de fonds–
constructie die daarvoor gekozen is.
Ligt het niet voor de hand door te
gaan met versterking van de
vraagzijde van dit werk door ook een
deel van de middelen die nu
rechtstreeks naar de vormingsint–
ernaten gaan met ingang van 1995 dan loopt het convenant af - via dit
fonds te leiden? In elk geval zal de
zeggenschap van de afnemers op het
cursusaanbod aanmerkelijk versterkt
moeten worden.
Hetzelfde geldt overigens voor de
onderzoeks– en ontwikkelings–
activiteiten ten behoeve van
vrijwilligerswerk. Ook daarop moet
de greep van de vrijwilliggers zelf,
verenigd in hun organisaties, worden
vergroot. Dat kan door ook daar de
vraagzijde als opdrachtgever, met de
kas in de hand dus, te laten optreden
en dus in overwegende mate te laten
bepalen wat er gebeurt. Bij de
behandeling van de begroting van
Binnenlandse Zaken is een amende–
ment aanvaard dat voor de looptijd
van de Tljdelijke wet sociale
vernieuwing middelen vrijmaakt voor
de resterende landelijke activiteiten.
Het ging daarbij om 0,25 mln. Ook
bij deze begroting moet die zaak
geregeld worden. Ook daarvoor zal ik
een amendement indienen. Het
betreft dan het landelijk samenwer–
kingsverband achterstandsgebieden.
Enigszins terzijde van het
welzijnsdeel van de begroting staat

de voorgenomen beëindiging met
ingang van 1995 van het subsidie
voor maatschappelijk werk aan De
Driehoek en ten behoeve van
kermisexploitanten. De Kamer
draaide die beëindiging twee jaar
geleden bij amendement terug. Nu
opnieuw ermee komen, is weinig
elegant. De argumenten van toen
gelden nog steeds. Dat zij meedoen
in de generieke bezuiniging spreekt
vanzelf. De CDA-fractie vraagt de
minister met klem, af te zien van de
subsidiebeëindiging. Het maatschap–
pelijk werk van beide organisaties
kan vanwege de eigenheid ervan niet
worden ondergebracht in algemene
instellingen. Zij vervullen overigens
wel een belangrijke toeleidings–
functie naar die insteilingen, in het
bijzonder in de geestelijke gezond–
heidszorg. Veel onheil wordt langs
die weg voorkomen.
Voorzitter! Met enige spanning ziet
de CDA-fractie uit naar het regerings–
standpunt over de monumentenzorg,
het befaamde strategisch plan. Om
meer dan één reden hechten wij
sterk aan effectieve monumenten–
zorg. Uiteraard in de eerste plaats
vanwege onze verantwoordelijkheid
voor wat ons aan bebouwde
omgeving uit het verleden nog rest.
Er ligt een schat aan ook voor het
grote publiek zeer toegankelijke
geschiedenis in opgeslagen.
Monumenten bepalen daarnaast
onze directe leefomgeving en de
belevingswaarde ervan. Als ergens
cultuur de stijl van onze samenleving
door de eeuwen heen laat zien, is het
wel daar. Maar er is meer. Monu–
menten vormen een economische
waarde van belang. Met de
aanwezigheid van natuur en
landschap vormen ze de veruit
belangrijkste segmenten in de
toeristisch-recreatieve infrastructuur
van ons land. Met kop en schouders
steken ze boven de rest uit. Daar kan
geen pretpark tegenop.
Verwaarlozing van infrastructuur
heeft negatieve consequenties, niet
in het minst economische. Elke
dagelijkse trein– en autoreiziger kan
daarover meepraten als het gaat om
rail– en weginfrastructuur. Het is aan
de minister van WVC om het
strategisch plan monumentenzorg zo
op te zetten, dat nu a! geconsta–
teerde achterstanden teniet worden
gedaan om de schade aan onze
economie niet verder te laten
oplopen. Die schade is al aanzienlijk.
Oude kerken kunnen niet meer
worden onderhouden. Kastelen en
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andere grote complexen trouwens
ook niet. De onderhoudsregeling is
tot in de volgende eeuw met
toezeggingen belegd, dus uitgeput.
Passende functies kunnen niet meer
worden uitgeoefend. De teloorgang
van ons erfgoed wordt pijnlijk
zichtbaar. Het falen van de eerst–
verantwoordelijke overheid daarmee
ook.
Mevrouw Vcrsnel-Schmitz (D66):
Waarom is de heer Esselink indertijd
akkoord gegaan met het verwijderen
van de monumentengelden uit het
Stadsvernieuwingsfonds? Dit is een
van de cruciale dingen in het plan.
De heer Esselink (CDA): Wij hebben
daarmee ingestemd om de volgende
reden. Ik noem de aansturing van
middelen voor monumentenzorg en
zeker voor de grote complexen die ik
genoemd heb. Ik heb het niet over
de diffuse monumenten in
stadsvernieuwingsgebieden. Juist
voor de monumenten op zichzelf zijn
de inventarisatie en het komende
strategisch plan, met de financiële
vertaling daarbij, van eminent
belang. Hoe waardevol de bijdrage
van WVC aan de stads– en dorps–
vernieuwing ook is, van veel minder
belang voor die individuele
monumenten is dat deel dat indertijd
tot de stads– en dorpsvernieuwing
werd gerekend.
Mevrouw Versnel-Schmitz (DB6):
Ons is een pre-strategisch plan
toegezonden. In dit plan wordt
gewezen op de stadsvernieuwing er wordt net gedaan alsof de
monumentenzorg daar nog in zit als de crux van het hele verhaal.
De heer Esselink (CDA): Ik vond dat
nu juist een misplaatste passage in
het geheel. Dat is het aardige van de
politiek. Je kunt er verschillend
tegenaan kijken.
Wat de oude kerken betreft ligt er
bij de minister nog een inspannings–
verplichting om in 1994 8 mln. aan te
zuiveren. Dit bedrag is indertijd
genomen uit de speciale regeling
voor restauratie van bijzondere
gebouwen. Ik neem aan dat de
minister op de valreep van deze
kabinetsperiode en dus bij de
eerstkomende begrotingswijziging
deze toezegging zal inlossen. Het is
eigenlijk te gek dat op de begroting
wel weer extra geiden verschijnen
voor architectuur, terwijl wij de
centen voor het in stand houden van
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wat eeuwen terug gebouwd \s,
kennelijk niet meer hebben.
Ik wijd een passage aan het
Rijksherbarium in Leiden. De
CDA-fractie heeft met zorg kennis
genomen van de berichten over de
plannen voor een disproportionele
korting op het budget van het
Rijksherbarium hortus botanicus. In
eerste instantie stellen wij ons
terughoudend op, gezien de
autonomie van de Rijksuniversiteit
van Leiden. Dat is immers een
belangrijk uitgangspunt voor
kwaliteit in het hoger onderwijs en
onderzoek. Ook gezien de financiële
betrokkenheid in het verleden, vraag
ik de minister of zij haar invloed wil
aanwenden in de richting van de
eerstverantwoordelijke bewindsman,
staatssecretaris Cohen, om deze
ontwikkeling ten goede te keren. Ik
verwijs ook naar de brief aan ons
van de Raad voor het cultuurbeheer
van 19 november 1993. Een
internationaal gezien uiterst
waardevolle collectie dreigt teloor te
gaan.
Voorzitter! Het mediabeleid, in het
bijzonder radio en televisie in
financiële zin. Anderen in mijn fractie
zijn beter toegerust om inhoudelijk
op dit onderwerp in te gaan. Hoewel,
als consument heb je moeite om
kwalitatieve opmerkingen achter je
kiezen te houden. Eerst de verkoop
van het NOB. De CDA-fractie heeft
daar op zichzelf geen bezwaar tegen.
Minder gelukkig zijn wij met het nu
al inboeken van de opbrengst en het
daarop anticiperen in de begroting
voor 1994. Als deze minister alweer
als parlementariër met een dubbel–
mandaat rondwaart, kan haar
opvolger wel eens met de gevolgen
van deze boekhoudkundige
handeling worden geconfronteerd.
Solide oogt het niet. Het is ons
overigens niet om het even wie de
nieuwe eigenaar van het NOB wordt.
Wil de minister hier eens over
nadenken en ons laten weten of en,
zo ja, op welke wijze de kring van de
gegadigden kan worden beperkt?
Voorzitter! Merkwaardig is ook de
ten opzichte van de raming sterk
meegevallen reclame-opbrengsten
en de daardoor sterk stijgende
omroepreserve. Hoewel merkwaar–
dig, het is zo nu en dan een hele toer
om de reclameblokjes op TV te
ontlopen. Elk programma wordt er
welhaast door omkranst en bij veel
programma's rechtvaardigt de
kwaliteit die omkransing ook, helaas.
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Nog merkwaardiger is dat de nu
dus hogere omroepreserve snel van
een nieuwe becijfering wordt
voorzien om de meevallende hoogte
alsnog deugdelijk te onderbouwen.
Tussen september en december kan
veel veranderen, maar de conclusie
ligt toch voor de hand dat de
onderbouwing enigszins bij de
ontstane hoogte is gezocht. Er is
geen relevant nieuw feit, althans mij
schiet dat niet te binnen. Graag een
nadere toelichting.
Voorzitter! Het bevorderen van een
samenleving van mensen die
tolerant zijn ten opzichte van elkaar.
Tolerant, niet in de afstandelijke
betekenis die het woord ook heeft,
maar in de zin van aanvaarden en
wel van harte, dat wij het met elkaar
moeten maken: wij moeten elkaar
respecteren en aanvaarden zo wij
zijn. Wij menen dat dit beleid ten
aanzien van bestrijding van
discriminatie nog moet worden
versterkt en stellen daarom voor, aan
de activiteitengelden voor
discriminatiebestrijding en anti–
racisme 0,25 mln. toe te voegen. Het
tijdsbeeld rechtvaardigt extra
aandacht. De Anne Frank-stichting,
maar ook het Herinneringscentrum
Westerbork en de vorig jaar
begonnen campagne op scholen zijn
prima kanalen om structureel en
fundamenteel tegengas te geven.
Natuurlijk moeten ook en met nadruk
in andere sectoren van het
overheidsbeleid oorzaken voor
groeiend onbehagen worden
weggenomen. Werk, veiligheid op
straat, wonen, leren, het moet
allemaal. Welzijnsbeleid kan maar
zeer gedeeltelijk daaraan bijdragen,
maar wat kan, moet ook.
Vier jaar d'Ancona op WVC. Vrij
Nederland besteedde er aandacht
aan in een artikel onder de kop
"Hedy en Hans van WVC over glorie
en vernedering". Hans schrap ik,
collega Lansink zal over volksgezond–
heid spreken. Ik beperk mij tot Hedy.
Er is veel tot stand gebracht. De
sociaal-culturele component in het
overheidsbeleid is op onderdelen
zeker aangepast aan de zich
wijzigende omstandigheden. Er ging
ook het nodige mis, in elk geval in
communicatief opzicht. Denk aan de
bejaardenoorden en aan de
bezuiniging daarop, aan het gedoe
rond het kunstenpian of aan de
beheersing van de opvang van
asielzoekers.
Over de monumentenzorg heb ik
gesproken; over de media inhoude–
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lijk niet. Dat is per saldo niet gek
gegaan. Kunst en cultuur zijn door
deze minister, net als door haar
voorganger, gekoesterd en terecht.
Juist in een samenleving die voor
emotie te weinig ruimte laat, die
mensen te vaak terug werpt op het
materiële, is kunst, is expressie een
middel om jezelf en anderen een
spiegel voor te houden. Een spiegel
die emoties opwekt, die je tot jezelf
doet komen. Dat op waarde schatten
van kunst moet vooral zo blijven.
Voorzitter! Voor het CDA heeft
vooral geteld en zal ook in de
toekomst tellen, dat sociaal-cultureel
beleid de zwaksten onder ons moet
opzoeken; opvang moet bieden aan
ontheemden in en van buiten dit
land. De minister heeft daar gevoel
voor getoond. Zij heeft ons in die
prïoriteit willen volgen. Zij heeft die
prioriteit ook zelf gesteld. De
CDA-fractie heeft goed samenge–
werkt met deze minister. Wij zien de
piussen en minnen. De plussen
overheersen.

D
Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mijnheer de voorzitter! Bij de
waarschijnlijk laatste WVC-begroting
waarvoor deze minister verantwoor–
delijk is, wil ik nog eens terugblikken.
De begroting voor 1990 was in feite
de overname van de boedel van haar
voorganger. In het rijksbeleid was
zojuist een grote operatie achter de
rug binnen de welzijnssector, de
zogenoemde HLO-operatie voor
landelijke welzijnsorganisaties en
koepels. Daarbij werd een andere
functionele indeling gemaakt, waarbij
belangenbehartiging niet meer werd
gesubsidieerd en aan de organisaties
zelf werd overgelaten. De functies
onderzoek en werkontwikkeling
kregen een stevige basis naast de
belangrijke Macro verkenningen van
het SCR De decentralisatie van het
welzijnsbeleid had eerder haar
beslag gekregen en daarmee was het
overgrote deel van het welzijnsbeleid
dichterbij de burger gebracht, waar
het ook thuishoort.
De begroting voor 1991 droeg alle
sporen van een clash tussen de
minister en de top van haar
departement. Er viel weinig lijn in te
ontdekken en ik riep toen: de
begroting van Welzijn brengt een
mens tot wanhoop. Zoals het hoort,
won de minister de strijd. Samen–
werken langs nieuwe wegen was het
resultaat, gevolgd door: samen
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verder. Onorthodoxe methoden zoals
ronde-tafelgesprekken werden door
de minister met succes gebruikt voor
bezinning en vernieuwing. Verschui–
vingen in het welzijnswerk werden in
gang gezet: van betutteling naar
participatie en zelfredzaamheid,
gericht op mensen die tijdelijk een
zetje nodig hebben of langdurig niet
in staat zijn om het zelf te rooien;
van het pleisters plakken en
opkalefateren van maatschappelijke
fricties naar preventie.
De fractie van D66 heeft die lijn
ondersteund en doet dat nog. Daarbij
zag D66 de positie van de minister
als een spin in het web tussen de
departementen en de mede–
overheden om "onwelzijn" te
voorkomen en om in te springen op
nieuwe ontwikkelingen. Kortom, om
de cementfunctie van WVC tussen
allerlei vormen van verkokerd beleid
waar te kunnen maken. Nu heet dat
intersectoraal beleid, althans in de
nota De jeugd verdient de toekomst.
Oie benadering doet ons deugd.
Gedurende deze processen was
steeds duidelijker geworden dat de
consequentie van decentralisatie echt
werd doorgezet, dat de hoofdtaak
van WVC steeds meer kwam te
liggen op inzicht en kennis, innovatie
en stimulering tot het overdragen
van deze nieuwe methode. Dat
betekende ook dat de bestaande
Welzijnswet niet meer voldeed. In
plaats van op de volledige scheiding
van taken van de verschillende
overheden wordt de nadruk gelegd
op complementair bestuur en op de
meerwaarde van samenwerking.
Als logisch gevolg van beperkin–
gen van het rijksbeleid zag de fractie
van D66 dat de welzijnsinfrastructuur
op landelijk niveau gefocust moet
blijven op projecten, experimenten
en onderzoek, de zogenoemde PEO.
Wij hebben het zeer betreurd dat de
motie-Dees vorig jaar toch nog wilde
teruggrijpen naar het verleden door
een welzijnsinfrastructuur op
nationaal niveau in stand te houden.
Bij de sterk verminderende budget–
ten vindt D66 dat je de nieuwe
hoofdtaak moet kunnen waarmaken
zonder die in gevaar te brengen door
weer terug te vallen op oude
stellingen. Interessant was dat de
minister het met D66 meer eens was
dan met de rest van de Kamer.
Het typische domein van WVC
wordt klein van omvang. Des te
meer reden om een sterke visie te
poneren en via netwerken de
cementfunctie verticaal en horizon–

taal te organiseren. De vierjaarlijkse
Welzijnsnota behoort daarvan de
neerslag en het commitment van de
andere departementen en mede–
overheden te bieden. Afs er dan
tevens financieel zaken worden
vastgespijkerd in zo'n vierjarenplan,
dan mogen flexibele posten als de
projecten en experimenten niet het
inleverpunt worden.
Je kunt zeggen dat er in het
algemeen twee typen ministers
bestaan. Het eerste type is de
minister die fungeert als een
vooruitgeschoven post van het
departement in de ministerraad om
voor het eigen ambtelijke departe–
mentale beleid zoveel mogelijk
binnen te halen. Deze departementen
vertonen een continu beleid bijna
ongeacht de kleur van de minister.
Het tweede type is de minister die
het eigen politieke beleid ingang wil
doen vinden op het departement en
daartoe een verandering in het
departementale denken wil bewerk–
stelligen. Dat kost veel energie. Deze
minister behoort tot het tweede type
minister en dat waardeert de fractie
van D66 zeer. Het welzijnsbeleid is
wezenlijk veranderd. Dat is een dik
pluspunt. Minpunt is dat deze
minister het nogal eens verloor in de
ministerraad. Ik geef voorbeelden.
Het te langdurige gehannes met
de Wozoco's en daardoor de
inmiddels voortijdige korting op de
bejaardenoorden. Het verlies van de
monumentenbijdragen in de
stadsvernieuwing. De continue
dreiging van korting op de jeugd–
hulpverlening. Een volgend
voorbeeld is het vrijstellingsbedrag
voor vrijwilligers. Steeds weer moest
de Kamer proberen de zaken recht te
zetten, vaak geholpen door de
publieke opinie. Soms lukte dat,
soms was het tijdelijk, soms lukte het
ten dele.
Een minpunt was ook dat de
cementfunctie van het welzijn slechts
in beperkte mate tot uiting is
gekomen. Zo wist de minister wel
door een pact met Onderwijs en
Wetenschappen het welzijn terug te
brengen in het onderwijsvoorrangs–
beleid en, andersom, de steun te
verwerven voor de belangrijke
Opstap-projecten - wisselwerking
tussen onderwijs en jeugd–
hulpverlening behoort daar ook bij te
komen - maar op het brede terrein
van de sociale vernieuwing was de
inhoudelijke rol van WVC marginaal
te noemen en dat vind ik een
gemiste kans. Het accent bij de

sociale vernieuwing lag te sterk op
de bestuurlijke actie en op het
samenvoegen van specifieke
uitkeringen en te weinig op de
inhoudelijke kansen. Ook het
integrale ouderenbeleid lijkt wat
vergeten. De richting van de motie
over Wozoco kan daar nog iets aan
veranderen. Structurele hulp vanuit
het Rijk in de vorm van overdraag–
bare projecten voor het "ene loket",
zowel voor ouderen als voor
jongeren, schiet tot dusver te kort.
Opvallend is dat het minderheden–
beleid, waarvoor nu juist versterking
noodzakelijk is, op onduidelijke wijze
is verdeeld tussen WVC en Binnen–
landse Zaken. Een regie heeft onze
voorkeur. Ik verwijs naar de
opmerking van het Sociaal en
cultureel planbureau. Intensivering
van overheidsmiddelen en een
strakkere regie om de integratie
werkelijk te doen plaatsvinden, zijn
nodig. Datzelfde geldt voor de
racismebestrijding, vooral voor de
preventieve bestrijding, het
anti-discriminatie-overleg. Daartoe is
er naar de mening van D66 op WVC
te weinig formatie. Ik zet dit
tegenover de formatie bij Binnen–
landse Zaken voor het minderheden–
beleid. Die zou over kunnen gaan. Ik
hoor hierop graag een reactie van de
minister.
Beleid is van belang, maar
uitvoering nog meer. Een van de
grote instituten die na de HLO–
operatie tot stand zijn gekomen, is
het Nederlands instituut voor zorg en
welzijn, een werkontwikkelings–
organisatie. Daar gaat veel geld in
om. Werkontwikkeling kost veel tijd
en is dus duur. Ik zie een regen van
rapporten, publikaties, conferenties,
boeken en dat soort zaken. Het is
onduidelijk of er wat mee gebeurt en
wat ermee gebeurt. Wat zijn de
uiteindelijke vruchten van die vele
arbeid? Zou een deel van het budget
niet structureel moeten worden
ingezet voor de organisatie en de
programmering van de implementa–
tie, de uitvoering dus, zodat de
ontwikkelde produkten feitelijk in
goede aarde terechtkomen en de
oogst op het werkveid kan plaatsvin–
den?
Voorts moet worden nagegaan in
hoeverre na het eerste lustrum meer
marktgericht en vraaggestuurd
werken de subsidie aan het NIZW
kan beperken. In dit verband
signaleer ik dat het vormingswerk in
internaatsverband, de VTA-groep,
sterker uit de bezuinigingsstrijd is
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gekomen. Dat is een niet geringe
prestatie. Op zichzelf zijn wij gevoelig
voor de opmerking van de minister dit heeft betrekking op vraag 106 dat de VTA-instellingen behoren bij
de maatschappelijke infrastructuur.
Zou het niet redelijk zijn als het
Fonds vrijwilligerswerk een soort
trekkingsrechten op deelname en op
bemvloedmg van de te geven
cursussen krijgt?
De recente discussie over de
maatschappelijke opvang bood een
versnipperd beeld, wat de brood–
nodige versteviging van dit werk niet
bevordert. De minister moet zich
herbezinnen en samen met de
Federatie opvang een goed,
functioneel en met de sociale
pensions samenhangend model
realiseren, met financiële scheiding
van wonen en zorg. Daarbij kan voor
de zorgkant, met name voor de GGZ,
gebruik worden gemaakt van de
AWBZ-gelden. Ik denk hierbij ook aan
een systeem van reële eigen
bijdragen inzake het verbiijf. Graag
ontvang ik birmen drie maanden een
dergelijk plan.
Ook de korting van 1,6% voor 1994
zien wij voor deze sector graag
ongedaan gemaakt. Er ligt een aantal
amendementen voor, maar ik weet
nog niet of ik helemaal gelukkig ben
met de dekking. Misschien kan de
minister eens kijken naar de
aantallen formatieplaatsen bij de
directie sportzaken. Voor de
verdeling van 37,8 mln. zijn er 43
formatieplaatsen. Dat komt mij wat
overdreven voor. Een aantal daarvan
is niet ingevuld. Misschien kan de
minister daar in structureel opzicht
iets mee doen.
De fractie van D66 meent dat de
mogelijkheden voor kinderopvang op
een zo breed mogelijk front moeten
worden gestimuleerd. Het fors
verhogen van drempels waarboven
aftrek mogelijk is en het tegelijkertijd
verhogen van de ouderbijdrage - bij
elkaar komt dit uit op een bedrag
van 65 mln. - moeten er niet toe
leiden dat veel ouders de opvang
van hun kinderen weer buiten het
officiële circuit gaan regelen. Het
gevolg daarvan is dat het geld
wegstroomt uit de gesubsidieerde
voorzieningen, bijvoorbeeld naar het
grijze en het zwarte circuit. En dat is
toch niet de bedoeling. De fractie van
D66 heeft samen met de fractie van
Groen Links tijdens de behandeling
van het belastingplan 1994 een
amendement ingediend, waarbij een
alternatieve financiering werd

voorgesteld. Helaas is dat vorige
week verworpen. Kinderopvang moet
voor iedereen betaalbaar blijven. De
kosten mogen vrouwen niet
ontmoedigen om te gaan werken. De
wachtlijsten voor gesubsidieerde
opvang moeten korter worden.
Stimuleringsgeld is dus nodig. Het
mooie beeld van voor het zomerre–
ces is nu toch echt minder fraai. Het
is zeer de vraag in hoeverre
gemeenten überhaupt nog kunnen
uitbreiden of dat zij zich moeten
inspannen om te behouden wat er is.
Voorzitter! Het is terecht dat de
identiteitsgebonden jongeren–
organisaties, politieke jongeren–
organisaties en vakbondsjongeren–
organisaties, over moeten gaan op
projectfinanciering. Dat brengt leven
en vernieuwing. Niettemin lijkt ons
een kleine basisinstandhoudings–
subsidie, bijvoorbeeld gebaseerd op
huisvesting en ten minste één
organisator, redelijk. Daarbij komt
dat de bezuiniging voor CNV en FNV
Jongeren van 2 mln. niet inhoudelijk
in goed overleg is gebeurd. Men
weet niet wat de subsidie–
voorwaarden zullen zijn, waardoor
de kans bestaat dat er de verkeerde
kant op gereorganiseerd wordt. Wij
dringen erop aan de bezuinigingen
later te doen ingaan. Wij dachten dat
het misschien 1 april zou kunnen
worden, maar goed. Het project
Opstap fungeert op het breukvlak
thuis en school. FNV en CNV
Jongeren fungeren op het breukvlak
school en werk. Jongeren worden
veelal makkelijker aangesproken
door bijna-leeftijdsgenoten dan door
ouderen.
Bij de bezuinigingen is in hoge
mate de kaasschaaf gehanteerd.
Keuzen lijken niet meer mogelijk. IPO
en VNG protesteren hevig op
inhoudelijke gronden. Je kunt niet
een zelfde inspanning van gemeen–
ten en provincies vragen bij
structureel steeds minder geld.
Voorts geven zij aan dat volgens het
bestuursakkoord kortingen op
specifieke uitkeringen slechts
toegestaan zijn wanneer die door
volumemaatregelen worden ingevuld
of wanneer de gevolgen geëxplici–
teerd worden. Dat is niet gebeurd. Is
er een kabinetsreactie op deze
doorbreking van het bestuurs–
akkoord? Welke consequenties
worden daaruit getrokken? Vervol–
gens is er nog het punt dat
gemeenten en provincies ook het
innovatiebeleid op eigen kracht
moeten overnemen. Hoe kan het

nieuwe complementaire beleid
ingevolge de nieuwe Welzijnswet tot
stand komen als je eerst de
bestuursovereenkomst doorkruist?
Met "Weg van Babylon" is een
eerste stap gezet voor de gecoördi–
neerde informatievoorziening iri
welzijnsland. Wanneer stelt de
minister de structuurschets vast?
Hoe staat het met de ontwikkeling
van de maatschappeüjke informatie–
voorziening, gericht op burgers?
Op de valreep ontvingen wij
"Monumenten beter bekeken",
waarin de al opgelopen restauratie–
achterstand nog veel groter is dan
wij al dachten: 600 mln. per jaar aan
subsidiabele restauratiekosten. Het
strategisch plan, in samenhang met
het Nationaal restauratiefonds, kan
wellicht een oplossing gaan bieden.
Duidelijk is in ieder geval, hoezeer de
uitname uit het Stadsvernieuwmgs–
fonds een verkeerde beweging is
geweest. Wij zullen nader over de
mogelijke oplossingen spreken.
Op het terrein van de cultuur heeft
de minister met wisselend succes
geopereerd. In elk geval heeft zij, net
als haar voorganger, de bescheiden
middelen daarvoor nominaal op peil
gehouden. Althans, tot dusver, want
in de meerjarenrammgen laat zij een
tijdbom van ruim 15 mln. aan
bezuinigingen achter, verdeeld over
ruim 9 mln. voor de podiumkunsten
en 6 mln. voor de beeldende
kunsten. Dat zal wat worden bij het
volgende kunstenplan.
Het is nog niet zover, maar nu al
wil mijn fractie luid en duidelijk
zeggen dat het volgens ons die kant
niet op moet. Voor ons zijn de zaken
waar het hier om gaat zo belangrijk
dat ons concept-verkiezingsprogram
zelfs onder deze omstandigheden
een bescheiden verhoging van het
budget bepleit.
Het voornemen om in 1995 de
rentesubsidieregeling bij de aankoop
van kunst geheel af te schaffen, heeft
mijn fractie verbaasd, zeker na het
mondeling overleg dat daarover nog
vlak voor de zomer heeft plaatsge–
vonden. Er is veel voor te zeggen om
de regeling te beperken tot uniek
werk en de zeefdrukken en dergelijke
eruit te halen. Dat kan een zekere
bezuiniging opleveren. Helemaal
schrappen gaat ons voorlopig te ver.
Tot slot het volgende. Het stuk
over de departementale organisatie
lijkt erop gericht, de splitsing tussen
de onderdelen voor te bereiden in
plaats van een nauwere binding aan
te leggen, bijvoorbeeld tussen
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welzijn en volksgezondheid. Het is
typerend voor dat deel van het
beleid van deze minister waar de
fractie van D66 problemen mee
heeft: te weinig cement tussen de
relevante delen van de rijksoverheid.
Onze waardering voor het welzijns–
beleid zelf heb ik voldoende
aangegeven.

D
Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Het welzijns–
beleid op landelijk niveau heeft in
deze kabinetsperiode weer een
gezicht gekregen. Na de jaren tachtig
waarin de ontmanteling van de
landelijke koepels en de decentralisa–
tie van de welzijnsvoorzieningen
inclusief forse bezuinigingen
plaatsvonden, is in deze kabinets–
periode consensus ontstaan over de
kerntaken voor de rijksoverheid, is de
infrastructuur op dit beleidsterrein
versterkt en is er meer samenhang
tot stand gebracht. Het financieel
beslag van de rijkstaken is geringer
geworden, maar ik durf de stelling
aan dat de structuur van de sector
op iandelijk niveau versterkt is en dat
dit binnen enkele jaren merkbaar zal
zijn in de kwaliteit en doelmatigheid
op het uitvoerende niveau.
Die verwachting baseer ik op het
uitgangspunt van het complementair
bestuur tussen overheden en de
wijze waarop geleidelijkaan de rol
van het NIZW, het Hilda Verwey
Jonker-instituut, het SCP, de
onderzoeksscholen en de samenhang
binnen hun programma's uitkristalli–
seert waar het gaat om de mhoude–
lijke vernieuwing en de verbetering
van de kwaliteit van het beleid. Ook
het werk dat nu verricht wordt door
de Commissie welzijnsinformatie–
voorziening, is van wezenlijk belang
voor de verdere ontwikkeling van het
beleid.
Voorzitter! Het zou een goede zaak
zijn als de operatie met betrekking
tot de adviesorganen uiteindelijk zou
leiden tot een onafhankelijk
adviesorgaan op het terrein van het
sociaal en cultureel beleid. Er zijn
veel kleine ofwel doelgroepgerichte
ofwel smalle adviesorganen. Ook
hier is doorbreking van verkokering
gewenst. De minister geeft in de
antwoorden aan dat zij eind
november met een voorstel komt.
Welnu, dat moment is inmiddels
gepasseerd. Kan zij nu in hoofdlijnen
aangeven wat haar visie op de
adviesstructuur inhoudt?
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Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Herinnert u zich dat uw fractiegenoot
de heer Middel twee jaar geleden mij
ermee om de oren sloeg dat ik een
welzijnsadviesorgaan wilde?
Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Voorzitter! Wij hebben hier een
uitvoerige discussie gehad over het
verminderen van het aantal
adviesorganen Ook bij WVC is dat
mogelijk, onder meer door middel
van het samenvoegen van adviesor–
ganen. Overigens heeft de fractie van
de PvdA in het verleden aangegeven
dat zij niet voor het opheffen van de
Harmonisatieraad voor het welzijns–
beleid was. Wij zijn altijd voorstander
gebleven van dat ene orgaan, zij het
met een wat bredere context dan wat
ik nu het smalle welzijnsbeleid noem.
Ik doel nu uitdrukkelijk op een
adviesorgaan voor het sociaal en
cultureel beleid.
Voorzitter! Terecht kiest de
minister in haar beleid voor de
inhoudelijke uitgangspunten van het
bevorderen van individuele
zelfstandigheid en maatschappelijke
participatie: meer nadruk op
preventie, het voorkomen van
achterstanden, het bevorderen van
zelfredzaamheid en zelfstandigheid
door een activerend beleid, waardoor
afhankelijkheid kan worden
tegengegaan. Op de WVC-begroting
heeft dat vormgekregen in de
prioriteit voor preventieprogramma's
voor jonge kinderen, de stimulering
van Opstap en alle varianten die
daarop ontwikkeld worden, de
inburgeringsprogramma's voor
nieuwkomers en de uitbreiding van
de kinderopvang. Echter, tegelijker–
tijd dienen we ons goed te realiseren
dat zelfstandigheid en participatie
niet door WVC alléén gerealiseerd
kunnen worden. Ook het beleid op
het terrem van arbeid en sociale
zekerheid, onderwijs, huisvesting en
leefbaarheid is daarvoor cruciaal.
Maatschappelijke integratie en
bevordering van sociale samenhang
en stabiliteit zullen dus een
hoofddoelstelling van het integrale
kabinetsbeleid moeten vormen, niet
naast maar verbonden met het
sociaal-economische beleid.
Voorzitter! Dat het de komende
jaren nodig zal blijven om de sociale
dimensie in het beleid meer
aandacht te geven, blijkt uit de
situatie in de steden. De sociale
vernieuwing beoogde hierop een
antwoord te geven maar het is zoals
in de nota Sociale vernieuwing al in
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de eerste zin wordt gesteld:
"Hardnekkige achterstanden zijn
moeilijk te bestrijden". Het is dan
ook niet juist om te veronderstellen
dat met de decentralisatie van een
aantal voorzieningen naar het Fonds
sociale vernieuwing de zaak af zou
zijn; een geconcentreerde aanpak
blijft nodig. Binnen de kaders van
arbeidsmarktbeleid en sociale
zekerheid, onderwijs, zorg, leefbaar–
heid en huisvesting zullen de
voorwaarden geschapen moeten
worden om tot een effectieve aanpak
van de oorzaken van achterstanden
te komen. De motie-Apostolou, de
vorige week mgediend bij de UCV
over het minderhedenbeleid, vraagt
om een integraal plan.
Er zijn goede aanzetten gegeven,
maar wij zijn er nog niet. Als wij niet
oppassen dreigt de sociale infrastruc–
tuur ernstig verzwakt te worden. De
financiële vooruitzichten voor een
aantal belangrijke uitvoerende
sectoren als de ouderenzorg, de
jeugdhulpverlening, de maatschap–
pehjke opvang en de kinderopvang
zijn niet florissant. Het
voorzieningenniveau zal daarmee
onder forse druk komen te staan. De
gemeenten en de provincies hebben
dat in niet mis te verstane bewoor–
dingen duidelijk gemaakt Wat is de
reactie van het kabinet op die
stellingname van gemeenten en
provincies?
De voorliggende begroting is niet
de gemakkelijkste geweest voor de
minister. Er is een forse taakstelling
en er is de afgelopen jaren natuurlijk
ook al veel gebeurd. Tot deze
begroting is de minister er steeds in
geslaagd bezuinigingen niet met de
kaasschaaf in te vullen maar met
beleid, het stellen van prioriteiten en
posterioriteiten en via herstructure–
ringen van sectoren. Het vormings–
werk in internaatsverband, tegen–
woordig vorming, training en advies
geheten, is er beter van geworden.
De clustering in de sector landelijke
organisaties voor vrijwilligerswerk,
met de vorming van het fonds, is
geslaagd te noemen, maar de
mogelijkheden voor dit soort
operaties zijn zo ongeveer uitgeput.
De voorliggende begrotmg wordt
derhalve voor een groot deel
gekenmerkt door generieke
maatregelen. Dat is op zichzelf
begrijpelijk als de rek eruit is. Bij de
toepassing van de subsidiekorting
zijn de sectoren die al onder een
eerdere bezumiging, bijvoorbeeld
tengevolge van de clustering, vielen,
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er buiten gehouden. De gelden voor
projecten, experimenten en
onderzoek zijn er gelukkig ook buiten
gehouden. De research en develop–
ment van de welzijnssector is zo
beperkt, dat verdere bezuinigingen
op dit budget voor de sector als
geheel niet wenselijk zijn. De
PvdA-fractie vindt dat in het licht van
de kerntaken van WVC een juiste
keuze gemaakt is. Voor de toekomst
zien wij eerder de noodzaak van
enige verruiming. Het bedrijfsleven
krijgt een fiscale faciliteit voor R en
D; daar is iedereen het over eens.
Maar het belang van innovatie en
kwaliteitsontwikkeling, mede ten
behoeve van effectiviteit en
efficiency, is natuurlijk even groot
voor de collectieve sector. Daarom is
het van groot belang dat via de
PEO-gelden aan strategische
beleidsontwikkeling gewerkt kan
blijven worden. Gelukkig komt er op
dat vlak steeds meer samenhang in
het beleid.
Voordat ik inga op de subsidie–
kortingen maak ik eerst een paar
algemene opmerkingen over het
subsidiebeleid. De wijze waarop aan
het subsidiebeleid inhoud gegeven
gaat worden is mij niet geheel
helder. Een aantal jaren geleden is
bewust besloten lump-sum–
financiering in te voeren. Nu wordt
overwogen over te stappen op
volledige projectfinanciering dan wel
basissubsidies plus project–
financiering. Volledige project–
financiering lijkt mij, afgezien van
incidentele initiatieven, geen
geschikte wijze om activiteiten die in
het algemeen van belang geacht
worden te financieren. De PvdA–
fractie vindt dat als het gaat om de
infrastructuur van het sociaal en
cultureel beleid basissubsidiëring
nodig blijft. De motie-Dees impliceert
dat naar onze mening.
Dat sluit natuurlijk niet uit dat er
outputafspraken gemaakt worden,
maar jaarlijkse onderhandelings–
sessies over volledige begrotingen
die uit projectaanvragen bestaan
laten de bureaucratie bloeien en
passen niet echt bij de visie op een
kerndepartement.
Een aspect dat met dit subsidiebe–
leid samenhangt is de kwestie van
de eventuele BTW-heffing bij
subsidies die gebaseerd zijn op
outputfinanciering. Al vanaf het
begin van deze kabinetsperiode is
een interdepartementale werkgroep
bezig om dit voor ons uit te zoeken.
Dit duurde ons te lang. Gemeenten

Tweede Kamer

en instellingen die over willen gaan
tot wijzigingen in de subsidie–
verhoudingen om tot effectievere
besteding van die subsidiegelden te
komen moeten de zekerheid hebben,
dat outputfinanciering niet zal leiden
tot BTW-heffing. Kan de regering die
zekerheid nu geven? Ik overweeg, op
dit punt een uitspraak van de Kamer
te vragen.
Ten aanzien van de subsidiekorting
en de vormgeving daarvan hebben
wij een aantal vragen. Om te
beginnen gaat het om het subsidie–
begrip. Sommige partijen zeggen
keer op keer dat er meer bezuinigd
moet worden op subsidies. Ik wijs
bijvoorbeeld op het verkiezingspro–
gramma van de VVD, die zegt
jaarlijks 2,5% te willen bezuinigen op
rijkssubsidies. Tegelijkertijd blijkt
keer op keer dat men het er niet mee
eens is als er concrete voorstellen
gedaan worden om op subsidies te
bezuinigen.
De heer Dees (WD): Even voor de
correcte geschiedschrijving: ik heb
mij niet verzet tegen de omvang van
de taakstelling. Wij brengen echter
verschuivingen binnen de begroting
aan.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Maar u doet dat niet ten laste van
andere subsidies.
De heer Dees (WD): Wij zeggen dat
je niet de kaasschaaf moet hanteren,
maar dat je binnen het kader van de
beschikbare middelen je prioriteiten
anders moet stellen.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Maar de andere prioriteiten die u
stelt binnen de amendementen die u
hebt ingediend, gaan ten laste van
een werkgelegenheidsplan en niet
ten laste van subsidies. Ik zou ook
voor de toekomst graag van de
WD-fractie horen wat het precies
betekent. Vier keer 2,5% bezuinigen
op rijkssubsidies is wel 10%. Dat
heeft ook forse consequenties voor
de WVC-begroting. U heeft dekking
tot nu toe niet binnen andere
subsidies gezocht.
De heer Dees (VVD): Dan moet je
natuurlijk het totale alternatieve
beleid van de WD bekijken.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Daarin worden nög forsere kortingen
voorgesteld. Die kortingen zijn niet
concreet ingevuld, waardoor het wat
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minder direct lijkt. Zij hebben
uiteindelijk wel zeer grote gevolgen,
als u met een concrete invulling van
de cijfers moet komen. Een
bezuiniging van 17 mld. is een fors
bedrag.
Als ik het wel heb, worden de
specifieke uitkeringen aan gemeen–
ten voor een bepaald doel niet
gerekend tot de subsidies. Toch
worden de kinderopvang en, in de
meerjarencijfers, de jeugd–
hulpverlening en de bejaardenoor–
den betrokken in de subsidiekorting.
De maatschappelijke opvang vormt
tot 1 januari a.s. inderdaad een
subsidieregeling, maar wordt nu
ondergebracht in het Fonds sociale
vernieuwing en is daarmee geen
echte subsidieregeling meer. Toch
wordt na de overdracht in de
meerjarencijfers de subsidie
oplopend gekort. Hetzelfde goldt
voor de kinderopvang na integratie
in het Gemeentefonds. Dit oplopen
van de procentuele korting in de
meerjarencijfers na de overdracht
vinden wij vreemd. We hebben op
zich begrip voor de minister die toch
ergens de haar opgelegde taakstel–
ling zal moeten invullen, maar
anderzijds is dit een voornemen dat
in alle opzichten in strijd is met het
bestuursakkoord dat tussen kabinet
en VNG gesloten is. Is dit aspect
door het kabinet gewogen bij de
besluitvorming, heeft hierover
overleg plaatsgevonden en wat was
de uitkomst?
Sommige subsidies worden niet
gekort. Wij zijn het op zich eens met
de keuze van de minister om
organisaties te ontzien die de
afgelopen jaren met een 25%clusterkorting te maken hebben
gehad, maar zijn er verder nog
uitzonderingen op de subsidiekorting
en wat is de motivering daarvoor?
Afgelopen donderdag hebben we
een mondeling overleg gevoerd met
de bewindslieden over de motie–
Vliegenthart/Frissen, die vorig jaar bij
de begrotingsbehandeling werd
aangenomen. Die motie vroeg om
een witte-vlekkenplan om de
onregelmatige spreiding van
voorzieningen en functies naast het
enorme capaciteitstekort weg te
werken. Immers, de decentralisatie in
het kader van de sociale vernieuwing
zou niet mogen betekenen dat
gemeenten die historisch geen of
veel te weinig subsidie voor de
maatschappelijke opvang gekregen
hebben, nu verantwoordelijk zouden
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worden voor een taak zonder
voldoende middelen.
Het capaciteitstekort binnen de
maatschappelijke opvang wordt
allerwegen erkend. Vorige week
verscheen het rapport "De algemene
crisisopvang in cijfers". Van de bijna
13.000 aanmeldingen op jaarbasis
moesten er ruim 8000 afgewezen
worden, waarvan bijna de helft door
gebrek aan plaats of een opnames–
top. Soms was er gewoon sprake
van een zwaardere hulpvraag. Bij de
vrouwenopvang is het niet anders.
De situatie in de dak– en thuislozen–
zorg is schrijnend; daar durf je de
getallen van aantallen plaatsen en
het geschatte aantal dak– en
thuislozen niet eens naast elkaar te
zetten. We hebben donderdag
moeten vaststellen dat de motie nog
niet uitgevoerd is en dat de
bewindslieden hun aandacht
concentreren op het tot stand
brengen van sociale pensions, maar
dan voornamelijk binnen de GGZ. De
discussie concentreerde zich vooral
op de positie en de aard van de
sociale pensions. Ik zou graag nu
toch willen horen van de minister op
welke wijze zij de motie denkt uit te
voeren. Het gaat dan om het
wegwerken van de tekorten. Voor de
PvdA-fractie heeft het uitvoeren van
deze motie en dus van het uitbreiden
van capaciteit via een gerichte
invulling van witte vlekken, in
functioneel en regionaal opzicht
prioriteit boven het ongedaan maken
van de subsidiekorting voor 1994.
Voor de wat langere termijn
hechten wij eraan dat de functie–
scheiding tussen huisvesting,
primaire opvang en de functie
psycho-sociale hulpverlening
gerealiseerd wordt. Mevrouw Versnel
sprak er al over. De hulp uit de
verzekering te financieren, de
huisvesting en de opvang als
gemeentelijke taak; over die visie
bleek in de commissie overeenstem–
ming. Ik zou graag een duidelijke
reactie hebben op de vraag hoe het
vervolgtraject er naar het oordeel
van de bewindslieden uit komt te
zien.
Ik kom tot het terrein van de
kinderopvang. Het beleid van dit
kabinet is een succes. Bijna de
volledige taakstelling van 49.000
plaatsen zal worden gerealiseerd.
Met de vertraging in het eerste jaar
in het achterhoofd, kan niet anders
dan van een succes gesproken
worden. Tegelijkertijd wordt het
duidelijk dat de behoefte aan

kinderopvang alleen maar toeneemt.
Er staan nog steeds zo'n 80.000
kinderen op een wachtlijst.
Wetende hoezeer de minister dit
voorjaar gevochten heeft om de
zogenaamde Oort-gelden voor de
kinderopvang overeind te houden,
waarbij door de verhoging van de
ouderbijdragen op dat moment het
beschikbare budget overeind
gehouden werd, moet ik nu
vaststellen dat de kinderopvang met
een buitengewoon negatief
toekomstbeeld geconfronteerd
wordt. Naast de opdracht voor de
gemeenten in het kader van de
gewijzigde stimuleringsmaatregel,
waarvan de uitgangspunten
inmiddeis met de Kamer besproken
zijri, zitten er in deze begroting een
aantal tegenvallers. Ook hier is er
dus een subsidiekorting. Deze korting
kan eventueel binnen het beleid dat
de minister voorstaat, door
gemeenten opgevangen worden
binnen de gewenste verschuiving
naar meer bedrijfsgerichte opvang.
Bovenop die subsidiekorting komt
echter een vermindering met 15 mln.
en een decentralisatiekorting van
10%. Na de decentralisatie loopt de
subsidiekorting nog verder op. Alles
bij elkaar opgeteld vermindert het
budget voor kinderopvang na 1996
met ongeveer 30%.
Dit perspectief zal ertoe leiden dat
het uitgangspunt van de minister dat
in de komende jaren naar verdere
uitbreiding van kinderopvang
gestreefd moet worden via een
verschuiving naar bedrijfsgerichte
kinderopvang, niet gerealiseerd
wordt. Deze verschuiving zal in het
beste geval gebruikt worden om het
gat dat ontstaat, te dichten. Waar
bedrijfsopvang moeilijk te realiseren
is, zal het echter tot capaciteitsverlies
leiden en hiermee tot verlies aan
werkgelegenheid. Gezien de behoefte
aan kinderopvang en het maatschap–
pelijke en economische nut van deze
voorziening vindt de fractie van de
PvdA dit volstrekt onwenselijk.
Voorzitter! De fractie van de PvdA
heeft een plan ontwikkeld waarin
duidelijk gemaakt wordt dat verdere
uitbreiding van kinderopvang
wenselijk en mogelijk is. Ik verzoek u,
dit voorstel als noot aan de
Handelingen toe te voegen.

Tweede Kamer

Welzijn en Cultuur

De voorzitter: Ik neem aan, dat
tegen het opnemen van een noot in
de Handelingen geen bezwaren
bestaan.

(De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.)1
Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Voorzitter! Wij vragen de regering,
dus niet alleen de minister van WVC,
maar ook de bewindslieden van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
van Financiën en van Economische
Zaken, de toekomst van de kinderop–
vang te bekijken vanuit de maat–
schappelijke en economische
betekenis van deze voorziening voor
werkgelegenheid en arbeids–
participatie. De ervaring met de
stimulerïngsmaatregel laat zien dat
de werkelijke kosten voor de
rijksoverheid per werknemer die in
de kinderopvang aan de slag komt,
lager zijn dan een uitkering. In feite
verdient de overheid aan kinderop–
vang. Nu heb ik het over de directe
effecten en dus nog niet over
indirecte effecten zoals het voorzien
in een behoefte waardoor mensen
kunnen blijven werken, en het
economische effect van de vergro–
ting van de arbeidsparticipatie die
hiervan het gevolg is. De werkelijke
baten van kinderopvang voor
overheid, bedrijfsleven en burgers
zijn groot. De fractie van de PvdA
vindt dat er zo snel mogelijk
duidelijkheid moet komen over een
aanpassing van het meerjaren–
perspectief. Wij hopen dat dit kabinet
deze nog zal willen geven in het
kader van de arbeidsmarktimpuls.
Anders moet het een onderwerp
voor de kabinetsformatie worden.
Een ander onderwerp dat
ongetwijfeld bij de kabinetsformatie
aan de orde zal zijn, is het ouderen–
beleid. De voorgenomen subsidie–
korting heeft voor veel onrust
gezorgd en is voor 1994 door het
kabinet van tafel genomen. Deze
onrust werd versterkt door de
onduidelijkheid rondom het
middellange-termijnbeleid. Wij
hebben hierover een uitvoerig debat
gehad en het woord Wozoco heeft
nationale bekendheid gekregen.
Tijdens dat debat bleek dat de door
de minister gewenste beleidsrichting,
namelijk het bevorderen van het
zelfstandig wonen door ouderen via
versterking van de thuiszorg en het
investeren in noodzakelijke
verpleeghuiszorg, in hoofdlijnen
breed gesteund werd. Twijfels waren
er omtrent het financiële kader en
het tempo. Ik kan niet nalaten, in
herinnering te roepen dat tijdens dat
debat mevrouw Terpstra in feite een
nog verdergaand voorstel deed.
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namelijk om zo'n 160 mln. van het
budget voor de bejaardenoorden af
te halen voor verschuivingen in de
richting van zelfstandig wonen.
Inhoudelijk verschilden wij dus niet
van mening over de beleidsrichting.
Ik moet dan ook zeggen dat het
amendement van de heer Dees mij
nogal opportunistisch voorkomt, al
was het maar omdat de tussen–
balanstaakstelling in de plannen
verwerkt is en door de Kamer
geaccepteerd is.
De commissie-Welschen heeft de
belangrijke opdracht gekregen, het
kabinet te adviseren over de
modernisering van de ouderenzorg.
Dit is uiteindelijk een veel bredere
opdracht dan oorspronkelijk voorzien
was. Betekent dit nu dat de
advisering over 1994 niet meer zal
plaatsvinden?
Het zal niet helemaal toeval zijn
dat wethouder Wildekamp in
november het Amsterdamse
ontwerp-plan verzorgingshuizen
presenteerde, waarvan de inhoud
volstrekt spoort met de uitgangspun–
ten die de minister geformuleerd
heeft. Amsterdam, dat in het kader
van de verevening fors moet
inleveren, bouwt verzorgingshuizen
om tot zelfstandig wonen voor
ouderen, ondersteund door
dienstencentra die zorg leveren. Als
ik zie wat de taakstelling voor
Amsterdam in de komende periode
is, kan ik niet anders zeggen dan dat

ik echt van dat plan onder de indruk
ben. Ik ben niet de enige, want er is
met vrijwel alle betrokkenen
overeenstemming en dat terwijl er 36
mln. minder beschikbaar zal zijn in
1996. Maar met die ombouw van
verzorgingshuizen naar zelfstandig
wonen en de afbouw van capaciteit
gaat een forse financiële last
gepaard. Wij hebben voor dat soort
zaken vroeger een knelpuntenpot
gekend en er is vaak discussie
geweest over een saneringsfonds.
We moeten echter vaststellen dat
zoiets op dit moment niet bestaat. De
financieringssystematiek van de Wet
op de bejaardenoorden is zo dat
deze lasten binnen het budget
gevonden moeten worden. We
moeten ook vaststellen dat dit
redelijkerwijze niet mogelijk is. De
enige uitweg binnen het budget is
om de maximumreserveringsgrens
die de wet stelt, specifiek ten
behoeve van dit doel buiten werking
te stellen. De uitweg buiten het
budget is het opnieuw instellen van
een saneringsfonds. Wij gaan ervan
uit dat de minister Amsterdam op
korte termijn een oplossing aanbiedt
voor dit knelpunt. Immers, het
realiseren van het plan is daarvan
afhankelijk.
Voorzitter! Ik heb nog een paar
opmerkingen over de reserve–
vorming. Het is bekend dat de
provincies behoorlijke reserves
hebben. Voor een groot deel zijn die
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belegd. Maar mijn oog viel op een
paar kranteberichten waaruit valt op
te maken, dat in ieder geval in
Groningen en Zuid-Holland
meevallers van een aanzienlijke
omvang uitgedeeld zijn aan de
bejaardenoorden. Ik sluit niet uit dat
dit een gevolg is van die
reserveringsbepaling en dat men, als
men het niet uit zou geven, het terug
zou moeten geven aan WVC. Kan de
minister ons hierover informeren en
zou zij de commissie-Welschen
willen vragen om in haar advies ook
een structurele regeling van de
financiering van ombouw en
sanering in relatie tot de reservering
mee te nemen?
Naast de provinciale reserves is er
ook sprake van reserves bij
woningstichtingen die bejaardenoor–
den verhuren. Er zijn voorbeelden
waarbij de reserve van een stichting
jarenlang mede gevoed is vanuit het
WBO-budget. Toch blijkt het voor
provincies niet mogelijk te zijn om
daar een vinger achter te krijgen en
het gaat daarbij om aanzienlijke
bedragen. Ik zou willen dat de
minister dit samen met haar collega
van VROM eens bekeek. Het lijkt mij
geen goede zaak wanneer met
WBO-geld reserves van derden
gevoed worden.
Mevrouw Versnel Schmitz (D66):
Voorzitter! Mevrouw Vliegenthart
verwees terecht naar het ministerie
van VROM want het gaat om
toegelaten instellingen die de plicht
hebben om een algemene bedrijfs–
reserve te formeren. Wanneer men
daar aan gaat knabbelen, komt men
voor rare dingen te staan bij de
instandhouding van dergelijke
oorden.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Ik zal
de complexe gegevens waarover ik
beschik niet allemaal over het
spreekgestoelte uitstorten maar er
zijn situaties waarin de bejaardenoor–
den zelf voor de kosten opdraaien
zodra er gerenoveerd moet worden,
terwijl de jaarlijks verplichte
huurverhoging ook doorgevoerd
wordt in de huur van de bejaarde–
noorden. Het geld voor zo'n
renovatie moet dan ook weer uit het
budget van de WBO gehaald worden
terwijl eigenlijk de reserves die bij
die stichtingen opgebouwd zijn,
aangewend zouden moeten worden
voor dergelijke investeringen. Op
zichzelf is het niet redelijk dat aan de
ene kant de reserves groeien en dat
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aan de andere kant voor alles een
beroep gedaan kan worden op het
WBO-budget. Er worden, denk ik,
geen dingen gedaan die niet kloppen
volgens de wet maar het is de vraag
of hier geen betere afstemming van
geldstromen zou kunnen plaatsvin–
den.
Voorzitter! Het is duidelijk dat de
ramingen waarop de budgetten
gebaseerd zijn, te laag zijn voor de
opvang van asielzoekers. Nu de
opvang verzelfstandigd zal worden,
is het van belang dat de nieuwe
organisatie met toereikende
budgetten kan werken Welke
afspraken zijn hierover gemaakt
binnen het kabinet en wanneer
worden de ramingen aangepast?
De subsidiëring van jongeren–
organisaties evenals die van andere
vrijwillige ledenorganisaties kan naar
onze mening niet uitsluitend op
projectbasis geschieden. Het bestaan
van deze organisaties en hun
activiteiten die gericht zijn op
bepaalde maatschappelijke groepen,
hebben natuurlijk een zekere waarde.
Het gaat om vrijwillige leden–
organisaties die gekenmerkt worden
door een hoge doorstroming.
Bovendien geldt bij dergelijke
ledenorganisaties dat men tot op
zekere hoogte zelf moet kunnen
bepalen wat men belangrijk vindt. Ik
zou graag van de minister willen
weten hoe strikt de prioriteiten van
de Welzijnsnota vastgehouden
worden. Wat betekent dat bijvoor–
beeld voor activiteiten in het kader
van internationale solidariteit of voor
het milieu? Het primaire belang van
dergelijke organisaties is natuurlijk
dat zij jongeren een brede maat–
schappelijke betrokkenheid bijbren–
gen. Als zo'n organisatie activiteiten
ontwikkelt zonder enige relevantie, is
dat reden tot heroverweging van een
dergelijke subsidie. Maar wij vinden
het geen goede zaak, dat een batterij
ambtenaren werk vindt in het
overleggen met alle gesubsidieerde
organisaties over de inhoud van het
werkplan en de projecten. Daar
waren we nu net vanaf bij de
invoering van lump-sum-financiering.
Een specifiek punt bij de subsidië–
ring van de jongerenorganisaties
betreft de werkende–
jongerenorganisaties. Anderen
hebben daar ook al over gesproken.
Vergeleken met andere jongeren–
organisaties krijgen de werkende–
jongerenorganisaties veel subsidie.
Wij kunnen dus begrip opbrengen
voor de taakstelling. Voor de

reorganisatie die deze clubs moeten
doorvoeren om de bezuiniging te
realiseren, moeten zij echter
duidelijkheid hebben over de
subsidiegrondslag in de toekomst.
Twee jaar geleden heeft de Kamer
dat al duidelijk gemaakt ten aanzien
van de CNV-jongeren. Wij denken
dan ook dat die duidelijkheid uiterlijk
dit voorjaar zal moeten worden
gegeven. Dan zou die bezuiniging
per 1 juli gerealiseerd kunnen
worden.
In de categorie "klein maar
belangrijk" komen wij het maat–
schappelijk werk voor kermisexploi–
tanten tegen. Slechts één maatschap–
pelijk werker die hulp verleent,
raadsman is en adviseur tegelijk voor
een hele bedrijfstak. Al eerder waren
wij overtuigd van het belang van
deze functie. Het wegbezuinigen
levert vele problemen op die
vanwege het karakter van deze
reizende bedrijfstak niet opgevangen
kunnen worden door reguliere
hulpverleningsinstellingen. Afhanke–
lijk van het antwoord van de minister
kom ik op dit punt met een motie.
In dezelfde categorie behoort ook
de subsidiëring van de secretaris van
het Landelijk samenwerkingsverband
achterstandsgebieden. Ook de heer
Esselink sprak hierover. Bij de
begroting van Binnenlandse Zaken is
geld vrijgemaakt voor landelijke
activiteiten in het kader van de
sociale vernieuwing. Er is ook
iemand nodig die de uitvoering
daarvan coördineert.
De voortgang van de clusteringso–
peratie lijkt behoorlijk, afgezien van
het cluster leefvormen. Ziet de
minister nog een basis voor dat
cluster? Ook de uitkeringsgerechtig–
denorganisaties zijn vrijwillig aan het
clusteren gegaan. Wat zijn nu de
voornemens van het departement?
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Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): U
zegt zojuist dat op de begroting van
Binnenlandse Zaken geld is
vrijgemaakt voor landelijke activitei–
ten van het Landelijk samenwer–
kingsverband achterstandsgebieden.
Maar nu vraagt u de minister van
WVC de secretaris daarvan te
betalen. Dat lijkt mij een beetje raar.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): In
de afgelopen jaren heeft WVC steeds
de secretaris voor het LSA betaald,
terwijl op de begroting van
Binnenlandse Zaken een budget
stond voor landelijke activiteiten. Bij
de behandeling van de begroting van

Binnenlandse Zaken is door onze
collega's een amendement inge–
diend, dat volgens mij ook gesteund
is door de fractie van D66, dat ertoe
strekte op de begroting van
Binnenlandse Zaken structureel voor
de komende jaren ƒ 250.000 vrij te
maken. Het is op zichzelf logisch dat
de constructie die in het verleden
bestond, waarbij WVC de secretaris
betaalde, de komende paar jaar
wordt gecontinueerd. Dus daar
pleiten wij voor.
Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Wij kunnen het nu ook echt anders
regelen, dat namelijk degene bij wie
het wordt neergezet, dat ook verder
zelf betaalt. Dat lijkt mij redelijk.
Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Als
je een activiteitenbudget hebt, maar
je hebt niemand die de coördinatie
van de uitvoering heeft, gebeurt er
niets. Want uit het niets ontstaat
niets. Het lijkt mij logisch dat het
beleid dat de afgelopen jaren op dit
terrein is gevoerd, gewoon wordt
voortgezet.
Met de vorming van het cluster
vrijwilligerswerk en het Fonds
deskundigheidsbevordering
vrijwilligers zijn belangrijke stappen
gezet naar een betere ondersteuning
van vrijwilligersorganisaties. Toch is
de relatie tussen het Fonds vrijwilli–
gerswerk en de Landelijke organisa–
tie vorming, training en advies
enerzijds en de relatie tussen het
fonds en de overigeclusters van
bijvoorbeeld vrijwillige leden–
organisaties anderzijds niet helder.
Kunnen bijvoorbeeld de ouderen–
bonden een beroep doen op het
fonds voor hun kadertraining, of
worden zij geacht die activiteiten uit
hun eigen budget te betalen?
Bij de vaststelling van de subsidie
voor het cluster vrijwilligerswerk
wordt de extra 5 ton van het
amendement-Esselink/Middel ten
behoeve van uitbreiding van het
activiteitenbudget voor vrijwilligers
onder andere aangewend voor de
onvermijdbare kosten tengevolge
van de reorganisatie.
Voorzitter! Daarvoor was dat
amendement niet bedoeld. Afspraak
is, dat de onvermijdbare kosten
exogeen gefinancierd zullen worden.
Graag opheldering op dit punt.
Wij steunen het voornemen van
de minister, de schippersinternaten
doelmatiger te organiseren. Nu ik de
brief heb kunnen lezen, heb ik gezien
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dat de problemen verder zijn
opgelost. Dat is een goede zaak.
Participatie en integratie van
allochtonen, voorzitter, zijn belang–
rijke doelstellingen. Het blijkt dat de
preventieve programma's in het
kader van Opstap succesvol zijn. Een
groot aantal gemeenten werkt met
deze programma's. Is er een
indicatie, hoe groot de groep
gezinnen en kinderen is die bereikt
wordt met Opstap en haar varianten?
Het zal duidelijk zijn dat, naarmate de
aanpak inhoudelijke succesvoller is,
de drang bij de fractie van de PvdA
om tot verdere uitbreiding te komen,
groter wordt. Hoe ziet de minister de
toekomst van dit beleidsterrein? Wat
is haar reactie op het arbeidsplan
voor buurtmoeders, zoals dat is
opgesteld door de Stichting
Averroes?
Een tweede speerpunt van het
beleid wordt gevormd door de
inburgeringsprogramma's. Ook hier
lijken de programma's succesvol.
Een uitbreiding ligt in het verschiet
en terecht, want integratie en
participatie worden gediend met een
snelle inburgering door nieuwko–
mers. Kunnen er al inhoudelijke
conclusies getrokken worden? Doen
mensen die deelgenomen hebben
aan de opvang nieuwkomers, het
ook in het vervolgtraject beter doen
dan degenen die een dergelijk
programma niet gevolgd hebben?
Voorzitter! Als de minister stelt,
dat zij hoopt dat met de uitbreiding
van middelen de gehele groep
nieuwkomers valt op te vangen,
betekent dit dan ook dat er een soort
sluitende aanpak komt voor
nieuwkomers? Heeft het overleg met
de VNG over de uitbreiding van de
inburgeringsprogramma's al
plaatsgevonden en kan de minister
ons informeren over de resultaten?
Wat is overigens de stand van zaken
met betrekking tot het stimuleren
van intercultureel management?
Een derde speerpunt van het
beleid inzake participatie en
integratie wordt gevormd door het
programma van activiteiten gericht
op het bevorderen van de multicultu–
rele samenleving en van verdraag–
zaamheid. Het behoeft geen betoog,
dat de spanmngen in de oude wijken
toenemen. Onverdraagzaamheid is
meestal niet het gevolg van bewust
racisme, maar van sociale problemen
waarmee men geconfronteerd wordt.
Het lijkt erop dat de erkenning van
dat feit leidt tot een grotere
tolerantie ten aanzien van discrimine–

rend gedrag, omdat het slechts een
uiting van ongenoegen is. Hiervoor
moet meer aandacht gevraagd
worden. Ik zou graag willen dat de
minister ons informeert over de
resultaten van dat programma en
over de vraag. of een verdere
uitbreiding, bijvoorbeeld naar andere
doelgroepen, tot de mogelijkheden
behoort. Voor financiering zou wat
ons betreft een beroep gedaan
moeten worden op de omroep–
reserves. De door de heer Esselink
gestelde vragen over de omroep–
reserves als zodanig, leven ook bij
ons.
Voorzitter! Nu ik toch op dat punt
ben aangeland, zou ik nog een aantal
opmerkingen willen maken over de
toekomst van het Fonds voor de
topsporter. De minister heeft ons bij
de schriftelijke antwoorden uitvoerig
geïnformeerd over de stand van
zaken. De voeding van het fonds is,
dankzij het desbetreffende amende–
ment van vorig jaar en een bijdrage
vanuit de sport, nu 10 mln. Het
streven is een fonds van 60 mln. Wij
zouden er niet tegen zijn, opnieuw
een dotatie vanuit de omroep–
reserves mogelijk te maken. De
opbrengst van de STER valt weer
mee met zo'n 50 mln en de topsport
op TV is, behalve een genoegen om
naar te kijken voor vele Nederlan–
ders, natuurlijk ook een belangrijke
bron van inkomsten voor de STER.
Een tweede vraag is, wat er in de
sfeer van de loterijen nog mogelijk
is. Ten slotte zou ik graag willen
weten, of het overleg tussen de
minister van WVC en de staatssecre–
taris van Sociale Zaken over een
eventuele overheveling van
bijstandsgelden - topsporters uit de
bijstand - naar het fonds al resultaat
heeft gehad.
Voorzitter! Afgelopen weekend
hebben wij het strategisch plan voor
de monumentenzorg gekregen,
althans de studie. Het is duidelijk dat
hier de komende jaren fors geïnves–
teerd zal moeten worden. Wanneer is
de minister van plan met een
standpunt te komen? De fractie van
de Partij van de Arbeid is zeer te
spreken geweest over de impuls die
is uitgegaan van de aanwending van
de aardgasbaten naar aanleiding van
de motie-Valk. Het had uitgebreider
gekund, maar het is naar ons oordeel
zeker voor herhaling vatbaar. Uit de
antwoorden die wij op kamervragen
gekregen hebben, bleek duidelijk de
multiplier van deze investeringen.
Ook werd nog eens duidelijk, dat de
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zorg voor ons historisch erfgoed niet
alleen van culturele, maar ook van
economische betekenis is.
Zorgen maken wij ons ook over de
onderhoudssubsidieregeling, de
BROM. Klopt het dat deze pot leeg is
en dat er een stuwmeer van
aanvragen ligt? Hoe denkt de
minister dat probleem op te lossen?
Voorzitter! Samenvattend kom ik
tot de volgende balans. Die balans is
positief voor zover het gaat om de
inhoud die het welzijnsbeleid op
landelijk niveau gekregen heeft. De
nota Samenwerken langs nieuwe
wegen en de kerntakendiscussie
vinden hopelijk volgende week hun
afronding bij de herziening van de
Welzijnswet. Als het gaat om de
inhoudelijke accentverlegging in het
beleid naar bevordering van
zelfstandigheid en participatie - een
meer preventieve en activerende
aanpak die uitgaat van wat mensen
nog kunnen - dan hebben wij die
keuzes ook met overtuiging
gesteund. Als het gaat om het
financiële beleid is de rrrmster er
lang in geslaagd de noodzakelijke
bezuinigingen met beleid en
herstructureringen in te vullen. Zoals
ik al zei, is men daar lang niet altijd
slechter van geworden. Maar
tegelijkeitijd moet ik nu vaststellen
dat de kwetsbaarheid van de sector
voor verdere bezuinigingen groot is.
In de jeugd moet eigenlijk meer
geïnvesteerd worden en de
ouderenzorg kan door vernieuwing
gemiddeld genomen misschien nog
wat goedkoper worden, maar het
totale aantal ouderen groeit. De
discussie over de maatschappelijke
opvang bewijst dat wij tekorten
moeten wegwerken. Het is onont–
koombaar dat bij de besprekingen
over een nieuw regeerakkoord het
fmanciele meerjarenkader aangepast
zal moeten worden.
Op het terrein van kunst en cultuur
mag de balans wat ons betreft ook
positief genoemd worden: de sector
is ontzien bij de bezuinigingen en
voor het cultuurbehoud was extra
ruimte dankzij het regeerakkoord. De
verzelfstandigingsoperatie bij de
musea lijkt tot een goed einde
gebracht, het deltaplan voor het
cultuurbehoud is vastgesteld, de
operatie kunstenplan heeft nogal wat
discussie losgemaakt, maar heeft
toch voor de nodige vernieuwing
binnen de sector gezorgd. Het
strategisch plan voor de monumen–
tenzorg moet dus nog volgen.
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Vliegenthart
Voor het gevoerde beleid in de
afgelopen vier jaar valt de balans
dus positief uit, maar de toekomst
ziet er niet rooskleurig uit. Ik hoop
dat deze week zal blijken dat deze
zorgen niet alleen de PvdA-fractie
beroeren, maar dat in deze Kamer
een breed draagvlak zal blijken voor
een versterking van het sociaal en
cultureel beleid.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik zal eens
kijken of ik op mijn beurt kan
bijdragen aan de versteviging van
het sociaal-cultureel beleid, waarover
mevrouw Vliegenthart sprak.
Ook de minister van WVC prijkt op
een van de vele affiches die de
jubilerende Loesje gemaakt heeft
over de Haagse politiek. "Hedy
bezuinigt op de kinderopvang". "Die
oudjes waren wat weerbaar. Eens
kijken of het met baby's makkelijker
gaat". De inmiddels 10-jarige Loesje
geeft met dit affiche wellicht wat al
te boud, maar wel treffend het toch
wat inconsistente beleid weer dat de
minister op deze twee terreinen ouderenbeleid en kinderopvang voert. Er is veel actie van de ouderen
voor nodig geweest om de regering
te bewegen, de voorgenomen
bezumigmg op de bejaardenoorden
niet door te laten gaan. Hoe de
minister zelf over verregaande
bezuinigingen denkt, heeft zij in het
dubbelinterview met de staatssecre–
taris in Vrij Nederland onlangs
uiteengezet. Wat haar betreft mag er
niet meer zo drastisch op WVC
worden bezuinigd. Investeren in
mensen en minder in wegen,
bruggen en tunnels, stelt zij in dat
interview. Ook al hebben wij net de
discussie over de Betuwelijn,
gisteren, achter de rug; ik zal haar
niet tegenspreken. Dat gebeurt in het
kabinet waarschijnlijk al genoeg.
Maar ik moet haar vandaag
beoordelen op de begroting voor
1994 en daar zitten, helaas, opnieuw
vervelende bezuinigingen in die niet
in het teken staan van investeren in
mensen.
Kort voor de zomervakantie heeft
mijn fractiegenote Ina Brouwer veel
lovende woorden besteed aan het
kinderopvangbeleid van de minister.
Toen leek de minister erin geslaagd
te zijn, het volledige budget dat voor
de stimulering van de kinderopvang
beschikbaar was, overeind te
houden. Op Prinsjesdag bleek dat

niet meer zo te zijn. Was het budget
voor kinderopvang in 1993 nog ruim
269 mln., in 1994 is dat nog 242 mln.
In 1996 zal het nog verder geslonken
budget worden gedecentraliseerd
naar de gemeenten, waarmee nog
eens een efficiencykorting van 10%
gepaard zou kunnen gaan. De VNG,
maar ook de VOG en de FNV
verwachten dat het voor kinderop–
vang beschikbare bedrag dan is
teruggelopen tot 195 mln. Dit
betekent dat gemeenten de komende
jaren moeite zullen hebben hun
capaciteit te handhaven. De
bezuiniging kan er echter ook toe
leiden dat de afgelopen jaren
opgebouwde capaciteit afgebouwd
gaat worden. Dat is wel het laatste
dat wij verwachten van het beleid
van deze minister.
Gemeenten lijken zelfs nu al
vooruit te lopen op een teruglopend
budget in de kinderopvang. In
Haarlem wordt het aantal gesubsidi–
eerde kinderopvangplaatsen
teruggebracht van 200 naar 98. Voor
ouders die gebruik maken van een
gesubsidieerde plaats, wordt een
afbouwregeling getroffen. Ouders die
op een wachtlijst stonden voor een
gesubsidieerde plaats kregen te
horen dat zij ervan worden afge–
haald. Zij moeten er maar voor
zorgen dat hun werkgever een
bedrijfsplaats koopt. In antwoord op
kamervragen hierover heeft de
minister haar afkeuring uitgesproken
over het Haarlemse beleid. Toch
blijkt Haarlem niet van zins om
wijziging in de aanpak aan te
brengen. Op deze wijze wordt een
belangrijk onderdeel van het
kinderopvangbeleid van dit kabinet
onderuitgehaald. Hoe staat de
minister tegenover deze situatie?
Heeft zij de mogelijkheid om hier
nog wat aan te doen? Kunnen
vergelijkbare situaties in andere
gemeenten voorkomen worden?
Voor de komende jaren wordt
opnieuw de kaasschaaf gehaald over
een groot aantal welzijnssubsidies.
De bezuinigingen lopen op van 1,6%
tot 5,6%. Instellingen voor maat–
schappelijke opvang, organisaties op
het gebied van het vrijwilligerswerk,
minderhedenorganisaties, ouderen–
bonden en tal van andere instellin–
gen zijn opmeuw de klos. Er is een
grens aan het bezuinigen, zo zei de
minister in het VN-interview. Eens
heeft verder bezuinigen geen zin
meer. Waar legt de minister de grens
als het gaat om subsidies aan dit
soort organisaties?

De subsidiekorting op de
bejaardenoorden is voor 1994 dan
wel van de baan, de korting van 40
mln. uit de Tussenbalans gaat
gewoon door. Ook de subsidiekorting
in 1995 en 1996 oplopend tot 5,6%
staat nog steeds overeind. De fractie
van Groen Links meent dat de
toenemende vergrijzing het niet
verdraagt dat er gekort wordt op de
ouderenzorg, zeker niet zolang het
budget voor de thuiszorg niet
werkelijk substantieel omhoog gaat.
Waarom vinden de bewindslieden
dat het eigenlijk nog wel kan?
Voor een aantal organisaties is de
kaasschaafkorting blijkbaar niet
voldoende. De CNV– en FNV-jongeren
krijgen daarnaast nog een extra
korting te verstouwen van ieder zo'n
1 mln. Wij hebben hier te maken met
organisaties die ook volgens de
minister uitstekend werk doen. Zij
stellen zich in deze bezuinigings–
ronde bovendien uiterst constructief
op en hebben een alleszins redelijk
voorstel gedaan, dat inhoudt dat de
korting pas ingaat nadat een meuwe
subsidieregeling van kracht is
geworden, dus een korting vanaf 1
juli 1994 ad 0,5 mln. De werkende–
jongerenorganisaties worden
evenveel gekort als de overige
organisaties, namelijk 25%. Gezien
de discussie van vorig jaar en de
standpunten dit jaar neem ik aan dat
ook de minister met dit uiterst
redelijke voorstel akkoord zal gaan.
Wat is haar reactie?
Het opvangbeleid voor asiel–
zoekers wordt door mijn fractie
gesteund. Het blijft zaak, het
maatschappelijk draagvlak voor de
opvang van asielzoekers te verster–
ken. Daar heeft de minister de
afgelopen jaren hard aan gewerkt.
Onze waardering geldt ook de
steilingname ten aanzien van
discriminatie– en racismebestrijding.
Ik wijs op het artikel over sport dat
onlangs in NRC Handelsblad
verscheen. Naar onze mening moet
niet bezuinigd worden op anti–
discriminatie-activiteiten. Waakzaam–
heid blijft geboden.
Dat geldt ook voor homo–
discriminatie. Hoe staat het met de
adviesaanvraag aan de
minderhedenorganisaties ter zake
van de homo-emancipatie? Is het
gesprek in die kringen eigenlijk al op
gang gekomen?
Het NCB heeft een subsidie–
aanvraag ingediend voor de
oprichting van een landelijk
servicepunt intercultureel manage–
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Lankhorst
ment. Oprichting van zo'n punt is te
belangrijk om te blijven liggen tot na
de fusie van de landelijke organisa–
ties van minderheden. Is de minister
dat met mij eens?
Nederland is nog steeds een van
de weinige landen in Europa die het
hoge BTW-tarief hanteert voor film
en podiumkunsten. In de meeste
landen geldt het lage tarief van 6%.
Uit allerlei onderzoek blijkt dat de
verlaging van het BTW-tarief een
stimulans voor de cultuur zou
betekenen. Welk standpunt neemt de
regering hierover in? De Raad voor
de kunst heeft zich inmiddels achter
het streven van de Europese
uitgevers– en boekverkopersbonden
geplaatst om op boeken het
BTW-nultarief toe te passen. Welke
consequentie verbindt de minister
aan dit advies?
Afgelopen zomer hebben kabinet
en Kamer besloten, speciale
regelingen voor kunstenaars in de
bijstand af te schaffen. Een kleine
groep van 1200 uitverkorenen krijgt
een beurs. De rest moet zich
beschikbaar houden voor ander werk
of scholing. Inmiddels heeft de
kunstwereld een alternatief gepre–
senteerd. In het plan kunstenaars uit
de bijstand mogen kunstenaars
kiezen. Of zij krijgen een lage
basisbeurs en mogen bijverdienen öf
zij blijven in de bijstand en moeten
solliciteren. Mijn fractie vindt dit plan
de moeite van het bespreken waard.
Het is stimulerend voor de kunste–
naars en het kan goed zijn voor de
kunst. Wat denkt de minister van dit
plan en hoe gaat zij daar verder mee
om?
Ik kom op de lokale migranten–
televisie. In 1993 heeft de minister
voor de jaren 1993 en 1994 1 mln.
beschikbaar gesteld voor de
iandelijke service-organisatie die ten
behoeve van lokale omroepen
televisieprogramma's verwerft
gericht op allochtonen. Voor de
lange-termijnplanning is het van
belang dat er duidelijkheid komt over
de financiering na 1994. Kan die
duidelijkheid door de minister
gegeven worden?
Of het departement van WVC na
de komende kabinetsformatie nog
bestaat, zullen wij moeten afwach–
ten. Mijn twijfels daarover heb ik
twee jaar geleden al eens geuit. Ik
las nu dat de secretaris-generaal van
het ministerie van Justitie er ook van
uitgaat dat het departement van
WVC wordt opgeheven. Mocht dat zo
zijn, dan moet diezelfde secretaris–

generaal niet denken dat Justitie het
jeugdbeleid en de jeugd–
hulpverlening wel even kan
overnemen. Ik zou dat van alle opties
de slechtste vinden. Jeugdbeleid
moet vooral preventief beleid zijn en
dat past niet bij een sterk repressief
gericht departement als dat van
Justitie. Bij de bespreking van de
nota Jeugdbeleid is er gelegenheid,
hier dieper op in te gaan.

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Bij de
behandeling van de laatste begroting
die onder de verantwoordelijkheid
van deze bewindslieden tot stand is
gekomen, past een korte terugblik.
Op het terrein van welzijn en cultuur
is behoorlijk wat in beweging gezet.
Zo is op welzijnsterrein gewerkt aan
een forse decentralisatie en aan een
andere bestuurlijke visie op de taak
van het ministerie. Onder een aantal
kanttekeningen zijn wij deze
hoofdoriëntatie indertijd positief
tegemoet getreden.
Het beleid ten aanzien van
cultuurbeheer in brede zin heeft een
impuls gekregen die tot uitdrukking
kwam in de nota Cultuurbeleid
1993-1996. Bij de behandeling
daarvan hebben wij onze eigen
accenten gezet vanuit door ons
krachtig bepleite Bijbelse normen en
waarden. Wij vonden de prioriteiten–
stelling in het algemeen niet de
juiste, zij het dat de extra inspannin–
gen voor cultuurbehoud werden en
worden gewaardeerd.
Voorzitter! Onlangs heeft de
minister ons de evaluatie van het
deltaplan voor het cultuurbehoud
"Werken in de delta" toegezonden.
Conclusie: veel is tot stand gekomen,
maar er moet tegelijk ook nog veel
gebeuren. Door middel van deze
evaluatie wordt het mogelijk, een
beleid te voeren gericht op het
wegwerken van de grootste
knelpunten en achterstanden bij de
conservering van ons cultureel
erfgoed. Welke mogelijkheden ziet de
minister om in meerjarenperspectief
nog extra gelden vrij te maken om
de doelstellingen van "Vechten tegen
verval" binnen de gestelde termijnen
te realiseren? Hoever lopen wij met
de huidige bestemde gelden achter
op de eerder gestelde termijnen?
Dezer dagen ontvingen wij de
mventarisatie van de problemen in
de monumentenzorg "Monumenten
beter bekeken"; een cruciale
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bouwsteen voor het volgend
voorjaar te verschijnen strategisch
plan voor de monumentenzorg. Zo'n
plan is hard nodig omdat feitehjk de
subsidies voor monumentenzorg de
laatste jaren alleen maar minder zijn
geworden, terwijl de behoefte niet
navenant is gedaald, integendeel.
Volgens onze informatie dreigt de
subsidieregeling voor meerjarig
onderhoud aan monumentale
kerkgebouwen volledig vast te lopen.
Van de 225 aanvragen in 1993
zouden er 92 zijn afgewezen. Voor
1994 zijn de verwachtingen zo
mogelijk nog somberder. Op deze
manier komen wij dus in een
neerwaartse spiraal terecht. Geen
meerjarig onderhoud leidt op termijn
tot nog kostbaarder restauraties Is
onze informatie juist en, zo ja,
waarom wordt er op dit punt geen
actie ondernomen? Mag ik overigens
aannemen dat in het strategisch plan
tevens het huidige wettelijk kader
geëvalueerd zal worden?
Voorzitter! De schippersinternaten.
De tekst die ik daarover voorbe–
reidde, is ingehaald door de brief
van heden. Er is een principe–
akkoord tot stand gekomen. Over
een paar dagen zal duidelijk worden
of van een convenant sprake kan
zijn. Wij moeten dat nu even
afwachten.
De maatschappelijke opvang en de
verslavingszorg. De voorgestelde
bezuinigingen op enkele sectoren
hiervan vervullen de SGP-fractie met
zeer grote zorg. Zo zijn volgens ons
de kortingen op de maatschappelijke
opvang strijdig met de afspraken in
het kader van decentralisatie naar
het Fonds sociale vernieuwing.
Daarnaast staat een en ander in
schril contrast met de zogenaamde
witte-vlekkenmotie. De brief van 28
september 1993 over de sociale
pensions vinden wij een nog
onvoldoende uitvoering van die
motie. Wat is de rechtvaardiging van
de door de regering gekozen
benadering?
Ook de kortingen op de versla–
vingszorg vinden wij eigenlijk niet
acceptabel. Deze kunnen immers niet
door de gemeenten worden
opgevangen en zullen dus moeten
leiden tot inkrimping van het aantal
medewerkers en dus tot verminderde
hulpverlening voor een helaas
groeiende en hardnekkige doelgroep:
de allerkwetsbaarsten in onze
samenleving. De regering moet die
bezuinigingen maar eens uitleggen.
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Van der Vlies
Voorzitter! Voor de jongeren–
organisaties staat een nieuwe
subsidieregeling op stapel waarbij de
projectbenadering centraal staat. Ik
heb op dit moment de vraag in
hoeverre de keuze voor een
subsidiëring van de overheid
tegemoet komt aan de behoefte van
het in stand houden van netwerken,
zoals bedoeld in de motie-Dees van
vorig jaar. Waarom wordt niet
ingestoken op het medio vorig jaar
gepresenteerde plan door het cluster
landelijke jongerenorganisaties?
Voorzitter! In de schriftelijke
antwoorden staat dat voor 1994 nog
een bezuiniging op de ouderenzorg
resteert van 40 mln. Naar mijn
mening liggen het gedeeltelijk
compenseren van de huurverhoging,
het niet compenseren van de
incidentele loonontwikkeling en het
niet financieren van het CAO-verloop
op het bord van de instellingen. Hoe
groot is derhalve de totale korting
voor 1994? Hoe wordt in de
begroting verwerkt wat in de UCV is
behandeld en aan bezuinigingstaak–
stelling is teruggenomen?
Twee jaar geleden heeft de Kamer
uitgesproken dat het algemeen
maatschappelijk werk van De
Driehoek structureel moet worden
gefinancierd. Desondanks wil het
kabinet de subsidie per 1 januari
1995 wederom stopzetten. Dat is in
strijd met de onderbouwde wensen
van de Kamer op dit punt. Wij
roepen de regering op om van dit
voornemen definitief terug te komen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! De begroting van Welzijn
en Cultuur is als vanouds een bonte
verzameling beleidsonderwerpen,
waarvan een steeds groter deel
wordt gedecentraliseerd of verzelf–
standigd. Met elan geeft de minister
haar, soms met overbodigheid
bedreigde departement - althans
delen daarvan - echter de functie
van stabiele kracht in de samenle–
ving. WVC zou een essentiële rol
spelen bij de vernieuwing en
reconstructie van de verzorgings–
staat. Het staat er zo mooi, maar het
lijkt mij iets te hoog gegrepen, want
op een aantal terreinen is de minister
weliswaar nog actief, maar bijvoor–
beeld op het terrein van welzijn en
cultuur dreigt het rijksbeleid toch
met de VUT te gaan. Het welzijns–
beleid is of wordt gedecentraliseerd,
musea worden verzelfstandigd en

fondsen regelen de subsidies.
Overigens had en heeft dit
vernieuwingsproces de steun van
mijn fractie, al zou het op onderdelen
zonder de bezwaren sneller kunnen.
Ik noem de kinderopvang waarvan
de minister maar geen afscheid kan
nemen.
Waardering is er ook, de kabinets–
periode overziende, voor het
vasthoudende streven, een verant–
woorde basis te leggen onder een
publiek omroepbestel met toekomst–
waarde. Zelfs in Hilversum horen wij
nu af en toe blijken van instemming.
Hopelijk kan de minister begin
volgend jaar wetgevend oogsten.
Ook op dit punt waardering dus.
Op 25 oktober is een rapport
uitgebracht door de Raad voor het
binnenlands bestuur over het
fenomeen fondsen. WVC heeft
daarvan een ruime sortering, zoals
bekend. De opstellers van het
rapport stellen daarin een keuzelijst
met randvoorwaarden voor, waaraan
een op te richten fonds getoetst kan
worden. Ik vond het een interessant
rapport en ik zou het onder de
aandacht van de minister willen
brengen. Zij wordt gewezen op het
feit dat de besteding van de
middelen uit een fonds ondubbelzin–
nig moet zijn vastgelegd, dat er
effectief politiek-bestuurlijk toezicht
moet zijn en dat de werking van een
fonds regelmatig moet worden
geëvalueerd. Zou het niet eens nuttig
zijn om de reeds opgerichte en nog
op te richten fondsen van WVC aan
deze voorwaarden te toetsen? In
september vorig jaar ontvingen wij
van de minister een brief waarin
werd meegedeeld dat het nog te
vroeg was, het Fonds voor bijzon–
dere journalistieke projecten te
evalueren. De minister weet dat ik
daar op gezette tijden over spreek.
Evaluatie van het fonds zou het beste
eind 1993 kunnen plaatsvinden. Ik
meen ook een brief onder ogen te
hebben gehad waarin 1994 werd
genoemd. Wanneer vindt die
evaluatie nu eindelijk plaats? Het is
toch een heel klein fondsje?
Uit het NG-magazine van 12
november maak ik op dat de
Opstap-projecten tot nu toe redelijk
succesvol zijn verlopen en kunnen
worden overgedragen aan de
gemeenten. Toch is een aantal zaken
nog niet duidelijk. Zo schijnt Opstap
voor kleinere gemeenten nog weinig
aantrekkelijk te zijn en is het inzicht
in de concrete effecten van Opstap
op de cognitieve ontwikkeling van
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kinderen nog niet helder. Wil de
minister hierop ingaan? En wanneer
volgt de decentralisatie?
De maatschappelijke opvang–
voorzieningen liggen net als vorig
jaar onder het vuur van de bezuini–
gingen. Van de VNG heb ik begrepen
dat dit mogelijk ten koste gaat van
de opvangcapaciteit. Gezien de groei
van het aantal dak– en thuislozen en
de complexe problematiek waar veel
voorzieningen steeds weer voor
staan, is uitbreiding van de
voorzieningen eerder aan de orde.
Ook de Nationale raad voor de
volksgezondheid heeft dit bepleit. Ik
neem toch aan dat dit advies niet
naar de prullenbak wordt verwezen.
Voor een dekking van de eventuele
meerkosten kunnen wat mij betreft
de overheidsgelden worden gebruikt
die structureel in het Fonds voor de
topsporter worden gestort. Maar ik
vrees dat dit iets te veel gevraagd is
van de minister. Overigens had ik
begrepen dat het bij dit fonds ging
om een eenmalige startsubsidie,
maar nu zie ik het bedrag in de
ramingen voor een serie jaren
terugkomen. Graag krijg ik op dit
punt duidelijkheid.
Ook ik had vragen over de
schippersinternaten. Maar soms
geeft het departement al antwoord
voordat de vragen gesteld zijn. Ik slik
mijn vragen dus in.
Twee jaar geleden draaide de
Kamer met een amendement het
intrekken van de subsidie van een
drietal landelijke instellingen voor
maatschappelijk werk, te weten De
Driehoek, Muhabbat en de kermisex–
ploitanten, terug. Deze subsidie
moest structureel gehandhaafd
worden, omdat het om uitvoerend
werk gaat. Het is een zaak die de ene
keer de minister en de andere keer
de staatssecretaris regardeert, maar
zij zitten er gelukkig beiden. Die
instellingen kregen daarna keurig
een brief van de staatssecretaris,
waarin melding werd gemaakt van
een als structureel - dat woord
kwarn erin voor - bedoelde
voortzetting van een subsidie.
Aangezien alle argumenten van toen
ook nu gelden, was het onbegrijpelijk
dat deze instellingen deze zomer te
horen kregen, dat met ingang van 1
januari 1995 de subsidie toch wordt
beëindigd.
Dit soort gejojo met subsidies kan
niet. Zo mag de regering niet
omgaan met de intenties van een
amendement. Ik verzoek de regering
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Van Middelkoop
dan ook, dit voornemen expliciet in
te trekken.
In NRC Handelsblad van 30
november schreef de minister een
interessant artikel over spel–
verruwing en racisme in de sport. Zij
poneerde daarin terecht dat
sommige overtredingen op het veld
als strafbaar feit moeten worden
aangemerkt. Welke daad wil zij bij
dat woord voegen? Wil zij via haar
collega van Justitie eens bewerkstel–
ligen, dat de eerstvolgende fatale
elleboogstoot op het voetbalveld
strafrechtelijk zal worden vervolgd?
De voorbeeldwerking daarvan lijkt
mij duidelijk.
Van de CIO ontvingen wij vorige
week een brandbrief over de
subsidieregeling meerjarig onder–
houd monumentale kerkgebouwen.
Deze succesvolle regeling dreigt
geheel vast te lopen. Collega's wezen
er al op. Is de minister bereid
hiervoor een oplossing te zoeken?
De Frankfurter Buchmesse heeft
bewezen dat het nog best wat kan
worden met ons buitenlands
cultureel beleid. Het Algemeen–
Nederlands Verbond pleitte er in
september voor om na afloop van de
Buchmesse de algemene inleiding
van de Nederlandse inzending onder
de titel "Het Nederlands in de
wereld" intact te laten. Deze kan dan
worden gebruikt voor exposities
elders in de wereld. De Taalunie kan
hierbij een rol spelen als de
financiële middelen dattoelaten. Is
de minister bereid, dit voorstel
daadwerkelijk te steunen?
Zoëven kreeg ik de antwoorden
van de minister op de nog niet
gedrukte vragen van mevrouw
Versnel over het subsidiebeleid
inzake het politiek jongerenwerk
onder ogen. Ook mevrouw Vliegent–
hart sprak daarover. De minister wil
via een aanbod van projectsubsidies
activiteiten stimuleren binnen de
overheidsdoelstellingen voor het
jeugdbeleid. Is dat verstandig? Ik
betwijfel dat. Dat is toch een begin
van inhoudelijke sturing van het
werk van politieke organisaties?
Alleen al staatsrechtelijk lijkt mij dat
niet geheel zuiver. Wil zij daar vanuit
deze, wat meer principiële invalshoek
toch nog eens kritisch naar kijken?

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid mag worden
aangenomen dat het departement
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van WVC volgend jaar, als dit
departement dan nog bestaat, door
andere bewindslieden is bezet dan
het sociaal-democratische duo
d'Ancona/Simons. De tijd ontbreekt
mij om een uitvoerige beschouwing
te geven over het in de afgelopen
vier jaar gevoerde beleid. Alles bij
elkaar genomen, moet ik eerlijk
zeggen dat het mij niet is tegenge–
vallen, al waren er zeker de nodige
voorstellen die ik niet heb kunnen
steunen.
Gemakkelijk is het voor de
bewindslieden zeker niet geweest. Ik
denk aan de bezuinigingen op
allerhande subsidies en de opvang
van asielzoekers. Ik noem nu maar
twee punten. De minister verdient
wat mij betreft in elke geval een
compliment voor de wijze waarop zij
zich inzet voor het behoud van de
publieke omroep. Ik ben echter niet
gelukkig met haar niet aflatende ijver
voor de rijksbijdrage voor de
kinderopvang. Het mag geen toeval
heten, dat de eerste de beste zin in
de memorie van toelichting over
kinderopvang gaat. Ik hoop dat de
opvolger van deze minister een beter
zicht heeft op de eigenlijke en
oneigenlijke taken van de overheid
op dit punt.
!k kan in mijn bijdrage slechts een
enkel facet van het gevarieerde
pakket van welzijn en cultuur
aanstippen. Eerst zeg ik iets over de
jeugd. Naar ik hoop, spreken wij daar
maandag in een UCV verder over.
Toch zeg ik een enkel woord. De
minister komt in de laatste maanden
van deze kabinetsperiode met nota's,
deelnota's en beleidsvoornemens op
het gebied van het jeugdbeleid. Dat
is op zichzelf prima, maar een
afhandelmg voor de verkiezingen lijkt
nu weinig waarschijnlijk. Had een
hogere prioriteit van dit beleid niet in
de rede gelegen?
Het is positief dat de minister het
aantal projecten voor thuisloze
jongeren wil uitbreiden. Uit de
schriftelijke ronde heb ik begrepen
dat de minister het voornemen heeft
in 1994 in drie middelgrote steden
projecten te starten. Is hierover reeds
meer bekend? Gelet op deze
uitbreiding, vind ik het op het eerste
gezicht vreemd dat de minister wil
bezuinigen op de maatschappelijke
opvang. Met dit voornemen wordt
bijvoorbeeld de Stichting De Klinkert
in Tilburg getroffen, een instelling
voor dak– en thuislozen. Hoe is het
een met het ander te rijmen?

Welzijn en Cultuur

Na de clusteroperatie worden de
landelijke jongerenorganisaties
opnieuw met een verandering
geconfronteerd. Waarom? Nu een
ingrijpende operatie bijna achter de
rug is. De minister wil toe naar een
situatie waarin de nadruk wordt
gelegd op projecten en produkten
die aansluiten bij de prioriteiten die
de rijksoverheid ten aanzien van het
jeugdbeleid heeft. Dit vereist een
nieuwe subsidiesystematiek en
subsidieregeling. Ik vrees dat
jongerenorganisaties door project–
subsidiëring te veel aan handen en
voeten gebonden worden door de
rijksoverheid. Dat lijkt mij geen
goede zaak. Het lijkt mij beter dat
subsidiëring plaatsvindt op basis van
een activiteitenplan dat een
jongerenorganisatie indient. In dit
cluster van landelijke jeugdorganisa–
ties is namelijk sprake van een grote
mate van heterogeniteit van
organisaties die, gelet op hun
achtergrond, elk een eigen invulling
aan een project zullen geven. In dit
verband wil ik ook ingaan op de
motie-Dees van vorig jaar, waarin
aandacht wordt gevraagd voor het
belang van een sterke landelijke
welzijnsinfrastructuur voor de
voeding van het landelijke welzijns–
beleid. Het pleidooi dat deze
infrastructuur in stand gehouden
dient te worden, moet handen en
voeten krijgen door dit in de
subsidieregeling ook zichtbaar te
maken. Gebeurt dat? En zo ja,
gebeurt dat voldoende?
Voorzitter! Kortingen op subsidies
en rijksbijdragen blijven aanleiding
voor protest en actie. De RPF steunt
de minister voluit bij het saneren van
subsidie-uitgaven. Veel meer werk
zal dan met eigen bijdragen en
vanuit particulier initiatief moeten
worden gefinancierd. De overgang
moet wel zo soepel mogelijk
verlopen en er moet ook een reële
mogelijkheid zijn om tot financiële
herstructurering binnen de organisa–
tie te komen. Is de minister dat rnet
mij eens? Het was veel beter
geweest als bij het aantreden van het
kabinet een plan was gepresenteerd
inzake beperking van subsidie–
bedragen over de periode van een
aantal jaren. Nu worden organisaties
nog steeds als het ware overvallen
door nieuwe en soms ook achtereen–
volgende bezuinigingsmaatregelen.
Op dit moment zijn daar weer de
bezwaren uit de kring van de
maatschappelijke opvang. Talrijke
organisaties hebben ons brieven
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geschreven waarin protest wordt
aangetekend tegen nieuwe bezuini–
gingen en de nood wordt voor–
gelegd. Ik noem hierbij niet alleen
het evangelisch begeleidingscentrum
De Schuilplaats, maar ook gemeente–
besturen zoals Oss en Den Haag. De
hulpvraag neemt juist toe. Een
ontwikkeling die zich niet alleen
voordoet in de grote steden. Dat zal
de minister uiteraard niet onbekend
zijn. Hoe groot schat zij het risico in
dat hulpvragers door de aangekon–
digde maatregelen in grote
problemen komen en van hulp
verstoken zullen blijven?
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij
vragen die door collega's zijn gesteld
met betrekking tot De Driehoek. Ik
was overigens van plan om die
vragen morgen in mijn bijdrage over
het begrotingsdeel volksgezondheid
te stellen. Het maakt echter niet zo
gek veel uit. Het gaat om het feit dat
hier sprake is van inconsistent
beleid. Daarom vraag ik ook om
bijstelling.
Voorzitter! Het probleem van de
asielzoekers bezorgt de minister veel
hoofdbrekens. Uit de antwoorden op
schriftelijk gestelde vragen leid ik af
dat het wetsvoorstel inzake centrale
opvang asielzoekers terug is van de
Raad van State en nog dit jaar aan
de Kamer - de komende weken dus wordt aangeboden. De invoerings–
datum is voorzien op 1 april 1994.
Wil de minister de hoofdiijnen van
dit voorstel schetsen? Het is
overigens onwaarschijnlijk dat de
datum van 1 april gehaald zal
worden, aangezien de Kamer in het
voorjaar niet zo vaak meer vergadert
vanwege alle verkiezingen. Alles kan
natuurlijk, maar het wordt wel
moeilijk. Is het juist dat het aantal
asielzoekers in november opnieuw
gestegen zou zijn?
Tot slot het volgende. Ik begrijp
dat de minister nog in het voorjaar
wil komen met een soort deltaplan
voor monumenten. Dat is positief en
dat waarderen wij. Naar onze
mening is speciale fondsvorming
noodzakelijk om een verantwoord
monumentenbeleid te kunnen
voeren. Planning op lange termijn is
dringend nodig, te meer omdat het
aantal rijksmonumenten, zo heb ik
uit het vorige week gepresenteerde
rapport "Monumenten beter
bekeken" begrepen, de komende tijd
met zo'n 18.000 zal toenemen. Op
grond van dit rapport komt WVC met
een strategisch deltaplan. We komen
daar nog wel over te spreken, maar
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wil de minister op hoofdlijnen
aangeven hoe zij denkt over de
keuzen die in het door mij genoemde
rapport worden gemaakt?

De heer Van Mierlo (D66):
...hetgeen ons allen nog sterker zal
doen verlangen naar een nog niet
besproken variant van het terugzend–
recht...
Voorzitter! Wij staan voor de taak
om zoveel mogelijk tot conclusies te
komen met betrekking tot het proces
van bestuurlijke en staatsrechtelijke
vernieuwing dat in de afgelopen
jaren onder uw voortvarende leiding
onze aandacht heeft gehad. Dat zal
niet zo eenvoudig zijn. In die vier jaar
zie je een duidelijke golfbeweging in

de besprekingsbereidheid optreden.
Aanvankelijk was er sprake van een
zeer grote terughoudendheid;
vervolgens waren er in sommige
fracties grotere ruimten; tegen het
einde was er weer uiterste terughou–
dendheid. Er zijn tot op de dag van
vandaag en wellicht ook morgen nog
veel open einden in deze gedachten–
wisseling. Als het ons niet lukt om
hiervan vandaag en morgen een
meerderheidsgevoel te maken, zijn
wat ons betreft die open einden nog
niet weg uit de politieke discussie,
zoals ook andere punten tijdelijk van
de agenda kunnen verdwijnen maar
er even gemakkelijk weer op kunnen
komen. De maatschappij en haar
onvoorzienbare ontwikkelingen
spreken een woordje mee. Het feit
dat wij in 25 jaar nu al drie keer
aandacht hebben gegeven aan onze
democratie, zoals de heer Mateman
vorige week verzuchtte, zal het CDA
toch niet tot de vaste geruststelling
brengen dat het voor deze eeuw
welletjes is geweest.
Ik kom tot enkele observaties in
verband met dit proces en de
gevoerde debatten alvorens ik tot de
bespreking van enkele voorstellen
overga. De meeste van die debatten
heb ik goeddeels bijgewoond.
Voorzitter! Toen ik dit proces vier jaar
geleden aan de orde stelde, doelde ik
met nadruk op het doorlichten van
ons bestuur en onze democratie, in
samenhang met elkaar. Daarbij gold
in elk geval de erkenning dat er een
samenhang bestond. Het gaat om de
bespreking van het huis van de
macht, het interieur ofwel het
bestuur, en de fundamenten ofwel de
democratie. De kwaliteit van de
democratie is beslissend voor de
acceptatie door de burgers van de
overheid. De kwaliteit van de macht
is bepalend voor de slagkracht
daarvan.
Natuurlijk is daar een verband. Je
kunt ze vanzelfsprekend afzonderlijk
onder de loep nemen, maar de
ontkenning van dat verband is
intellectueel onjuist en politiek
griezelig. Toch heb ik het gehoord en
in vele benaderingen geproefd,
eigenlijk voortdurend bij de VVD en
in ieder geval veel te veel bij het
CDA. Vernieuwing van de democra–
tie, relatie kiezer-gekozene: flauwe–
kul, stokpaarden, ouwe koeien, niks
aan de hand! Bestuur, daar gaat het
om! En dat heeft niets met dat
andere te maken. Levensgevaarlijk!
Wie het verband te laat ontdekt, is
ook echt te laat.

Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing
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De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De voorzitter: Wij zijn gekomen aan
het einde van de eerste termijn van
de Kamer. De vergadering wordt na
de pauze vervolgd met het einddebat
over het werk van de commissie–
Deetman.
De vergadering wordt van 16.27 uur
tot 18.30 uur geschorst.
Voorzitter: Deetman
Aan de orde is:
- het afrondend debat over
staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing
(21427).
(Zie vergadering van 2 december
1993.)
De voorzitter: De motie-Jurgens
(21427, nr. 77) is in die zin gewijzigd
dat de woorden "Tweede Kamer"
worden vervangen door de woorden:
beide Kamers der Staten-Generaal.
Naar mij büjkt, wordt deze
gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 96(21427).
Oe beraadslaging wordt hervat.
D

De heer Van Mierlo (D66 ):
Mijnheer de voorzitter! Ik heb
begrepen dat de minister van
Binnenlandse Zaken wordt opgehou–
den in de Eerste Kamer...
De voorzitter: Dat is juist.
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Van Mierlo
Een andere observatie betreft de
mate van openstaan voor het
vraagstuk. Als het over het bestuur
gaat, staan wij redelijk open. Dat is
dan ook een vraagstuk van de
gekozene, niet over de gekozene. Het
is ons probleem en wij willen best
wat veranderen in het interieur: de
kamer omgooien of een muurtje
eruit. Soms merk je nog net op tijd
dat het een draagmuurtje was, in
verbinding met de fundamenten,
ministeriële verantwoordelijkheid
bijvoorbeeld.
Hoe anders is die openheid ten
aanzien van de fundamenten, de
democratie. Soms verraadt iemand
zich in een onbewaakt ogenblik.
Collega Mateman, joyeus debater, in
het debat over de organisatie van de
centrale overheid, dus over de
commissie-Scheltema en de
commissie-Wiegel: "Wij hebben ons
loyaal en royaal opgesteld, ook bij
die vraagpunten die voor ons geen
vraagpunt waren," - hij noemt dan
onder andere het referendum "omdat wij het antwoord erop
wisten, weten en zullen weten." Dat
noem ik nog eens openstaan, maar
"met Mateman"!
Ik mag niet alles van het CDA over
één kam scheren. De minister–
president heeft bijvoorbeeld zijn
bezwaren tegen een gekozen
premier, maar hij ziet het vraagstuk
van de legitimiteit wel degelijk en hij
praat erover als een zeer bespreek–
bare optie. Hij argumenteert en
weegt af, en ik zie dat niet als een
debatstruc.
Van dit soort openstaan voor het
vraagstuk van de verschillende
relaties tussen kiezer en gekozene,
van de legitimatie van de macht, van
de geringe invloed van de kiezers
daarop, is bij de VVD geen sprake.
Als men het van die zijde na alle
uitleg nog steeds bestaat om naar
aanleidmg van onze denkbeelden te
spreken van het presidentieel stelsel
in de Verenigde Staten of te
verwijzen naar de nadelen van het
Britse districtenstelsel, kan dat geen
contra-argument meer zijn. Dat is
onwelwillendheid, ontoegankelijk–
heid, de geslotenheid van de oester.
Hoe dan ook, zoals ik zei staan de
fracties gemakkelijker open voor de
mogelijkheid van verandering m het
bestuur. Dat neemt niet weg dat de
debatten over de inrichting van de
centrale overheid naar aanleiding
van de rapporten-Scheltema en
–Wiegei een diffuus beeld hebben
achtergelaten over wat een

meerderheid in de Kamer wenselijk
acht. Een paar punten zijn helder.
1. Ik heb het idee dat wij allemaal,
of een grote meerderheid in ieder
geval, een kleinere maar efficiëntere
overheid willen, met een relatief
sterke civiele dienst, waarin de
multi-inzetbaarheid van een deel van
het ambtenarenkorps tot uitdrukking
komt.
2. Er lijkt ook overeenstemming
over de ministeriële verantwoorde–
lijkheid te zijn, in die zin dat zij niet
wordt bepaald door de mate waarin
de minister verwijtbaarheid treft. Het
laatste speelt hoogstens een rol in de
maatregel die getroffen wordt.
Voorts geldt de ministeriële
verantwoordelijkheid ook wanneer er
een grotere ruimte komt voor direct
contact tussen Kamer en ambtena–
ren, indien die door een meerderheid
wordt gewenst. Ik heb het gevoel dat
een meerderheid die wenst.
De ministeriële verantwoordelijk–
heid strekt zich ook uit tot de
zelfstandige bestuursorganen, maar
dan op afstandelijker wijze dan voor
de departementen geldt. De
minister-president krijgt grotere
bevoegdheden en een recht van
agendering plus het doen van een
uitvoeringsvoorstel. Dat betekent
voor ons dat hij ook aangesproken
kan worden voor het nièt gebruik
maken daarvan. Men moet zich
realiseren dat dit een zware
politisering van zijn positie in het
parlementair debat kan betekenen.
Tevens krijgt hij een mede–
verantwoordelijkheid en een grotere
beleidsbevoegdheid inzake de
buitenlandse politiek. Ik vraag mij af
of dit niet tot formuleringen moet
leiden in de omschrijvingen van de
ministeriële bevoegdheden van de
minister-president, de minister van
Buitenlandse Zaken en de staatsse–
cretaris voor Europese zaken. Ook
deze bevoegdheden te zamen
doorbreken de "primus inter
pares"-gedachte, die de grondge–
dachte is voor een Nederlands
kabinet. Daarom kan naar ons gevoel
de verankering niet beperkt blijven
tot een bepaling in het Reglement
van orde voor de ministerraad, maar
zal zij vroeg of laat een grondwette–
lijke basis moeten krijgen. Ook dat
neemt niet weg dat deze ontwikke–
ling op den duur onomstotelijk
vraagt om een grotere directe
legitimatie van zijn gezag.
3. Een volgend punt waarover een
meerderheid het eens lijkt te zijn, is
het voorstel voor departementen die

door decentralisatie en verzelfstandi–
ging van bestuurslichamen kleiner
worden. Dan is er een keuze tussen
twee mogelijkheden, namelijk
samenvoeging tot grotere departe–
menten - dan heb je er ook minder en kleinere departementen doordat
je ze functioneler afsplitst qua
terrein. In die keuze zou mijn fractie
kiezen voor de laatste mogelijkheid,
dus voor kleinere departementen en
mogelijkerwijze iets meer departe–
menten, die veel functioneler
werken. Die keuze hangt samen met
een andere, waarover ik dadelijk iets
zal zeggen.
4. Mijn fractie twijfelt ernstig aan
het nut van projectministers, maar zij
wil desnoods wel meegaan met een
experiment. Het is een oude
gedachte in mijn partij, reeds in 1971
voorgesteld als aanloop naar een
meer gewenst doel dat op dat
moment onhaalbaar leek, namelijk
een kernkabinet. Toch zal ik drie
opmerkingen maken over de
projectminister. De eerste is dat de
ervaringen die wij hebben gehad met
iets wat niet hetzelfde was, maar wat
erop leek, namelijk een minister
zonder portefeuille voor wetenschap
en technologie - dat speelde op
verschillende departementen - geen
succes waren. Ten tweede zou zijn
coördinatie-opdracht de project–
minister een superzware minister
maken. Dat is ook de beeldvorming
geweest in de media. Nu wij al zien
wat de problemen zijn bij de
minister-president, vraag ik mij af of
een superzware minister zich
verdraagt met de gelijkwaardigheids–
structuur van een Nederlands
kabinet. Ten derde dreigt naar mijn
mening het omgekeerde, namelijk
dat de projectminister het zal
afleggen tegen de zware departe–
menten waar hij of zij aan de
verantwoordelijkheden gaat
morrelen.
5. Liever zou mijn fractie zien - dit
behoort vooralsnog in het geheel
niet tot datgene waarvoor een
meerderheid bestaat - dat wij het
probleem van de tekortschietende
coordmatie oplosten door een kleiner
kabmet, met kabinetsministers die de
coördinatie ter hand nemen en die
ook minder geplaagd worden door
de dagelijkse zorg voor de departe–
menten. Zij moeten zich veel meer
dan nu mogelijk is, oriënteren op het
landsbestuur als geheel, op elkaars
zaken, en een inbreng leveren die
over de grenzen van een specifieke
verantwoordelijkheid voor het eigen

Tweede Kamer

Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

7 december 1993
TK34

34-2611

Van Mierlo
departement heen gaat. Mevrouw
Scheltema heeft voor ons dit
voorstel gedaan. Ik weet dat de twee
regeringspartijen er bezwaren in
zien, maar de minister-president
heeft het nog niet helemaal
weggegooid. Ik vraag ook de twee
regeringspartijen om in ieder geval
ruimte voor deze ontwikkeling open
te laten.
In ons voorstel hebben de
departementen, die kleiner in
omvang en misschien iets groter in
aantal zijn, onderministers die in
eerste instantie tegenover het
parlement een ministeriële verant–
woordelijkheid hebben. In het
kernkabinet zitten kabinetsministers
die een paar departementen onder
zich hebben en een ministeriële
verantwoordelijkheid voor de
hoofdlijnen van dat beleid hebben
De verhouding tussen hun ministe–
riële verantwoordelijkheid en die van
de onderministers lijkt op die tussen
ministers en staatssecretarissen nu,
maar zal gaandeweg ongetwijfeld
een eigen karakter krijgen. Systemen
moeten de kans krijgen om te
groeien.
Ik kom tot een volgende algemene
opmerking, over de relatie tussen
kiezer en gekozene. Wanneer je het
hebt over het uit elkaar groeien van
maatschappij en politiek en het
eroderen van verbanden, waardoor
je nieuwe moet maken, heb je het in
wezen over onbewijsbare dingen.
Het zijn abstracties, waarbij de
waarneming van wat er gebeurt, in
hoge mate beïnvloed wordt door de
conclusie waarop je wilt uitkomen.
Het is een gevaar dat ons, politici,
altijd bedreigt, dat wij onze analyse,
vaak onbewust, aanpassen aan de
onverbiddelijke conclusies waarmee
wij nog net uit de voeten kunnen.
Het gewenste bewijsmateriaal zoeken
wij erbij. Als je ergens wilt uitkomen,
kan het best, en als je niet wilt, ook.
De heer Mateman somde vorige
week een stroom van auteurs op die
ergens zeggen dat er niet zoveel aan
de hand is met de relatie tussen
kiezer en gekozene. Van dezelfde
auteurs kan ik uitspraken noemen die
de heer Mateman wijselijk weglaat,
omdat zij absoluut niet in zijn
redenering passen. Bijvoorbeeld
Andeweg zegt dat de achilleshiel van
de Nederlandse democratie is dat
kiezers zo weinig te zeggen hebben
over beleid en kabinetsvorming, dat
wij in die zin niet eens een democra–
tie hebben. Het zij gezegd: het CDA
wordt effectief bediend met de
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analyse van de commissie-De Koning
dat er eigenlijk niets of heel weinig
aan de hand is.

De heer Van Mierlo (D66): Het spijt
mij.
Ik ben het met u erover eens dat
het woord "crisis" misleidend is. Een
crisis is een toegespitste situatie
waarin er onmiddellijk ernstig gevaar
dreigt. Het gaat om een proces. Maar
ik heb het toch niet zo heel erg bij
het slechte eind als ik vaststel dat de
stroom van auteurs die de heer
Mateman noemde, vooral duiden op
de mitigering van de gevaren die ons
bedreigen? Dat was een eindeloze
stroom en ik zal de namen niet
herhalen. Maar de heer Mateman
noemde onder anderen Andeweg die
inderdaad zoiets zegt. Maar hij zegt
ook wat ik zojuist heb gezegd. En als
de heer Mateman datgene wat
Andeweg zegt ook voor zijn rekening
neemt, namelijk dat wij eigenlijk
geen democratie hebben omdat de
kiezers geen invloed hebben op
kabinetsvorming en op het beleid,
komen we weer wat dichter bij
elkaar.
Ik zei dat het CDA effectief wordt
bediend met de analyse van de
commissie-De Koning dat er niet
zoveel aan de hand is, want dat zegt
de commissie-De Koning toch echt!
Ik wil dan ook een enkel woord
zeggen over die povere bewijsvoe–

ring. Eén bewijsmiddel is de goede
opkomst bij verkiezingen. Voorzitter!
Daar moet je erg voorzichtig mee
zijn. Ik hoop dat het CDA en de VVD
over een paar maanden niet in
verlegenheid worden gebracht. Maar
als dat toch zo is, wat doe je dan?
Misschien zeggen we dan dat de
slechte opkomst door iets anders
komt. Bovendien is het een zeer
dubieus argument. Nederlanders
zullen heel lang naar de stembus
gaan, ook als ze die zogenaamde
kloof wel zouden voelen, omdat ze
een instinctief gevaar voelen voor de
democratie als idee als ze niet gaan.
Dat staat los van hun vertrouwen in
de politiek zelf. De relatief lagere
opkomst in de VS die door de VVD
zo wordt aangeroepen, heeft zeer
weinig te maken met het staatsrech–
telijk systeem en zeer veel met de
sociale loskoppeiing die uberhaupt
het gevolg is van deze maatschappij
en die het gevolg is van het
economisch systeem.
Een ander argument van de
commissie-De Koning voor de
conclusie dat er niet zoveel aan de
hand is, illustreert op bijna komische
wijze wat ik heb gezegd over
aangepaste analyses. Ik zeg het in
mijn woorden. De commissie zegt
dat een andere maatstaf voor het
meten van de kloof zou zijn als
partijen met revolutionaire geluiden
ten dezen, populair zouden zijn. En
die zijn er eigenlijk niet, aldus de
commissie. Een uitzondering die dit
een beetje compliceert en die dat zou
kunnen logenstraffen, is de groei van
D66 maar het is de vraag of hun
populariteit iets te maken heeft met
hun denkbeelden. Nou, zo lust ik er
wel een paar.
Het derde argument over het
lidmaatschap van politieke partijen
dat almaar afneemt, terwijl het
politiek engagement met pressie–
groepen voor Amnesty International
of voor het milieu, almaar toeneemt,
laat ik maar voor wat het is.
Wie die analyse uit heeft, weet
zeker dat hier niets meer uitkomt. Au
petit mal, petit remède, zoals
fractiegenoot Wolffensperger vorige
week de commissie parafraseerde. Ik
vind het doodjammer dat door deze
houding van de meerderheid van de
commissie, de instelling ervan voor
een deel aan zijn doel voorbij is
geschoten. Dat doel was, te komen
tot een creatieve discussie waaruit
nieuwe argumenten en gezichtshoe–
ken ter beschikking van de Kamer
zouden komen die over de grenzen
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De heer Mateman (CDA): Mag ik
van u vragen, met alle respect, om
de samenvatting van mijn woorden
niet te maken dat er niets aan de
hand is? Ik heb twee stellingen
verdedigd. In Nederland is er een
groot aantal problemen in de relatie
tussen kiezer en gekozene. De vraag
moet gesteld worden of de voorge–
stelde oplossingen de juiste zijn. Ik
verzet mij tegen de stelling dat wij in
Nederland een legitimatiecrisis
hebben. Met het ontkennen van de
crisis verdedig ik echter niet de
stelling dat er in dit land niets aan de
hand is. Dat is iets te goedkoop Ik
beschuldig u er ook niet van dat u
roept dat het land in nood is en dat
Amsterdam in brand staat; dat is ook
niet waar. Laten wij elkaar op de
zakelijke argumenten nemen.
De heer Van Mierlo (D66): Dat heb
ik niet gezegd.
De heer Mateman (CDA): U moet
dan niet zeggen dat ik ailes
wegpoets.
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Van Mierlo
heen zouden gaan van de denkbeel–
den van de partijen waartoe de
commissieleden behoren, in weike
richting dan ook. Maar door het
gedachtengoed al bij voorbaat te
verdelen in een meerderheids– en
een minderheidsrapport is dat
creatieve proces uitgebleven en dus
ook de bevruchtende werking op de
partijen van de leden. Dat geldt voor
het Duitse kiesstelsel waar wij geen
voorstander van zijn en voor de
gekozen minister-president waarvan
wij dat wel zijn. Over de ins en outs
van die laatste is vorige week
uitvoerig gesproken en ik zal er, na
dat debat, nu relatief kort over zijn.
Het gaat over de essenties. Het
voorstel rust op drie pijlers. De
eerste is dat een groeiend aantal
burgers, meer dan de meerderheid,
een grotere invloed op machts–
vorming en beleid wil. De tweede is
dat er een behoefte is aan een
sterkere legitimatie van de macht in
de persoon van de minister–
president. En de derde is dat een
grotere ontvlechting van macht en
controle op macht beide functies in
kracht en zuiverheid zal doen
toenemen. De kernvraag voor de
meerderheid van de Kamer is, of dit
te verenigen is met het parlemen–
taire stelsel Onze diepe overtuiging
is: ja, als je het wilt. Een gekozen
minister-president - over de manier
van kiezen kun je dan ook weer
praten, wij hebben aangegeven hoe
dat zou kunnen - kan en moet een
parlementair kabinet vormen, dat
door de Kamer kan worden
weggestuurd, ook in onze visie. Maar
het punt is natuurlijk of je het wilt.
Als je het niet wilt, zijn er genoeg
bezwaren te bedenken. Want er is
geen systeem zonder bezwaren. Wie
een nieuw systeem wil, wordt door
de tegenstanders daarvan bedolven
met een casuïstiek die voorbij gaat
aan het feit dat ieder systeem zich
moet en kan ontwikkelen als men het
wil, zoals ook ons systeem zich
ontwikkeid heeft. Maar als je zegt dat
je om het te kunnen willen, eerst alle
vragen over het sluitend krijgen
beantwoord wilt zien, zul je nooit iets
willen, of gaan liegen over de
antwoorden. Vaak vergeet men dat
zelfs het bestaande systeem niet
tegen die casuïstiek op kan en veelal
dezelfde vragen onbeantwoord laat.
Wat doe je als er geen meerderheid
is? Tja, wat doen wij nu? Een andere
meerderheid zoeken. Is er ook niet.
Een minderheidskabinet gedogen?
Het parlement zegt: nee. Een

zakenkabinet dan? De meerderheid
zegt: nee. En iedere keer een andere
meerderheid. Veronderstel dat wij
een andere systeem hadden en een
gek zou voorstellen om dit bestaande
systeem in te voeren. Dan zou die al
deze vragen krijgen. En wij zouden
ze niet kunnen beantwoorden dan
alleen met: nieuwe verkiezingen.
Maar dan komt hetzelfde parlement
terug. En zo ga je maar door.
De minister-president is bang dat
de gekozen premier op den duur tot
een twee-partijenstelsel zal leiden.
Wel, dat is niet noodzakelijk het
geval, maar wel mogelijk. En in dat
geval minder onoverkomelijk voor de
Nederlandse burger dan twintig jaar
geleden en in ieder geval veel
minder onoverkomelijk dan de
politici hier denken.
Ik was getroffen ook door de
steekhoudende benadering van de
heer Schutte. Ook hij vreest dat het
zal leiden tot een twee–
partijenstelsel. Ik wil nog wel eens
met hem praten over de vraag
waarom Nederland voor eens en
voor altijd een land van minderhe–
den moet blijven, waarom coalitie–
vorming niet een van de mogelijkhe–
den is, maar een doel in zichzelf, en
of Nederland voor de eeuwigheid
een land moet blijven waarin voor
iedere diepere gedachte een politieke
partij wordt opgericht, of een
kerkgenootschap.
Maar hij heeft een ander punt
waartegen ik minder ben opgewas–
sen. Dat is dat hij de legitimatie–
problematiek wel erkent en ook
ruiterlijk een paar voordelen geeft
van wat wij voorstellen, maar van
mening is dat de overheid haar
legitimatie ook nog ergens anders
dan beneden zich haalt. En dat is laat ik het maar zeggen - bij de
gratie Gods. Dat is een minder
betreedbaar terrein voor mij, hoewel
ik denk dat vanuit die zienswijze nog
wel wat te zeggen valt.
De inbreng van de WD-fractie was
zo categorisch, dat het moeilijk is
aanknopingspunten voor discussie te
vinden. Voor het CDA ligt het iets
anders, omdat de heer Mateman - in
een stroom van ook andere geluiden
- in ieder geval een keer heeft
opgemerkt, dat hij ook wel positieve
zag en dat er met hem te praten zou
zijn als er een redelijke en overtui–
gende oplossing komt voor het
parlementair stelsel daarin. Zoals ik
zei, ik ben ervan overtuigd dat die er
is en dat wij die hebben. Ik besef
echter ook dat er meer tijd nodig zal

zijn om hem en zijn partij en een
deel van de Partij van de Arbeid en
misschien zelfs wel de VVD daarvan
te overtuigen. Overigens ben ik
benieuwd, of collega Brinkman die
opvatting van de heer Schutte ook
deelt en of zijn verzet te maken heeft
met de opvatting, dat de overheid
haar legitimatie niet alleen van
beneden krijgt maar ook van een
hogere orde. Zoals ik reeds zei, ik
weet dat het nu niet lukt. Ik zal er nu
ook geen motie over indienen. Ik ben
er echter diep van overtuigd dat misschien niet op de korte termijn
maar over niet eens zo'n lange tijd de maatschappij ons opnieuw zal
confronteren met de vraag van de
legitimatie van de macht. Daarom is
dat debat ook niet van de baan.
Voorzitter! Het wordt graag zo
voorgesteld, dat de gekozen
minister-president het belangrijkste
stokpaardje is uit de stal van D66. Ik
heb mij daartegen altijd krachtig
verzet. Een stokpaardje is al
helemaal onzin, want wij ruilen het
zo in voor een idee waarin die
grondgedachte beter wordt
gerealiseerd. En het is ook niet het
belangnjkste, want het is één van de
vele voorstellen die wij doen om
meer rechtstreekse verbindingen aan
te brengen tussen de burger en zijn
overheid.
Ik heb een paar jaar geleden de
daaronder liggende gedachte bij een
algemene beschouwing in uw
midden gelegd. Ik moet die even
heel kort samenvatten. In de
verbluffend sterke ordening van onze
verdwenen zuilenmaatschappij was
er een ongehoord groot verband
tussen burgers, parlement en
regering. Verkiezingen - eens in de
vier jaar - strekten er slechts toe om
te laten zien hoe dik die zuil was.
Was dat duidelijk, dan konden de
politici met recht van redenen tegen
de burgers zeggen: laat de rest maar
aan ons over. Wij doen wat goed is
voor jullie. En wat goed was,
ontdekten zij weer in die zuil; een
absolute logica. Zoals ik zei, een
ongehoord groot verband en de
politici hadden een daaraan
corresponderende enorme grote
ruimte. Nu die mensen uit die zuilen
weg zijn, is dat verband verdwenen.
Er is niets vervangends voor in de
plaats gekomen. Wat je nu moet
doen, is nieuwe, extra invloeds–
verbanden tussen burgers en
overheid aanbrengen. Want die
ruimte van politici om te doen wat
goed is voor het volk, is nog steeds

Tweede Kamer

Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

7 december 1993
TK34

34-2613

Van Mierlo
onmetelijk groot. Of je nu kijkt naar
de gekozen minister-president, een
districtenstelsel, de gekozen
burgemeester of het referendum, bij
al die voorstellen is de leidende
gedachte: kan die grote vrije ruimte
van politici - al is het maar een
beetje - kleiner worden ten gunste
van kiezers, de burgers, de mensen
om wie het gaat en die ook
voortdurend laten merken dat zij dat
ook graag willen? Ik zeg niet bij alle
voorstellen evenveel. Maar die
grondgedachte, daar gaat het om:
een beetje meer rechtstreekse
invloed ten koste van die grote vrije
ruimte. Als CDA en WD voor al die
vier voorstellen het ene bezwaar na
het andere aandragen, dan zeg ik: in
feite beantwoorden jullie die vraag
met "nee". Nee, die ruimte willen wij
zelf houden en die willen wij niet
prijsgeven - en zelfs niet een klein
beetje - ten gunste van de kiezers. Ik
vraag mij af of partijen dat beseffen.
Frappant was het antwoord van
collega Wiebenga vorige week, toen
mevrouw Scheltema hem vroeg:
maar zegt het u dan niks dat een
grote meerderheid van het volk het
recht van referendum wil, telt dat
dan niet een beetje? Toen zei de heer
Wiebenga: u zegt het goed, dat telt
een beetje, dat wegen wij af tegen
de nadelen. Alsof het over een
normaal politiek vraagstuk gaat,
zoals kernenergie of kernwapens,
waarvan je als politicus terecht zegt:
dat meerderheidsgevoel weeg ik af,
met mijn verantwoordelijkheid, tegen
de nadelen. Maar dit gaat over iets
heel anders. Dit gaat over rechten
van burgers, over hun democratie,
over iets dat eigenlijk van hen is, iets
dat wij in leen hebben. En op z'n
minst had het antwoord moeten zijn:
als het volk dat echt wil, telt dat heel
zwaar. Lees Machiavelli er maar eens
op na.
Voorzitter! U kunt zich voorstellen
dat een partij als de mijne zich nooit
zal kunnen neerleggen bij dat
categorische "nee" op die grond–
vraag. Dat is ondenkbaar, omdat dat
het wezen van de politiek raakt, van
de democratie. Ook al weet je dat
één of meer van die voorstellen
voorlopig niet gerealiseerd zal
worden - of misschien zelfs nooit dan nog doet dat niets af aan het
gevecht ten principale tegen dat
categorisch "nee". Dat is het hart
van je politieke persoonlijkheid als
partij, dat altijd impliciet of expliciet
mede inzet is van verkiezingen. Hoe
concreet je die inzet kunt maken voor

een bepaald punt, bijvoorbeeld voor
het referendum, hangt ook af van het
verloop van dit debat.
Ik heb de hoop nog niet helemaal
opgegeven dat er bij de fractie van
het CDA en de fractie van de WD
nog enige ruimte zit voor een
invoering van een correctief
referendum in de nabije toekomst.
Het is waar, collega Brinkman heeft
zich aan niets gecommiteerd, maar
hij heeft het toch wel in heroverwe–
ging willen nemen. Het is waar, de
argumenten en de voorstellen van de
commissie-Biesheuvel zijn dezelfde
gebleven. Maar de maatschappij is
toch veranderd en dezelfde
argumenten kunnen nu toch
zwaarder wegen en het is toch ook
zo dat veel meer mensen het willen
en er ligt toch een dringend beroep
vanuit de lagere overheid - overheid,
zeg ik - om lokale correctieve
referenda mogelijk te maken. Heeft
collega Brinkman wel eens goed
gekeken naar de analyses van dat
door zijn partij zo aanbeden Sociaal
en cultureel planbureau, dat zoveel
verzachtende opmerkingeri maakt
over wat er aan de hand is, maar dat
onweerspreekbaar de weg wijst naar
meer directe banden tussen burgerij
en overheid en dat ook wijst op de
overdonderende percentages in de
grote steden die het lokale referen–
dum willen. Met welk recht zouden
wij dat weigeren? En het is waar dat
collega Bolkestein er altijd principieel
tegen is geweest, maar het is toch
ook terechtgekomen in het concept–
verkiezingsprogramma van zijn
partij? Dus het moet denkbaar zijn
dat een liberaal er voor is. En ik mag
hem er nog eens op wijzen dat het
referendum in z'n grondgedachte
absoluut niet in de plaats komt van
de delegatiedemocratie, maar dat het
daarop een aanvulling is, die zelfs de
ruimte voor en het vertrouwen in de
delegatiedemocratie groter maakt in
plaats van kleiner. De burger denkt
immers: ik laat het parlement in
groter vertrouwen z'n gang gaan
want ik weet: als het echt te gek
wordt, heb ik - als ik mij inspan een noodrem. Ik wii beide collega's
dringend vragen om hun voorlopige
houding te heroverwegen en ruimte
te scheppen voor een stap in die
richting.
Ik wil nog iets zeggen over de
grondgedachte van het districtenstel–
sel. Ik laat even in het midden welke
soort wordt gekozen: het Duitse
stelsel of het gewone, meervoudige
districtenstelsel, waar wij meer voor

opteren. Vorige week hoorde ik het
volle accent vallen op de regionale
kant ervan, op het regionalisme en
het overwicht dat de regionale
belangenbehartiging zou krijgen op
de nationale belangenbehartiging.
Wel, ik geloof daar niets van.
Nederland is te klein voor echt
regionalisme. Wij zitten te veel op
elkaar en de interdependentie is te
groot. In die zin is Nederland zelf een
regio, iets wat in Europees verband,
als dat ooit tot stand komt, bena–
drukt zal worden. Voor zover er een
lokaal accent zou komen, is dat
eerder meegenomen dan een plaag.
Als dat weer uit alle hoeken van het
land gebeurt, zou dat voornamelijk
neutraliserend werken. Zelfs daar
gaat het echter niet om.
De essentie, het essentiële
argument voor een districtenstelsel
is dat het voor een meer persoonlijke
band tussen kiezer en gekozene een
randvoorwaarde is dat beide ten
opzichte van elkaar aanwijsbaar zijn.
De kiezers zitten nu overal. Of ze op
je stemmen, hangt vooral af van de
lijsttrekkers. Pas als ze aanwijsbaar
zijn, op één plaats zitten, en ze jou
kunnen aanwijzen als hun vertegen–
woordiger - niet een partij maar een
mens - is sprake van een mogelijk–
heid om verantwoording af te
leggen, contact te onderhouden,
diensten te verrichten, spreekuur te
houden en ga zo maar door.
Ik zeg dat omdat vorige week is
gevraagd of de volksvertegenwoordi–
ger er ook moet wonen. Het komt
mij voor dat dat in deze zienswijze
nogal voor de hand ligt. Het gekke is
dat dat juist voor regionalisme niet
nodig is. Als je bedenkt dat zo
iemand daar ook kantoor houdt,
desnoods met andere kamerleden in
één huis, en misschien wel twee van
de vijf werkdagen daar verblijft en de
overige drie in Den Haag, dan is het
misschien niet strikt noodzakelijk,
maar wel logisch als hij er ook
woont. Ik ben er diep van overtuigd
dat er door zo'n systeem een ander
soort kamerlid komt, dat ook een
andere houding aanneemt tegenover
het werk dat wij hier doen.
Daarom wil ik een tweede beroep
doen op collega Brinkman en
natuurlijk ook op collega Bolkestein,
hoewel hij wel erg weinig ruimte liet.
Het CDA heeft tenminste in het
verleden nog iets met een districten–
stelsel gehad. Ik wil een beroep op
hen doen voor een nadere ontwikke–
ling om dit mogelijk te maken. Ik
herinner eraan dat de regering heeft
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gezegd dat zij zich hiervoor
openstelt. Het is aan ons.
Voorzitter! Ik ben verheugd over
de groeiende sympathie van de
Kamer voor ons voorstel inzake het
terugzendrecht van de Eerste Kamer.
Ik wijs er nog eens op dat alleen in
het geval dat een twee derde
meerderheid van de senaat zich kan
verenigen op een bezwaar, dus geen
appels en peren in dat geval, het
directe terugzendrecht bestaat. De
Kamer zou binnen een vastgestelde
termijn, die zo kort mogelijk is, een
eventuele herziening moeten
verrichten en terugzenden. Te
overwegen valt dat de regering bij
dit debat in deze Kamer eventueel de
kabinetskwestie stelt, want dit is de
plaats waar het politieke conflict
desnoods met een verkiezing kan
worden uitgevochten. In de Eerste
Kamer is dat veel moeilijker. Verder
zou onzes inziens alles hetzelfde
moeten blijven. De Tweede Kamer
kan weigeren aan het bezwaar van
de Eerste Kamer tegemoet te komen,
waarna de Eerste Kamer kan
verwerpen dan wel alsnog de kop
buigen.
Voorzitter! Vorige week heeft de
minister-president gezegd dat wij
gewoon bepaalde afspraken hierover
zouden moeten maken. Toen heb ik
gezegd: wij spreken af om een beter
mens te worden. Ik bedoelde
daarmee dat het gedrag vaak pas
anders wordt als het systeem je
daartoe dwingt dan wel daartoe
uitnodigt. Het heeft mij in al die vier
jaar gefrappeerd hoe vaak wij
vaststellen dat wij ons verkeerd
gedragen, en hoe vaak wij er dan
aan toevoegen dat wij gewoon
moeten afspreken dat wij ons anders
gaan gedragen.
Nooit wordt de vraag gesteld
waarom wij ons gedragen zoals wij
ons gedragen. Natuurlijk kunnen wij
afspreken minder schriftelijke vragen
te stellen, maar waarom doen wij het
toch? Natuurlijk kunnen wij ons meer
tot hoofdlijnen beperken, maar
waarom doen wij het niet? Natuurlijk
kunnen wij korte regeerakkoorden
maken, maar waarom doen wij het
niet? Natuurlijk kunnen wij ons niet
monistisch gedragen, maar waarom
doen wij het wel? Natuurlijk kunnen
wij minder als fractieblok stemmen,
maar waarom doen wij het niet?
En het antwoord op al die vragen
is: omdat het systeem daartoe
uitlokt. En waarom stellen wij die
vraag niet? Omdat wij het antwoord
kennen en dan het systeem moeten
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veranderen. Daar hebben wij geen
zin in. Daarom zei de minister–
president vorige week: wij moeten
afspreken dat wij dat zo niet meer
doen. Daarop zei ik: een goed mens
worden.
Voorzitter! Systemen zijn er juist
omdat de mensen uit zichzelf vaak
niet het goede doen. Je kunt wel
afspreken dat je geen informateur
moet willen, maar het is de vraag of
je in dit systeem zonder kunt. In
ieder geval - met alle respect voor
collega Jurgens met wie ik mij zeer
verwant voel als het om dit soort
zaken gaat - voelt mijn fractie niets
voor de suggestie van een door de
Kamer benoemde formateur, al dan
niet op wettelijke basis. Ik ben met
de griffier waarschijnlijk nog de
enige in de zaal die de uitvoering
van de motie-Kolfschoten in 1971
meemaakte. Die gedachte was
geopperd om te maskeren dat men
eigenlijk helemaal niets aan
vernieuwing wilde doen.
Voorzitter! Ik heb dat debat
gevoerd. Het werkt absoluut niet. En
voor zover het zou kunnen werken,
kan het de verkeerde richting
opgaan. Je kunt er eerste formateurs
leuk mee laten mislukken en
voorgoed uitschakelen. Het maakt de
verstrengeling tussen Kamer en
regering nog inniger dan zij al is;
nog meer monisme. En ten slotte
heeft het niets, maar dan ook niets te
maken met de relatie kiezer-gekozene
en alles weer met het probleem dat
wij politici hebben. Wij zouden er
best voor willen stemmen als het
een stap in de goede richting was,
zoals wij dat doen met het voorstel
om de burgemeester op voordracht
van de gemeenteraad te laten
benoemen, als stap in de richting
van de door de raad gekozen
burgemeester, als stap naar de direct
gekozen burgemeester. Wij zijn altijd
bereid tot ook de kleine stappen.
Maar, voorzitter, in dit geval is er
sprake van een stap in de verkeerde
richting; naar ons gevoel een stap
terug.
D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De
vraagpuntenexercitie heeft zich
gedurende deze gehele parlemen–
taire periode afgespeeld. Het komt
dus zo waar nog van pas dat die
periode langer dan vier jaar heeft
geduurd, anders hadden wij het niet
eens in één parlementaire periode
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kunnen afronden. Als lid van de
commissie-Deetman kan ik daar
niemand de schuld van geven Dat
geeft mij vanavond een rustig
gevoel. Het roept echter ook de
vraag op hoe dit alles zo kon
gebeuren. De constatering van de
lange duur van het proces moet
namelijk gepaard gaan met de
constatering dat het allemaal toch
weinig heeft opgeleverd. Ware dat
anders geweest, waren er kamer–
meerderheden geweest voor
fundamentele veranderingen van ons
staatsbestel, dan kwam de lange
tijdsduur van het proces in een ander
daglicht te staan. Maar zo is het niet.
De resultaten zijn pover te noemen.
De vraagpunten zijn allemaal keurig
beantwoord, maar het bange
vermoeden bestaat bij mijn fractie
dat de onderliggende vragen er nog
even hard liggen als vier jaar
geleden. De relatie tussen de kiezers
en het openbaar bestuur en de
relatie tussen de kiezers en de
gekozene blijven even problematisch
als zij voor de vraagpuntenexercitie
waren.
Op een aantal punten is er de
afgelopen tijd zeker vooruitgang
geboekt. De decentralisatie zet flink
door. Het aantal adviesraden
vermindert Langzaam maar zeker
worden de departementen kleiner en
beginnen de kerntaken uitgangspunt
te worden. De positie van de
burgemeester wordt verstevigd en
de gemeenteraad krijgt meer invloed
op de benoeming van de burge–
meester. De minister-president wordt
in staat gesteld, een eigen rol te
spelen en de bemoeienis van de
Tweede Kamer op het functioneren
van de kabinetsformateur wordt
waarschijnlijk groter. De voorkeur–
stem krijgt meer gewicht. De Eerste
Kamer krijgt een vorm van
terugzendrecht en op bestuurlijk
terrein zijn er nog wel een paar
vernieuwingen op te sommen. Maar
het totaal is niet opzienbarend en de
meeste veranderingen waren er
waarschijnlijk ook nog zonder de
commissie-Deetman gekomen. De
commissie-Deetman heeft overigens
wel meer zicht geboden op het
samenhangende karakter van de
verschillende vernieuwingen. Dat is
zeker een voordeel van het proces.
Ook de discussies van de afgelopen
weken in deze Kamer hebben die
samenhang zichtbaar gemaakt. En
als er in het parlementaire proces
aan iets behoefte bestaat, dan is het
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aan samenhang en integratie van de
onderscheidene vraagstukken.
Maar dat alles neemt niet weg dat
het totaalresultaat van de bijzondere
Commissie vraagpunten weinig
opzienbarend is te noemen. Daar is
een aantal verklaringen voor te
geven. Ik wil er een drietal noemen
die van zeer verschillende aard zijn.
Ik doe dat met enige vrijmoedigheid,
niet zozeer omdat mijn fractie de
meeste voorstellen voor verregaande
veranderingen heeft ondersteund,
maar vooral ook omdat ik als lid van
de commissie-Deetman kritisch wil
terugblikken.
De eerste verklaring ligt in de
werkwijze van de commissie zelf.
Vraagpunten formuleren en die door
anderen laten beantwoorden brengt
geen "wij-gevoel" met zich. Niemand
hoeft water bij de wijn te doen. Het
geheel blijft vrijblijvend. Afgezien
van een enkele langere sessie, was
de tijdsduur tussen de vergaderingen
te lang. Het echte werk wordt uit
handen gegeven. Dat was nog niet
zo erg als de ingestelde commissies
minder partijpolitiek sarnengesteld
waren. Terugkijkend is het toch te
gek voor woorden, dat ook de
externe commissies zo partijpolitiek
samengesteld waren. Het is een
verschijnsel dat wij ook bij andere
adviescommissies meer en meer
waarnemen. Naarmate minder
mensen lid zijn van een politieke
partij lijkt het lidmaatschap van een
politieke partij bij de benoeming in
commissies en raden des te
belangrijker te zijn. In de externe
commissies zaten te veel partijbon–
zen en te weinig ongebonden en
vernieuwende mannen en vrouwen.
Opvallend was overigens het geringe
aantal vrouwen. Al met al een
gemiste kans, zou ik denken.
Mijn tweede verklaring sluit hierbij
aan. De meer veranderingsgezinde
leden van de commissie-Deetman
zijn er niet in geslaagd de meer
behoudende types op sleeptouw te
nemen. De progressieve minderheid
heeft de conservatieve meerderheid
haar gang laten gaan. De conserva–
tieve meerderheid heeft geen
behoefte aan bestuurlijke en
staatkundige veranderingen. CDA en
WD vinden het voorlopig allemaal
zo wel goed gaan. Zolang zij de
macht, of ten minste samen de
meerderheid hebben, geloven zij het
wel. Aan hun lijf geen polonaise. De
vraagpunten zijn allemaal plichtmatig
beantwoord, maar een vonk is er niet
over gesprongen. Voor een deel

komt dat omdat de kloof tussen
kiezers en gekozenen door CDA en
VVD niet onrustbarend groot wordt
bevonden. Maar voor een deel komt
dat ook omdat in het progressieve
kamp tegenwoordig elk zijn eigen
weg gaat. Dat heeft onmiskenbaar
zijn charme, maar wie veranderingen
wil doorvoeren tegen de gevestigde
belangen in, doet er soms ook
verstandig aan een tijdje samen op
te trekken. Op geen enkele wijze is
een proces van geven en nemen tot
stand gekomen. Dat zulks niet is
geschied, valt uiteraard niet de
behoudzuchtigen te verwijten. Ik kijk
dan, eerlijk gezegd, meer in de
richting van de heer Van Mierlo, die
tijdens het lijsttrekkersdebat in 1989
zo indringend de aandacht vroeg
voor bestuurlijke en staatkundige
vernieuwing. Zijn voorzichtige
pleidooi van vandaag voor een
twee-partijenstelsel, naar ik aanneem
bestaande uit een progressief en een
conservatief blok, zal de komende
tijd naar ik hoop tot nieuwe
toenadering leiden in dat progres–
sieve blok. Een lijstverbinding lijkt
mij dan eerlijk gezegd wel het
minste. De minister-president had
vorige week natuurlijk niet helemaal
ongelijk toen hij zei dat je, zoals dat
vroeger ook ging, coalities vóór de
verkiezingen zichtbaar kunt maken.
Voorzitter! Ik zie nog een derde
verklaring voor het gebrek aan
resultaat. Die verklaring is van een
geheel andere aard. In feite gaat het
daarbij om de fundamenteelste
vraag, om de vraag of er eigenlijk
wel een oplossing voor het
geconstateerde probleem is. Het
probleem is met name de kloof
tussen kiezers en gekozenen. De
fractie van Groen Links maakt zich
net als anderen zorgen over die
kloof. Voorstellen om die kleiner te
maken, ondersteunen wij van harte.
Het is echter de vraag of er
hedendaagse oplossingen zijn die
werkelijk zoden aan de dijk zetten.
Mijn fractie is volop bereid mee te
denken over een parlementair stelsel
waarbij de minister-president door
de bevolking wordt gekozen. Mijn
fractie is voorstander van een
burgemeester gekozen door een
gemeenteraad. Mijn fractie ziet
dolgraag dat het Europees Parlement
meer aanzien en bevoegdheden
krijgt. Tegelijkertijd vragen wij ons af
of zulke veranderingen de kiezers
werkelijk dichter bij hun vertegen–
woordigers brengen. Want daarvoor
is meer nodig.

De vice-premier, de heer Kok,
heeft onlangs terecht een relatie
gelegd tussen bestuurlijke en
staatkundige vernieuwing en het
sociale vraagstuk. De niet-stemmers
zijn de grootste partij geworden in
dit land. Die partij groeit het snelst.
Het gemiddelde lid van die partij is
minder geschoold, minder goed
gehuisvest en zit vaker zonder werk
dan de gemiddelde kiezer. Deze
burgers voor de politiek interesseren,
doen bezielen, dat is buitengewoon
lastig. Veel beslissingen die de
afgelopen jaren zijn genomen, zijn
immers niet direct in hun belang. De
inkomensverschillen zijn groter
geworden. De huren zijn sterk
gestegen. De uitkeringen zijn flink
verlaagd en de bus en de trein zijn
fors duurder geworden. Voeg daarbij
de grote sociale en technologische
veranderingen, en veel van de
achterdocht en afkeer is verklaarbaar.
Een gekozen minister-president en
een gekozen burgemeester zullen die
achterdocht en afkeer niet doen
veranderen. Een sociaal beleid, een
consequent beleid om de tweedeling
in de samenleving tegen te gaan,
investeringen in onderwijs en
huisvesting, dat helpt misschien. Een
beleid dat, om met de heer Kok en
het FVdA-verkiezingsprogramma te
spreken, mensen bindt. Jongeren en
ouderen, autochtonen en allochto–
nen, op buurtniveau de helpende
hand reiken en duidelijk maken dat
men elkaar het leven niet zuur moet
maken: daar ligt een schone taak
voor lokale bestuurders. Bestuurlijke
vernieuwing zonder sociaie
vernieuwing zal de kloof niet dichten.
Er is nog een ander feit waar ik
graag de aandacht voor vraag. Wat
mij meer en meer opvalt, is de
afstand die politici zelf van de
politiek nemen. Naarmate de politiek
slechter staat aangeschreven, groeit
het aantal politici dat de neiging
heeft de kiezer te doen geloven dat
hij of zij er eventjes niet bij hoort. Je
afzetten tegen de politiek en Den
Haag is mode, ook bij de meest
doorgewinterde parlementariër. Er
wordt veel te veel gespuugd in de
eigen bron. Electoraal lijkt het
aantrekkelijk om afstand te nemen
van het alledaagse politieke gedoe
en net te doen of je anders bent.
Maar elke keer dat een politicus dat
doet, wordt de kiezer bevestigd in
zijn of haar afkeer van de politiek. En
zo ontstaat een vicieuze cirkel van
toenemende afkeer van kiezer en
gekozene van de politiek. En dat
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voedt slechts anti-parlementaire
krachten. Als ik afscheid nemende
collega's opeens een boekje zie
opendoen over de kadaverdiscipline
in hun fractie, weet ik soms niet wat
ik hoor. Als die discipline zo groot is,
behoor je immers niet te wachten
met kritiek totdat je weggaat. Als ik
een kamerlid op de TV hoor zeggen
hoe hij gedwongen werd om namens
zijn fractie dingen te zeggen waar hij
het niet mee eens was, dan past
slechts plaatsvervangende schaamte.
Tien commissies-Deetman kunnen
niet herstellen wat politici zelf met
zulke uitspraken en zuik gedrag aan
schade aanrichten. Dan is er nog die
andere vloek: bestuurders die zich
verrijken. Het is bijna dagelijks
nieuws geworden. De integriteit van
het openbaar bestuur is door de
minister van Binnenlandse Zaken
terecht hoog op de politieke agenda
geplaatst, maar het zullen de
politieke partijen moeten zijn die
maatregelen moeten nemen. Als
zelfregulering ergens op haar plaats
is, dan is het hier.
Voorzitter! Politici zijn geen
heiligen, het zijn gewone mensen.
Misschien moeten wij echter iets
meer van dat gewone laten zien. Te
vaak vluchten wij als het moeilijk
wordt in procedures en gemeen–
plaatsen. Het openbare debat is
meestal niet spannend omdat het
echte debat elders in dit huis heeft
plaatsgevonden. Te veel kamerleden
staan hier met gebonden handen.
Binnenskamers worden de argumen–
ten uitgewisseld waar de toeschou–
wers hier vergeefs op zitten te
wachten. Wat nog meer binnenska–
mers blijft, zijn de emoties: het
kreunen en steunen, het trekken en
duwen. Het debat van de binnen–
kamer naar de commissiezalen en
naar de plenaire zaal brengen, dat zal
veel oplossen. Dat vergroot de
aantrekkelijkheid en de her–
kenbaarheid. Het is al zo dikwijls
gezegd, zeg ik met de heer Van
Mierlo, maar het gebeurt nog steeds
niet. Waarom eigenlijk niet? Waarom
het dualisme geen nieuw leven
inblazen?
Ik besef best dat een lid van de
oppositiepartij op dit punt makkelijk
praten heeft. Maar als relatieve
buitenstaander neem ik ook waar
hoe nadelig het voor regerings–
fracties kan zijn als het monisme te
ver wordt doorgevoerd. Als ik de
fractievoorzitter van het CDA de
afgelopen weken bezig zie, dan denk
ik wel eens dat hij beter af was
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geweest met minder intern overleg.
Monisme legt je ook vast, het
beperkt je mogelijkheden en het leidt
tot schijngevechten. Wat binnenska–
mers is afgesproken, kun je
daarbuiten niet uiten. Als ze je
binnenskamers verlinken, dan raak je
verkrampt en dan moet je naar
andere mogelijkheden zoeken om je
op de been te houden. Van het een
komt dan het ander. Monisme is
bedoeld om regeringsfracties bijtijds
zekerheid te bieden. Maar wat heeft
het feitelijk voor nut? Waarom het
binnenskamerse gevecht niet in de
openbaarheid brengen? Het resultaat
hoeft er niet minder om te zijn, want
de krachtsverhoudingen veranderen
immers niet. Het wordt iets lastiger
omdat de oppositie ook meespeelt.
Dat moet ik toegeven. Het maakt die
oppositie echter ook kwetsbaarder.
Je dwingt de oppositie immers
gemakkelijker om mede–
verantwoordelijkheid te dragen.
Monisme versmalt het draagvlak,
waar dualisme tot onverwachte en
interessante coalities kan leiden.
Deelt de minister-president die visie?

De heer Lankhorst (Groen Links):
Zo ja, heb ik hier geschreven, dan
ontkom ik natuurlijk niet aan de
vraag waarom hij de afgelopen jaren
zoveel torentjesoverleg heeft
gevoerd. Zit dat in de aard van het
beestje of in de aard van ons
systeem? Ofwel: moet het beestje of
het systeem veranderen?
Voorzitter! De vraag na de
vraagpuntenexercitie is nog steeds
hoe wij het dualisme kunnen
verstevigen. Het is een vraag die op
alle bestuurlijke niveaus speelt, van
Europa tot de lokale overheid.
Dualisme is nodig om bestuurders
scherp te houden, om handjeklap en
omkoping tegen te gaan. Daarbij is
de rol van de media nogal essentieel.
Een vrije pers is een groot goed. De
betekenis en de invloed van de
media op het politieke proces is
tamelijk groot. De mvloed van de
opinieweekbladen is minder dan
vroeger. Soms heb ik wel eens
medelijden met die bladen. Tegen de
tijd dat ze uitkomen is het nieuws al
weer oud nieuws. Het gaat allemaal
zo snel dat het niet meer bij te benen
is. De TV valt echter niet te onder–
schatten. Een algemeen kenmerk is
dat het tempo van alles hoger en
hoger komt te liggen. Besluitvorming
mag langdurig zijn, berichtgeving is

dat niet. Dat kan gemakkelijk
afleiden. Het medium is vaak echt de
boodschap. Of wij dat nu leuk vinden
of niet, wij hebben er wel rekenmg
mee te houden. De publieke en
commerciële omroepen zullen ook in
ons land het politieke proces nog
verregaand doen veranderen. De
trend naar meer onderzoek door het
parlement, al of niet door het
instellen van parlementaire
enquêtecommissies, zal ongetwijfeld
doorzetten. Meer mediagerichte
vormen van politiek handelen zullen
verder ingang vinden. Daar is niets
tegen. Het kan zelfs een bijdrage
leveren om de relatie tussen de
kiezers en de gekozenen èn de relatie
tussen de kiezers en het openbaar
bestuur te verbeteren. Maar het kan
ook averechts werken; de kloof kan
ook nög groter worden. Politici en
mediamakers moeten zich in elk
geval bewust zijn van hun verant–
woordelijkheid op dit punt. De
verhouding tussen media en politiek
is een boeiende, maar ook een
kwetsbare. Dat zal altijd zo blijven.
De politiek zou misschien zelf meer
gebruik kunnen maken van de
nieuwe media. Het Instituut voor
maatschappelijke innovatie heeft
daar inspirerende ideeën over
ontwikkeld. Op lokaal niveau worden
steeds meer initiatieven genomen
om burgers in een vroegtijdig
stadium bij de beleidsontwikkeling te
betrekken. Ook met betrekkmg tot
landelijke onderwerpen zou dat
kunnen gebeuren. Mijn fractiegenoot
Willems heeft daar de vorige week
een motie over ingediend die ik
graag nog eens onder de aandacht
van de collega's breng.
Ook met het oog op de kloof
tussen kiezer en gekozene op
Europees niveau is de rol van de
media een belangrijke. De kloof
tussen kiezer en gekozene heeft in
onze technologisch hoogwaardige
samenleving weinig te maken met
geografische afstand. De kloof op
Europees niveau is dan ook niet zo
groot omdat Brussel of Straatsburg
ver van het Nederlandse bed is. Die
kloof is vooral zo groot omdat voor
de Nederlandse kiezer relatief erg
weinig zichtbaar is van wat er in
Brussel en Straatsburg gebeurt. Eens
in de vijf jaar kiest de kiezer een
parlement, maar hij of zij ziet weinig
terug van wat daar in zijn of haar
naam gebeurt. In Duitsland is er
iedere maand een programma op de
televisie over wat het Europees
Parlement en de Europese Commis–
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s\e doen. Gezien de enorme invloed
van de Europese besluitvorming zou
dat ook in het gemiddeld pro–
Europese Nederland niet misstaan.
Anders komt de kiezer nooit verder
dan die lang geleden gegooide asbak
en die ooit meegenomen flessen
wijn.
Voorzitter! Die kloof tussen kiezer
en Brussel zit hem natuurlijk vooral
in de gebrekkige, onvolgroeide
staatkundige verhoudingen in het
Europese spel. De staatkundige
verhoudingen binnen de Europese
Unie zijn zo ingewikkeld omdat ze
deels in de nationale parlementen
bepaald worden, deels supranatio–
naal en deels in middeleeuwse,
geheime ronde-tafelgenootschappen,
tijdens de intergouvernementele
ministerraden. Als we het nieuwe
reglement voor de ministerraden
zien, moet de conclusie zijn dat de
openbaarheid van de Europese
besluitvorming zelfs nog verder
dreigt af te nemen. Dit vormt een
schrijnende tegenstelling tot al die
mooie maar loze beloften die er door
de Europese leiders zijn gedaan
tijdens de martelgang van de
ratificatie van het Verdrag van
Maastricht.
Voorzitter! Als je nu kijkt hoe het
de Europese punten uit het
Deetman-rapport vergaan is, dan
blijkt er vaak, te vaak te worden
gesteld: "De Commissie vraagpunten
stelt voor, dit vraagpunt verder te
laten rusten". Wordt het geen tijd
om een strategie van de grond te
krijgen om de hier altijd vrijwel
kamerbreed gewenste staatkundige,
bestuurlijke en staatsrechtelijke
vernieuwing op Europees niveau
succesvol van de grond te krijgen?
Bij de evaluatie van het Verdrag van
Maastricht in 1996 moeten Neder–
landse democratiseringsvoorstellen
een reële kans krijgen. Om dat te
bewerkstelligen, zouden we nu al
met een strategie moeten beginnen.
Hoe kijkt het kabinet daar tegenaan?
Ten slotte, voorzitter, richt ik mij
op de drie P's van de minister–
president. In de politiek gaat het om
een goede mix van het programmati–
sche, het principiële en het persoon–
lijke. Dat geldt voor alle niveaus.
Politieke partijen spelen daarbij een
belangrijke rol. Ook in deze tijd
horen partijen beginselen, op welke
wijze ook geformuleerd, als
richtsnoer te hebben. Als dat niet het
geval is, begint het opportunisme.
Politieke partijen hebben uiteraard
ook een belangrijke taak bij het
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formuleren van programmatische
punten. Hetzelfde geldt voor de
werving en selectie van personen. De
drie P's van de minister-president
zijn even zovele taken van de
politieke partijen.
In de vraagpuntenexercitie is de
rol van de politieke partijen beperkt
aan de orde gesteld. Dat heeft niet in
de laatste plaats te maken met het
feit dat we geen specifieke wetge–
ving voor politieke partijen kennen.
Echter, hierbij is ook van belang dat
beroepspolitici beducht zijn,
uitspraken te doen over die
amateurs, die liefhebbers. Toch geldt
hier: zonder partijleden geen partij
en zonder partijen geen pluriforme
politiek. Soms kun je wel schieten op
die leden van je, maar van de andere
kant moeten we er zuinig op zijn.
Partijleden zijn in feite het beste
instrument om de kloof tussen kiezer
en gekozene te overbruggen. Het
werven en binden van leden, zeker
van nieuwe en jonge leden, is een
doorlopend karwei. Veel jongeren
zijn politiek actief, maar niet
partijpolitiek gebonden. Het zou goed
zijn, als meer van deze jongeren in
adviserende en vertegenwoordi–
gende organisaties zouden worden
opgenomen. Het parlementaire werk
is zo boeiend, als je het zelf maakt en
ook jongeren zullen dat, als ze
eenmaal een kans krijgen, snel
genoeg ervaren.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Vier jaren politieke en
maatschappelijke discussie over
staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing waren
vier jaren van gemengde gevoelens.
Het stond voor ons vast dat op een
aantal terreinen ingrijpende
vernieuwingen noodzakelijk waren. Ik
noem als voorbeeld de ontwikkeling
van de Europese samenwerking en
de plaats van Nederland daarin en
de onderlinge verhouding van
regering en Staten-Generaal.
Vanaf het begin was echter
duidelijk, dat anderen bij vernieu–
wing aan iets heel anders dachten.
Zij meenden bijvoorbeeld dat
Nederland zat te wachten op vormen
van meer directe democratie en dat
de problemen op Europees niveau
vooral in Brussel en Straatsburg
opgelost zouden moeten worden.
Weer anderen dachten niet zozeer
aan vernieuwingen als wel aan
herijking van het oude vertrouwde.
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Nu behoeven zulke uiteenlopende
opvattingen en wensen nog geen
belemmering te vormen om met
elkaar na te gaan welke vernieuwin–
gen nodig en haalbaar zijn. In die zin
hebben wij dan ook uit overtuiging
meegewerkt aan het werk van de
Commissie vraagpunten. Op het
eerste gezicht leken de omstandighe–
den gunstig voor een breed
parlementair debat. Alle grote en
minder grote fracties steunden de
motie-Van Mierlo c.s. die aan de
instelling van de Commissie
vraagpunten ten grondslag lag. De
verzuiling lag achter ons; de oude
links/rechts-tegenstelling leek
achterhaald.
Maar de vraag waar zorgvuldig
omheen gelopen werd was wat
daarvoor in de plaats gekomen is. Er
zou sprake zijn van een gegroeide
democratische consensus. Maar
waarom leek het debat van de vorige
week dan zo vaak op een debat
tussen doven? Waarom kwam toen
de oude links/rechts-tegenstelling
toch weer boven? Waarom lijkt het
erop dat ondanks alle ontzuiling en
ondanks forse onderlinge verschui–
vingen in aanhang tussen partijen
zogenaamd progressief Nederland
als het erop aankomt nog steeds
geen grotere aanhang heeft dan al
sinds tientallen jaren het geval is? Is
dat alleen te verklaren uit de wet van
de traagheid, als het gaat om
doorwerking van nieuwe ideeën?
Het antwoord op die vraag laat ik
graag aan betrokkenen over, maar
wezenlijk voor ons debat is, dunkt
mij, dat al mogen oude tegenstellin–
gen zijn vervlakt daarmee nog geen
positieve consensus is geschapen,
een consensus over gemeenschappe–
lijke doelstellingen voor overheid en
samenleving, die maatschappelijke
en politieke verschillen overstijgen.
In het verleden is meermalen
voorgesteld iets van die gemeen–
schappelijke doelstellingen in de
Grondwet op te nemen. Ik denk aan
voorstellen voor een preambule,
zoals wel zijn gedaan door mensen
als Romme, Donner en Beernink
Ook mijn voorganger Verbrugh heeft
indertijd als lid van de
staatscommissie-Cals/Donner een
concrete suggestie gedaan. Hij dacht
aan een bepaling waarin wordt
uitgesproken dat wetgeving en
bestuur de vrije ontplooiing van
mens en samenleving bevorderen,
onder gebruikmaking van de door
God gegeven mogelijkheden.
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Nu gaat het mij vandaag niet om
concrete formuleringen. Wel gaat het
erom dat onze constitutie een
richtinggevend kader mist, binnen
welk kader discussies over vernieu–
wing kunnen plaatsvinden. Daarover
bestaat geen consensus. Sterker nog,
zaken die van fundamenteel belang
zijn voor de toekomst van onze
samenleving worden welbewust
buiten de democratische consensus
gehouden.
Mijn fractiegenoot Van Middelkoop
heeft in het debat van 19 maart 1991
als voorbeelden genoemd de
universele betekenis van Gods Wet
voor het publieke leven, de
geopenbaarde waarheid omtrent de
overheid als Gods dienares en de
roeping van elk mens van Godswege
cultuurdrager te zijn, stuk voor stuk
zaken die individuele belangen
overstijgen, waarvoor mensen warm
kunnen lopen en die van grote
publieke betekenis zijn. Daarvan
vindt men in onze constitutie niets
terug. Wel hebben veel politici een
welhaast heilig geloof in de idee van
de neutrale staat, in het zelfbeschik–
kingsrecht van de mens en in een
individualistisch ethos.
Het gemis van een richtinggevend
kader in de Grondwet manifesteert
zich in de wijze waarop met de
Grondwet wordt omgegaan. De
Grondwet bevat een aantal funda–
mentele vrijheidsrechten. Ze staan
letterlijk en figuurlijk naast elkaar.
Van een rangorde wil men niet
weten, al kunnen sommigen het van
tijd tot tijd niet laten, erop te wijzen
dat artikel 1 niet toevallig vooraan
staat.
Bij botsing van grondrechten
moeten wetgever en rechter van
geval tot geval proberen, een
evenwicht te bereiken. De gang van
zaken met de Wet gelijke behande–
ling wijst uit dat klassieke vrijheids–
rechten in de praktijk slechts zo ver
strekken als een politieke meerder–
heid op enig moment goeddunkt. De
Grondwet zelf biedt voor een
adequate bescherming geen houvast.
Toch leidt een simpele vergelijking
met andere constituties en met
internationale verdragen gemakkelijk
tot de conclusie dat de grond niet
onder elk van onze grondrechten
even stevig is. Dat blijkt ook uit
artikel 103 van de Grondwet, waarin
wordt aangegeven van welke
grondwetsbepalingen mag worden
afgeweken ingeval van een
uitzonderingstoestand. De recente
discussies over de Vreemdelingen–

wet bevestigen dat in ieder geval een
politieke meerderheid beperkingen
op het gelijkheidsbeginsel onvermij–
delijk vindt. Terecht voelt diezelfde
meerderheid aan dat dit met
betrekking tot de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging veel
moeilijker ligt.
Het gemis van een gemeenschap–
pelijke doelstelling doet zich ook
gevoelen bij de toetsing van formele
wetten aan de Grondwet. Terecht
noemde de minister-president dit
vorige week als een van de
argumenten voor een rechterlijke
constitutionele toetsing. Ik hoop dan
ook dat de regering de aangekon–
digde notitie over deze toetsing
alsnog spoedig aan de Kamer zal
aanbieden. Reeds nu merk ik echter
op dat zo'n rechterlijke toetsing voor
mij pas echt een substantiële
betekenis krijgt als de vrijheids–
rechten in de Grondwet verbonden
zijn met de roeping van overheid en
burgers, te werken aan de ontwikke–
ling van de samenleving tot eer van
God.
Bij dit afsluitend debat heb ik deze
principiële notie voorop willen
stellen om te illustreren met welke
gemengde gevoelens de leden van
onze fractie het vernieuwingsdebat
hebben gevoerd. Dat laat onverlet
dat de thema's welke aan de orde
waren, van groot belang zijn. De
kwaliteit van de overheid en de
relatie tussen overheid en burgers
raken immers de kern van ons
politieke werk. Het is voortdurend
onze taak, te werken aan verbetering
van die kwaliteit en die relatie. Dat
de Kamer daarbij deze keer zelf het
initiatief genomen heeft tot een
systematische heroverweging,
getuigt van de ernst die de Kamer
ermee wilde maken. De politieke
breedheid en de personele samen–
stelling van de Commissie vraagpun–
ten onderstreept dit nog eens.
Daarmee stelde de Kamer zich
kwetsbaar op. De Kamer zal de
verantwoordelijkheid voor een
eventuele mislukking niet van zich af
kunnen schuiven. Wie de commenta–
ren op de rapporten en de debatten
tot nu toe volgt, krijgt de indruk dat
die mislukking inmiddels een feit zou
zijn. Is dat terecht? Naar mijn mening
ten dele wel. De commissie en de
Kamer hebben zich niet geheel
kunnen ontworstelen aan de
weeffout die vanaf het begin in het
debat gezeten heeft. In het begin is
sterk de indruk gewekt dat het vooral
zou gaan om een herkansing voor

eerdere en soms al herhaaldelijk
afgewezen ideeën over staatsrechte–
lijke veranderingen. Dat was voor
ons de reden om de motie-Van
Mierlo c.s. toen niet te steunen.
Erkend moet worden dat de
letterlijke tekst van de motie en meer
nog het daarop gevolgde procedure–
voorstel van het Presidium op een
veel breder spectrum betrekking
hadden. Maar de toon was toen al
gezet. En voor velen binnen en
buiten de Kamer bleef die toon de
toets. In het voorstel van het
Presidium werd dit risico onderkend.
Daarin schreef het Presidium: "Het is
niet praktisch om die vele tijd en die
speciale bewerktuiging te wijden aan
onderwerpen ten aanzien waarvan
ernstige twijfel bestaat over de
haalbaarheid van enigerlei voorstel.
Dit zou de zaak zelf meer kwaad dan
goed doen en het aanzien van het
parlement kunnen schaden." Tijdens
het debat van 19 maart 1991 heeft de
woordvoerder van mijn fractie aan
deze woorden herinnerd, maar zoals bekend - zonder veel resultaat.
Het referendum werd buiten de
studie-opdracht gelaten, maar na
signalen vanuit de CDA-fractie
vervolgens weer toegevoegd. Wie
tegen die achtergrond het debat van
vorige week op zich laat inwerken,
kan moeilijk anders concluderen dan
dat dat het aanzien van het
parlement inderdaad heeft geschaad.
Veei argumenten om oude
vernieuwingsgedachten af te wijzen
zijn valide. Ze zijn echter niet
wezenlijk anders dan bijvoorbeeld bij
het debat naar aanleiding van de
voorstellen van de commissie–
Biesheuvel. Het lijkt dan misschien
ruimhartig, eraan mee te werken dat
toch maar weer studiecommissies
aan het werk gezet worden, maar het
minste wat dan gevraagd mag
worden is dat men twijfelt aan de
houdbaarheid van eerdere bezwaren.
Daarvan is evenwel op een aantal
punten niet gebleken. Er is valse
hoop gewekt. Het zou beter geweest
zijn als tijdig gedacht was aan het
woord van de Spreukendichter: de
uitgestelde hoop krenkt het hart.

Tweede Kamer

Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

7 december 1993
TK34

De heer Mateman (CDA): Dat past
wel in dit geheel. U herinnert zich de
wijze waarop wij met de toevoeging
van de studie ingestemd hebben. U
weet dat de heer Koetje gezegd heeft
dat hij in geen enkel opzicht
suggereerde dat wij van plan waren,
vervolgens de stap naar het
referendum te doen. U knikt. Mag ik

34-2619

Schutte
dan heel concreet vragen waarom u
deze zalvende woorden gebruikt,
terwijl wij consequent zijn en zeggen
dat er geen nieuwe argumenten zijn
gekomen en dus niet meegaan? Wilt
u ons de beleidsruimte ontzeggen
om hiertegen nee te zeggen? Of
houdt een studie altijd in dat wij
akkoord gaan? Is dat voor u altijd zo?
Oe heer Schutte (GPV): Volstrekt
niet. Het betreft hier een onderwerp
waarover al diverse malen discussie
had plaatsgevonden, ook nog vrij
recent daarvoor. U had valide
argumenten om het niet meer te
doen. Dit hebt u in eerste instantie
ook gezegd in het debat naar
aanleiding van de vraagpunten–
notitie. Daarvan bent u teruggeko–
men, omdat er, zoals de signalen
waren, binnen uwfractie ten minste
twijfel bestond over de validiteit van
elk van de argumenten. Als dit waar
is, kun je het doen. Als je er niet van
overtuigd bent dat die twijfel
gerechtvaardigd is, kun je, gezien de
voorgeschiedenis, in lijn met het
voorstel van het Presidium beter niet
nieuwe hoop wekken. Dan gaat
inderdaad gelden dat je juist op zo'n
veel besproken punt verwachtingen
wekt die niet waargemaakt worden.
Als u vorige week met nieuwe
argumenten gekomen was, zou ik
zeggen dat het binnen de fractie van
het CDA kennelijk tot iets heeft
geleid, maar uw betoog van vorige
week was identiek aan dat in het
vorige debat. Ik heb niets kunnen
ontdekken van vruchtbare inwerking
van argumenten van anderen die tot
een heroverweging hadden kunnen
leiden.
De heer Mateman (CDA): De
argumenten die de commissie-De
Koning naar voren brengt, zijn exact
dezelfde als die van de commissie–
Biesheuvel. Ik had de vorige week
ermee kunnen volstaan om exact
hetzelfde standpunt te geven als de
heer De Kwaadsteniet indertijd. Er
was niets nieuws bij, behalve dat
lokale referenda tegen het licht zijn
gehouden. Zelfs deze commissie zegt
daarvan in meerderheid dat dit nogal
tegenvalt: de opkomst is niet groot
en er zijn allerlei bezwaren gebleken,
maar kennelijk bestaat er behoefte
aan en dan moet er toch maar een
regeling voor komen. Dat hadden wij
kunnen doen. Desondanks heb ik
geargumenteerd en ben ik op
onderdelen opnieuw hiertoe bereid
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geweest. Wat is het bezwaar
hiertegen?
De heer Schutte (GPV): Mijn
bezwaar is dat u in het tussendebat
dat tot de aanvullende opdracht aan
de commissie-De Koning geleid
heeft, op z'n minst de indruk hebt
gewekt dat uw fractie nieuw licht op
dit punt zag, dat niet eerder volledig
aan de orde was geweest en dat tot
een andere afweging kon leiden.
Daartoe heeft het niet geleid, maar ik
heb er ook geen aanwijzing van dat
het serieus een punt van afweging
bij u is geweest.
De heer Mateman (CDA): Het
laatste neem ik helemaal niet. U
bepaalt niet de kwaliteit en de
serieusheid van onze afweging. Dit
doen wij zelf, Wij hebben het serieus
gedaan. Als wij gelegenheid geven
tot een studie, wegen wij het serieus
af. Dan is het niet aan u om dat te
beoordelen. Mag ik dit gewoon heel
hardop zeggen? U mag het met
name niet, als u het omringt met een
aantal wild gekozen bijbelcitaten. Dat
vind ik echt beneden peil.

De vergelijking met de kromme
referenda die onder de huidige
wetgeving hebben plaatsgevonden,
gaat niet op, omdat het geen
correctief referendum kon en mocht
zijn. Dit had een aparte afweging
kunnen betekenen.
De heer Mateman (CDA): U begrijpt
wel waarom ik zo geraakt ben op dit
punt. Als er wel een nieuw argument
was sinds 1989, had ik nu van u
willen horen waarin dat nieuwe
bestaat wat ons zou moeten
aanspreken. Dat nieuwe argument
hebt ook u niet.

De heer Schutte (GPV): U hebt zelf
gezegd dat er een nieuw element
was voor de plaatselijke referenda.

De heer Schutte (GPV): Ik zal u
straks op een ander punt nog
toespreken. Misschien geeft dat nog
aanleiding tot een reactie.
Wij staan nu voor de noodzaak, dit
afsluitende debat te voeren onder
het odium van een vergeefse
vernieuwingspoging. Ik betreur dit,
want bij alle kritiek die ook ik heb,
meen ik dat er wel degelijk nuttige
voorstellen zijn gedaan die, als zij
worden geëffectueerd, de kwaliteit
van het overheidsbeleid en de relatie
tussen overheid en burger ten goede
komen. Ik voeg daaraan direct toe,
dat niet al deze voorstellen uit de
koker van de Commissie vraagpun–
ten en de door haar ingestelde
commissies gekomen zijn. De heer
Lankhorst wees daar terecht op. Vaak
konden deze commissies aansluiten
bij reeds in gang gezet beleid. Maar
de waarde was dan dat de voorstel–
len in onderling verband werden
getoetst aan de uitgangspunten van
kwaliteitsverbetering bij de overheid
en verbetering van de relatie tussen
overheid en burgers.
Laat ik enkele belangrijke
voorbeelden mogen noemen. De
commissie-De Jong deed verstrek–
kende voorstellen met betrekking tot
de adviesorganen. Daarmee kwam
de discussie over de betekenis van
het primaat van de politiek en over
scheiding van overleg en advies in
een stroomversnelling. De eerste
resultaten zijn al zichtbaar. Een plan
van aanpak heeft de Kamer bereikt,
op het terrein van volksgezondheid
zijn voorstellen gedaan en de
bewindslieden van VROM hebben
zelfs al een wetsvoorstel ingediend.
De voorstellen van de commissie–
Wiegel waren weinig schokkend
maar het resultaat is wel dat nu een
kamerbrede motie-Wiebenga c.s.
voorligt waarin de regering wordt
gevraagd, nog in deze kabinets–
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De heer Schutte (GPV): Het laatste
laat ik graag aan u ter beoordeling. Ik
heb niet in uw afweging willen
treden. Ik heb het resultaat van uw
afweging willen vergelijken met
datgene wat u eerder gezegd hebt.
Meer niet.
De heer Mateman (CDA): Wij
hebben de kans geboden voor
nieuwe argumenten, die wij niet
kenden. Daarom hebben wij gezegd
dat er, als het wat anders zou
worden dan het verhaal van de
commissie-Biesheuvel, wellicht zelfs
voor de fractie van het CDA
aanleiding is tot een heroverweging.
Zelfs u bent het toch met mij erover
eens dat er vergeleken met
Biesheuvel geen enkel nieuw
argument op tafel is gekomen? Of
ziet u een nieuw argument?
De heer Schutte (GPV): Over het
landelijke referendum is inderdaad
geen nieuw argument naar voren
gekomen.
De heer Mateman (CDA): Akkoord.
Mag ik dan het standpunt van toen
handhaven?
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periode een stappenplan met
tijdschema voor te leggen waardoor
in twee kabinetsperioden gekomen
kan worden tot kerndepartementen.
In samenhang daarmee noem ik het
voornemen, te komen tot een
Kaderwet verzelfstandiging van
uitvoerende diensten. Wie denkt aan
het grote aantal zelfstandige
bestuursorganen, de grote onder–
linge verscheidenheid en het
gebrekkige inzicht in de bestuurlijke
verantwoordelijkheden zal erkennen
dat het hierbij gaat om een
beslissing van belang. In dit verband
zou ik het waarderen als de minister
van Binnenlandse Zaken iets
concreter kon ingaan op de keuze
tussen interne en externe verzelfstan–
diging en op de vraag hoe het zit
met het inlichtingenrecht van de
Kamer ten aanzien van verzelfstan–
digde diensten. De minister komt als
geroepen binnen, want op dit punt is
bij mij enige onduidelijkheid blijven
bestaan.
Ik noem vervolgens de voorstellen
van de commissie-Scheltema inzake
de ministeriële verantwoordelijkheid.
De inhoud ervan lijkt voor kenners
van het staatsrecht gesneden koek
maar wie zich nog herinnert hoe in
het verleden werd gepoogd, de
ministeriële verantwoordelijkheid uit
te hollen door deze te beperken tot
persoonlijke verwijtbaarheid, zal zijn
zegeningen tellen als hij een
kamerbrede motie-Jurgens c.s. leest
waarin met zoveel woorden wordt
uitgesproken dat de ministeriële
verantwoordelijkheid niet is beperkt
tot hetgeen de minister persoonlijk
kan worden aangerekend.
Voor veel voorstellen en ideeën
geldt het voorbehoud: de ideeën zijn
goed; nu de praktijk nog. Ik wil in dit
verband vooral de aandacht vestigen
op de dualistische verhouding tussen
regering en Staten-Generaal. Dit
dualisme is geen hobby van
enkelingen, goed voor oppositiepar–
tijen maar minder geschikt voor wie
regeringsverantwoordelijkheid
draagt. Nee, dualisme vormt de kern
van ons vertegenwoordigend stelsel.
De Staten-Generaal vertegenwoordi–
gen het Nederlandse volk; de leden
van de Staten-Generaal zijn direct
aanspreekbaar voor de burgers. Zij
moeten zich inzetten voor de
realisering van het program dat zij
aan de kiezers hebben voorgelegd
Zij moeten duidelijk maken waarom
zij compromissen al dan niet kunnen
accepteren. Daarin behoort de positie
van een regeringsfractie niet te

verschillen van andere fracties.
Niemand mag zich op een goedkope
wijze van reële problemen afmaken;
niemand ook mag zich verschuiien
achter brede ruggen van bewindslie–
den.
Dit lijkt aliemaal vanzelfsprekend.
De minister-president heeft vorige
week, terugblikkend op een reeks
van jaren, gepleit voor meer
dualisme. De kamervoorzitter
concretiseerde het zaterdag
jongstleden voor de radio met zijn
kritiek op het torentjesoverleg,
waarbij hij terecht een relatie legde
tussen dit soort praktijken en de
verschuiving van het politieke debat
van de Tweede naar de Eerste
Kamer. Goede woorden allemaal,
maar is er van weerszijden ook de
politieke wil om het in het vervolg
anders te doen?
Uit de vele recente voorbeelden
noem ik de kennelijke praktijk van
overleg over landbouwvraagstukken.
Mag ik aannemen dat de minister–
president ervoor wil zorgen dat dit
overleg in het vervolg plaatsvindt
zonder de parlementaire leden van
de veelbesproken ijzeren driehoek?
Een dieptepunt deed zich voor toen
de minister van Justitie zonder
blikken of blozen verklaarde dat over
de wettelijke regeling inzake
euthanasie uiteraard het gebruikelijke
vooroverleg had plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van regerings–
fracties. Als dit uiteraard gebruik is,
zit dit kwaad wel diep. Willen we
echt iets doen aan de verbetering
van de relatie tussen overheid en
burgers dan zal heel wat meer en
heel wat anders moeten gebeuren
dan het aanbieden van interviews en
ministeriële bijdragen aan podium–
pagina's teneinde gerezen misver–
standen over de bedoelingen van het
beleid recht te zetten. Het onbevan–
gen publieke debat in de Staten–
Generaal moet in ere worden
hersteld. Onbevangen, dat is iets
anders dan onpartijdig en tegenge–
steld aan kleurloos.
In een dualistisch bestel zal ook
het regeerakkoord zijn eigen plaats
moeten hebben. De minister–
president heeft daarover vorige week
nuttige opmerkingen gemaakt: het
regeerakkoord in de eerste plaats als
akkoord tussen ministers ter
bevordering van de cohesie binnen
het kabinet. Hij noemde het een
slechte traditie dat de samenstelling
van een regeerakkoord meer en
meer het domein van fractie–
specialisten is geworden. Dat maakt
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fracties tot gevangenen van de
coalitie, dat ondermijnt de positie
van de Kamer. Ik hoop dat de
woorden van de minister-president
door alle potentiële regeringsfracties
ter harte genomen zullen worden. De
reactie van de woordvoerder van de
CDA-fractie vorige week was wat dat
betreft niet hoopgevend, toen hij
benadrukte dat in de formatietijd
zoveel geregeld moet worden. Het is
geregel en geritsel van een
schijndemocratie.
De heer Van Mierlo (D66): In die
interpretatie dat het een akkoord is
tussen ministers, zou je toch een
heel ander soort kabinetsformatie
krijgen. Een akkoord tussen ministers
heette vroeger gewoon regeringsver–
klaring. Wij moeten niet aan
begripsverwarring gaan doen. Met
een regeerakkoord wordt per
definitie bedoeld een fractie-akkoord,
een akkoord tussen fracties om een
formateur toe te staan bijvoorbeeld
te beginnen met het vragen van
ministers. Daarna volgt in de eerste
weken het opstellen van de
regeringsverklaring. Dat komt na het
akkoord. De vraag is dus: vind je dat
het hele akkoord weg zou kunnen
blijven? Ik zou het prachtig vinden,
dat wij weer gewoon komen tot de
vorming van kabinet, dat vervolgens
met een regeringsverklaring in de
Kamer komt. Dan zegt de Kamer er
"ja" of "nee" tegen. Dat was vroeger
het groene licht. Maar het woord
"akkoord" slaat sinds het akkoord
van Wassenaar op een akkoord
tussen fracties, toen tussen
fractieleiders.
De heer Schutte (GPV): Terecht
noemt u het akkoord van Wassenaar,
maar toen is het ook misgegaan. Wat
mij betreft, mag dan gediscussieerd
worden over de vraag of wij het
woord "regeerakkoord" gebruiken.
maar als ik het heb over een
regeerakkoord, is dat een akkoord
tussen regeerders of aspirant–
regeerders. Dat die daarbij uiteraard
niet blindelings handelen, zonder
rekening te houden met de te
verwachten gevoelens in eigen
fractie, in eigen achterban, vind ik
vanzelfsprekend. Maar het is
misgegaan toen het een akkoord
werd tussen fracties met mschake–
ling van fractiespecialisten etc.
De heer Van Mierlo (D66): Het is
nog nooit anders geweest. Ministers
hebben nog nooit deelgenomen aan
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de totstandkoming van een
regeerakkoord. Dat is altijd een zaak
geweest tussen fractieleiders en de
regeringsformateur.

De heer Schutte (GPV): Ik denk het
wel.

De heer Van Mierlo (D66): Dan
begint de formatie toch met een
algemene verkenning, waarna vrijwel
meteen wordt begonnen met het
vragen van ministers. Dan wordt het
regeringsbeleid vastgesteld in een
reeds geconstitueerde ministerraad,
een kabinet, waarna het politieke
beleid wordt gemaakt en aan de
Kamer gepresenteerd met een
regeringsverklaring.

De heer Schutte (GPV): Dat hoeft
helemaal geen zakenkabinet te zijn.
Het is echter niet een parlementair
kabinet in de zin zoals wij dat zijn
gaan interpreteren in de loop der
jaren, alsof een kabinet alleen
parlementair zou kunnen zijn als het
bij wijze van spreken van tevoren de
handtekeningen heeft van de
bevriende fractievoorzitters voor het
te voeren beleid. In die zin geen
parlementair kabinet. Dan zou je
misschien eerder kunnen spreken
over extra-parlementair.
Voorzitter! Een hiermee verwant
thema komen wij tegen in de
wetgevingspraktijk. Ik spreek nog
steeds over het dualisme. De

Commissie vraagpunten heeft de staf
gebroken over het verschijnsel
voorhangprocedure. Terecht, want
voorhangprocedures bieden de
regering een excuus onduidelijk te
blijven over de eigenlijke materiële
norm in een wetsvoorstel en maken
de verhouding tussen regering en
Kamer bij de uitoefening van de
controlerende taak van de Kamer
diffuus. Goede woorden, maar de
Commissie vraagpunten heeft in
haar brief van 29 september 1992
wel haar treurnis uitgesproken over
het feit dat kabinet en Kamer vaak
hun toevlucht nemen tot die
voorhangprocedures. Ook hier is
politieke wil nodig om de kwaliteit
van het overheidsbeleid te verster–
ken.
Voorzitter! Voordat ik op enkele
thema's uit het debat van vorige
week terugkom, wil ik graag een
korte reactie geven op de overigens
vriendelijke woorden van collega Van
Mierlo in zijn eerste termijn. Hij heeft
goed begrepen dat ik geloof dat de
legitimatie van het overheidsgezag
niet alleen van beneden komt. Ik
spreek graag de Bijbel na met de
woorden: Er is geen overheid dan
door God. Maar deze erkenning mag
geen excuus zijn om met de rug naar
de burgers te gaan staan. Het is een
oude calvinistische overtuiging dat
volksinvloed en erkenning van God
als de bron van gezag, kunnen en
behoren samen te gaan. Daarom zie
ik ook principieel ruimte voor
bijvoorbeeld een welomschreven
vorm van correctief wetgevings–
referendum. Dat past naar mijn
overtuiging in die benadering.
Op de tweede plaats vroeg de
heer Van Mierlo, waarom Nederland
voor altijd een land van minderhe–
den zou moeten blijven. Voorzitter!
Ideaal is niet dat Nederland een land
van minderheden is. Ideaal is wèl
dat, gegeven het feit dat Nederland
een land van minderheden is, ons
politiek bestel daarbij aansluit.
Daardoor is er voluit ruimte om
overeenkomstig diep gewortelde
overtuigingen politiek actief te zijn.
Dat geeft inhoud aan de geestelijke
vrijheid en dat is waard verdedigd te
worden.
Voorzitter! Een centraal thema in
het debat van vorige week vormde
de wijze van kabinetsformatie.
Terecht werd de figuur van de
rechtstreeks gekozen minister–
president als niet passend in onze
staatsrechtelijke verhoudingen
afgewezen. Het debat over de
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De heer Schutte (GPV): Zeker, maar
ik denk dat het belangrijk is dat je
stelt dat het ontwerpen van een
regeerakkoord voor de verantwoor–
delijkheid van de formateur komt, die
daarbij uiteraard ook overleg zal
plegen met fracties uit welke kring
hij bewindslieden zal zoeken. Het ligt
voor de hand dat er ook inhoudelijke
punten in het overleg aan de orde
komen. Uiteindelijk zal dan de
inhoud van het regeerakkoord - ik
blijf het toch nog maar even zo
noemen - voor de verantwoordelijk–
heid moeten worden genomen van
de bewindslieden van het kabinet en
niet zozeer voor de verantwoordelijk–
heid van de fracties die achter dat
kabinet staan.
De heer Van Mierlo (D66): Maar in
die opvatting zou u ervoor zijn dat de
formatie begint met het aantrekken
van ministers?
De heer Schutte (GPV): Nee, ik
denk dat dat niet nodig is. Ik denk
dat je rustig kunt beginnen met een
formateur, die zijn voelhoorns ook
uitsteekt in de richting bevriende
fractievoorzitters. Maar als het gaat
over concrete formuleringen van
beleid, vind ik dat je het ministers
niet kunt aandoen, zoals in het
verleden wel gebeurd is, dat je hen
confronteert met het resultaat van
werk van fractiecommissies, waaraan
de formateur zijn goedkeuring heeft
gehecht, aan de hand waarvan hij
vervolgens ministers gaat aanzoeken
die dan met die feiten geconfron–
teerd worden. Dan bestaat de kans
dat de betrokkenen heel graag
minister willen worden en het met
het oog daarop wel ervoor over
hebben dat te accepteren, misschien
met een kleine correctie die dan via
de regeringsverklaring wordt
aangebracht.

De heer Van Mierlo (D66): Is er dan
naast die regeringsverklaring ook
nog sprake van een akkoord?
De heer Schutte (GPV): Ik denk dat
de minister-president zelf al eens
duidelijk gezegd heeft wat hij vindt
dat zou moeten gebeuren: aile
nadruk leggen op de regeringsverkla–
ring, het akkoord zal een zeer beperkt
akkoord moeten zijn en dan een
akkoord tussen de minister-president
en de bewindslieden. Dit houdt in
dat er niet een soort contract ligt
tussen het te formeren kabinet en de
fracties in de Kamer. Want dan krijg
je alle bezwaren die eraan verbonden
zijn. Wel gehoord de fractievoorzit–
ters, maar geen akkoord waaraan
men zich bindt.
De heer Van Mierlo (D66): Er is
geen stuk papier meer waarop staat
dat de fracties het erover eens zijn
dat de komende vier jaar dit gedaan
wordt met het financieringstekort,
dat met de collectieve-lastendruk, dat
met dat en dat met dat. Zo'n papier
wat wij een akkoord noemen - dat
kan groot of klein zijn - bestaat in uw
idee niet meer, mijnheer Schutte?
De heer Schutte (GPV): Een stuk
wat valt onder de verantwoordelijk–
heid van de formateur, gehoord de
fracties die geacht worden het
kabinet te steunen - en met name de
fractievoorzitters daarvan - en
uiteraard met instemming van de
bewindslieden die door de formateur
zijn aangetrokken. Dat lijkt mij, ja.
De heer Bolkestein (VVD): Dat is
dus een zakenkabinet.
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rechtstreeks gekozen formateur
maakte duidelijk dat deze figuur leidt
tot een vorm van dualisme waarbij
de positie van de Staten-Generaal op
achterstand komt te staan. Het
alternatief van de door de Kamer
aangewezen formateur, waarvoor
wordt gepleit in de motie-Jurgens op
stuk nr. 80, bleek meer problemen op
te leveren dan uit de adviezen van de
commissie-Biesheuvel en de
commissie-De Koning kon worden
afgeleid. Politiek gedrag bij
coalitievorming laat zich niet bij wet
of reglement regelen. Bovendien is
het een bezwaar dat het officiële
formatieproces dan pas kan starten
na beëdiging van de nieuw gekozen
Kamer. Gedurende één a twee weken
na de verkiezingen ontstaat er dan
een situatie van formele passiviteit,
die ongetwijfeld gepaard gaat met
veel activiteit achter de schermen. Ik
geef er dan ook verre de voorkeur
aan dat het staatshoofd, zoals
gebruikelijk direct, na de verkiezin–
gen begint met de consultaties.
Vinden de nieuw gekozen fracties dat
het beter is met de aanwijzing van
een formateur te wachten tot na
beëdiging van de kamerleden, dan
zal dit ongetwijfeld tijdens de
consultaties doorklinken. Afhankelijk
van de breedte van deze wens, kan
het staatshoofd dan besluiten al dan
niet te wachten met het aanwijzen
van een formateur. Is de politieke
situatie onduideiijk, dan kan de
figuur van de informateur - maar
dan met een beperkte, welomschre–
ven opdracht - proberen duidelijk–
heid te scheppen.
Minister Lubbers: Ik weet niet of ik
de vraag op het goede moment stel,
voorzitter. Begrijp ik de geachte
afgevaardigde de heer Schutte goed,
dan wijst hij op het voordeel van
voortgaan met ongeschreven
staatsrecht omdat dit de nodige
flexibiliteit geeft in het systeem. Dat
zo zijnde, zou hij een advies willen
geven of tot een consensus willen
komen wat betreft politiek gedrag via
de adviezen aan de Koningin met
betrekking tot bijvoorbeeld het direct
komen tot een formateur. En zo zijn
er meer zaken die hier in bespreking
zijn geweest. Vindt hij dat passend of
vindt hij dat minder passend?
De heer Schutte (GPV): Het zal
duidelijk zijn - dat was mijn
volgende zin ook geweest - dat ik
aan het direct aanwijzen van een
formateur door de Kamer geen
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behoefte heb. Ik zie daar bezwaren
in. Ik heb al gewezen op het feit dat
er dan één a twee weken formele
passiviteit zal zijn. Dat lijkt mij een
zeer reëel bezwaar. Ik kies voor de
vorm om het oude systeem te
handhaven. De minister-president
vraagt vervolgens: heeft u een
oordeel over wat de fractievoorzitters
dan zouden moeten doen? Maar wie
ben ik om de fractievoorzitters van
andere, veel grotere partijen daarin
van advies te dienen? Dan krijg ik
misschien het verwijt te horen dat ik
mij meng in interne afwegingen van
fracties. Maar ik kan mij zeer goed
voorstellen - laat ik het voor mijn
eigen rekening zeggen - dat als de
Koningin inderdaad de dag na de
verkiezingen begint met haar
consultaties, het advies doorklinkt:
gaat u uw gang, als u voldoende
aanknopingspunten ziet, gaat u dan
zo snel mogelijk naar een formateur
en ziet u onvoldoende aanknopings–
punten, kiest u dan voor een
informateur met een in tijd en
opdracht beperkt geformuleerde
taakstelling.
Minister Lubbers Voorzitter! Laat ik
mij wat preciezer uitdrukken. Het
betreft hier een heel praktische
materie. Vindt de heer Schutte dat
het past dat zijn pleidooi voor een
kort en bondig regeerakkoord - wij
komen daar misschien morgen
verder over te spreken - een plaats
krijgt in de opdracht van een
formateur? Of vindt hij dat constitu–
tioneel minder gewenst? Dat is mijn
vraag. Als het erin moet komen, dan
moet het op basis van de adviezen
van de fractievoorzitters gebeuren.
Anders komt het er uiteraard niet in.
Als men iets wil, moet men
bevorderen dat het gebeurt. Als men
het niet bevordert, zal het waar–
schijnlijk ook niet gebeuren. Maar
dat is de vraag die ik heb.
De heer Schutte (GPV): Als gekozen
wordt voor een zeer beperkt
regeerakkoord, om die term nog
eens te gebruiken, wordt het
daardoor makkelijker voor een
staatshoofd om een opdracht tot
formatie te geven. Oaarbij ga ik
ervan uit dat de politieke verhoudin–
gen daarvoor voldoende duidelijk
zijn. Maar als je de eis blijft stellen
dat in het regeerakkoord van alles en
nog wat moet worden geregeld in
overleg met de fracties, dan wordt
het natuurlijk veel moeilijker.
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Voorzitter! Een thema van vorige
week waarop in dit debat ook
teruggekomen moet worden, is dat
van de verhouding tussen Eerste en
Tweede Kamer. Wie zich zorgen
maakt over de politieke profilering
van de Eerste Kamer, doet goed te
beginnen met te kijken naar het
politieke profiel van de Tweede
Kamer. Daaraan valt, zoals gezegd,
nog wel wat bij te schaven. Dan nog
zullen er in de Eerste Kamer
problemen kunnen rijzen over de
inhoud van door de Tweede Kamer
aanvaarde wetsvoorstellen. Daar
behoeven wij niet van op te
schrikken. Dat is een logisch gevolg
van ons twee-kamerstelsel. Als de
Eerste Kamer ernstige bedenkingen
tegen een wetsvoorstel heeft, moet
zij de ernst van haar bezwaren
afwegen tegen het belang van een
spoedige totstandkoming van de
wet.
Problemen ontstaan pas als in de
Eerste Kamer blijkt dat de bezwaren
onderdelen betreffen welke in de
Tweede Kamer over het hoofd gezien
zijn of wellicht onvoldoende zijn
ingeschat. Invoering van een
geclausuleerd terugzendingsrecht
kan dan een oplossing vormen voor
situaties, waarvoor de mogelijkheid
van een novelle niet is bedoeld. De
motie-Wolffensperger op stuk nr. 85
maakt hierbij onderscheid tussen
gevallen waarin overwegende
bezwaren zich richten op één enkel
inhoudelijk punt en gevallen waarin
sprake is van een veelheid aan
bezwaren. Ik heb de neiging deze
benaderïng te steunen en alleen in
het eerste geval een terugzendings–
recht mogelijk te maken, waarbij de
Tweede Kamer opnieuw oordeelt
over het desbetreffende bezwaar en
de Eerste Kamer vervolgens een
eindoordeel geeft. In de situatie
waarin sprake is van een veelheid
aan bezwaren, die ook per fractie
uiteen kunnen lopen, is duidelijk
sprake van algemene, politieke
bezwaren. Die moeten dan maar tot
uitdrukking worden gebracht in het
stemgedrag van de leden van de
Eerste Kamer.
Over de burgemeestersbenoeming
wil ik nu volstaan met de medede–
ling dat ik er niet voor voel, de
Grondwet op dit punt te wijzigen. In
1983 is de benoeming op voorstel
van de Kamer in de Grondwet
opgenomen, zoals ik vorige week al
heb gememoreerd. Het zou van
gejojo met de Grondwet getuigen, de
bepaling er nu weer uit te verwijde–
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ren als de noodzaak daarvan niet
gebleken is. Dus geen deconstitutio–
nalisering zonder concrete
wijzigingsvoorstellen!
Aan de vraagpunten van de
commissie heeft de Katner bij
motie-Van Middelkoop/Mateman
toegevoegd de opneming in de
Grondwet van een bepaling over de
positie van de Nederlandse taal. Bij
brief van 5 oktober 1992 heeft de
regering hieraan uitvoering gegeven.
Mag ik ervan uitgaan dat de regering
bij de voorbereiding van een
volgende grondwetsherziening dit
punt zal meenemen? Een mogelijke
formulering is door de regering zelf
al voorgesteld. De zin van zo'n
grondwettelijke uitspraak is in het
recente verleden alleen maar
opnieuw gebleken, dunkt mij.
Dat brengt mij als vanzelf bij mijn
laatste thema, Europa. Het was een
goede zaak dat de Commissie
vraagpunten in haar rapport ook een
hoofdstuk over dit thema opnam. De
relatie tussen overheid en burgers
wordt immers in niet geringe mate
beïnvloed door Europees beleid.
Toch moet ik zeggen dat de inhoud
van het hoofdstuk voor mij het
meest teleurstellend was. Ook als ik
het met de kennis van nu terug lees,
moet ik zeggen dat ik nog steeds
meen dat ik terecht afstand heb
genomen van de inhoud van het
hoofdstuk.
Het hoofdstuk is geheel doortrok–
ken van het pre-Maastricht-idealisme.
Het Europees Parlement zou moeten
uitgroeien tot een volwaardige
wetgevingsautoriteit. De Raad van
ministers zou moeten worden
omgevormd tot een Europese kamer
van lidstaten en zou zijn beraadsla–
gingen openbaar moeten maken. Dat
zou ook moeten gelden voor
documenten die onder
EG-instellingen ressorteren. Kortom,
het zou moeten gaan om een
democratisch functionerend
geïntegreerd Europa met openheid
naar burgers, volksvertegenwoordi–
gers en lidstaten. Met de recente
discussies over deze onderwerpen in
het geheugen kan ik mij iets
voorstellen bij de gelatenheid
waarmee de Commissie vraagpunten
voorstelt, de betrokken vraagpunten
nu maar te laten rusten.
Toch zou het verkeerd zijn om
hiermee te volstaan. Wij zijn de
afgelopen tijd met onze Nederlandse
neus op enkele Europese realiteiten
gedrukt. Daaruit zullen wij tijdig
conclusies moeten trekken. Het is nu

niet de tijd om inhoudelijk te
discussiëren over Europa. Wel zullen
wij ons veel meer dan tot nu toe
moeten realiseren dat zelfs de
Nederlandse bestuurscultuur
kennelijk wezenlijk verschilt van die
in andere Europese landen. Waar wij
maximale openbaarheid van bestuur
als een verworvenheid beschouwen,
waarop de Nederlandse burger recht
heeft, kijken andere lidstaten met een
zekere meewarigheid in onze
richting. Wij mogen al heel dankbaar
zijn als onze ministers toestemming
krijgen, het hun eigen parlement
mogelijk te maken om controle uit te
oefenen op het functioneren van de
ministers. Alle mooie betogen over
het Europa van de burger en over
transparantie lijken te verdampen als
het erop aankomt, daaraan inhoud te
geven. Deze ervaring, gecombineerd
met het feit dat gedurende een reeks
van jaren de rol van de nationale
parlementen, met name in het kader
van intergouvernementele samen–
werking, slechts zeer ten dele door
het Europees Parlement zal kunnen
worden overgenomen, nopen ons
ertoe om alle prioriteit te leggen bij
nationale beïnvloeding en verant–
woording van Europese besluitvor–
ming via de Nederlandse vertegen–
woordigers.
Het rapport van de Commissie
vraagpunten bevat op dit punt enkele
aanzetten, onder meer waar
verwezen wordt naar het Britse en
het Deense systeem. De laatste
reactie van de commissie op dit punt
gaat niet verder dan de constatering
dat zij eventueel nadere voorstellen
zal formuleren. Ik realiseer mij dat op
dit punt ad hoc in verschillende
commissies het een en ander is
bereikt. Waar wij echter behoefte aan
hebben is een zo sluitend mogelijk
systeem van beïnvloeding vooraf en
verantwoording achteraf. Te lang
hebben velen gedacht dat het
democratisch gat in Europa in
Brussel en Straatsburg wel zou
kunnen worden gedicht. Zelfs wie dit
nu ook nog begeert, zal moeten
erkennen dat daarop voorlopig
minimale kansen bestaan. Ondertus–
sen mogen wij er niet in berusten
dat op Europees niveau steeds meer
zaken worden beslist zonder dat een
democratische inbedding is
verzekerd. Regering en Kamer staan
voor de opdracht om in goed overleg
tot nadere werkafspraken te komen.
Wie daarvoor het initiatief neemt, is
minder belangrijk. In ieder geval zou
het beide een eer moeten zijn, aan

de opvolgers na 3 mei 1994 een
goed werkend systeem te kunnen
overdragen.
Voorzitter! Ik denk dat mijn
bijdrage een illustratie vormt van de
gemengde gevoelens waarover ik in
het begin sprak. Het is niet in alle
opzichten geworden wat naar mijn
mening nodig was. In verschillende
opzichten zijn resultaten bereikt
waarvan het effect en de waarde in
de praktijk nog moeten blijken. Maar
ik doe niet mee met hen die slechts
negatief over de activiteiten en
resultaten van de verschillende
commissies willen spreken. Een
dergelijke houding is te veel een
resultaat van een eenzijdige en
beperkte analyse van de gebreken
van ons staatsrecht en ons staatkun–
dig bestel. Wij dienen ook geenszins
de kwaliteit van het overheidsbeleid
en de relatie tussen overheid en
burgers door op basis van zo'n
beperkte analyse te klagen over
politieke onwil of gebrek aan moed.
Na deze week staan wij voor de
opdracht, met de resultaten die er
zijn aan het werk te gaan. Rapporten
en moties zijn mooi, maar uiteinde–
lijk zullen wij beoordeeld worden op
wat wij er in de praktijk van alledag
mee gedaan hebben. De praktijk
vanaf 1994 zal niet meer mogen
worden zoals deze was vóór de
Commissie vraagpunten.
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De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De vraag die mij bij de
voorbereiding van dit debat en ook
nu nog het meest bezighoudt, is of
dit debat er eigenlijk nog wel toe
doet. Zijn de fractievoorzitters, nadat
vorige week de fractiewoordvoerders
hebben gesproken, nog wel in staat
tot dezelfde onbevangenheid die
mogelijk bleek toen wij voor de
eerste maal onder uw leiding
vergaderden? Zonder uit de
commissie te klappen, kan ik melden
dat bij mij het idee is ontstaan dat
men over en weer openstond voor
bekende en soms onbekende
voorstellen. Of zijn de fractievoorzit–
ters nu zelf het slachtoffer van
fractiediscipline geworden? Of maar dat is een zeer slechte
gedachte - worden denkbare en
aanvaardbare vernieuwingen
gereserveerd als concessie voor de
volgende kabinetsformatie?
Het kan toch niet anders dan dat
alle fractievoorzitters die lid werden
van de commissie-Deetman, zich er
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Wöltgens
ten zeerste van bewust waren dat zij
verwachtingen wekten. Dit waren
andere verwachtingen dan die dat
alles bij het oude zou blijven. In de
afgelopen jaren hebben de fractie–
voorzitters zich niet onbetuigd
gelaten. In spreekbeurten, bij
colleges en op allerlei andere
plaatsen werden alle mogelijke
opties verkend: de gekozen
burgemeester, het referendum en de
tweede stem. Meerderheden voor
veranderingen leken denkbaar.
Voorzitter! In het debat tot nu toe
is er vaak op gewezen dat de kloof
tussen politiek en burger vooral het
gevolg is van de kloof tussen
verwachtingen - die vaak door
politici worden gewekt - en de
resultaten van politiek handelen. Ik
weet dat burgers andere, veel
belangrijker verwachtingen koesteren
dan staatsrechtelijke hervormingen.
Ik weet echter ook dat de totstandko–
ming van de commissie-Deetman,
die onder anderen uit fractievoorzit–
ters bestond, verwachtingen heeft
gewekt. Naar mijn gevoel biedt dit
debat de kans om iets van die
verwachtingen in te lossen. Die
verwachtingen waren ook niet
irreëel; zij waren niet alleen
gebaseerd op de traditionele hobby's
van de linkerzijde van de Kamer. Was
het niet een commissie onder leiding
van de CDA'er Biesheuvel die het
referendum heeft aanbevolen? Was
het niet de motie-Kolfschoten - als
hij nog geleefd zou hebben, was hij
ongetwijfeld CDA'er geweest waarmee de gekozen formateur werd
geagendeerd? Was het niet collega
Brinkman - in elk geval van het CDA
- die de discussie over de gekozen
burgemeester en over het referen–
dum nieuw leven heeft ingeblazen?
Voorzitter! Voor alle partijen geldt
dat het weinig zinvol is om er trots
op te zijn dat men al een kwart eeuw
dezelfde standpunten heeft. De tijden
zijn inderdaad veranderd. Het begrip
"autoriteit" is niet meer hetgeen het
in de jaren zestig was. Intussen
moeten wij eerder vrezen dat de
uitholling van dit begrip ertoe leidt
dat mensen die bekleed zijn met
autoriteit, de uitholling van het gezag
als alibi gebruiken om zich ook te
onttrekken aan de normen die aan
gezagsdragers gesteld mogen
worden. Zo gauw de calculerende
burgemeester zijn intrede doet, is
tanend gezag het spiegelbeeld.
Wij moeten terug naar de kern.
Gezag moet zichzelf bewijzen, niet
alleen bij de sollicitatie, maar ook bij

de herbenoeming. Zolang men niet
wil dat de kiezer rechtstreeks over
zo'n burgemeester oordeelt, blijft het
aanvaardbaar dat de kroon–
benoeming van een door de raad
voorgedragen burgemeester de
integriteit van het bestuur waarborgt.
Intussen mag van ons - dit lijkt mij
een belangrijke verandering ten
opzichte van opvattingen die
mogelijkerwijs eerder bij ons leefden
- conform het advies van de
commissie-Van Thijn, de positie van
de burgemeester zeer wel versterkt
worden.
Mijnheer de voorzitter! Een andere
verandering ten opzichte van de
jaren zestig is de verregaande mate
van ontzuiling of, zo men wil,
individualisering. Er is uitvoerig over
gesproken. Om dit met een
voorbeeld te illustreren: niemand
wordt meer geboren als PvdA'er en
van alle PvdA'ers die ik hier zie, weet
ik het bijna zeker. Deze ontwikkeling
heeft nogal wat consequenties. In elk
geval denkt men tegenwoordig niet
meer, zoals in de jaren vijftig of
zestig: "that's right or wrong my
party". Ook zal men zich niet meer
door het totale programma van een
partij aangesproken voelen. Er zullen
vaak specifieke onderwerpen in zo'n
programma zijn die net afwijken van
de wijze waarop de geïndividuali–
seerde kiezer erover denkt. Dat is
nog sterker het geval als het gaat om
compromissen die gesloten moeten
worden bijvoorbeeld tussen
regeringspartijen als er eenduidige
meerderheden zijn die totaal
verschillende meningen hebben. In
zo'n situatie is het gewenst dat de
kiezer de mogelijkheid heeft om
rechtstreeks te interveniëren. Dat is
een eerste argument voor het
introduceren van een referendum.
Daartegen kan als bezwaar worden
ingebracht dat de consistentie van
het regeringsbeleid in het geding is.
Als het om zo'n referendum gaat is
het echter aan de politieke partijen
die dat compromis gesloten hebben
waar eenduidige meerderheden in
beginsel anders over dachten, om
aan de kiezers uit te leggen dat de
waarde van dat compromis
belangrijker is dan het gelijk van de
meerderheid op dat ene punt.
Overigens is het hierbij de vraag of
het in alle gevallen gaat om
onderwerpen die door alle partijen
gedragen worden. Ik kan mij oprecht
voorstellen dat bijvoorbeeld een
referendum over een onderwerp als
euthanasie duidelijk kan maken dat

de opvattingen daarover dwars door
bijna aile politieke partijen heenlo–
pen.
Een tweede consequentie van het
los raken van de traditionele
verbanden en de individualisering is
dat politieke partijen de samenstel–
ling van hun lijsten, met name van
de lijsten voor de Tweede Kamer,
sterker door de kiezer moeten laten
beïnvloeden. Daarom heb ik jaren
geleden al gepleit voor de invoering
van het Duitse kiesstelsel. Naar mijn
gevoel is het Duitse kiesstelsel een
van de beste lessen die ons buurland
getrokken heeft uit het debacle van
de Republiek van Weimar. Er is geen
sprake van aantasting van de
evenredigheid, maar wel van grotere
betrokkenheid tussen kiezer en
gekozene. Aangezien ik tot nu toe
nog niet het gevoel heb gehad dat
dit op zichzelf schitterende idee al
onmiddellijk op een meerderheid kan
rekenen - hoewel ik soms het gevoel
had dat daarover te spreken was lijkt mij dat in elk geval een eerste
stap kan worden gezet - mevrouw
Dales heeft dat vorige week al
toegezegd - in de richting van
opwaardering van voorkeurstemmen.
Dit maakt het in ieder geval voor de
kiezer mogelijk om een sterkere
invloed op de samenstelling van de
lijsten uit te oefenen.
Het Duitse kiesstelsel heeft ook
een nevengeschikt voordeel dat
verder gaat dan het voordeel dat met
de voorkeurstemmen wordt bereikt,
namelijk dat het politieke partijen
dwingt tot vormen van samenwer–
king als men per district de eigen
kandidaat of de kandidaat van de
dichtstbijzijnde andere partij,
daadwerkelijk de kans geeft om
rechtstreeks gekozen te worden.
Hoewel ik het met de heer Schutte
volstrekt eens ben dat, gelet op de
geschiedenis van ons land, de
verschillende stromingen die hier
vaak heel principieel en historisch
verankerd zijn in zo'n systeem de
kans moeten hebben om in de
Kamer vertegenwoordigd te worden,
is het toch omgekeerd helemaal niet
zo slecht als mensen die in het
algemeen niet zo vreselijk ver van
elkaar afstaan ook zo nu en dan door
het stelsel gedwongen worden wat
meer samen te werken.
Een derde consequentie van de
individualisering heeft betrekking op
de organisatie van de overheid. Het
individu is letterlijk ondeelbaar naar ik meen, is dat zelfs de vertaling
van dit woord - net zoals "integraal"
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beleid ondeelbaar is. Ik hoop dat ik
echter niet meer het geval en dat
dit grote woord mag gebruiken. Als
betekent dat voor politici de
iemand minder vaak deel uitmaakt
rechtstreekse communicatie met de
van een groep, maar meer voor
achterban via de media niet alleen
zichzelf optreedt, mag hij verwachten
een mogelijkheid is, maar zelfs een
dat de overheid in feite achter een
eis waaraan moet worcien voldaan.
loket zichtbaar wordt. Oit betekent
Over het belang van die communica–
dat integraal beleid in de eerste
tie is ook door anderen gesproken. Ik
plaats een vergaande mate van
wijs met name op hetgeen de heer
decentralisatie vergt. Zonder daarop
Lankhorst daarover heeft gezegd. Dit
verder in te gaan, wijs ik hierbij op
belang is dan ook buitengewoon
de uitkomsten in een totaal ander
sterk toegenomen.
verband, namelijk op de uitkomsten
Er is echter nog veel meer
van het debat over het rapport–
veranderd ten opzichte van de jaren
Buurmeijer en de regionalisatie, of
zestig. De heer Schutte wees
op hetgeen door de commissie–
bijvoorbeeld aan het eind van zijn
Franssen in de Kamer naar voren is
betoog op de internationalisatie van
gebracht.
het beleid, met name op de
Aangezien de overheid de
totstandkoming van de Europese
uitvoering van beleid losmaakt van
Unie. Dat heeft inderdaad ingrij–
de beleidsvoorbereiding, en terecht,
pende invloed op de werking van
moet de uitvoering in eik geval
onze democratie. Wij hebben daarbij
voldoen aan de eisen die consumen–
een beetje te maken met een
ten bij wijze van spreken stellen aan
moeilijke keuze. Dat is de keuze
de Hema, de Bijenkorf of aan welke
tussen de burger die veel te zeggen
andere klantvriendelijke organisatie
heeft over betrekkelijk weinig en de
dan ook. Voor zover dat bij dit soort
burger die betrekkelijk weinig te
uitvoeringsorganen niet wordt
zeggen krijgt over heel veel. Ik zal
afgedwongen door concurrentie,
het abstracte iets minder abstract
zoals dat in het bedrijfsleven het
maken. Europa stelt ons in staat,
geval is, mag het Britse voorbeeld in
mee te praten over de vervuiling in
herinnering worden geroepen van
Frankrijk en België van onze Maas.
een "citizen charter", dat bij
Dat is overigens niet in alle gevallen
bijvoorbeeld PTT, het Centraal
even effectief. Omgekeerd remt het
bureau voor de rijvaardigheid, het
de zeggenschap, niet alleen van de
eenvoudige burger, maar ook van
Ukwezen, het verzelfstandigd
openbaar vervoer, enz, de consu–
parlementariërs over de hoogte van
ment voldoende waarborgen geeft
de BTW of zelfs het toptarief. De
voor de te leveren kwaliteit, ook in
Nederlandse burger is als Europese
burger nog onbetekenend, maar de
verhouding tot de eventueel
reikwijdte die hij eventueel via het
monopoloïde vast te stellen prijs.
Europees Parlement kan bereiken, is
Een laatste consequentie van de
aanzienlijk breder. Zolang het
mondige burger is de vervanging
Europees Parlement niet dezelfde
van de politiek als regelneef. Men zal
begrijpen, dat ik mijzelf toespreek.
bevoegdheden heeft als het
nationale parlement, dienen de
Die functie van regelneef wordt in
nationale parlementen het zoge–
feite vervangen door de functie van
regisseur. De vraag die daarachter
naamde democratische gat te
schuilgaat is: hoe breng je tamelijk
dichten. En daarmee kom ik in de
richting van hetgeen de heer Schutte
autonome en geïndividualiseerde
daarover heeft gezegd. De
wezens ertoe een zodanig rol te
commissie-Deetman heeft dit
vervullen dat het totaal daarvan het
democratisch gat terecht gea–
best mogelijke resultaat voor de
gendeerd. Ik geef toe, dat het in de
gemeenschap als geheel met zich
brengt? Een overmoedige regisseur - oorspronkelijke versie nog een beetje
kon worden gezien als het "zwarte
maar daar zijn wij natuurlijk vanaf maandag– of dinsdag"-papier. De
denkt dat hij zelf het beste alle rollen
commissie heeft het echter tot
kan vervullen, maar de ware
onderwerp gemaakt en ik meen dat
regisseur is onzichtbaar tijdens de
dit parlement er niet meer onderuit
uitvoering. Wat gebeurde er in het
kan. In dit verband is er ook nog alle
verleden? Zolang organisaties echt
reden - ik weet niet hoe de regering
representatief waren, ook voor de
erover denkt - om onze collega's Van
samenleving - dat is nu minder het
Traa en De Hoop Scheffer te
geval dan vroeger - was het
feliciteren met de aandacht die zij
compromis met de leiders maatge–
aan de inspraak van de democrati–
vend. Dat is voor een belangrijk deel
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sche Kamer op dit punt hebben
gegeven. Overigens ligt er een motie
van mijn collega Jurgens. Die motie
poogt het parlement wat meer
mogelijkheden te geven om werkelijk
invloed te blijven uitoefen op
hetgeen zich op Europees niveau zal
voltrekktr; en vanuit Nederlands
wordt beslist.
Een tweede verandering, ook weer
ten opzichte van die eerdere periode,
betreft de regionalisatie van het
beleid. Daar valt op zichzelf nog
vreselijk veel te harmoniseren. Het
ideaal van een soort samenvallende
regionale indeling van politie,
justitie, brandweer en arbeidsmarkt,
allemaal onder een gekozen bestuur,
is zonder meer een grote vooruit–
gang. Dat is mogelijk zonder dat wij
vervallen in het maken van een
nieuwe blauwdruk voor het
binnenlands bestuur.
Misschien wel de belangrijkste
verandering ten opzichte van de
jaren zestig is niet de individualise–
ring zelf, maar het feit dat wij op de
grenzen van de individualisering
stuiten. Individualisering gebruik ik
hier misschien iets te makkelijk ter
vervanging van het begrip
"calculerende burger". Ik geef toe
dat dit begrip al heel wat minder
positief klinkt. Het hangt er naar mijn
gevoel echter wel heel nadrukkelijk
mee samen. Na alles wat wij in de
afgelopen twintig, dertig jaar hebben
meegemaakt, kan de vrije, calcule–
rende burger niet meer als maatstaf
dienen. Welke winst heeft een
calculerende burger te verwachten
van een vluchteling uit Bosnië? Die
man kan immers een concurrent zijn
op de arbeidsmarkt of een bijdrage
zijn aan de collectieve-lastendruk. De
calculerende burger is evenmin in
staat om een antwoord te geven op
de ecologische kwestie. Zijn
generatie kan moeiteloos doorgaan
met energieverkwisting, maar een
volgende generatie heeft dan
buitengewoon weinig meer te
calculeren. Alleen als wij allerlei
hulpconstructies in ons denken
invoeren, is het mogelijk om die
calculerende burger weer tot een
altruïst te transformeren. Daarom zijn
politici gedwongen tot een benade–
ring die verder gaat dan wat ook ik
zelf in die tijd heb gedacht en die
neerkwam op het vrijer maken van
de individuele burger. Naar mijn
gevoel noodzaakt het ons opnieuw,
erover na te denken of wij - ik
bedoel met wij de politici - mogen
volstaan met het doorgeven van
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hetgeen bij onze kiezers leeft en of
wij ook niet omgekeerd naar de
kiezers toe moeten stappen met een
boodschap die in ons verkiezingspro–
gramma met het woord "burgerzin"
is omschreven. Ik weet zeker dat ik
mijzelf zou hebben uitgelachen als ik
25 jaar geleden geweten had dat ik
het woord burgerzin hier zelfs zonder
een begin van ironie zou uitspreken.
Toch ben ik ervan overtuigd dat een
overbelaste overheid eigenlijk geen
andere mogelijkheid heeft dan vooral
vertrouwen in haar eigen burgers uit
te spreken. Burgers mogen dan
echter ook op dat vertrouwen
worden aangesproken. Kortom, ook
de notie van individualisering van de
samenleving kent gelukkig haar
grenzen.
Daar staat een heel andere vorm
van individualisering tegenover. De
relativering van politieke
programma's en de gebondenheid
van politieke partijen heeft de
personalisering - een van de P's van
de minister-president - van de
politiek versterkt. De media, met
name de televisie, hebben dit proces
aanzienlijk versterkt. Het blijft een
raadselachtige paradox dat hoe
individualistischer een samenleving
is, of anders gezegd hoe anarchisti–
scher of gefragmenteerder een
samenleving is, hoe sterker de roep
wordt om een sterke man of om
"leadership". Ik druk het in het
Engels uit want in het Duits klinkt het
buitengewoon onaangenaam. Het
beste tegengif blijft de mobilisatie
van een paar oer-Hollandse
instincten, die in het verleden in elk
geval absolutisme hier grotendeels
verhinderd hebben en de collegiali–
teit in de besturen bevorderd
hebben. Dat is voor mij de funda–
mentele reden om een gekozen
minister-president, die niet geba–
seerd is op een parlementaire
meerderheid, af te wijzen. Maar ook
in deze afwijzing moeten wij de
veranderingen onderkennen die
sinds de jaren zestig zijn opgetreden.
Ik wil in dit verband twee volstrekt
ongelijksoortige elementen noemen.
In de eerste plaats is er de
Europese dimensie. De minister–
president overstijgt als het ware zijn
collega-ministers als hij naar de
Europese Raad gaat en daar
afspraken maakt. Wij kunnen ons
interessante debatten herinneren
waarbij zichtbaar werd gemaakt tot
welke spanningen deze mogelijkhe–
den van de minister-president
konden leiden. Zoals ik toen al zei -

ik herhaal het nu - die armslag zij de
minister-president gegund, mits er
altijd tegenover het parlement
verantwoording wordt afgelegd, of
het nu gaat om de akkerbouw of
over het gebruik van de Nederlandse
taal. Het liefst zouden wij bij
dergelijke ingrijpende vraagstukken
natuurlijk zien dat wij vooraf zouden
weten wat hij eventueel bereid zou
zijn, af te spreken. Maar goed, er is
in elk gevai achteraf sprake van
democratische controle. Voorzitter!
Zolang het Europees Parlement te
weinig bevoegdheden heeft, dient
ook hier te worden gezocht naar een
mandaat, te verstrekken door de
nationale volksvertegenwoordiging.
In de tweede plaats noem ik een
verandering van de positie van de
minister-president die op het eerste
gezicht buitengewoon banaal lijkt. Ik
doel op het feit dat de minister–
president wekelijks de besluiten van
de ministerraad toelicht. Daarmee
werd al begonnen voordat de heer
Lubbers aantrad. Ook dit vergt dat hij
of zij een positie kiest die verder reikt
dan het belang van zijn of haar eigen
partij. Een minister-president die
deze mogelijkheid aangrijpt om
partijpolitiek te bedrijven - ik bevind
mij met deze redenering uiteraard op
een zeer hoog abstractieniveau;
niemand kan hieraan verkeerde
conclusies verbinden - zal al snel in
problemen raken. Zolang de
minister-president zich opstelt als
hoeder van de coalitie, moet hem
echter ook de kans worden gegeven
om de agenda van de coalitie te
bepalen. Vandaar dat wij in eerder
gevoerde debatten voor de agende–
ringsbevoegdheid hebben gepleit.
Voorzitter! In de loop van de jaren
is er in de discussie over deze
onderwerpen veel veranderd. Echter,
dat betekent niet dat vele voorstellen
die 25 jaar geleden werden gedaan,
daardoor minder belangrijk zijn
geworden. In sommige opzichten
kunnen die veranderingen een
ondersteuning betekenen van
gedachtenlijnen die toen al golden.
Soms zal men moeten onderkennen
dat, als men ècht de vitaliteit van de
democratie wil bevorderen, wellicht
andere wegen moeten worden
gevolgd, soms buiten het staatkun–
dige bestel om. In mijn ogen is in elk
geval de democratie een veel breder
begrip dan alleen het puur staatkun–
dige. In formeel opzicht kan een staat
best helemaal democratisch zijn
terwijl bijvoorbeeld maar He helft
van de mogelijke kiezers aan de

verkiezingen deelneemt. Ook is het
mogelijk dat een meerderheid wordt
buitengesloten; ik verwijs hierbij naar
de situatie die indertijd in Zuid-Afrika
bestond De formele politieke
procedures staan dan volstrekt
buiten de maatschappelijke
werkelijkheid.
Voorzitter! Ik vind dat wij ook in
ons land oog moeten hebben voor
de dreiging dat zich groepen
buitengesloten gaan voelen, zowel
maatschappelijk als politiek. Lage
opkomsten in de grote steden
kunnen de uitdrukking vormen van
een vervreemdingsproces, waarmee
de legitimatie van politiek handelen
wordt aangetast. De afname van de
betrokkenheid tast de legitimatie van
besluiten die de burgers bmden, aan.
Ongebondenheid is trouwens ook
een voedingsbodem voor een
samenleving waarin allerlei
ontwrichtende verschijnselen, zoals
fraude, criminaliteit, intolerantie,
vreemdelingenhaat enz., naar voren
kunnen komen. De legitimatie komt
terecht in het geding wanneer de
politiek onmachtig blijkt te zijn om
de grote maatschappelijke proble–
men aan te pakken. De politiek zal
die problemen ook niet kunnen
oplossen als zij niet slaagt m het
vervullen van haar morele opdracht
om burgers bewust te maken van de
keuzen waarvoor onze samenleving
wordt gesteld en hun daarin ook een
eigen verantwoordelijkheid te geven.
Daar ligt naar mijn gevoelen onze
hoofdtaak.
Mijnheer de voorzitter! Het
verleden, niet in Nederland gelukkig,
heeft bewezen dat de overgang van
een democratie naar een dictatuur
zeer wel mogelijk is. In dit verleden
bleek dat de combinatie van massale
bestaansonzekerheid, zeg maar
werkloosheid, met een anti-politiek
intellectueel klimaat verreweg het
gevaarlijkste mengsel is. Wie zich dat
voor ogen houdt en in Europa
rondkijkt, kan in een debat als dit
niet volstaan met geruststellende
bezweringen. Natuurlijk, in zo'n
situatie en in die combinatie is onze
eerste opdracht om ervoor te zorgen
dat die bestaansonzekerheid, die
werkloosheid en alles wat daarmee
samenhangt worden weggenomen of
in elk geval worden verminderd.
Maar het is naar mijn gevoel
minstens zo noodzakelijk om ook het
onbehagen over de politiek serieus
te nemen. Een vitale democratie
moet bereid zijn, telkens opnieuw
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haar eigen werkwijze en instellingen
onder de loep te nemen.
Laten wij eens onbevangen vragen
stellen als: waarom worden in
Nederland eigenlijk allerlei gezags–
dragers niet rechtstreeks gekozen? Of
een vraag die in elk geval een
rationeel karakter heeft: waarom
hebben wij eigenlijk een Eerste
Kamer? Of een andere vraag:
waarom laten wij niet over een
aantal belangrijke onderwerpen de
bevolking rechtstreeks beslissen?
Het is niet gemakkelijk om deze
vragen van een rationeel antwoord
te voorzien of het moet wel de ratio
van onze vaderlandse geschiedenis
zijn. Soms heeft die geschiedenis
ons opgezadeld met buitengewoon
merkwaardige fricties. Neem nu het
voorbeeld van de Eerste Kamer,
waarvan ik weet dat zij ongetwijfeld
nog zal blijven bestaan, al vind ik dat
de vraag over haar bestaansrecht
niet vaak genoeg gesteld kan
worden. De minister-president heeft
er de vorige week, sprekende over
fricties tussen Tweede en Eerste
Kamer, op gewezen dat een naar het
lijkt onoverbrugbaar verschil tussen
wat wij in de Tweede Kamer vinden
en wat de Eerste Kamer vindt van de
Algemene nabestaandenwet feitelijk
tot een situatie leidt die de gemeen–
schap honderden miljoenen per jaar
gaat kosten. Mijn collega Jurgens
heeft een aantal voorstellen gedaan
om tot een vorm van conflict–
regulering te komen, waarbij in elk
geval het meest originele voorstel is
om de verenigde vergadering der
Staten-Generaal bijeen te roepen.
Daar zijn ook weer opmerkingen over
gemaakt, maar op zichzelf was het
niet zo gek.
Dat is dan een vorm van conflict–
regulering, maar ik weet welhaast
zeker dat de kern van het probleem
toch echt is, dat wij twee Kamers
hebben die voor zichzelf een gelijke
politieke rol opeisen, terwijl slechts
één Kamer rechtstreeks door de
kiezer is gelegitimeerd. Naar mijn
gevoel is deze ontwikkeling nog te
keren, als het kabinet of de Tweede
Kamer meer en eerder op hun
strepen gaan staan en dus eventuele
conflicten niet uit de weg gaan. In
het andere geval moeten wij vrezen
dat toekomstige formateurs, al of
niet gekozen, over de toch al vaak als
verstarrend ervaren regeerakkoorden
ook nog eens moeten gaan
onderhandelen met de fracties in de
Eerste Kamer. Ik zie de ontwikkeling
geleidelijkaan echt die richting

uitgaan. Als minste bezwaar
daartegen zou in elk geval kunnen
gelden, dat het toch al niet al te hoge
tempo van onze formatieprocedures
hierdoor nog eens buitengewoon
verlaagd wordt, zeker als wij ervan
uitgaan dat de Eerste-Kamerleden
slechts een dag per week beschik–
baar zijn om aan de onderhandelin–
gen deel te nemen.
U, mijnheer de voorzitter, collega
Deetman, hebt dit weekend een
interessante bijdrage geleverd aan
de discussie over de toenemende
politieke invloed van de Eerste
Kamer. In die Kamer is er namelijk,
in elk geval voor de buitenstaander,
een open discussie en is er
spanning, terwijl in onze Kamer
eigenüjk al te veel is voorgeprogram–
meerd. Op zichzelf vind ik dat een
buitengewoon interessante ziens–
wijze, zeker als zij komt van een
oud-bewindsman, zoals u ook bent,
die de intensieve overlegcultuur van
de fractiecommissies voor onderwijs
maar al te zeer kent.
Maar een kanttekening is natuurlijk
wel op haar plaats. Het uiteindelijke
oordeel over ons politiek handelen
betreft niet zozeer de vraag of wij
wel of niet in staat zijn spanning op
te roepen. Dat lukt ons iedere dag als
het moet, moeiteloos. Het gaat erom
of wij in staat zijn werkelijke
resultaten in de samenleving te
bewerkstelligen.
Alle fracties in deze Kamer zijn
minderheden. Over dit punt denk ik
wezenlijk anders dan de heer
Schutte. Ik was ook verbaasd door
het snelle "ja" van de minister–
president, mede gelet op onze
ervaringen met elkaar over deze
zaken. Alle fracties zijn minderheden,
maar voor andere opvattingen is er
vaak wèl een meerderheid, zeker als
dat negatieve opvattingen zijn.
Anders dan via onderhandelingen en
overleg kan bijvoorbeeld het CDA
noch de Partij van de Arbeid haar
opvattingen tot beleid laten worden.
Ik geef het voorbeeld van onderwijs.
Sorry, voorzitter, het is niet ad
hominem bedoeld. Als het over
onderwijs gaat, weten wij allemaal
dat het heel snel mogelijk is om
meerderheden in de Kamer te
bereiken buiten het CDA om. Als het
gaat over de sociale zekerheid, weet
ik zeker dat een spiegelbeeldige
meerderheid in deze Kamer
moeiteloos is te organiseren, hoewel
ik daarmee misschien het CDA
onrecht doe. In elk geval zijn wij
allemaal minderheden. De enige weg

om een deel van onze opvattingen,
dus ook van ons als minderheid
PvdA als het gaat over de sociale
zekerheid, überhaupt in beleid te
vertalen, betekent inderdaad het
voeren van overleg. Dat is dan
overleg met het kabinet, met de heer
Brinkman, enz. Als het resultaat
daarnaar is, ben ik daar eerlijk
gezegd aanzienlijk trotser op dan het
gemis aan openheid discussie, maar
ook verkeerde meerderheden in deze
Kamer zou hebben opgeleverd.
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Minister Lubbers: Ik wil de
boeiende uiteenzetting niet onderbre–
ken, maar om geen misverstanden te
wekken zeg ik toch dat ik er wat
moeite mee heb als de suggestie
rond zou gaan dat iedere vorm van
overleg een aanslag op het dualisme
is. Dat kan alleen bij een gebrek aan
zelfvertrouwen bij de overleg–
partners.
De heer Wöltgens (PvdA):
Respectievelijk bij het vermogen om
te rekenen. Het vermogen om te
rekenen kan er ook toe leiden dat
men behoefte heeft aan overleg,
teneinde toch meerderheden te
krijgen. Als wij hier een systeem
hebben waarin sommige fracties een
meerderheid hebben, kan men
inderdaad zeggen dat het zelfvertrou–
wen groot genoeg mag zijn om
ervoor te zorgen dat je wel een
meerderheid krijgt. Dat is echter in
dit land niet het geval.
Ongetwijfeld heb ik mij er zelf ook
ooit schuldig aan gemaakt, maar het
lijkt zo gemakkelijk om een pleidooi
te houden voor dualisme. Het is
makkelijk om de mensen hier
kamerbreed achter de gedachte te
krijgen dat duaiisme goed is. Naar
mijn gevoel is het echter net iets te
gemakkelijk, omdat dan vergeten
wordt dat dualisme weliswaar op
zichzelf een vorm is waarin regering
en Kamer met elkaar omgaan, maar
dat de politiek veel meer afgemeten
wordt aan de vraag of wij daadwer–
kelijk in staat zijn, resultaten te
bereiken en of wij maatschappelijke
ontwikkelingen kunnen beïnvloeden.
Minister Lubbers: Daarom heb ik in
de eerdere debatten gezegd dat het
evenzeer pleitbaar is om dualisme te
meten aan het gedrag van de
oppositiepartijen als aan dat van de
regeringspartijen. Ik heb het
voorbeeld van NAFTA gegeven. Ik
duid het nog even kort aan. Het
karakteristieke van de uitkomst van
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het NAFTA-debat was niet dat er
kennelijk zo weinig "discipline" bij
de democraten was dat zij in
meerderheid tegen konden stemmen,
maar dat er zoveel vrijheid bij de
repubükeinen was om in meerder–
heid vóór te stemmen. Daarom heb
ik er altijd wat aarzeling bij als het
vraagstuk van het monisme en het
dualisme gereduceerd wordt tot
alleen een vraagstuk van de
regeringspartijen. Er is iets anders
aan de hand, denk ik. Het is een
rollenspel dat als zodanig gegroeid is
en dat zich alleen laat terugdringen...
Enfin, ik zal er verder niets over
zeggen.
De heer Wöltgens (PvdA): Het laat
zich terugdringen door het beter te
doen. Dat was eigenlijk de opdracht.
Ik kan mij volstrekt vinden in datgene
wat de minister-president zegt. De
PvdA, met een tamelijk monistische
traditie, heeft ervoor gezorgd dat
indertijd het min of meer hervor–
mende wetsvoorstel Mammoetwet
een meerderheid haalde, terwijl de
regeringspartijen het lieten afweten.
Die meerderheden ontstonden op het
moment dat de PvdA in de oppositie
zat. Hieruit blijkt dat ik er gelijk in
heb - zonder propaganda te maken dat de PvdA vooral gericht is op het
bereiken van goede resultaten!
Minister Lubbers Zou u dat nog
eens kunnen herhalen?!
De heer Lankhorst (Groen Links):
De heer Wöltgens moet wel een
onderscheid aanbrengen. Aan de ene
kant is er de samenwerking tussen
de fractie van de PvdA met de fractie
van het CDA in de Kamer tegenover
het kabinet, zoals recentelijk voor de
Betuwelijn, voor zover ik heb kunnen
waarnemen, ook gezien de uitspra–
ken die de minister-president in de
Eerste Kamer erover deed. Dit is het
zoeken naar een meerderheid, wat je
in eerste instantie met je coalitie
doet, maar wat in andere situaties
ook met anderen in de Kamer moet
kunnen. Aan de andere kant is er het
torentjesoverleg met het kabinet, dat
veel minder zou moeten plaatsvin–
den. Daarmee haal je alles door
elkaar. Dan komt u hier met
gebonden handen en kunt u
misschien zelfs dingen die zich in het
Torentje afgespeeld hebben, niet
eens hier brengen. Dan hebben wij
hier in de Kamer met z'n allen het
nakijken. Ik wil dus dat u onder–
scheid aanbrengt tussen het overleg
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met de coalitiepartner als fractie en
het overleg met bewindslieden in het
Torentje of elders.
De heer Wöltgens (PvdA): In het
verlengde van datgene wat ik
daarstraks zei, zal ik, als het met
behulp van het dualisme mogelijk is,
750 mln. extra ter verbetering van de
aanleg van de Betuwelijn te krijgen,
zeker een voorkeur voor het
dualisme uitspreken. Als het
monisme nodig is om dit resultaat te
bereiken, dat voor het milieu en de
omgeving beter is, is het monisme
voor mij echter instrumenteel. Het is
niet door onze-lieve-heer of iemand
anders vastgesteld.
De heer Lankhorst (Groen Links):
Je zou toch een keer hopen dat u
denkt: in de Kamer kan dat ook, op
een manier die voor iedereen
navolgbaar is, die zichtbaar is, waar
je als oppositie ook wat mee kunt.
Dit heeft toch ook een waarde?
Natuurlijk is het eindresultaat
belangrijk. Dit begrijp ik best;
daarvoor zitten wij hier allemaal. Het
proces waarmee je daar komt, heeft
echter ook enige waarde. Ik neem
aan dat u in ieder geval de voorkeur
daaraan geeft, als het op de
dualistische manier kan.
De heer Wöltgens (PvdA): Zeker.
Dat zei ik net al. Mijn voorkeur gaat
ernaar uit dat het op die manier tot
stand komt. Naar mijn indruk is dit in
het debat over de Betuwelijn ook in
hoge mate het geval geweest. Dit
heeft dan zeker mijn voorkeur.
Nogmaals, als ik moet vrezen dat
een dualistische opstelling niet tot
een goede uitkomst leidt, heb ik niet
het gevoel dat ik iets volstrekt
verkeerds doe door met een
monistische opstelling het goede
resultaat te bereiken.
De heer Van Mierlo (D66): Er wordt
voortdurend uiterst negatief over het
torentjesoverleg gesproken. Je kunt
het vergelijken met het overleg in de
"ovalen kamer" in de Verenigde
Staten. Het is aan de lopende band
aan de gang. Er is één groot verschil.
De president van de Verenigde
Staten overlegt met al zijn parlemen–
tariërs als hij het nodig heeft om een
meerderheid te krijgen. Het
vervelende van het torentjesoverleg
is dat het voortdurend tot een bijna
incestueuze situatie van regering en
regeringspartijen leidt. Ik gebruik de
term in overdrachtelijke zin; ik stel
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mij niets concreets voor bij het
torentjesoverleg. Het gaat erom dat
het altijd gelimiteerd is tot de
minister-president, een andere
minister en de regeringspartijen. Dat
is het punt. Het geeft de rest van de
Kamer het gevoel dat zij er maar een
beetje bij hangt. Dat is ongezond.
Dat is altijd ongezond, of je nu in de
regering zit of in de oppositie.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijn
opvattingen, zelfs over monisme,
verschillen niet afhankelijk van de
situatie of wij regeringspartij zijn dan
wel oppositiepartij. Zoals gezegd, als
u mij vraagt of ik er een voorkeur
voor heb dat zoiets waar dan ook, of
het nu in het Torentje of ergens
anders is, vastgeklonken wordt of dat
het hier in een kamerdebat wordt
bewerkstelligd, zal ik altijd zeggen
dat ik er een voorkeur voor heb om
het in een kamerdebat te doen. Wij
praten nu over vormkwesties. Het is
voor mij een afgeleide van de vraag
welke resultaten je kunt bereiken.
Ik noem een ander voorbeeld, dat
in de discussie met de heer Schutte
een rol speelde. Als ik enkel aan het
functioneren van de Tweede Kamer
en de levendigheid in de Tweede
Kamer denk, ben ik een groot
voorstander van het afschaffen van
regeerakkoorden en het niet
opschrijven van alles wat je van plan
bent. Ik weet wel één ding zeker: een
hele hoop ideeën van de Partij van
de Arbeid over onderwerpen waarbij
wij daadwerkelijk een minderheid
vormen, hebben geen schijn van
kans in een situatie waarin er niet
van tevoren nadrukkelijke afspraken
worden gemaakt. Deze afspraken
maken wij dus niet zozeer voor
onszelf of om de PvdA belangrijk te
laten zijn of hier een goed debat te
geven, maar omdat wij denken dat
het voor de maatschappij goed is
wat wij doen. Dat is uiteindelijk het
criterium op grond waarvan je je
hele politieke handelen moet
beoordelen.
De heer Bolkestein (WD): Het
standpunt van de heer Wöltgens is in
strikte zin opportunistisch. Hij
verdedigt nu het monisme aan de
hand van de discussie over de
Betuwelijn en de uitkomst daarvan.
Maar dan moet hij eerst aantonen
dat de Kamer die uitkomst niet had
kunnen bereiken langs een dualisti–
sche weg. Het is onduidelijk maar
niet aangetoond. Tegen de minister–
president zou ik willen zeggen dat
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het voorbeeld van NAFTA niet zo
gelukkig \s omdat het in oorsprong
een republikeins idee is.
Minister Lubbers: Wat is er tegen
een republikeins idee?
De heer Bolkestein (VVD): Het
verklaart dat een aantal republikeinse
senatoren zich daaraan gecommi–
teerd voelde vanwege de oorsprong
van die gedachte. Zij zijn in dit geval
meer vrijhandelsgezind dan de
democraten en dus hebben zij zich
achter het voorstel van president
Clinton geschaard. Maar het is iets
dat uit de vorige administratie komt.
Minister Lubbers: Dat ben ik mij
zeer wel bewust maar het is juist zo
verheugend dat met de wisseling
van de wacht er geen wisseling van
ideeën is in de beoordeling van het
regeringsoptreden.
De heer Bolkestein (WD): Toch is
het geen goed voorbeeld van de
minister-president omdat het niet
datgene aantoonde wat hij wilde.
De heer Wöltgens (PvdA):
Nogmaals, voorzitter, ik geloof dat er
sprake is van een misverstand tussen
de heer Bolkestein en mij. Ik vond
namelijk op zichzelf het optreden van
de regeringspartijen tijdens het debat
over de Betuwelijn een voorbeeld
van wellicht gematigd dualisme. Om
nu eens een gezagsargument te
gebruiken, ik ben nu bijna zeventien
jaar kamerlid - ik kan weliswaar
tegen de heer Van Mierlo niet op
maar ik begin toch langzaam maar
zeker iets van gezag op te bouwen maar ik heb in al die zeventien jaren
nog nooit meegemaakt dat twee
regeringspartijen zomaar op een
maandag voor 750 mln. extra wisten
uit te geven. Zelfs toen de heer
Lubbers fractievoorzitter was van het
CDA is er nooit en te nimmer in die
omvang beknibbeld of toegevoegd
aan datgene wat het toenmalige
kabinet voorstelde.
De heer Van Mierlo (D66): Maar
wat was daar zo dualistisch aan?
De heer Wöltgens (PvdA):
Monistisch zou zijn dat de regerings–
partijen gewoon het regerings–
voorstel volgden; dualistisch is dat
de regeringspartijen hebben gezegd
dat het voorstel van de regering
interessant is maar dat zij er ook nog
eens zelf over nadenken en bekijken
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hoe zij het kunnen verbeteren. Dat
vind ik redehjk dualistisch.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik ben
het dus met de heer Lankhorst eens:

het is een voorbeeld dat navolging
verdient. Ik hoop dat er nog veel
geheime reserves zijn voor datgene
wat het kabinet tot nu toe heeft
voorgesteld.
Voorzitter! In het intussen al bijna
vergeten boek van Francis Fukuyama
over het einde van de geschiedenis
en de laatste mens, zoals het heette,
wordt de mogelijkheid geopperd dat
het democratische politieke bedrijf
geleidelijkaan uitloopt op een
"gestileerd" ritueel waarvan op den
duur eigenlijk niemand meer weet
welke functie het had. Er zijn naar
mijn gevoel inderdaad ontwikkelin–
gen waar te nemen die zouden
kunnen uitmonden in een vorm van
degeneratie van het parlementaire
werk tot een van de vele vormen van
amusement. Voorlichters worden
belangrijker dan kamerleden en de
kleedkamerverslaggeving, zoals de
oud-journalist prof. Van den Berg dat
noemde, rukt op. In een land waar
de imagomakers een echte bedrijfs–
tak vormen, de Verenigde Staten,
blijkt dat al de inspanningen die
daarmee gemoeid zijn er per saldo
toe te leiden dat nog nauwelijks de
helft van de potentiële kiezers naar
de stembus komt. Naar mijn gevoel
is het grootste gevaar dat de politiek
in de Verenigde Staten, maar hier net
zo goed, loopt, dat ons parlementaire
werk los raakt van de maatschappe–
lijke werkelijkheid. Sinds Thorbecke,
maar ook sinds de jaren zestig,
hebben zich geweldige maatschappe–
lijke veranderingen voorgedaan. Het
zou heel vreemd zijn als al die
veranderingen geen invloed hadden
op de wijze waarop wij het politieke
proces georganiseerd hebben.
Gelukkig is dat ook niet zo. Op het
vlak van de bestuurlijke organisatie
zijn wij nu in een hoog tempo bezig
om het territoriale bestuur aan te
passen aan de nieuwe omstandighe–
den. Ik neem toch zeker aan dat de
organisatie van onze sociale
zekerheid zal worden hervormd.
De komende formateur kan de
politieke greep op de ambtelijke
organisaties versterken als hij zich
baseert op het rapport-Wiegel, zeker
als hij daarbij het, zoals dat kennelijk
heet, zuivere blokkendoosmodel zou
willen volgen. Ik hoop dat mijn
collega's weten wat hiermee bedoeld
is. Het is in ieder geval een
buitengewoon aantrekkelijk modei,
waarbij departementen niet meer
bestaan, alleen maar directoraten–
generaal, en waarbij bij de formatie
bewindslieden worden toegewezen
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De heer Bolkestein (WD): Ik vrees,
voorzitter, dat het voorbeeld van de
heer Woltgens absoluut niets
aantoont, behalve natuurlijk dat het
een schande is dat er in één middag
750 mln. over tafel gaat.
De heer Wöltgens (PvdA) Neem
me niet kwalijk, maar daar is heel
lang en goed over nagedacht.
Gelukkig zit een van de woordvoer–
ders hier en hij zou ongetwijfeld
kunnen uitleggen hoe belangrijk het
is dat dit extra geld wordt uitgege–
ven. Niettemin, qua omvang en
procedure heeft dit zeer veel met een
wellicht te gematigde vorm van
dualisme te maken.
De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! De heer Wöltgens zou dit
gewoon nog een paar keer moeten
zeggen en ik ben het dan ook niet
met de heer Bolkestein eens.
Immers, naarmate hij het vaker zegt,
wordt hij misschien nog wat
enthousiaster voor dat dualisme Hij
kan het wat mij betreft niet vaak
genoeg zeggen. Tegen de heer Van
Mierlo wil ik zeggen dat als de
oppositie naar het Torentje van de
minister-president komt, ik dat even
slecht vind. Wij hebben immers een
ander stelsel in dit land en niet het
Amerikaanse stelsel. De minister–
president moet de oppositiepartijen
net zo min als de regeringspartijen
daar uitnodigen. Hij heeft het kabinet
dat hier met voorstellen behoort te
komen en dan kan het duaiisme
plaatsvinden zoals dat bijvoorbeeld
bij de behandeling van de Betuwelijn
heeft plaatsgevonden.
Minister Lubbers: Ik wil hier nog
even voor de geschiedschrijving op
ingaan omdat het zo'n boeiend
voorbeeld was. Dit was nu echt een
voorbeeld van dualisme want
waarom kan de geachte afgevaar–
digde de heer Wöltgens zo tevreden
zijn met zijn 750 mln.? Omdat de
regermg in haar eigen verantwoorde–
lijkheid eerst gezorgd had voor een
reserve van 500 mln. Pas toen we
gingen praten werd die zichtbaar
zodat hij hier heel tevreden staat. Dat
lijkt mij een uitstekende vorm van
dualisme: een produktieve vorm van
dualisme.
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aan een van die directoraten–
generaal, geen secretarissen–
generaal meer en alles wat daartus–
sen zit, en combinaties gemaakt
worden afhankelijk van politieke
prioriteiten en interesses van de
betrokken bewindspersonen. Naar
mijn gevoel is dat in elk geval een
geweldige mogelijkheid om de
politieke sturing van hetgeen tot nu
toe departementen waren aanzienlijk
te versterken.
Ik gaf aan dat wij er inderdaad iets
aan doen, onder andere met behulp
van decentralisatie. De decentralisa–
tie verloopt niet altijd even vlot. Ik zie
de minister-president nu knikken dat
die wel vlot verloopt, dus dat stelt
mij helemaal gerust. De decentralisa–
tie verloopt dus vlot, en die hoe dan
ook niet meer is weg te denken van
de politieke agenda. Ook de
gemeentelijke verkokering wordt in
vele gemeenten doorbroken via het
nieuwe bestuursconcept dat bij de
sociale vernieuwing behoort. Ook
zijn wij erin geslaagd in het bos van
de adviesraden langzaam maar zeker
weer de individuele bomen zichtbaar
te maken.
Ook in de werkwijze van de Kamer
zijn de veranderingen onmiskenbaar.
De afgelopen jaren is de controle–
functie van de Kamer aanzienlijk
versterkt, mede door de inzet van de
Commissie voor de rijksuitgaven, de
staf en alles wat daarbij behoort.
Zoals wij straks al bespraken, wordt
de controle op het Europese beleid
in toenemende mate geïntensiveerd.
Hopelijk krijgt het binnenkort de
plaats die haar toekomt. Ik hoop ook
dat de koudwatervrees voor
parlementaire onderzoeken nu
definitief voorbij is. Blijft overigens
de wens, vastgelegd in de motie van
collega Jurgens, om het recht van
minderheden om zelf te mogen
vragen of te bepalen dat enquêtes
worden ingesteld, wettelijk te
verankeren.
Dan spreek ik nog niet eens over
veranderingen in de uiterlijke
werkwijze van deze Kamer. Sommi–
gen zullen zich nog herinneren dat
commissievergaderingen vroeger
zelfs in beslotenheid werden
gehouden, terwijl ze nu in de volle
openbaarheid worden gehouden.
Ook vinden er naar mijn gevoel veel
meer spoeddebatten plaats. Verder
wijs ik op de nieuwe aanpak van de
algemene beschouwingen en op al
dit soort veranderingen die meer de
uiterlijke werkwijze van de Kamer
betreffen. Op zichzelf is dat nog geen
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De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! lemand die echt met
gezag sprak over het thema
staatkundige vernieuwing, was de
19de-eeuwse liberale staatsman
Thorbecke. Staatkundige vormge–
ving, zei Thorbecke, is een proces
dat slechts kan slagen "mits het
geschiede in harmonie met die
algemene beginselen, welke ene
wereldkracht zijn geworden, en die
geen Rijk straffeloos verzaakt."
Thorbecke had gelijk.
Zoals u weet, had Thorbecke veel
te stellen met zijn grote vriend en
tegelijk principiële tegenspeler Groen
van Prinsterer. Echter, over dit punt
waren ze het eens. Ook Groen wees
namelijk op de kracht en invloed van
achterliggende, algemene beginse–
len. Maar hun wegen gingen uiteen
toen Groen aan Thorbeckes stelling
een andere stelling toevoegde,
namelijk het Bijbelwoord: beproeft
de geesten, of ze uit God zijn. Voor
Groen gold het absolute gezag van
Gods Woord, ook in de staatkunde.
De overheid was in zijn ogen gehoorzaam aan de getuigenis van

de Heilige Schrift - dienaresse Gods.
Aan dat uitgangspunt toetste hij alles
wat hem, ook op staatkundig terrein,
ter beoordeiing werd voorgelegd.
Voorzitter! De SGP wil vanuit
dezelfde beginselen als die welke
door Groen in dezen werden
beleden, politiek bedrijven. Het za! u
dan ook niet verbazen, dat wij
pogingen en voorstellen die erop
gericht zijn ons staatkundig bestel te
"re-formeren", toetsen aan onze
staatkundig gereformeerde uitgangs–
punten. Wij zijn per slot van rekening
al staatkundig gereformeerd.
Dit debat heeft een afrondend
karakter en biedt derhalve een prima
gelegenheid om terug te blikken op
wat er in de voorbije periode
allemaal is geschreven en gezegd.
Waar zijn we eigenlijk helemaal mee
bezig geweest?
Een enorme hoeveelheid
vraagpunten is ons voorgelegd. In de
eerste gedachtenwisselingen over
het thema staatkundige vernieuwing
is de Commissie vraagpunten door
iemand betiteld als "de fopspeen
voor Van Mierlo". Hoe treffend die
beeldspraak toen was, blijkt nu. Vier
jaar lang is er gedacht, geschreven
en gesproken over onderwerpen die
ook in de jaren daarvoor, eigenlijk al
sinds de jaren zestig, reeds
uitputtend zijn doordacht, beschre–
ven en besproken. U zult begrijpen
dat we van meet af aan sceptisch
stonden tegen deze veel tijd– en
energieverslindende operatie. Die
scepsis hebben wij nimmer onder
stoelen of banken gestoken en tot
uitdrukking gebracht in ons
afhoudende stemgedrag bij de
instelling van de naar u, voorzitter,
vernoemde commissie.
En ziedaar - met dank aan een
columnist die dat beeld reeds eerder
gebruikte - de berg heeft - opnieuw
- een muis gebaard. Een muis - en
moge dit de grote initiator van al
deze debatten, inspanningen en
moeite tot troost strekken - een muis
is een knaagdier wiens graaf– en
knaagwerk voor heel wat ongemak
kan zorgen. Ongemakkelijk moet
zeker de fractie van het CDA het nu
hebben. Immers, niet ontkend kan
worden dat er bij de aanvang van de
werkzaamheden met name door het
CDA verwachtingen zijn gewekt
omtrent een meer positieve uitkomst
van de gedachtenwisseling dan het
muisje dat hier nu tussen de stoelen
rondtrippelt.
Was het niet de CDA–
fractievoorzitter die tijdens het
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reden voor zelfgenoegzaamheid,
zolang de betrokkenheid van de
burger bij de politiek nog verbeterd
kan worden. De betrokkenheid van
de burger bij de politiek is de
essentiële veronderstelling van de
democratie. Dat vergt dat wij in
zekere zin de angst bij onszelf voor
de burger overwinnen. Dat is de
reden, voorzitter, waarom ik - ik
spreek voor mijzelf doch ik hoop ook
voor mijn fractie - geleidelijkaan
overtuigd ben geraakt, dat op
hoofdzaken burgers de kans moeten
krijgen, zich rechtstreeks uit te
spreken in de vorm van een
volksinitiatief of in de vorm van een
correctief referendum. De
meerderheidsvisie van het aanvul–
lend rapport-De Koning heeft mij in
die overtuiging gesterkt. Wij weten
ook dat er voorstanders zijn ook
buiten de kringen van PvdA en D66.
Naar mijn gevoel is het nu de
gelegenheid voor ons politici om
eens omgekeerd het vertrouwen in
de burgers uit te spreken.
Voorzitter! Ik was zeer verheugd
toen het vorig jaar mogelijk bleek het
referendum toch nog aan de agenda
van de commissie-Deetman toe te
voegen. Een belangrijke doorbraak
leek in zicht. Laten wij nu deze kans
niet missen!

D
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Van der Vlies
laatste grote televisiedebat voor de
verkiezingen van 1989 Van Mierlo de
worst voorhing die nu door de heer
Mateman weer omhoog is getrok–
ken? Mij dunkt dat de heer Brinkman
wel wat uit te leggen heeft, zeker ook
gelet op zijn latere Burgerzaallezing.
De heer Brinkman komt na mij aan
het woord en zal de kans zeker
grijpen om hierop in te gaan.
Voorzitter! Wil de SGP-fractie
hiermee zeggen dat al het werk voor
niks is geweest? Nee, die indruk wil
ik bepaald niet wekken. De
vraagpuntennota heeft bij enkele
onderwerpen als een katalysator
gewerkt. Zo kreeg - om een thema te
noemen - de kerntakendiscussie een
duidelijke stimulans. En dat duwtje in
de rug was hard nodig om te
voorkomen dat wat al in gang was
gezet, zou verzanden, een gevaar dat
juist bij dit soort processen als
decentralisatie en verzelfstandiging
op de loer ligt. Het is nu de
verantwoordelijkheid van de Kamer
èn van de regering, de vinger aan de
pols te houden. Ook reken ik mij rijk
met het rapport van de commissie–
Scheltema, waarin de puntjes nog
eens op de i zijn gezet aangaande de
ministeriële verantwoordelijkheid en
de vertrouwensregel. Maar ook hier
teken ik bij aan dat het nu önze
verantwoordelijkheid is om op de
cruciale momenten moed en
onafhankelijkheid te tonen. Die
worden niet afgedwongen door
rapporten, maar door een houding.
En dat is geen kwestie alleen van
structuur, maar zeker ook van
cultuur. Daar hoop ik verderop in
mijn betoog nog nader bij stil te
staan. Overigens zij de heer Van
Mierlo wel toegegeven dat een
bestaande structuur verstarrend kan
werken en een zichzelf versterkend
proces van conservering kan
betekenen. Dat moeten wij natuurlijk
onder ogen durven zien.
Voorzitter! Staatkundige en
bestuurlijke vernieuwing mogen niet
losstaan van normen en waarden. In
het begindebat wezen wij op de
noodzaak van ethische vernieuwing.
Helaas is daar in de vraagpunten
noch in de discussies merkbaar bij
stilgestaan. Uitgangspunt daarvoor
kan en moet zijn de Bijbel en met
name de Tlen Woorden, die ook
maatschappelijk en staatkundig
volop actueel zijn. Van daaruit moet
de staatkunde voortdurend reforme–
rend bezig zijn. Ethiek, normen en
waarden hebben met name ook
betekenis voor de betrouwbaarheid

van de overheid en van overheids–
personen. Ik denk ook aan de wijze
van omgaan met elkaar, elementen
die vooral iets te maken hebben met
de cultuur in de overheids–
organisatie.
Maar er zijn ook structureel dingen
mis. Ik doel nu op de crisis in onze
rechtsstaat. Dat zijn zware woorden,
maar zo zou je de legitimiteitscrisis,
die een belangrijke oorzaak is van
veel vraagpunten, toch kunnen
noemen. Dat heeft naar ons oordeef
alles te maken met de miskenning
van de fundering van het overheids–
gezag. Naar onze diepste overtuiging
is de bron van alle macht de God Die
de Schepper is van hemel en aarde.
In de historie van ons land is dat
gegeven op veel momenten
daadwerkelijk erkend en beleden,
door de kerk natuurlijk, maar ook
door de Staat en door staatsdiena–
ren. Onze constitutie draagt daar nog
de sporen van. Met name de laatste
decennia is dat besef sterk geslon–
ken. De overheid als dienares van
God dient zich echter voortdurend
rekenschap te geven van deze
fundamentele notie. Dan is de
overheid er ten goede van de
burgers. Een betere relatie tussen
overheid en burger is toch niet
denkbaar?
Uitgaande van deze beüjdenis van
de oorsprong van het gezag, de
soevereiniteit van God, is het
duidelijk dat de SGP niets voelt voor
ontwikkelingen die juist hun
achtergrond hebben in de overtui–
ging dat de macht bij het volk ligt, de
leer van de volkssoevereiniteit. In dat
kader plaatsen wij het streven naar
een gekozen burgemeester en dito
minister-president en vooral het
bindende correctief referendum.
Deze visie op de overheid geeft het
overheidsgebouw een vast funda–
ment. Dit verdient expliciete
erkenning. Wij betreuren het dan ook
zeer dat van de gelegenheid die deze
vraagpuntenoperatie bood op geen
enkele wijze gebruik is gemaakt.
Voorzitter! Niet alleen in het
inleidende debat, ook in de
afzonderlijke debatten hebben wij
regelmatig de vinger gelegd bij het
feit dat veel problemen niet
overwegend het gevolg zijn van
feilen in de structuur en organisatie–
vormen, maar dat veeleer de cultuur
in politiek en openbaar bestuur debet
is aan de mankementen in de relatie
tussen overheid en burger. Dat
gegeven betekent een opdracht en
uitdaging voor de regering, voor

kamerleden, voor de hele overheid.
In een van de eerdere debatten
gebruikte de minister-president voor
het politieke proces de trefwoorden
eerlijk, helder, duidelijk, krachtig en
tijdig. Dat is inderdaad nodig voor
het herstel van het vertrouwen van
de burger in de politiek. Ik zou daar
het begrip "herkenbaarheid" aan toe
willen voegen. Politiek en politici
moeten herkenbaar zijn voor de
burger.
Dat brengt mij bij de relatie tussen
de thema's "kiezer-gekozene" en
"burger-overheid". Dat laatste is
naar ons oordeei het gewichtigst. Als
politici in hun optreden niet
herkenbaar zijn voor de burgers, dan
is daar onlosmakelijk aan verbonden
een afnemen van het vertrouwen in
de overheid als zodanig. Het gaat
ook om de kwaliteit van het
overheidsoptreden. Daarin zijn
duidelijke tekortkomingen aan te
wijzen. De burger ervaart een gebrek
aan consistentie en betrouwbaarheid.
Is deze notie in al onze debatten
rondom de doordenking van
vraagpunten niet onderbelicht
gebleven?
Het is duidelijk dat er een
bijzonder grote verantwoordelijkheid
rust op overheidspersonen, zowel
benoemde als gekozen functionaris–
sen. Daarom is het zo belangrijk dat
mensen die op enige wijze hun
verantwoordelijkheid niet kunnen
dragen, niet blijken te kunnen
dragen, niet voldoende integer zijn of
wat dan ook, heel duidelijk worden
teruggefloten. Daarbij kan niemand
zichzelf boven de ander verheffen.
Wie meent te staan, zie toe dat hij
niet valle. Ter wille van de betrouw–
baarheid van de politiek moet dan
wel doeltreffend worden ingegrepen.
Wij zijn erover verheugd dat de
minister van Binnenlandse Zaken het
thema "integriteit" hoog in haar
vaandel heeft.
In dit kader rust ook op politieke
partijen een grote verantwoordelijk–
heid. Wie plaatsen ze op belangrijke
posten? Hoe bevorderen ze intern
een cultuur van vertrouwen? Verder
moeten de politieke partijen zich in
hoge mate verantwoordelijk weten
voor het bevorderen van het contact
tussen kiezers en gekozenen. Daar is
echt geen districtenstelsel of iets
dergelijks voor nodig. Ik zou het
prikkelend zo willen zeggen: politieke
partijen die de wetgever willen
inschakelen om de band tussen
kiezer en gekozene aan te haien,
tonen daarmee hun eigen onmacht.
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De fracties als zodanig zijn vrijwel
buiten schot gebleven in de
discussie, maar wat ik zei over de
politieke partijen geldt mutatis
mutandis natuurlijk ook voor fracties.
Als Tweede Kamer hebben wij
allerlei mogelijkheden besproken en
verkend om het debat hier levendi–
ger te maken en de politiek meer te
laten leven voor de burger. Is daar
tot nu toe niet erg weinig van
terechtgekomen? Ik denk even terug
aan het debat van vorige week over
het meest pregnante thema, namelijk
de relatie tussen kiezer en gekozene,
en ben dan weinig hoopvol gestemd.
Hier in de zaal zaten nog geen tien
kamerleden en op de tribune ontbrak
zelfs de spreekwoordelijke ander–
halve man en een paardekop. Met
alle waardering voor degenen die er
wel zijn, is het nu niet echt veel
anders. Wij zullen aan de verlevendi–
ging, met behoud van kwaliteit en
daadkracht, moeten blijven werken.
Het publieke debat moet weer
onafhankelijker en vrijer in de
Tweede Kamer worden gevoerd. Er
moet meer dualisme zijn. Er moet
minder voorgeprogrammeerd
worden in achterkamertjes, torentjes
of waar dan ook. Er moet een debat
op hoofdlijnen worden gevoerd met
heidere keuzen.
Eén ding heb ik in de discussie tot
nu toe gemist, namelijk de scheiding
van machten. Wij hebben erop
gewezen dat in dit verband ten
minste twee ontwikkelingen tot
nadenken stemmen. De eerste: het
bestuur treedt steeds meer als
regelgever op. En de tweede: de
rechter gaat regelmatig op de stoel
van de wetgever zitten, al of niet
omdat de wetgever het laat afweten.
Hoe oordeelt de regering over die
twee ontwikkelingen?
De rol van de rechter brengt mij
op een punt dat vorige week vrij
uitgebreid is besproken, namelijk de
constitutionele toetsing. Wij delen de
visie van de regering dat dit in de
eerste plaats de taak van de
Staten-Generaal is. De SGP-fractie
staat open voor verdere gedachten–
vorming op dit punt. Bij het huidige
uitgangspunt van het bij de
Staten-Generaal liggende primaat
past bijvoorbeeld heel goed een
zwaarwegend advies van een
daarvoor geschikt college. De Raad
van State ligt dan voor de hand,
maar misschien is er ook een
combivariant met de Hoge Raad
mogelijk. Ook met zo'n advies kun je
verschillende kanten op. Het kan
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dwingend zijn. Afwijking kan
mogelijk blijven, eventueel met
gekwalificeerde meerderheid. Wij zijn
bereid daarover verder door te
denken. Wat gaat de regering in dit
opzicht ondernemen? Ik weet dat er
een notitie in het vooruitzicht is
gesteld, maar misschien kunnen
hierover in de context van dit debat
verkennende opmerkingen worden
gemaakt.
Voorzitter! In dit verband speelt
ook de ontwikkeling van wat ik maar
even noem een toenemende
horigheid van nationaie politieke
besluitvorming, inclusief wet– en
regelgeving, aan Europese richtlijnen
en dergelijke een rol. Meer in het
algemeen is er sprake van internatio–
nalisering van het beleid. Collega
Schutte heeft daar behartigenswaar–
dige dingen over gezegd. Ik sluit mij
daar graag bij aan. Ik ben met hem
nieuwsgierig naar de reactie van de
zijde van de regering.
Voorzitter! Het terugzendrecht van
de Eerste Kamer. Wij kunnen ons
goed vinden in een terugzendrecht
waarbij het eindoordeel aan de
Eerste Kamer blijft. Premier Lubbers
noemde deze ook vorige week door
mij verdedigde lijn terecht de
koninklijke weg. Dat geldt overigens
niet alleen in situaties waarin het
gaat om concrete punten, maar ook
als de Eerste Kamer moeite heeft
met het wetsvoorstel als geheel. Is
de regering dat met ons eens? Er is
ook de mogelijkheid om ingeval van
een impasse, de verenigde vergade–
ring bijeen te roepen. Het Reglement
van orde zou daarvoor nog wel wat
moeten worden aangepast. Dat
verdient mijns inziens nadere
beschouwing. Er is overigens nu ook
al de mogelijkheid om als gezamen–
lijke vaste kamercommissies bijeen
te komen. Wellicht kan dat middel
ook tot betere afstemming leiden.
Dat is nog weinig beproefd.
Wat de positie van de Eerste
Kamer zelf betreft, zal het duidelijk
zijn dat die voor ons niet in het
geding is. De SGP-fractie kan zich
wel voorstellen dat de ontbinding
van de Eerste Kamer voor de tweede
lezing van een grondwetswijziging
wordt geschrapt. Ik zeg dat met het
oog op de huidige systematiek van
verkiezing van de Eerste Kamer, die
recent is gewijzigd. Die heeft immers
tot gevolg dat de Eerste Kamer bij
tussentijdse ontbinding dezelfde
samenstelling in getalsverhoudingen
tussen fracties blijft behouden.

Wordt de burgemeester benoemd
of gekozen? Het antwoord op die
vraag valt niet meer zo eenduidig te
geven. De raad krijgt een recht van
voordracht, de Kroon benoemt. Wij
zijn blij dat in ieder geval de
kroonbenoeming gehandhaafd
wordt. Maar dat moet geen farce
worden. Er moet daadwerkelijk
ruimte blijven voor eigen afwegingen
van de Kroon. De regering heeft die
ruimte inderdaad voorzichtig
geclaimd. Er zijn ook een paar
voorbeelden genoemd van gevallen
waarin nationale belangen een rol
spelen, zoals de handhaving van de
openbare orde en het toezicht Maar
is bijvoorbeeld de politieke verdeling
losgelaten? Welke rol komt de
commissaris van de koningin in dit
opzicht en in andere opzichten nog
toe?
De regering heeft toegezegd, met
een uitgewerkt voorstel te komen.
Wij zien dat graag tegemoet en wij
gaan ervan uit dat de vraagpunten
die wij vorige week hebben
besproken daarin worden meegeno–
men. Ik denk vooral aan de risico's
van ontslag en de gevolgen daarvan.
Dat heeft natuurlijk te maken met
wachtgelden, maar niet alleen
daarmee. Is niet ook de stabiliteit van
de functie zelf daarmee in het
geding? Als de burgemeester straks
net zo "gemakkelijk" wordt
ontslagen als een wethouder, boet
dan behalve de aantrekkelijkheid van
de functie niet ook het gezag van de
functie als zodanig aan betekenis in?
Het is immers juist een van de
voordelen van de kroonbenoeming,
dat de burgemeester ook in dit
opzicht boven het gekrakeel van de
politieke waan van de dag staat.
Ten slotte is, wat de burgemeester
betreft, deconstitutionalisering naar
ons oordeel niet aan de orde.
Deconstitutionaliseren nu, zonder dat
duidelijk is wat daar dan in de
toekomst mee wordt gedaan, lijkt
ons het omzeilen van de normale
grondwettelijke waarborgen. Is de
regering dat met ons eens?
Aan het thema "decentralisatie"
hebben wij ook een heel debat
gewijd. Het was opmerkelijk te
constateren, hoe bij dat onderwerp
alle neuzen dezelfde kant op wezen.
Dat verheugde ons uiteraard zeer,
want dat kan nog veel goeds
beloven. In het verleden is dat
weleens anders geweest. Ik noem de
Zondagswet. In de jaren zeventig
meenden enkele ijveraars in dit huis
de gemeenten elke eigen beleids–
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vrijheid aangaande de zondag uit
handen te moeten nemen. Mogen
wij op dit punt concrete voorstellen
tegemoetzien om deze onnodige en
onjuiste centralisering terug te
draaien?
Meer in het algemeen gesproken
pleit de SGP-fractie ervoor dat de
decentrale inrichting van ons bestel
ook betekent dat de lokale overheid
de ruimte heeft om eigen afwegin–
gen te maken die betrekking hebben
op de identiteit van de bevolking. De
overheid als geheel is dienares van
God. Als de ene overheidsgeleding
deze notie onvoldoende tot haar
recht iaat komen, zou een andere
overheidsgeledmg haar eigen
verantwoordelijkheid nog wel waar
moeten kunnen maken. Ik hoop dat
de regering ons op dit punt verstaat
en daarin wil volgen.
Voorzitter! Vorige week zijn in deze
Kamer tot in het kleinste detail alle
varianten voor een kabinetsformatie
doorgesproken die maar te bedenken
zijn. Conclusie was dat de huidige
procedure weliswaar haar gebreken
kent, maar wel de meest werkbare is
in de huidige praktijk van politieke
partijen die met elkaar een coalitie–
vorming moeten aangaan, al dan
niet van harte of tot elkaar veroor–
deeld. Prachtige procedures zuilen in
de praktijk niet kunnen werken als de
wil om eruit te komen ontbreekt.
Voor ons speelt daarbij - het is al
opgemerkt - niet alleen het
werkbaarheidsmotief. De notie van
ministers als dienaren van de Kroon
in de oorspronkelijke betekenis van
het woord weegt zwaar mee. Ook
vorige week is het door de SGP–
fractie al opgemerkt: niemand in heel
Nederland is meer getraind in
onpartijdigheid dan Hare Majesteit
de Koningin. Wij laten haar met een
gerust hart de knopen doorhakken
die de politici soms kennelijk niet
kunnen doorhakken.
Wat de regeerakkoorden betreft
nog het volgende. Goede wensen
zijn weer eens uitgesproken. Er is
een beroep gedaan op zelfdiscipline
en daarmee moeten wij het
voorshands weer doen. In het
volgende jaar zal bij leven en welzijn
blijken wat deze mooie woorden
waard zijn.
Voorzitter! Ik rond af. Wij staan
aan het eind van een lange rit op dit
vraagpuntendossier. Al eerder liet ik
mijn reserves doorschemeren ten
aanzien van een aantal onzes inziens
uitgesponnen thema's zoals het
thema van de gekozen minister–
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president. Bij onszelf en anderen
bespeur ik een zekere moeheid om
telkens weer opnieuw over dit en
andere onderwerpen te moeten
beginnen. Bijna zou ik geneigd zijn
dit debat te verrijken met de
zoveelste motie die als volgt zou
kunnen luiden:
de Kamer,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende, dat andermaal is
gebleken dat er sinds in de jaren
zestig de gedachtenwisseling over de
gekozen minister-president is gestart,
geen enkel wezeniijk nieuw
gezichtspunt naar voren is gebracht;
van mening, dat iedere voortgaande
discussie over dit punt slechts leidt
tot een herhaling van zetten;
van oordeel, dat de Kamer haar tijd
zinvoller kan besteden dan te
herhalen wat al is gezegd en te
zeggen wat al is herhaald;
spreekt uit tot ten minste het jaar
2000 of zoveel vroeger als nieuwe
gezichtspunten aangedragen worden,
het thema "gekozen minister–
president" van de agenda af te
voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Voorzitter! Ik zal deze motie, die
exemplarisch is voor verschillende
thema's die de afgelopen weken hier
de revue passeerden, natuurlijk
achterhouden, maar de boodschap
moge duidelijk zijn.

D
De heer Brinkman (CDA): Voorzit–
ter! Wij hebben een reeks van
interessante gedachtenwisselingen in
verschillende procedures bijna achter
de rug en het lijkt mij goed om ter
inleidmg vast te stellen dat er op een
aantal punten gelukkig niet alleen
gediscussieerd is, maar dat er ook
resultaten worden bereikt. Ik noem
de conclusies die zijn getrokken in de
debatten over het rapport "Raad op
maat", in de discussie over de
decentralisatie, in de discussie over
de kerndepartementen en in de
discussie over de ministeriële
verantwoordelijkheid. Niet alleen
stuk voor stuk voorbeelden van
zinvolle discussies, maar ook van
conclusies en resultaten die concreet
tot verandering aanleiding hebben
gegeven respectievelijk gaan geven
Soms lijken zij technisch van aard,
dan weer inhoudelijk en soms leiden
zij tot vervolgprocedures. Het zijn
echter stuk voor stuk voorbeelden
van resultaten die van belang zijn
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voor een verbetering van de relatie
tussen kiezer en gekozene.
Dat gezegd hebbende, wil ik niet
onder stoelen of banken steken dat
de fractie van het CDA in deze
procesgang steeds nadrukkelijk
onderscheid heeft gemaakt tussen
enerzijds de relatie kiezer-gekozene
en anderzijds de relatie kiezer–
openbaar bestuur: het functioneren
van het openbaar bestuur, de
mensen in het openbaar bestuur en
de organisatie van het openbaar
bestuur. Onze stelling was en is dat
die tweede route eigenlijk veel
belangrijker is dan de eerste, omdat
veel kiezers de politiek en politici
vooral tegenkomen in het openbaar
bestuur, in het functioneren daarvan,
in de resultaten of het ontbreken van
de resultaten daarvan. Bovendien
komen zij politiek en politici tegen
als zij op zoek zijn naar aanspreek–
bare functionarissen en dan gaat het
om de vraag wie verantwoordelijk–
heid draagt. Om al die redenen
hebben wij er de nadruk op gelegd en dat wil ik ook in dit afsluitend
debat doen - dat wij moeten blijven
investeren in een overheids–
organisatie die de burger daadwerke–
iijk mogelijkheden geeft van
beïnvloeding en controle. Deze
organisatie moet om die reden dan
ook meer doorzichtig zijn en, waar
mogelijk, minder log. In de verdeling
van de taken over de verschillende
overheidsinstanties en tussen
overheid, burger en instellingen
moeten daarom veel meer herken–
bare elementen, plaatsen en
procedures terug te vinden zijn,
opdat de burger ook daadwerkelijk
het gevoel heeft dat hij daaraan een
bijdrage kan leveren en daarvan ook
iets terugziet. Dat betekent bijvoor–
beeld dat wij een politieke structuur
hebben bepleit, waarm politici
daadwerkelijk verantwoordelijkheid
dragen en waarin niet de schijn
wordt gewekt dat nu eens particu–
liere adviesbureaus en dan weer
ambtelijke diensten de eerst–
aanspreekbaren moeten zijn.
Ik meen te mogen zeggen dat wij
in dat traject wel degelijk positieve
resultaten hebben geboekt. Het kan
toch geen kwaad om in een heel
korte schets nog eens uiteen te
zetten, waarom wij daaraan zoveel
belang hechten. Ik zeg dat ook tegen
de heer Van Mierlo, die op vriende–
lijke, maar besliste toon tegenover
mij en mijn fractie iets liet doorklin–
ken in de zin van "hebben juliie dan
helemaal geen gevoel voor hetgeen
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er in de maatschappij om ons heen
plaatsvindt?". Ik hoop dat uit dit
gesprek kan worden geleerd, dat ook
onze fractie kijkt naar die samenle–
ving om dit gebouw heen en dat zij
probeert te ontdekken wat daarin
leeft. En wat ziet onze fractie dan?
Als wij klaagzangen van kiezers
horen, heeft dat vaak iets te maken
met het feit dat de
verantwoordelijkheidsverdeling in
ons bestuur nogal onheider is
geworden op verschillende punten.
Daardoor wordt het voor een kiezer,
een burger, een instelling vaak wat
onduidelijk waar hij of zij precies te
rade moet gaan om te weten te
komen waar de beslissing eigenlijk
wordt genomen. Een bestuur dat als
het ware wat minder resultaten kan
laten zien of wat minder resultaat
gericht is, roept ook een zekere
frustratie op.
Zo gaat het ook in de discussie
over beleid en uitvoering. Je kunt
aan de ene kant wel zeggen dat dit
uit elkaar gehaald dient te worden,
maar aan de andere kant is het in het
vervolggesprek ook van belang dat
men zich goed realiseert, dat de
uitvoering van veel beleid voor de
burger wel eens minstens zo
belangrijk kan zijn als de bepaling
van het beleid. Als een en ander
eenmaal in wetgeving en beleids–
uitgangspunten is neergeslagen,
heeft die burger zeer rechtstreeks te
maken met de uitwerking daarvan in
de praktijk, ergens in een willekeu–
rige straat of in een willekeurige
gemeente van dit land. Er zal dus
altijd terugkoppeling moeten zijn
vanuit die uitvoering naar het beleid.
Die cyclus zullen wij volgens mij
overeind moeten houden om voor
het grote publiek zichtbaar te blijven.
Ik zei net al dat de schaal van
taakuitoefening wel degelijk iets te
maken heeft met de benaderbaarheid
van het openbaar bestuur voor
kiezers, burgers en instellingen.
Daarom pleiten wij voortdurend voor
een zekere herijking van die schaal in
het openbaar bestuur. Ik hoef dat nu
niet verder uit te werken. Daarover
zijn of worden met het kabinet
voldoende afspraken gemaakt. Dit
houdt een voortgezet gesprek in over
de verdeling van de bevoegdheden
over de overheidslagen, maar ook
over de verdeling van taken tussen
overheid en samenleving. Onze
fractie kent een traditie van
soevereiniteit in eigen kring, van
subsidiariteit of welk woorden men
daarvoor ook wil gebruiken. Daarbij

begint men in de kern te redeneren
bij de kiezers, bij de burgers, die
aangeven wat de gemeenschap kan
overlaten - let wel: niet overdragen aan burger en kiezer. De verantwoor–
delijkheid moeten wij bij voorrang
daar leggen, juist om zijn en haar
betrokkenheid bij de gemeenschap
kans te geven. Ik denk daarbij aan de
verschillende vormen van decentrali–
satie die wij kennen.
Uiteraard is het voor een burger
zeer van belang om te weten hoeveel
geld er bij de verschillende vormen
van taakbehartiging aan de orde is
en welke laag over welke bedragen
beschikt. Ik meen dat dit wel eens
meer van belang kan zijn in
discussies over de verhouding
tussen kiezer en gekozene dan in
discussies over allerlei staatkundige
elementen. Ik hoef daar verder niet
over uit te weiden, maar het belang
van die zaak wil ik wel onderstrepen.
Dat het bestuur effectief en
doeltreffend moet zijn, daarover
zullen wij het gauw met elkaar eens
zijn. Dat betekent dat een gesprek
over de afspraken met de regering
over de efficiency-operatie, over de
kerntaken en, meer in het algemeen,
over al datgene wat de snelheid van
procederen in het voortdurende
overleg tussen regering en parle–
ment kan bevorderen, moet worden
voortgezet. Want als er iets is dat
waarschijnlijk irriteert, is dat niet
zozeer de onoverzichtelijkheid van de
procedures, maar vooral het feit dat
door de lengte van de procedures zo
nu en dan volstrekt onhelder is wie
er aan zet is, wie er aanspreekbaar is
respectievelijk of er überhaupt een
bepaald moment vastligt waarop een
burger zekerheid kan verlangen van
de centrale overheid of van andere
overheden. Het is dus niet domweg
het vragen om snelheid en tempo in
de besluitvorming, maar om in ieder
geval een zekere plaats en een zeker
moment waarop een burger en een
instelling een besluit mogen
verwachten. Daar gaat het wat ons
betreft om als wij het hebben over
de mogelijkheid voor burgers om in
te spreken, om aansluiting te zoeken
en om hun mening te ventileren. Ik
sta open voor opmerkingen die ertoe
leiden dat wij gaan nadenken over
het proces van beleidsvoorbereiding,
van inspraak en overleg met burgers.
Niet alleen om hun stem te horen en
als het ware het gewicht van die
stemmen te tellen en te meten, maar
ook om al in de beleids–
voorbereidende fase iets te doen aan

het opbouwen van draagvlak voor
beslissingen waar je met elkaar als
gemeenschap voor komt te staan.
Wij hebben het in dit proces ook
over de regelgeving gehad. Ook dat
is een element van groot belang.
Natuurlijk kun je zeggen dat iedere
burger geacht wordt de wet te
kennen. In een complexe samenle–
ving met zoveel wetboeken kun je
het echter iemand moeilijk kwalijk
nemen als hij niet alle wetteksten
kent. Wie van ons zou die allemaal
zo kunnen reproduceren? Wij zullen
er ons echter wel wat meer
rekenschap van moeten geven dat
het wetgevingsproces ons als het
ware wat door de vingers aan het
glippen is; een wetgeving die
alsmaar procedureler lijkt te worden
en waarin competenties en procedu–
res worden uiteengezet, terwijl het
vooral onze taak als wetgever en
medewetgever is om aan ons land
duidelijk te maken welke inhoudelijke
en materiële normering wij
nastreven op de onderscheiden
terreinen. Ik denk dat het goed is dat
ook dat element in onze verdere
activiteiten wordt meegenomen. Ik
kom daar straks nog specifieker op
terug.
Ik kom te spreken over het
element van de mensen in het
openbaar bestuur. Waarom zouden
wij er ons niet openlijk zorgen over
maken en mogen maken dat wij
gewoon in een periode leven waarin
verschillende organisaties in het
openbaar bestuur maar moeilijk aan
mensen komen die een maatschap–
pelijke ervaring hebben die in
totaliteit voldoende breedte bevat? Er
is her en der een zekere enghartig–
heid terug te vinden in het bestuur
omdat door "ons kent ons" de
recruteringsbasis hier en daar wat
klein lijkt te worden. Vanuit die
gedachtengang en vanuit die
waarneming hebben wij, bijvoor–
beeld, in het vorige deel van het
debat bepleit om de wethouders–
selectie ook van buiten de raad te
halen. Dat gebeurt wel degelijk
vanuit de zorg dat wij in het
openbaar bestuur te veel vanuit de
idee van incrowd bezig zouden zijn.
Dit soort elementen zijn wat ons
betreft voortgekomen vanuit het idee
dat wij inderdaad in moeten gaan op
zorgpunten die ons her en der uit de
samenleving worden aangereikt. Die
hebben wezenlijk eerder te maken
met het functioneren van het
openbaar bestuur, de inrichting van
het openbaar bestuur en de mensen
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die daar functioneren, dan met een
aantal vraagstukken die wel eens
aangeduid worden als de kwestie
van de verhouding tussen kiezer en
gekozene. Daarmee zeg ik niet dat
het onbelangrijk is. Ik kom zeker nog
over een aantal zaken te spreken die
dat punt specifiek raken.
Ik hecht er toch aan om onze
nadruk op dat andere punt hier nog
eens te beargumenteren, vanuit een
zelfde zorg om te zoeken naar
oplossingen. Ik loop langs de
verschillende argumenten. Ik zal
uiteraard niet alles herhalen wat in
de vorige debatten reeds naar voren
is gebracht, maar zal op een paar
punten en in willekeurige volgorde
wat specificeren. Ik kom eerst bij de
positie van de burgemeester.
Wij hebben een versterking van de
positie van de burgemeester bepleit,
waarbij wij het zo hebben begrepen
dat het kabinet kiest voor een in onze
ogen wat magere variant B uit het
rapport van de heer Van Thijn. Die
variant bestaat uit een lichte
aanscherping van de bevoegdheden
op grond van artikel 172 van de
Gemeentewet. Praktisch gezien is dat
een agenderingsbevoegdheid. Wij
onderstrepen nog eens het belang
van een ruimere bevoegdheid van de
burgemeester. Het gaat dan niet
alleen om een agenderingsbevoegd–
heid, maar ook om een mogelijkheid
om een eindvoorstel te formuleren
en een mogelijkheid om een
beslistermijn aan te geven. In het
rapport-Van Thijn is dat aangegeven
als variant C. Het is een beetje
vergelijkbaar met de discussie over
de positie van de minister-president.
Het is één ding om te zeggen dat iets
belangrijk is en dat het op de agenda
moet staan, maar waar het natuurlijk
wel om gaat is dat het proces
vervolgens zijn voortgang kan
hebben.
Voorzitter! Wij hebben ervoor
gepleit om met betrekking tot het
lokale en provinciale bestuur niet
alleen te spreken over de positie van
de burgemeester maar ook over de
positie van de totale besturen. Ik
herhaal de opvatting van mijn fractie
dat een wat meer dualistische
verhouding tussen B en W en raad
en tussen GS en staten voor wat
meer herkenbaarheid zou kunnen
zorgen. Waar nu raden en staten
nogal eens de indruk wekken, zich
gedetailleerd met het dagelijkse
bestuur bezig te houden, zou het
onzes inziens uit een oogpunt van
democratische controle meer zin

hebben om wat duidelijker de
dagelijkse bestuurlijke competentie
te leggen bij B en W en GS en de
controle meer in de sfeer van het
dualisme te brengen. In dat verband
kan een van de middelen zijn de
benoeming van wethouders en
gedeputeerden van buiten de raden
en de staten.
Wat ons betreft, wordt de
burgemeester benoemd binnen het
systeem van de huidige Grondwet.
Kan het niet beter, voorzitter?
Jazeker; het lijkt ons de moeite van
het overwegen waard dat de minister
van Binnenlandse Zaken nagaat of
niet met de commissarissen van de
koningin een afspraak te maken valt
over een gedelegeerde bevoegdheid
voor de commissarissen om in de
wat kleinere gemeenten te overleg–
gen met vertrouwenscommissies of
gemeenteraden over de meest
geschikte kandidaten voor de
burgemeesterspost in die gemeente.
Wij hebben dus wel oog voor de
gedachte dat de minister zich niet in
elk detail en in alie opzichten met de
benoemingen voor aile gemeenten
moet bezighouden. De minister heeft
eerder al aangegeven dat het voor
haar in de bedoelde situaties om niet
méér gaat dan een "marginale
toetsing". Voorzitter! Wij vinden dat
wat weinig en nemen aan dat ook in
de komende jaren de minister
toezicht zal willen houden op de
kwaliteit van het burgemeesterskorps
en daarmee de kwaliteit van de
individuele kandidaten. Ook zal de
minister willen letten op elementen
zoals doorstroming, de man/vrouw–
verhouding, de onafhankelijkheid van
kandidaten, de recrutering van buiten
het eigen blikveld binnen één
gemeente en het justitiële aspect.
Kort en goed, er zijn verschillende
overwegingen in het geding te
brengen die de toetsings–
mogelijkheid van de minister in onze
ogen bepaald niet tot "marginaal"
maken.
Wèl zien wij in dat de positie van
de raad belangrijk kan zijn waar het
gaat om een nadere weging van wat
in de vertrouwenscommissie heeft
plaatsgevonden. Het is mogelijk dat
in die commissie niet al te zeer op de
getalsverhoudingen in de raad is
gelet. Wij kunnen ons ook voorstel–
len dat de raad, komend tot een
aanbeveling voor een te benoemen
kandidaat of kandidate, overwegin–
gen in het geding brengt die in de
vertrouwenscommissie niet aan de
orde zijn geweest. Tegen die

achtergrond hebben wij geen moeite
met een zekere aanscherping van de
procedure maar wij willen niet zover
gaan dat er nu, via een bepaalde
vorm van deconstitutionalisering,
een geheel andere benoemings–
procedure uit zou moeten rollen.
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De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Zit er niet een zekere spanning
tussen de twee elementen die de
heer Brinkman nu aangeeft?
Enerzijds wil hij de minister een
meer dan marginale toetsing geven.
Anderzijds spreekt hij over de
mogelijkheid van een aanbeveling
door de raad. Naarmate meer de
weg van de laatste mogelijkheid
wordt gekozen, zal de speelruimte
voor de minister om tot méér dan
een marginale toetsing te komen,
verminderen.
De heer Brinkman (CDA): Het zal u
zijn opgevallen dat ik het woord
"aanbeveling" heb gebruikt en niet
het woord "voordracht". Dat is niet
zonder reden zo gebeurd. Verder
hoop ik dat u uit het spanningsveld,
door u terecht gesignaleerd, ook
afleidt dat onze fractie nadrukkelijk
denkt aan een inhoudelijke afweging.
Wij hebben de indruk dat wanneer er
sprake zou zijn van een soort
automatisme, doordat de raad een
aanbeveling respectievelijk een
voordracht zou doen en de minister
niet veel meer zou doen dan in de
justitiële registers kijken of er iets
loos is met een kandidaat - ik
chargeer even, maar die indruk werd
licht gewekt - de beoordeling te
marginaal is. Voor zover bij de
minister het idee heeft voorgezeten
dat zij te veel werk heeft aan zoveel
benoemingen, waarvoor op zichzelf
best argumenten zijn, zou je haar in
overweging kunnen geven die
bevoegdheid geheel of ten dele te
delegeren aan commissarissen des
konings, bijvoorbeeld voor de
kleinere gemeenten.
De heer Schutte (GPV): Ik ben het
wel eens met uw beschouwing over
de meer dan marginale toetsing,
maar het lijkt mij dat politiek gezien
de speelruimte van de minister
minder wordt als je een vorm van,
naar ik aanneem openbare,
aanbeveling van de gemeenteraad
invoert.
De heer Brinkman (CDA): Dat hangt
er natuurlijk een beetje vanaf welke
criteria al in het voorspel van de
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procedure worden gehanteerd. Bij de
selectie van kandidaten kan al
duideiijk worden gemaakt dat wordt
gelet op de regionale spreiding, de
verhouding man/vrouw of andere
belangrijke gegevens. Stel dat er in
een bepaalde gemeente een vacature
komt nadat er een heel gedoe is
geweest tussen de politieke
groeperingen, dat het objectief
wenselijk maakt dat iemand die echt
van buiten de gemeente of de streek
komt wordt benoemd en ook bekend
is dat één of twee direct betrokkenen
uit die gemeente ook meedingen.
Het kan dan toch zin hebben dat
iemand van buiten, de minister of de
commissaris, de raad zegt dat het
begnjpelijk is dat die met iemand uit
eigen kring komt, maar dat hij gelet
op de voorgeschiedenis het beter
vindt iemand van buiten aan te
wijzen?

stelling is geweest dat de raad zich
over de aanbeveling buigt, vanwege
de getalsverhoudingen. Nu is er in
de vertrouwenscommissie meestal
een één op één vertegenwoordiging,
ongeacht de omvang van de
verschillende fracties. Voorts valt te
overwegen dat in het voortraject de
minister of de commissaris van de
koningin laat weten dat op bepaalde
aspecten of bepaalde kandidaten in
het bijzonder acht geslagen moet
worden. Overigens, als de heer Van
Mierlo het nu heeft over de praktijk
des levens: dat is ook de praktijk des
levens.

De heer Van Mierlo (D66): Toch
denk ik dat realiteitszin je tot de
vaststelling moet brengen, dat als
een openbare aanbeveling wordt
gedaan de minister alleen nog kan
ingrijpen in rampgevallen. Het is
ongeloofwaardig om te stellen dat zij
hier of daar nog een beetje kan
afwegen. De toetsing is werkelijk
marginaal en dat is dan nog een
groot woord. Ik denk dat de minister
dan vastzit. Het is toch ook niet voor
niets dat tot nu toe de aanbevelingen
vanuit de gemeenteraad juist
vertrouwelijk zijn gehouden? De
reden daarvoor was dat je voor een
onvoorstelbaar fait accompli zorgt
als je het in het openbaar doet.

De heer Brinkman (CDA): Wij staan
hier niet alleen om stellingen te
verkondigen, maar ook om met
elkaar te discussiëren. Ik probeer
eerst uit te leggen wat naar mijn
gevoel het bezwaar is tegen een
stelling zoals de vorige week door de
minister naar voren gebracht,
namelijk dat zij eigenlijk alleen nog
marginaal toetst. Mijn stelling is dat
zij wel degelijk een eigen materiële
verantwoordelijkheid heeft, verder
reikend dan de een of twee criteria
die zij heeft genoemd. Indien en voor
zover men de raad wat meer positie
wil geven - die aandrang wordt hier
en daar gevoeld - moet men
buitengewoon voorzichtig zijn, deels
om de ministeriële verantwoordelijk–
heid tot gelding te kunnen laten
komen en voorts omdat het
waarschijnlijk beter is, nog eens te
overwegen of wat nu de vertrou–
wenscommissie doet niet nog een
zekere toets, al dan niet in openbaar–
heid, van de raad moet ondergaan.
Wij zeggen dit overigens allemaal
vanuit onze principiële voorkeur voor
een benoemde burgemeester. Dat
blijkt ook wel uit onze beschouwing.

De heer Brinkman (CDA): Ik weet
niet wie het begrip "openbaar" nu
heeft ingebracht. Dat deed ik bij mijn
weten niet of althans nog niet. Ik stel
het op prijs dat wij hier inhoudelijke
argumenten wisselen met elkaar.
De heer Van Mierlo (D66): Ik ben
daar voor, maar ik vind het raar dat u
zegt dat u ervoor bent en denkt dat
de minister toch een reële ruimte
houdt om iets anders te doen. Dan
zitten wij echt een eind uit elkaar.

De heer Van Mierlo (D66): Er is
toch geen misverstand tussen u en
mij dat ook u vindt, zoals de heer
Van der Heijden de vorige week klip
en klaar zei, dat het uiteindelijk in het
openbaar moet?

buitengewoon moeilijk zijn om
daarvan af te wijken. Rampen
daargelaten, zoals de heer Van
Mierlo zei. Het betekent dat wij dan
net zo goed over kunnen gaan tot
verkiezen door de raad. Derhalve
vinden wij dat het moet blijven zoals
het nu is; dus geen openbare
aanbevelmg
De heer Brinkman (CDA): Vanwege
alle genuanceerdheid die onze fractie
altijd eigen is, hebben wij de
fractievoorzitter op pad gestuurd met
de redenering die ik zojuist ver–
woordde, namelijk al dan niet in
openbaarheid. Wij deden dat onder
het motto dat wij hier ook met elkaar
spreken om na te gaan of wij
meerderheden kunnen vinden.
Ik merk ook nog eens op dat ik
niet zonder reden het woord
"aanbeveling" gebruik en dat ik wijs
op het voortraject. Dat komt voort uit
ons voorstel om de positie van de
minister en de commissaris van de
koningin bepaald niet almaar verder
te beperken. Dan moet je ook waarde
hechten aan datgene wat in
vertrouwelijkheid in het voortraject
gebeurt.
De heer Bolkestein (VVD): Dat is
wat er nu gebeurt. Daarbij is er toch
geen sprake van een aanbeveling
door de raad aan de minister, laat
staan in het openbaar. Ik vind dat u
het een öf het ander moet kiezen. U
kunt zeggen: de raad verkiest en
daarmee is de zaak duidelijk, want
dan is het afgelopen.
De heer Brinkman (CDA): Daar zijn
wij geen voorstander van.
De heer Bolkestein (WD): U kunt
ook zeggen: de vertrouwens–
commissie doet een aanbevelmg,
maar niet in het openbaar, en de
minister benoemt. Daartussen zie ik
geen begaanbare weg. Ik denk dat de
heer Van der Heijden dat met mij
eens zou zijn, als hij hier aanwezig
was.

De heer Brinkman (CDA): Dat zou
kunnen, maar ik wil nog even
aangeven wat ik bepleit. De
aanbeveling van de vertrouwens–
commissie is formeel vertrouwelijk
en ik hoop dat dit in de toekomst
nog beter kan functioneren. Er valt
nog over te twisten of dat in het
openbaar moet gebeuren, maar mijn

De heer Bolkestein (WD): De heer
Brinkman is het hopelijk met mij
eens dat, zodra de raad in het
openbaar een voorstel doet, zoals de
heer Van der Heijden vorige week
heeft bepleit, men net zo goed over
kan gaan tot verkiezing door de raad.
Zodra er in het openbaar een
aanbeveling wordt gedaan, zoals de
heer Van Mierlo zeer terecht heeft
opgemerkt, zal het voor de minister

De heer Brinkman (CDA): Voorzit–
ter! Ik maak een afsluitende
opmerking wat de burgemeester
betreft. Terecht is naar voren
gekomen dat er sprake zou moeten
zijn van een vertrouwensregel. Daar
zijn op zichzelf argumenten voor te
geven. Daar mag geen misverstand
over bestaan. Wel zeg ik dat dit voor
ons dan zeer nadrukkelijk verbonden
is aan een verandering van de
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rechtspositie van de burgemeester.
Het kan niet zo zijn dat de man of
vrouw onderhevig wordt aan
wisselende inzichten waarbij de
rechtspositie verder blijft zoals zij is.
Ik vind dat dit nadere studie vereist.
Daar hebben wij graag een reactie
van het kabinet op.
Ik kom kort bij een ander punt,
namelijk de positie van de advies–
raden. De onorthodoxe maatregelen
van de commissie-De Jong zijn voor
een belangrijk deel door de Kamer
gesteund. Inmiddels is er een plan
van aanpak voor het project. De
afwijking die door het kabinet
misschien wordt voorgesteld wellicht kan dat morgen verduidelijkt
worden - betreft kennelijk vooral de
regel van één adviesorgaan per
ministerie. Wij willen op dat punt
grote terughoudendheid aan de dag
leggen. De essentie van datgene wat
wij hierover hebben besloten in de
Kamer, is: advies van alleen
onafhankelijke deskundigen aan de
overheid en verder een goed overleg
met mensen die herkenbaar voor
belangen opkomen. Het laatste is
ook een ijkpunt bij de verdere
uitwerking van de voorstellen. Het
project van de minister omvat nu:
een conglomeraat van bestaande
adviesraden uiterlijk op 1 januari
1997 vervangen door een uitgedunde
overzichtelijke en toegankelijke
structuur, met als richtlijn één
adviesraad per beleidscluster. Dat
vinden wij op zichzelf een goede
richting. Ik vraag de minister nog wel
hoe de verantwoordelijkheid per
departement zich verhoudt tot de
verantwoordelijkheid van de
projectminister en vooral wat de
invloed is van de projectminister op
de tijd die men gaat nemen voor de
clustering die wordt voorgestaan. Op
dit punt zien wij ten slotte graag een
kleine projectorganisatie, liefst onder
voorzitterschap van de secretaris–
generaal.
Voldoende vaak is door ons naar
voren gebracht hoezeer wij hechten
aan de decentralisatie in haar
verschillende vormen. Ik hoef niet
uiteen te zetten hoe graag wij de
motie op stuk nr. 71 steunen. Wij
betreuren het op zichzelf dat
financiële taakstellingen in de
beschouwingen moesten worden
betrokken bij de achtereenvolgende
decentralisatie-operaties. Wij hopen
dat daar in den vervolge misschien
wat meer afzonderlijk over gespro–
ken kan worden.

Tweede Kamer

De rol van de politieke regiegroep
uit het kabinet achten wij op dit punt
zeer belangrijk. Wij willen graag
geïnformeerd worden over het
vervolg van datgene wat met de
inspecties staat te gebeuren. Per
saldo onderstreep ik hoezeer wij de
kerntakenanalyse van belang vinden.
Wij zien het niet alleen als een
analyse die moet leiden tot
privatisering en verzelfstandiging,
maar ook als een analyse die kan
leiden tot het overdragen van
activiteiten aan burgers en hun
instellingen. Dit is alles bij elkaar een
geleidelijk proces. Wij zien ook wel
dat het niet in één keer klaar kan zijn.
Dit brengt mij nog bij een
opmerking over het rapport van de
commissie-Wiegel. Departementale
herindeling zien wij als een
onderdeel van de inspanning om de
overheid slagvaardiger te maken.
Hierbij gaat het niet alleen over
departementen in totaliteit, maar ook
over onderdelen ervan. Laat ik een
voorbeeld noemen. Op het moment
dat wij vinden dat bijvoorbeeld het
immigratiebeleid een slagvaardigere
organisatie vereist, of de aanleg van
infrastructuur, of bepaalde milieu–
inspanningen, of activiteiten op het
terrein van de veiligheid, hoef je niet
met hele departementen onder de
arm door Den Haag te gaan lopen.
Je kunt je dan wel voorstellen dat
specifieke departementsonderdelen
onder de loep worden genomen.
Wij zien in dat het ontstaan van
kerndepartementen ruimte biedt voor
de oplossing van drie hoofd–
problemen in drie rapporten die ons
zijn voorgelegd. Dat zijn het door de
commissie-De Koning gesignaleerde
coördinatieprobleem in het algemene
regeringsbeleid, de reikwijdte van
het begrip ministeriële verantwoor–
delijkheid, van de commissie–
Scheltema, en de opzet van een
beter beheersbare rijksdienst, van de
commissie-Wiegel. Wij steunen om
dit samenstel van redenen graag dit
idee, evenals het voorstel voor een
civil service en het voorstel voor een
experiment met projectministers
nieuwe stijl. Ik dank de minister voor
de brief die zij hierover heeft
gestuurd en die een verdere opening
op dit punt toelaat.
Over het rapport van de
commissie-Scheltema heb ik niets
dan goeds. Dit brengt mij bij het
rapport van de commissie-De
Koning, ten eerste het referendum, al
vaker in dit debat naar voren
gebracht. Ik hoop dat uit onze

bijdragen in de verschillende
debatten duidelijk is geworden dat
het referendum voor ons een zaak
van argumenten van praktische aard
is. Er zijn argumenten voor en er zijn
argumenten tegen. Dit is een
belangrijke constatering, die ik hier
wil maken. Natuurlijk kun je van elk
praktisch argument een principieel
argument maken. Maar goed, laten
wij daarover niet met elkaar twisten.
Waarvoor wij aandacht hebben
gevraagd en vooralsnog blijven
vragen, is de onduidelijke positie van
de volksvertegenwoordiging, of het
nu de lokale, regionale, provinciale
of landelijke is, op het moment dat
er via enigerlei vorm van referendum
naast haar een andere autoriteit
komt. Die procedure leidt immers tot
een uitslag waaraan een zeker gezag
wordt toegekend. Wij vinden dat er
in onze vertegenwoordigende
democratie heel doorslaggevende
redenen moet zijn om het wezenlijke
gezag van de volksvertegenwoordi–
ging op die manier ter discussie te
stellen. Zou je dan niet liever, zo
vragen wij, proberen om de
authentieke rol van de vertegenwoor–
digende organen te verbeteren,
bijvoorbeeld op het terrein van de
wetgeving. Misschien moeten er
minder nota's en brieven komen en
moet er meer aandacht voor
wetgeving komen.
Bovendien is het heel verstandig
om de positie van inspraak en
overleg in het voortraject te
versterken. Dan weet het vertegen–
woordigende orgaan in samenspraak
met het dagelijkse bestuur, in ons
geval het parlement in samenspraak
met het kabinet, waaraan beide toe
zijn en moet het niet pas nadien de
mening van de bevolking peilen.
Er is natuurlijk ook altijd het
argument van het tempo maken,
maar dit wil ik niet als belangrijkste
noemen, hoewel het zeker van
belang is.
Bovendien zijn er voor een kabinet
altijd afspraken; dit zal bij andere
overheden niet anders zijn. Het gaat
in zo'n referendum ongetwijfeld over
belangrijke zaken. Een stadsbestuur,
provinciebestuur of een landsbestuur
wil iets, of het nu in coalitieverband
afgesproken is of anderszins, en
staat daarvoor. Het wil dan ook in
samenspraak met de raad, de staten
of het parlement een vervolg aan die
afspraken geven. Dat er altijd een
vervolgprocedure om de hoek loert,
werkt naar mijn mening niet altijd
bevorderlijk voor het tot stand
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komen van die afspraken en het
perfectioneren ervan.
Ik zie nog maar voorbij aan de
mogelijkheid dat er oneigenlijke
motieven in het geding worden
gebracht. In Nederland hebben wij
op dat punt geen uitvoerige traditie
maar voordat je het weet, komen er
motieven om de hoek kijken die
eigenlijk niet de bedoeling zijn. Wat
vaak gehoord wordt en wat men
vaak leest in de wetenschappelijke
lectuur is de vraag of de samenhang
van het beleid niet in het gedrang
komt. Hoe baken je immers het
onderwerp af en hoe zit het met de
verantwoordingsplicht wanneer er
eenmaal een resultaat in de
procedure van een referendum is?
Dat zijn stuk voor stuk argumenten
die wij nadrukkelijk in het gesprek
genoemd willen hebben.
De heer Van Mierlo (D66):
Voorzitter! Kan de geachte afgevaar–
digde misschien wat explicieter zijn
over de oneiginlijke motieven van
burgers om een referendum te
vragen?
De heer Brinkman (CDA): Dank
voor uw interruptie, maar ik heb mij
onduidelijk uitgedrukt. Mijn excuus
daarvoor. Een burger heeft geen
oneigenlijk motief bij het voorstellen
van een referendum of het zou
vertraging moeten zijn maar dat
neem ik niet op voorhand aan. Men
zal er een belang bij hebben, zeker
gezien het feit dat je een bepaalde
hoeveelheid stemmen moet hebben
alvorens je die procedure in kunt
gaan. Wat ik bedoel is, dat de
regering of een volksvertegenwoordi–
ging op een gegeven moment om
een referendum kan vragen als zij de
beslissing zelf een beetje moeilijk
vinden. Dat is een motisf dat je niet
graag in de bespreking wilt hebben.
Wij zouden toch graag zien dat door
de regering of door de volksverte–
genwoordiging eerst wordt
uitgesproken wat men vindt van een
belangrijke zaak. Bovendien is ook
nog denkbaar dat het oneigenlijke
motief niet het onderwerp van
gesprek is - ik noem als voorbeeld
de Betuwelijn - maar dat er behoefte
zou zijn bij de voorstellende instantie
om de algemene politieke opinie te
peilen op een bepaald moment
omdat er ook andere belangrijke
beslissingen wachtende zijn en men
misschien wil peilen hoe de steun is
voor de onderscheiden fracties en
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opinies. Dat bedoel ik met een
oneigenlijk motief.
De heer Van Mierlo (D66): Maar
dan heeft u het over een oneigenlijk
motief bij politici die een referendum
zouden organiseren, terwijl de
grondgedachte van het correctief
referendum is, dat het vanuit de
burgerij opkomend verlangen om
een bepaalde wet ongedaan te
maken, mits aan de verschillende
randvoorwaarden is voldaan, een
hogere autoriteit heeft dan het
parlement dat gesproken heeft.
De heer Brinkman (CDA): Dat weet
ik, maar ik had bewust geen
onderscheid gemaakt tussen de
verschillende soorten referenda
omdat ik nog tot een verdere
specificatie wilde komen.
De heer Van Mierlo (D66): Ik zie
dan naar nieuwe vormen van
referenda uit maar tot nu toe hebben
wij het in de discussie in het
parlement eigenlijk alleen maar
gehad over het correctief referendum
volgens de lijnen die de commissie–
Biesheuvel heeft voorgesteld, die
zowel op nationaal als op lokaal
gebruik toepasbaar zijn. Andere
vormen heb ik nog niet gehoord,
althans niet in het kader van deze
discussie. Als u ze voor ogen heeft,
hoor ik ze graag.
De heer Brinkman (CDA): Er zijn
natuurlijk verschillende vormen van
referenda in de loop der tijd in
discussie geweest. Ik noem het
voorbeeld op het lokale terrein van
het tevoren raadplegen in enigerlei
vorm van de bevolking over een
bepaald onderwerp. Bovendien geeft
de motie die collega Willems heeft
ingediend, ook zonder het woord
referendum te noemen, aan dat het
misschien overweging verdient om
met elkaar na te denken over vormen
van raadpleging van de bevolking,
om wille van een peiling van
meningen onder de bevolking, om
wille van een vroegtijdig inschakelen
van de bevolking bij het nemen van
belangrijke beslissingen, om wille
van de meningsvorming, meer in het
algemeen, bij belangrijke onderwer–
pen. Mijn fractie wil die gedachte
zeker niet op voorhand weggooien.
Maar ik kom nu terug bij de
suggestie waaraan collega Van
Mierlo refereert. De stelling van mijn
fractie is dat wij, alle soorten
argumenten afwegend, vooralsnog
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niet overtuigd zijn van het nut en de
noodzaak van het type referendum
dat collega Van Mierlo specificeert,
namelijk het correctief referendum.
Die stelling leg ik hier nu, namens
mijn fractie, met enige nadruk neer.
De heer Jurgens (PvdA): Voorzitter!
U begrijpt dat ook ik dat met spijt
aanhoor. Ik ga even terug in de
redenering van de heer Brinkman,
waarin hij zegt dat hij niet wil dat
naast het vertegenwoordigend
orgaan nog een andere gezags–
instantie wordt gecreëerd. Ik geloof
dat ik hem vrij letterlijk citeer. Is hij
het met mij eens dat dat het
oorspronkelijke gezag is, namelijk dat
van de kiezer, dat geen nieuw gezag
wordt gecreëerd naast de volksverte–
genwoordiging, maar dat de kiezer,
bij wie het gezag ook ten opzichte
van ons aanwezig is, namelijk bij de
verkiezingen, bij bepaalde, specifieke
mogelijkheden nog even de kans
krijgt zijn eigen gezag, zijn bestaande
gezag, uit te oefenen? Dat is dus niet
het creëren van een nieuw gezag,
maar teruggaan naar de basis van
het gezag.
De heer Brinkman (CDA): Maar
mijn stelling is nu juist dat, omdat
wij van de kiezer hier in een
vertegenwoordigend lichaam het
gezag hebben gekregen, tijdelijk,
gedurende die periode van vier jaar,
ons er veel aan gelegen zou moeten
zijn om ons functioneren ter
discussie te stellen. Dat betekent
praktisch gesproken dat wij ons in
onze wetgevingshandelingen wat
minder moeten richten op procedu–
res, op competenties, op crganisatie–
patronen, maar dat wij ons gewoon
moeten richten op de inhoud van het
beleid, zodat de burger ook kan zien
dat wij, regering en parlement, hier
wel degelijk bezig zijn met zaken die
de burger niet alleen aanspreken,
maar die de burger ook rechtstreeks
raken.
De heer Jurgens (PvdA): Dat spreek
ik niet tegen.
De heer Brinkman (CDA): Daarnaast
heb ik gezegd dat het veel beter zou
zijn om in het voortraject, dus daar
waar het gaat om het inwinnen van
advies, het plegen van overleg, het
voorleggen van alternatieven, dus
voordat wij tot besluitvorming
komen, de burger zo goed mogelijk
te betrekken bij ons werk.
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De heer Jurgens (PvdA): De heer
Brinkman volgde de verkeerde
redenering ten aanzien van van wie
het referendum zou uitgaan. Terecht
heeft de heer Van Mierlo gezegd dat
dit uitgaat van de bevolking zelf Als
wij ervan uitgaan dat het de
bevolking zelf is geweest die ons het
gezag gegeven heeft om hier met
elkaar te beslissen, waarom mag die
bevolking dan zelf niet beslissen dat
zij bij specifieke punten dat gezag
even terugneemt en ons corrigeert?
Wat is daar principieel tegen?
De heer Brinkman (CDA): Daarom
noemde ik in het begin niet voor
niets het praktische argument dat dat
veronderstelt dat er een definitie te
geven is van hetgeen onderwerp zou
kunnen zijn van zo'n correctieve
activiteit van de bevolking op enig
moment in enige plaats.
De heer Jurgens (PvdA): Daarover
hebben wij juist zeer uitvoerig
gesproken voor, in en na de
commissie-Biesheuvel. Wij zijn met
elkaar eens geworden dat dit zich vrij
gemakkelijk laat lokaliseren, als het
alleen betrekking heeft op een wet
die in deze Kamer is aangenomen.
Dat is een heel beperkte toepassing
daarvan. De vraag "waarover laat je
de bevolking beslissen" is dan
duidelijk omschreven, ook formeel
duidelijk omschreven. Mijn vraag is
opnieuw: Waarom mag diezelfde
bevolkmg, die wel de bevoegdheid
heeft ons hier aan te wijzen, niet op
eigen initiatief zeggen: nu heeft die
door ons aangewezen volksvertegen–
woordiging iets gedaan dat ons niet
bevalt en wij vragen daarom een
referendum? De heer Wöltgens heeft
in zijn bijdrage terecht opgemerkt dat
het aan ons, de meerderheid in de
Kamer die de wet heeft aangeno–
men, is om de bevolkmg duidelijk te
maken dat wij terecht die wet
hebben aangenomen. Wat is daar
prmcipieel tegen, want de praktische
bezwaren zijn uitvoerig bediscussi–
eerd en die kunnen allemaal
weerlegd worden? Maar u heb
blijkbaar een principieel bezwaar en
dat wil ik zo graag horen.
De heer Brinkman (CDA): Nee, ik
noem het juist een praktisch
bezwaar. U zei zojuist dat een wet als
rechtsvorm een voldoende onder–
scheiden criterium is, maar mijn
stelling is dat ik daar in ieder geval
voor dit moment niet van overtuigd
ben, omdat wij hier tegen tal van
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verschillende soorten wetten
aanlopen. In principe is al hetgeen
hier tot wetgeving leidt, alsdan
mogelijk onderhevig aan een
correctief referendum. Dat gaat ons
zeker te ver, omdat dat zou beteke–
nen dat de taak van volksvertegen–
woordiging als medewetgever nogmaals, wetgeving is toch een van
onze allerbelangrijkste taken - op die
manier bijna per definitie over de
volle breedte door de bevolking
gecorrigeerd zou kunnen worden.
Dan ontstaat er toch echt een
wezensvreemd element in onze
vertegenwoordigende democratie.
Het zou nog wat anders zijn als je
het er praktisch met elkaar over eens
zou kunnen worden dat voor
bepaalde categorieën van wetgeving
zoiets opgeld zou moeten doen.
Maar dat is in ieder geval niet
geconcretiseerd in de debatten van
de afgelopen tijd.
De heer Wöltgens (PvDA): Wat mij
intrigeert in de wijze waarop de her
Brinkman zich positioneert ten
opzichte van het referendum, is het
gebruik van de woorden "nu
afwijzen", "vooralsnog afwijzen".
Welke inhoudelijke, nieuwe
argumenten heeft de heer Brinkman
nodig om van dat "vooralsnog" tot
een positievere houding ten opzichte
van het referendum te komen?
De heer Brinkman (CDA): Dat zou
een weerlegging betekenen van de
argumenten die ik hier heb
genoemd. Daarbij is door mij een
buitengewoon belangrijk argument
van praktische aard genoemd,
namelijk de vraag waar je dan in de
praktijk over praat. Als die afbake–
ning onhelder is - en dat is voor ons
het geval - zouden wij ons storten in
een te algemene stelling - het gaat
mij nu niet om de letterlijk tekst van
de motie van collega Jurgens - die
naar mijn gevoel te snel de
argumenten passeert die ik zojuist
naar voren heb gebracht.
De heer Wöltgens (PvdA): Dat zou
dus betekenen dat, op het moment
dat wij erin slagen een soort
afbakening te geven van de
onderwerpen waarop een referen–
dum betrekking kan hebben - wij
zouden daarvoor deze dagen best
kunnen gebruiken - het dan mogelijk
is hier een meerderheid voor een
dergelijk referendum te vinden?

dat u ook graag snel tot resultaten
wilt komen, mijnheer Wöltgens. Ik
luister uiteraard graag in tweede
termijn naar wat u op dat punt naar
voren brengt. Wij hebben de
afgelopen maanden gebruikt om ook
zelf heel langdurig hierover na te
denken. Ik weerleg echt de stelling
die ik hier en daar in het debat heb
gehoord, dat wij destijds om collega
Van Mierlo te plezieren even wat
studie mogelijk gemaakt hebben.
Dan doen wij geen recht aan elkaars
intenties. Wij hebben wel degelijk
daarnaar gezocht. Wij hebben in al
die maanden van studie niet de
concrete afbakening gegeven die,
eventueel onder allerlei voorwaar–
den, op enig moment die andersoor–
tige argumenten opzij zou kunnen
zetten. Daarvan zijn wij op dit
moment niet overtuigd.
De heer Van Mierlo (D66) Ook ik
bespeurde in het taalgebruik van de
heer Brinkman een zekere ruimte, die
ik tot op dit moment eigenlijk niet zo
sterk vermoedde. Een en ander is
afhankelijk van de vraag, of hij
overtuigd kan worden op een aantal
technische aspecten. Ik zou het
jammer vinden als in de haast van
het moment, ook gezien de
moeilijkheid om bijvoorbeeld alleen
al over de gebiedsafbakening een
doordacht voorstel te doen, die
ruimte weer zou dichtklappen. Niets
verhindert ons om eventueel aan dit
debat een uitbreiding te geven in de
tijd. Veronderstel dat dit niet in dit
debat lukt, staat de heer Brmkman
dan open voor een nadere discussie
daarover? Kunnen wij het oordeel
van de regering daarbij betrekken? Er
is tot mei nog veel ruimte die wij
zouden kunnen gebruiken om tot
doordachte oordelen te komen.
De heer Brinkman (CDA): Daarna
ook nog.
De heer Van Mierlo (D66 ): Het kan
inderdaad daarna ook nog, maar wat
wij nu aan voorbereidend werk
kunnen doen, kan ons misschien wel
bij de formatie van pas komen.

De heer Brinkman (CDA): Ik begrijp

De heer Brinkman (CDA): Voorzit–
ter! Zij die geloven, haasten niet. Los
daarvan, het is belangrijk dit
onderwerp serieus te nemen. Ik hoop
dat dit uit mijn woorden opklinkt. Als
ik zeg niet tot overhaaste conclusies
te willen komen, betekent dit dat ik en dat geldt natuurlijk ook voor mijn
fractie, want dit onderwerp is daar
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uitvoerig besproken - mij open blijf
stellen voor suggesties en ideeën in
welke vorm dan ook. Ik heb op dit
moment geen afgerond oordeel over
de procedure die wij daarvoor
moeten volgen. Ik wil daarover
natuurlijk nadenken. Het gaat er
echter om, dat wij in dit debat elkaar
helderheid verschaffen over het soort
argumenten dat wordt gehanteerd. Ik
zou het jammer vinden als de indruk
wordt gewekt, dat wij hier allemaal
nooit wat willen. Dat was een beetje
de strekking van de woorden van de
heer Van Mierlo aan het begin van
zijn betoog. Dat stond echt, hè? Alsof
het allemaal weer niks was! Ik geef
aan in een betoog dat inmiddels al
ruim een half uur duurt, dat wij
vinden dat het begrip staatkundige
vernieuwing over veel méér gaat dan
over de positie van het referendum.
Ik hoop dat collega Van Mierlo in
tweede termijn laat horen, dat hij dat
verstaan heeft. Vervolgens probeer ik
hier uit te leggen, dat het element
van het referendum misschien ook
onvermoede aspecten heeft - of die
nu van praktische of principiële aard
zijn, laat ik even in het midden - die
een aansporing zouden kunnen zijn
tot voortgezet denken daarover.
Voorzitter! Ik zou willen overgaan
op een ander aspect van het
rapport-De Koning en de zijnen. Dat
had betrekking op de techniek van de
grondwetswijziging. Collega Jurgens
heeft de suggestie gedaan, dat
voortaan maar te laten samenvallen
met reguliere verkiezingen. Dat
spreekt mij niet aan, omdat het
voorleggen van een grondwetswijzi–
ging aan de bevolking eigenlijk een
element van volksraadpleging van
groot belang is. De Grondwet is niet
zomaar een wet. Ik moet vaststellen
dat wij de mogelijkheid willen
openlaten, dat de stemming over een
grondwetswijziging niet samenvalt
met een reguliere verkiezing.
Dan kom ik bij een ander punt,
namelijk het enquêterecht voor
minderheden uit deze Kamer. Ik
refereer aan het feit dat tot twee keer
toe vanuit onze fractie op dit punt
activiteiten en initiatieven zijn
ondernomen. Wij staan nog altijd
positief tegenover dat idee.
Misschien wil een ander, wellicht uit
het parlement, zich over dit idee in
meer wetgevende zin ontfermen. Wij
hebben bepaald begrip voor de
argumenten. Ik verwijs op dit punt
kortheidshalve naar de voorgeschie–
denis in dit parlement.

Tweede Kamer

Voorzitter! Over de positie van de
formateur en de informateur kan ik
kort zijn na alles wat er eerder over
is gezegd. Waar mogelijk moet
snelheid worden betracht. Het zou
nuttig zijn als fractievoorzitters bij
gelegenheid zouden overwegen om
ook het staatshoofd te raden dat de
opdracht van de formateur of de
informateur binnen een bepaalde
termijn wordt afgewikkeld en dat het
regeerakkoord een zekere beknopt–
heid kent, juist om iets meer marge
voor het debat te creëren tussen
kabinet en parlement. Ik kan mij even
goed voorstellen dat aan een
staatshoofd wordt geraden bij de
start van de formatie of de informa–
tie, dat tussentijds verslag wordt
uitgebracht van de stand der
werkzaamheden aan het parlement.
Er valt ongetwijfeld nader van
gedachten te wisselen over de
precieze vormgeving.
Dan kom ik bij het belangrijke
element - zeker in de laatste jaren,
maar eigenlijk nog veel langer - van
de verhouding tussen deze Kamer en
de Kamer aan de overzijde. Ik
verneem graag van het kabinet welke
bedoeling de Eerste Kamer precies
heeft met het overleg. Ik heb
namelijk begrepen dat men daar ook
graag opvattingen wil inwinnen. Ik
weet niet of die al zijn ingewonnen
dan wel dat dit later gebeurt. Ik heb
er op zichzelf geen bezwaar tegen als
nog eens zorgvuldig op de hand
wordt gewogen wat er uit het
gesprek met de Eerste Kamer komt.
Men kent onze aanvankelijke
opvatting. Er was in de laatste jaren
sprake van complexe wetgeving. Wij
hebben op zichzelf begrip voor het
feit dat vanuit de Eerste Kamer zo nu
en dan op concrete punten bepaalde
bezwaren naar voren komen, die
misschien later in het proces zijn
opgekomen, die eerder nog
onvoldoende aandacht hebben
kunnen krijgen en die niet aanstonds
tot de afwijzing van een wetsvoorstel
hoefden te leiden. Mijn primaire
reactie is dan: dat is een aanvulling
op de mogelijkheden van aannemen
of verwerpen, in die zin dat de
Tweede Kamer een soort herkansing
krijgt. Maar dat is het dan ook. Mijn
fractie wil echter ook vernemen wat
de regering meeneemt in de
besprekingen met de overzijde. Dat
geldt ook voor de suggestie die
collega Jurgens doet in het tweede
deel van zijn motie op stuk nr. 81. Hij
stelt voor om nog eens na te gaan of
er niet een vorm van geschillen–

beslechting kan zijn tussen Eerste en
Tweede Kamer, indien er een nader
gedefinieerd onderwerp is. Hij vraagt
in zijn motie ook om een bepaalde
studie daarnaar. Het gaat er ook hier
niet om, de zaak vooruit te schuiven.
Het is inderdaad belangrijk dat dit in
een ontspannen situatie met de
Eerste Kamer nader wordt bespro–
ken. Of dat via de techniek van de
verenigde vergadering of op een
andere manier moet, is natuurlijk
nader te bespreken. Mijn fractie heeft
er geen eindopvatting over. Zij vindt
het wel belangrijk dat het element in
de beschouwing wordt meegeno–
men. Onze concrete vraag is dan ook
of het kabinet deze suggestie in de
beschouwingen wil betrekken.
Daarbij geef ik op voorhand de
waarschuwing mee dat wij niet als
het ware in een permanente
onderhandeling moeten komen met
de Eerste Kamer.
Ik kom bij het parlementair
toezicht op de internationale
verdragen en de besluiten. Ik spreek
een zekere voorkeur uit voor hetgeen
de collega's Van Traa en De Hoop
Scheffer eerder naar voren hebben
gebracht. Misschien mag ik u,
voorzitter, vragen om nog aan te
geven wat u aansluitend voor de
Kamer in petto heeft waar het gaat
om de ondersteuning van ons
parlementaire werk op dit punt. Dat
is belangrijk.
Dan is er het punt van het
meervoudig districtenstelsel. Wij
denken dat alles bijeen genomen de
situatie niet wezenlijk kan veranderen
binnen hetgeen de Grondwet nu, na
langdurige discussie, bepaalt als je
een niet al te hoge kiesdrempel wilt
hebben en een evenredige vertegen–
woordiging wilt houden. Ik denk
bovendien dat iets meer regio–
binding ook vanuit de politieke
partijen kan worden bevorderd.
Sinds de start van het debat heb ik
zelf de kwestie van het opstellen van
een lijst mogen meemaken. Mijn
waarneming is dat er wel degelijk
mogelijkheden zijn, ook binnen een
politieke groepering, om op het
regio-element te letten. Bovendien
ben ik blij dat in dit debat de positie
van de voorkeurstemmen meer
betekenis heeft gekregen. Ik ben een
beetje in verwarring over de motie
die collega Willems op stuk nr. 84
aan ons heeft voorgelegd. Er zou bij
voorkeurstemmen een kiesdrempel
van 10% moeten worden gehaald.
Misschien moet dat iets hoger zijn; ik
heb daar nog geen eindoordeel over.
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Een drempel van 10% lijkt mij wat
laag, ook lettend op de bijlagen bij
de studie die ons is overgelegd.
De heer Van Mierlo (D66): Ik kom
even terug op het districtenstelsel.
Collega Brinkman zegt dat het ook
via de partij-organisatie kan worden
geregeld. Dat is wezenlijk anders. De
partij-organisatie heeft een afnemend
gezag bij de kiezers. Dat zie je met
een enkele uitzondering in de cijfers
van teruglopende ledenaantallen. Het
is een kenmerk van deze tijd. De
partij als zodanig spreekt de mensen
niet aan. Wij gaan steeds meer naar
een kiezersdemocratie toe. Boven–
dien kun je het dagelijks horen, waar
je ook komt. De volksvertegenwoor–
diger moet hier zitten omdat die
mensen daar gezegd hebben dat zij
willen dat hij hier gaat zitten. Dan
zijn ze over en weer ten opzichte van
elkaar aanwijsbaar geworden. De
heer Brinkman heeft het over het
creëren van een regiobinding, maar
dat kamerlid uit Limburg zit er dan
net zo goed vanwege een stem uit
Leeuwarden. Zolang je de kiezers
overal laat zitten, zitten ze in termen
van verantwoording eigenlijk
nergens.
De heer Brinkman (CDA): Ik heb
recent een andere ervaring opgedaan
met het opstellen van een lijst. Alle
partijen worstelen met het evenwicht
tussen regionale kandidaten en
nationale kandidaten. Alle partijen
zijn op zoek naar mensen die
herkenbaar zijn, herkenbaar in de zin
van een achterban, sectoraal,
regionaal of anderszins bepaald. Het
gaat om mensen wier standpunten
de kiezers bekend voorkomen, wier
cultuur of sociologische achtergrond
de kiezers bekend is. Op grond
daarvan krijgen zij het vertrouwen.
Daar letten partijen wel degelijk op.

voortdurend zoeken van evenwicht
is. Nu eens zijn er wat meer
regionale elementen, dan zijn er wat
meer nationale elementen. Het is
duidelijk dat de laatste tijd verschil–
lende politieke groeperingen bezig
zijn om de herkenbaarheid in de
breedte van maatschappelijke
sectoren te verbeteren. Ik ontken de
stelling van de heer Van Mierlo dat
de kiezer zich per definitie niet zou
herkennen in het hele proces van het
zoeken van kandidaten.
De heer Van Mierlo (066): Ik wijs
op het voorbeeld van in ieder geval
één grote partij, de PvdA, die juist
deze benadering heeft opgegeven.
De PvdA heeft het regionale accent
heel lang gehad en heeft zich daar
juist nu min of meer van losgemaakt.
Gezien het feit dat wij met dit stelsel
zitten, is dat niet zo verschrikkelijk
oniogisch. Ook in mijn partij doen
wij ons best aandacht te geven aan
bepaalde regio's. Dat is echter een
wezenlijk ander iets dan wanneer je
een systeem hebt waarin er als het
ware sprake is van een persoonlijke
legitimatie van een aanwijsbare
groep mensen aan één volksverte–
genwoordiger. Je krijgt daarmee een
ander type volksvertegenwoordiger.
Hij wordt uitgekozen om die mensen
daar over te halen om op hem te
stemmen. Het is onvergelijkbaar.

De heer Brinkman (CDA): Nee, dat
ben ik absoluut met u oneens. Wij
pretenderen een brede volksbewe–
ging te zijn. Wij proberen in de
verschillende sociologische groepen
van de samenleving kandidaten te
vinden. Ik moet ontkennen dat het
alleen om de zogenaamde
A-kandidaten zou gaan. Het geldt
echt voor alle kandidaten voor zo'n
fractie. Ik idealiseer niet. Wie de
geschiedenis van het opstellen van
lijsten nagaat, ziet dat het een

De heer Brinkman (CDA): Er zijn
ongetwijfeld ook nadelen aan
fractievorming verbonden, maar u
zult toch niet willen ontkennen dat
het een groot voordeel is dat men,
hoe verschillend van herkomst ook,
als het ware probeert over zijn eigen
schaduw heen te stappen om
vervolgens in een fractie en in het
parlement tot een gezamenlijke
opinie te komen? Ik vind het niet de
grootste charme van een individuele
volksvertegenwoordiger om hier een
eigen oordeel te ventileren, hoezeer
dat ook gelegitimeerd is door een
regio of door een sector. Ik vind het
wel de grootste charme van een
volksvertegenwoordiger dat hij of zij
zich probeert te voegen in dat
moeizame proces van het bereiken
van consensus en het vormen van
een opinie, waarbij men op een
gegeven moment tot een gezamen–
lijk oordeel komt. Het is een
afweging van belangen; van
regionale, sectorale en andersoortige
belangen. Ik proef in uw woorden
een soort heimwee - overigens in de
goede zin van het woord - naar een

Tweede Kamer

Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

De heer Van Mierlo (D66): Het gaat
dan om de zogenaamde kanjers.

systeem waarin een mijnheer of een
mevrouw volgens een bepaalde
procedure wordt gekozen en dan
verantwoording schuldig is aan zijn
of haar kiezers. In de Kamer zitten
toch geen 150 individuele volksverte–
genwoordigers?
De heer Van Mierlo (D66): Die
richting zouden wij meer op moeten.
Die gedachte zit er inderdaad achter.
Natuurlijk, er zullen altijd partijen
zijn, maar er is hier veel meer van
dat individuele element nodig. In
veel sterkere mate zullen hier 150
mensen moeten zitten met een hun
eigen mening die zij voortdurend
moeten toetsen aan hun eigen
electoraat. Dan zal uiteraard ook in
fractie-overleg geprobeerd worden,
het met elkaar eens te worden. Er zal
dan echter veel vaker verdeeld
gestemd worden. Er zullen partij–
standpunten zijn waarvan volksverte–
genwoordigers zullen zeggen: dat
verkoop ik niet aan mijn aanwijsbare
achterban. Dat is ook goed, want dan
moet de betrokkene dat standpunt
ook niet hebben.
De heer Brinkman (CDA): Maar
collega, u zult toch erkennen dat het
zijn waarde heeft - en wat mij betreft
een grote waarde - dat je in een
parlementair debat ook probeert,
elkaar te vinden. Dat gaat soms met
stemverheffing en soms zeggen wij
dat iemand het echt verkeerd heeft
begrepen, maar feitelijk proberen wij
in het gesprek met het kabinet elkaar
ervan te overtuigen dat er iets meer
is te behartigen dan alleen een
individueel belang. Ik heb het dan
niet over het belang van persoon
Jansen, maar over het belang dat
persoon Jansen definieert als het
belang van de groep die hij
vertegenwoordigt.
De heer Van Mierlo (D66): Laten wij
eerlijk zijn. Er wordt iedere dinsdag
bloksgewijs gestemd. Het komt zeer
zelden voor dat een enkeling afwijkt
van het fractiestandpunt, laat staan
dat er meer fractieleden zijn die dat
doen. Wij weten ondertussen dat er
in het fractie-overleg over sommige
onderwerpen nauwelijks een
meerderheid voor het uiteindelijke
standpunt was. Je kunt dan zeggen
dat dit onze methode is en dat niet
de mensen tellen maar het blok. Ik
vind dit echter een verziekt element
van ons systeem. Het bloksgewijze
denken, waaraan alles wordt
opgeofferd, is een depersonalisering
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en in zekere zin sen ontmenselijking
van de politiek. Ik wil dit doorbreken.
U hebt een systeem waarin u zoveel
mogelijk probeert, de gedachte van
een districtenstelsel te benaderen,
maar u merkt dat dit helemaal niets
uitmaakt voor het stemgedrag.
De heer Brinkman (CDA): Er zijn
twee wezenlijke meningsverschillen.
U refereert aan het bloksgewijze
stemmen op dinsdag. Daar is echter
een volledig proces van meningsvor–
rning aan voorafgegaan, waarbij de
argumenten over en weer zijn
gewogen. Dit gebeurt binnen fracties
en ongetwijfeld ook tussen fracties,
want er wordt informatie ingewon–
nen voordat dat meningsvorming
plaatsvindt. Dat ontkent u volgens
mij. Daarnaast lijkt het erop dat u het
ideaal vindt dat mensen tot de
laatste snik vechten voor hun
individuele mening. Mijn opvatting
over politiek bedrijven is de
volgende. Ik heb het daarbij eerst
over de eigen fractie, daarna over de
coalitie en vervolgens over het
gehele parlement. Je moet je
proberen in te leven in de argumen–
ten van anderen en vervolgens moet
je uit je "ik" naar "wij" zien te
komen. Dat is een wezenlijk verschil.
De heer Van Mierlo (D66): Ik wil
fractieverbanden of partijsegmenten
in de Kamer niet ontkennen. Er zal
altijd sprake zijn van een aanpassing.
Ik zeg dat het door mij gewenste
element in te sterke mate onder–
vertegenwoordigd is in ons. Ik heb
gevraagd: waarom gedragen wij ons
zoals wij ons gedragen. Een vraag
die bijna nooit gesteld wordt. Het
antwoord daarop is dat dit systeem
niet anders kan dan leiden tot die
blokvorming. Het is onderdeel van
een heel syndroom van aspecten die
wij eigenlijk niet wenselijk vinden.
Het helpt niet om met elkaar af te
spreken, wat persoonlijker te worden
om een verandering te bewerkstelli–
gen, want dat zal niet lukken. Het
systeem brengt ons ertoe en dan
zullen wij het systeem moeten
veranderen.

aantal mensen. Er wordt wel degelijk
naar de argumenten over en weer
geluisterd. Ik zie collega Lankhorst
nee schudden. Het zal de ene keer
beter lukken dan de andere keer,
maar mijn ervaring als parlementa–
riër en in de jaren dat ik minister
mocht zijn, is dat die persoonlijke
argumentatie en afweging wel
degelijk een rol hebben gespeeld. Ik
vind het eerlijk gezegd iets te
zwart/wit geformuleerd dat de
persoon als het ware voortdurend
onder water wordt gehouden.
De heer Van Mierlo (D66): Goed, ik
ga er niet verder op in, want wij
vervallen nu in herhalingen.
De heer Lankhorst (Groen Links): Ik
ben het op een paar punten met de
heer Brinkman eens. Bijvoorbeeld op
het punt waarover de heer Van
Mierlo sprak met betrekking tot het
feit dat leden van een fractie op
dinsdag allemaal hetzelfde stemmen.
Daar kunnen wij volgende week
dinsdag verandering in aanbrengen.
D66 zou het goede voorbeeld kunnen
geven. Dat doet D66 ook al die jaren
niet.
De heer Van Mierlo (D66): Dat vind
ik een flauw argument. Het is een
gegeven dat het gedrag van de een
het gedrag van de ander oproept. Je
zou niet eens overeind blijven. Ik heb
meegemaakt, lang geleden, dat de
CHU het wel eens bestond om
verdeeld te stemmen. Het algemene
oordeel van iedereen was dat de
CHU niet eens een politieke partij
was. De partij was krachteloos in het
debat. Een mens kan zich nu
eenmaal niet permitteren om te
ontsnappen aan een dominerende
cultuur. ledere fractie doet het. Ook
uw fractie. ledere fractie doet het
zolang er een systeem is waarin er
concurrentie tussen fracties is en je
als het ware je slagkracht verliest
doordat je voortdurend verdeeld
stemt en je niets aantrekt van die
cultuur.

wij ook naar onszelf, naar onze eigen
fractie moeten kijken als wij de zaak
willen veranderen. Je hoeft echt niet
uit een regio te komen om te kunnen
zeggen: ik kan natuurlijk een
zelfstandige opvatting hebben.
Wat dat betreft ben ik het niet
eens met de heer Brinkman. Ik vind
dat er in dit parlement te veel
gepoogd wordt de kamerleden mee
te laten iopen in de fracties. Ik heb
het voorbeeld gegeven van
kamerleden die niet meer terugko–
men. Opeens hoor je ze heel moedig
zeggen dat zij namens hun fractie
opmerkingen hebben moeten maken
die zij helemaal niet hadden willen
maken. Dan zijn wij toch te ver
doorgeschoten. Natuurlijk geldt niet
als hoogste waarheid in het
parlement dat alleen de individuele
mening van een kamerlid telt. Die
mening moet getoetst worden aan
de fractie, maar het moet ook
mogelijk zijn om binnen zo'n fractie
verschillende standpunten in te
nemen en die in dit huis tot
uitdrukking te brengen. Dus volgens
mij zit de waarheid wat meer in het
midden tussen de mening van de
heer Van Mierlo en die van de heer
Brinkman.
Ik heb nog een andere vraag aan
de heer Brinkman. De heer Brinkman
sprak over de motie-Willems op stuk
nr. 61 met betrekking tot de
voorkeurstemmen. Die motie is wat
ruimer opgesteld en de 10% wordt er
niet meer in genoemd. Ik neem aan
dat de motie daardoor voor de heer
Brinkman aantrekkelijker geworden
is.
De heer Brinkman (CDA): Ik wil de
motie in ieder geval vanuit een
positieve grondhouding bekijken. Ik
heb de definitieve tekst echter nog
niet gezien.

De heer Brinkman (CDA): Toch nog
een ander element. U weet dat er in
dit huis tal van vergaderingen
worden gehouden - UCV's,
mondelinge overleggen etc. - waarin
wij in wat kleinere gezelschappen
bijeenkomen en waarin niet op
voorhand gezegd wordt: ik vind dat
zo als woordvoerder namens een

De heer Lankhorst (Groen Links):
Ja, maar ik sprak de heer Brinkman
niet toe zoals u dat deed op dit punt.
Ik sluit mij zelf trouwens nooit
buiten. Wel valt mij op dat u, altijd
als een opmerking wat dichter bij
uzelf komt, de discussie dan opeens
flauw begint te vinden. Dat valt mij
vaak op. Als het om uw eigen fractie
gaat, zegt u al gauw: dat is een
flauwe opmerking. Het lijkt mij dat

De heer Van Mierlo (D66): Naar
aanleiding van de opmerkingen van
de heer Lankhorst wil ik een kort
weerwoord geven. Als ik zeg dat hij
een flauw argument aanvoert, bedoel
ik daarmee niet dat ik dat vind omdat
het over D66 gaat. Deze opmerking
valt onder de categorie van verwijten
die D66 vaker worden gemaakt,
zoals: als jullie voor een districten–
stelsel zijn, waarom laten jullie je
dan kiezen via de evenredige
vertegenwoordiging en als jullie voor
een gekozen formateur zijn, waarom
doen jullie dan zelf mee aan een
kabinetsformatie zonder gekozen
formateur? Het is van die orde. Je
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kunt alleen in theorie zeggen dat een
fractie vrij is om zich hier los van de
bestaande cultuur tot een eigen
opstelling te brengen. In theorie
heeft de heer Lankhorst daarin gelijk.
In de praktijk kan niemand dat, ook
zijn fractie niet.

verkiezingscampagne. 80% van de
tijd! En dat heb ik totaal gemist bij
de andere fracties. Ik heb niet meer
voor ogen wat de fractie van de heer
Lankhorst heeft gedaan.

De heer Van Mierlo (D66 ): Daar
moet ik tegen protesteren. Ik kan
zeggen dat ik ongeveer de enige ben
geweest, die 80% van zijn tijd heeft
besteed aan het debat en niet aan de

De heer Brinkman (CDA ):
Voorzitter! Ik breng nog drie punten
naar voren. In de eerste plaats vraag
ik aan het kabinet wanneer wij de
wijziging van het Reglement van
orde voor de ministerraad tegemoet
mogen zien. Ik begrijp, dat op dit
punt afrondende conclusies zijn
getrokken.
In de tweede plaats, voorzitter, wil
ik een vraag aan u stellen. Mijn
fractie vindt het wetgevingsproces
van buitengewoon groot belang. Op
dit punt heeft het kabinet een
belangwekkende aanbeveling gedaan
onder de titel "Voortvarend
wetgeven". Daarin is heel veel
belangwekkends te lezen. Ik noem
bijvoorbeeld de actiepunten 1 en 16
t/m 25. Die gaan het kamerwerk
rechtstreeks aan. Wij vinden het van
belang dat er wat meer nadruk komt
te liggen op het wetgevingswerk en
op het inhoudelijke overzicht van de
rechten en plichten van burgers. Nu
wij het hebben over het betrekken
van burgers bij ons werk en wij ons
meer inleven in hetgeen burgers
raakt, meen ik dat het element van
wetgeving verdere versterking en
meer van onze aandacht behoeft.
Mag ik u vragen wanneer de
behandeling van dit rapport en de
verschillende actiepunten kan
plaatsvinden?
In de derde plaats maak ik nog
een opmerking over wetgeving in de
richting van het kabinet. Kan het
kabinet al iets zeggen over het
belangrijke werk van de heer
Kortmann op het gebied van
deregulering? Dat heeft natuurlijk
ook te maken met het wetgevings–
proces.
Ik zeg collega Schutte graag toe
dat wij ook zullen blijven bij onze
opvatting over de positie van de
Nederlandse taal in de Grondwet.
Naar ik meen, dienen wij eerst af te
wachten wat het kabinet hierover te
melden heeft.
Voorzitter! Ik zeg u veel dank. Dat
klinkt kort en bondig, maar ik meen
het. Hieraan wil ik een praktische
vraag verbinden. Aan het eind van
dit debat kunnen wij veel conclusies
trekken, althans, dat mag ik hopen.

Kunt u die overzichtelijk presenteren
aan de Kamer en de bevolking?
Daardoor hebben wij niet alleen een
overzicht van hetgeen wij hebben
gedaan. Het vormt ook een opdracht
waaruit blijkt hoe wij daar verder
mee om moeten gaan.
Ten slotte hoop ik dat uit mijn
bijdrage namens onze fractie is
gebleken, dat wij van oordeel zijn dat
wij hier met elkaar een bijdrage
hebben geleverd aan een verdere
verbetering van de procedures die
kunnen leiden tot een verbetering
van de verhouding tussen overheid
en burger. De vraag of het dan ideaal
wordt, durf ik niet op voorhand te
beantwoorden. Het blijft immers
mensenwerk.
Ik wil in ieder geval nog het
volgende tegen de heer Van Mierlo
zeggen. Ik ben er niet zo zeker van of
hij in zijn beschouwingen niet te veel
redeneert vanuit het idee dat de
overheid beter moet gaan functione–
ren. Hij had het over de ruimte die
wij als politici als het ware wegne–
men van de kiezers, van de burgers.
Is het niet zo dat veel van de
debatten van de laatste jaren gaan
over de wezensvraag hoe ver de
invloed van de overheid op tal van
terreinen in het private domein reikt?
Dat was in de vorige coalitie zo en
dat is in deze coalitie ook zo. In
essentie praat men dan over de
vraag hoe serieus men de kiezer
neemt. Ik doel er dan niet op dat de
burger een keer in de zoveel jaar wil
kiezen of tussentijds inspraak wil
leveren, maar gewoon op de vraag
hoe serieus wij de burger nemen als
het gaat om de wezenlijke verant–
woordelijkheid die ieder mens,
iedere instelling en ieder bedrijf
eigenlijk zouden mogen hebben. Nu
kan men zeggen dat het een wat
verouderde opvatting is, een
opvatting van soevereiniteit in eigen
kring en van subsidiariteit. In diepste
wezen gaat het daar echter om in de
kerntakendiscussie en in de discussie
over bezuinigingen. Elke keer stellen
wij dan de zeer ideële vraag of wij
bereid zijn de burger wat meer voor
vol aan te zien nu wij in de loop der
jaren zoveel geïnvesteerd hebben in
zelfstandigheid, mondigheid en
opleiding. Zou het dan ook niet goed
zijn om wat meer ruimte te laten, en
dan niet alleen aan de geletterde
burger? Ik spreek daarbij diegenen
aan die in dit debat hebben gezegd
dat wij ons om één ding zorgen
moeten maken en dat is dat wij een
elitedemocratie dreigen te worden.
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De heer Lankhorst (Groen Links ):
Mijn fractie doet dat wel eens. En
wat mij betreft, doen wij dat nog
vaker. Daar ben ik een groot
voorstander van.
Het volgende valt mij bij de heer
Van Mierlo echter vaak op. Dat meen
ik echt en dat moet ik nu maar eens
zeggen ook. Hij komt met grote
verhalen, maar de kleine dingen wil
hij soms niet veranderen. Wij
overwogen bijvoorbeeld om de
algemene beschouwingen in de
week van Prinsjesdag te houden. Alle
fractievoorzitters waren ervoor, maar
de heer Van Mierlo stelde als enige
voor, dat nu maar niet te doen en het
uit te stellen naar een volgende keer.
Wij kunnen toch ook beginnen met
heel kleine praktische dingen? Ik zou
het prettig vinden als D66 dat ook
gewoon deed. Als hij die kleine
stapjes ook steeds neemt, komt zijn
wat verdergaand verhaal bij mij in
ieder geval wat beter over.
De heer Van Mierlo (D66 ): Ik heb
die kleine stap ook gedaan.
De heer Lankhorst (Groen Links ):
Maar met zeer veel moeite.
De heer Van Mierlo (D66 ): Zeker, ik
was er niet voor. Eerlijk gezegd, ben
ik ook maar half tevreden met het
resultaat ervan. Ik meen dat wij bij
de algemene beschouwingen bijna
niets hebben gedaan aan de politieke
behandeling van de begroting voor
1994. Wij hebben een voorschot
genomen op de verkiezingen, maar
wij hebben niet gedaan wat van ons
werd verwacht. Ik meen dat het
parlementaire debat op dit punt te
kort schoot.
De heer Lankhorst (Groen Links ):
Ook op dit punt moet je dan zeggen:
de heer Van Mierlo was er zelf bij en
leverde daar een forse bijdrage aan.
En nu vindt hij dat het niet goed

De heer Lankhorst (Groen Links ):
Dat is dan in ieder geval jammer.
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Het valt nog mee, maar er zijn
signalen dat wij velen niet meer
bereiken. Het is de vraag of dat altijd
met de verbetering van aanwijzings–
procedures van burgemeesters,
formateurs en minister-presidenten
zal verbeteren. Ik denk dat wij ons
wezenlijk de vraag moeten stellen
met welke vormen van beleid wij die
burgers bereiken, of die nu in de
Schilderswijk wonen of in Katend–
recht. Ik hoop met deze kleine
duiding duidelijk te maken dat voor
mij democratie meer is dan een
elitedemocratie.

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Het is al weer goed vier
jaar geleden - de tijd gaat snel - dat
een meerderheid van de Kamer het
Presidium bij motie verzocht om een
voorstel te doen ter nadere
uitwerkmg van suggesties met
betrekking tot mogelijke vernieuwing
op staatkundig, bestuurlijk en
staatsrechtelijk terrein. Wij zijn nu
toe aan een afrondend debat, nadat
in de achter ons liggende jaren,
maanden en weken op allerlei
deelterreinen reeds de nodige
debatten zijn gevoerd.
De vraag dringt zich wel op wat
nog de meerwaarde van dit debat is.
Bij de behandeling van de
vraagpuntennota van de commissie–
Deetman in maart 1991 en recent bij
de bespreking van de diverse nota's
die een aantal commissies van
binnen en buiten dit huis ons hebben
aangeleverd - waarvoor dank en
respect - is naar mijn wijze van zien
door zowel parlement als kabinet
alles wel zo'n beetje gezegd. Er zijn
moties ingediend en bij de stemming
zal blijken wat nu de concrete
effecten zijn van alle gevoerde
discussies. Ik kan mij nauwelijks
voorstellen - dat ook op grond van
wat ik vanavond weer heb gehoord dat in dit afrondende debat nog echt
nieuwe suggesties boven water
komen dan wel dat ingenomen
standpunten in belangrijke mate
zullen wijzigen. Als het aan mij ligt,
dan worden aan het vraagstuk van
de noodzakelijke, staatkundige,
bestuurlijke en staatsrechtelijke
vernieuwing, niet meer woorden vuil
gemaakt dan strikt nodig is in de
hectische vergaderweken die wij
gebruikelijk in de maand december
beleven.
Voorzitter! Ik kom tot die
opstelling omdat er naar mijn vaste

overtuiging aan de ene kant meer
dan royaal tegemoet gekomen is aan
de wens van de fractie van D66 om
een nader onderzoek te doen naar
mogelijkheden die de relatie
kiezer-gekozene kunnen verbeteren,
terwijl aan de andere kant nu wel
duidelijk is dat ingrijpende vernieu–
wingen in het bestuurlijk bestel niet
zullen plaatsvinden. De stellingen die
de onderscheiden fracties vorige
week en de weken daarvoor hebben
ingenomen, zijn in dezen duidelijk
genoeg. Ik val de binnenkort bij het
Algemeen Dagbiad vertrekkende
politiek commentator Leo van Atten
bij als hij in zijn krant van zaterdag
jongstleden schrijft: "Hoewel
fractievoorzitters en kabinet volgende
week nog een ronde hebben te gaan,
staat nu al vast dat ingrijpende
staatsrechtelijke hervormingen de
eerstkomende jaren geen schijn van
kans maken. (...) De oogst aan
politieke vernieuwingen op basis van
rapportages uit de commissie–
Deetman is miniem." In soortgelijke
bewoordingen kwam de chef van de
parlementaire redactie van het
Reformatorisch Dagblad, Piet van de
Breevaart, tot zijn conclusie: "De drie
debatten in de Tweede Kamer
hebben duidelijk gemaakt dat de
berg een muis heeft gebaard. Er
werd hoog ingezet, er zijn verstrek–
kende voorstellen gedaan, maar het
resultaat is in vergelijking met de
inzet en de voorstellen pover. Ook
zoiets vergroot de geloofwaardigheid
van de politiek niet."
Met het citeren van deze politieke
commentatoren ben ik wel selectief,
maar niet eenzijdig. Er zouden
zonder moeite nog meer en zelfs
krassere uitspraken kunnen worden
gedaan over de flop die met name
D66 ten deel valt. Alle stokpaardjes
met betrekking tot ingrijpende
vernieuwing op staatkundig,
bestuurlijk en staatsrechtelijk gebied
kunnen, naar ik aanneem, nu wel
definitief op stal worden gezet. Het
zou mij niet verbazen wanneer D66
achteraf spijt zou hebben van het feit
dat men in 1989 zo nadrukkelijk op
onderzoek naar mogelijke vernieu–
wingen heeft aangedrongen. Als
volgend jaar mei de verkiezings–
uitslag spoort met de prognoses van
de laatste jaren, zou D66 in de
volgende kabinetsperiode wellicht
meer politiek gewicht in de schaal
kunnen leggen dan nu. Ik ben er
overigens niet rouwig om dat het nu
is gelopen zoals het is gelopen. Het
lijkt immers niet reëel, te verwachten

dat D66 het volgende jaar wederom
met alle door de democraten
voorgestane vernieuwingen zal
komen, al deed de heer Van Mierlo
eerder in dit debat anders vermoe–
den. Wij zullen het afwachten.
Voorzitter! Hoe het ook zij, de berg
van gedachten, suggesties en
voorstellen gaat naar verwachting
een muis baren zonder dat er in alle
gevoerde discussies nu zoveel
nieuws aan de orde is gekomen. Veel
herhalingen van oude stellingen, om
nogmaals Van Atten te citeren. Het
za! dan ook niemand verbazen dat ik
in de verste verte geen spijt heb, in
1989 als een van de weinigen de
motie-Van Mierlo c.s. niet te hebben
gesteund. Die motie was erop
gericht, de haalbaarheid van
staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwingen te
onderzoeken. Ik wil echter nogmaals
met nadruk onderstrepen dat uit die
stellingname niet mag worden
afgeleid dat de RPF op geen enkel
terrein van verandering of vernieu–
wing wil horen. Dat is absoluut niet
juist. Bij het onderzoek naar
ingrijpende vernieuwingen die
bijvoorbeeld aanpassing van de
Grondwet zouden vergen, heeft de
commissie-Deetman ook allerlei
andere zaken bij de kop genomen,
tot en met een nieuwe aanpassing
van de eigen werkwijze. Verschil–
lende voorstellen hebben mijn steun.
Daarnaast zijn ook zaken onderzocht
die al onderdeel van kabinetsbeleid
zijn. Ik denk hierbij aan het saneren
van de adviesorganen volgens "Raad
op maat" en aan het proces van
decentralisatie. Wellicht hebben op
dit punt de verschenen en door de
Kamer overgenomen aanbevelingen
het kabinet een extra stimulans
gegeven, maar echt vernieuwend kan
men deze facetten toch niet noemen.
Voorzitter! De zaak waar het ten
diepste om draait en waar het D66
mijns inziens vooral om begonnen is,
is een verdergaande aanscherping
van de democratische rechtsbeginse–
len. De vertegenwoordigende
democratie, zoals wij die al lange tijd
in ons land kennen, moet in een
samenleving van mondige mensen
meer en meer plaats maken voor een
vorm van basisdemocratie, of welke
term men hiervoor ook wil gebrui–
ken. De grotere betrokkenheid van de
burger bij de besluitvorming zou niet
alleen de relatie tussen kiezer en
gekozene verbeteren maar ook de
legitimiteit van het overheidsgezag
vergroten. Het gaat hierbij om een
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principiële, zo men wil ideologische
discussie, waarbij de verschillende
mens– en maatschappij–
beschouwingen aan de orde komen,
althans aan de orde zouden moeten
komen. Liggen bron en legitimiteit
van het gezag bij God de Schepper
of bij de mens als zelfstandig
handelend en beslissend wezen?
Deze vraag heeft ook collega Van
Mierlo ter tafel gebracht en hij weet
dat niet alleen de heer Schutte maar
ook anderen in dit huis de opvatting
onderschrijven die de heer Schutte
naar voren heeft gebracht.
Ik denk dat het goed zou zijn
wanneer in dit debat de onderschei–
den ideologische opvattingen beter
in beeld zouden komen dan tot nu
toe is gebeurd. Redenerend op grond
van principiële opvattingen kan in elk
geval de schijn worden vermeden
dat het al dan niet afwijzen van
bepaalde vernieuwingsvoorstellen
valt terug te voeren tot partij– of
groepsbelang. In aansluiting op wat
ik de vorige week heb gesteld over
de legitimiteit van het overheids–
optreden, wil ik deze gelegenheid te
baat nemen om met een enkele zin
de opvatting van de RPF weer te
geven met betrekking tot de
onderscheiden verantwoordelijkhe–
den die enerzijds de overheid en
anderzijds de burger c.q. de kiezer
heeft. In de binnen de kring van mijn
politieke stroming opgestelde nota
"Reformatorische staatsvisie" staat
de volgende volzin over de verhou–
ding tussen bestuur en burger: "In
de reformatorisch-christelijke
benadering zal de Staat moeten
worden omschreven als een in
goddelijke ordening gewortelde
publieke rechtsgemeenschap van
overheid en burgers op bepaald
territoor, waarbinnen de overheid
gezagsdrager bij de gratie Gods is en
de burgers ontzagbieders zijn en
waarbij de overheid in de uitoefening
van het gezag met uitsluiting van
ieder ander de zwaardmacht heeft
om haar taak zonodig met dwang uit
te oefenen."
Voorzitter! Het geciteerde is
natuurlijk geen nieuwe vinding maar
een oude waarheid in een nieuwe
jas. Het is de echo van wat eerder
werd gezegd door mannen als Groen
van Prinsterer, Kuyper en anderen.
Ook bij hen kwam op grond van een
persoonlijk geloof sterk naar voren
dat de overheid bij de gratie Gods
gedragsdrager was en de burger
ontzagbieder.
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De heer Jurgens (PvdA): Voorzitter!
Ik aarzel enigszins of het gaat om de
heer Leerling, zoals hij de vorige
week namens de RPF optrad, dan
wel de heer Leerling, zoals die nu als
fractievoorzitter spreekt.

De heer Leerling (RPF): Ik kom
hierop straks terug, ook in aanslui–
ting op wat wij de vorige week bij
een interruptiedebat hebben
besproken.
Ik kom terug op hetgeen ik zoëven
zei over de gezagsdrager en de
ontzagbieder. Ik las het met zoveel
woorden ook in het basismateriaal
dat mij in de jaren vijftig bij mijn
politieke vorming in de Gerefor–
meerde jongelingsvereniging is
aangedragen en later ook bij de
ARJOS. Sprekend over de legitimiteit
van de overheid werd onderlijnd, dat
de overheid regeert bij de gratie
Gods, door Gods genade het volk ten
goede, opdat de burger een stil en
gerust leven mag hebben. En
daarom mag en moet de overheid
gehoorzaamheid van de burger
eisen, zo werd ons voorgehouden.
Die gehoorzaamheid is dan ook ten
zegen. Zij wordt door het geweten
gevorderd. Een kind dat zijn ouders
ongehoorzaam is en hen daarmee
verdriet doet zou, als de relatie
ouders-kind goed is, zich ongelukkig
voelen. In het desbetreffende
vormingsmateriaal werd geponeerd,
dat "een volk dat ongehoorzaam is
een ellendig volk is. Er is haat,
verbittering en ontevredenheid.
Erkenning van het gezag geeft een
rustig gemoed en zegent de mens en
een volk", aldus de passage die ik uit
het geschrift haalde.
Zou met dat laatste niet de nood
van onze tijd zijn aangegeven? De
vorige week heb ik al geponeerd dat
er geen echte crisis is in de relatie
tussen kiezer en gekozene. Er is
eerder een crisis in de door overheid
en burgers gevormde rechts–
gemeenschap, doordat overheid en
burgers onderscheiden posities en

verantwoordelijkheden niet meer
lijken te weten of er in elk geval niet
meer naar handelen.
Ik durf de stelling aan dat dit een
gevolg is of zeker mede een gevolg
is van het doorwerken van de idee
van de volkssoevereiniteit, waarbij
het onderscheid in ambten,
bevoegdheden en verantwoordelijk–
heden verdwijnt. De idee wordt
gewekt dat de overheid er is om de
volkswil uit te voeren en alleen kan
opereren als er een maatschappelijk
draagvlak is, maar daar gaat het naar
mijn idee mis, wordt er te veel
beloofd om de kiezersgunst te
verwerven, laat men te veel de oren
hangen naar wat, om het zo maar te
zeggen, de straat wenst.
Het gevolg is verbittering en
ontevredenheid, zoals ik zoëven
constateerde. Is deze constatering nu
hetzelfde als waarop minister–
president Lubbers op 4 november bij
de bespreking van de rapporten–
Scheltema en –Wiegel doelde, toen
hij stelde - ik nam er overigens met
instemming kennis van - dat "de
politiek te veel belooft wat zij later
niet kan waarmaken"? Ik citeerde de
Handelingen. De minister-president
liet het bij die constatering, maar zou
hij in dit debat ook durven aangeven
hoe zoiets heeft kunnen ontstaan?
Waren het niet de politici van de
jaren zestig en zeventig die blijkbaar
geloofden in de maakbaarheid van
de samenleving, waarin elk
onderscheid en elk onrecht door
overheidsmaatregelen zou kunnen
worden weggenomen? Is toen de
burger niet met allerlei regelingen,
vooral ook in de sfeer van de sociale
zekerheid, een veel te rooskleurig
beeld van de toekomstige samenle–
ving voorgeschilderd? Droombeelden
die toen zijn opgeroepen zijn nooit
werkelijkheid geworden, maar ik
wacht nog op de eerste politicus die
dat openlijk erkend, er voor mijn part
publiek schuld voor belijdt en
toegeeft onjuist te hebben gehan–
deld, het onjuist te hebben gezien.
Collega Wöltgens is nu niet in de
zaal, maar met wat hij zei duidde hij
iets in die richting. Dat waardeer ik.
Hij heeft gezegd dat hij nu dingen
naar voren brengt die hij een jaar of
tien, vijftien geleden niet zou hebben
gezegd. Ik vind dat een belangrijk
gegeven. Als een bestuurder, een
minister of een parlementslid
openlijk fouten durft toe te geven,
verbetert mijns inziens de relatie
tussen kiezer en gekozene veel
sneller dan door het bedenken van

Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

7 december 1993
TK34

De heer Leerling (RPF): Dat is
hetzelfde.
De heer Jurgens (PvdA): Wij
hadden toen al een discussie over de
zin die u zojuist heeft uitgesproken.
Deze zin laat er, afgezien van het
begrip "volkssoevereiniteit", geen
ruimte voor dat het gezag in
Nederland feitelijk bij de kiezer ligt.
Zou u eens kunnen uitleggen hoe dat
dan wèl zit?
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Leerling
allerlei nieuwe regels en structuur–
tjes. De crisis in de rechts–
gemeenschap los je dan ook niet op
met staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwingen, hoe
belangrijk die ook kunnen zijn.
De vorige week heeft de minister–
president niet ten onrechte gespro–
ken over een noodzakelijke omslag in
de politieke cultuur. Voor alles lijkt
mij een veranderde instelling van
zowel burgers als politici nodig,
waarbij overheid en burger weer een
juist zicht krijgen op de gegeven
posities en verantwoordelijkheden.
Dat vergt ook het nodige van hen die
het overheidsambt moeten bekleden.
Onkreukbaarheid en betrouwbaar–
heid staan daarbij voorop. Politici en
zeker bewindslieden leven in een
glazen huis, dat ook nog menigmaal
letterlijk en figuurlijk in de schijnwer–
pers van de publiciteit staat. Dat is
knap lastig, maar het is inherent aan
het hoge ambt. Politieke ambtsdra–
gers moeten zich als geen ander
bewust zijn, dat zij een dienende
functie vervullen, waarbij zij zich als
geen ander hebben te houden aan
de rechtsregel.
Is het niet tekenend voor onze tijd
van wetsverachting en het najagen
van eigen gewin dat wij nogal eens
worden opgeschrikt door berichten
over bestuurders die in de fout gaan,
door te sjoemelen met declaraties,
niet correct om te gaan met
wachtgeldregelingen etc.? Is het
kabinet het met mij eens dat dit
soort incidenten de relatie tussen
kiezer en gekozene veel meer
schaadt dan de vraag of de burger
wel voldoende invloed heeft op het
beleid? Als dat beleid duidelijk,
rechtvaardig en consistent is, zal dat
door weldenkende burgers worden
aanvaard. Graag heb ik hier een
reactie op.
Een en ander laat onverlet dat wij
bij herhaling moeten zien of
vernieuwingen in staatkundig,
bestuurlijk en/of staatsrechtelijk
opzicht nodig zijn om alle in het
geding zijnde belangen beter te
kunnen dienen en er bovenal voor te
zorgen dat God de grote Schepper
aller dingen ook in het publieke
leven wordt gehoorzaamd en geëerd.
Het hoeft dan geen betoog dat wij
ervan overtuigd zijn dat er op dit
punt heel wat te vernieuwen en te
restaureren is in onze samenleving.
Wanneer staatkundige vernieuwing
een instrument kan zijn tot verster–
king van het verantwoordelijk
burgerschap, verdient dit onderwerp

onze volle aandacht. Dan zullen
voorstellen daartoe, ook wanneer ze
onmiskenbaar voortkomen uit de
door ons verworpen idee van de
volkssoevereiniteit, toch zorgvuldig
moeten worden getoetst. In de
debatten die wij met name in deze
kabinetsperiode aan mogelijkheden
tot vernieuwing hebben gewijd, heb
ik mij tot het laatste steeds gezet. Dat
was althans mijn inzet. Ik wil dat ook
in dit afrondende debat doen.
Het lijkt mij het beste, nog een
enkele kanttekening te plaatsen bij
de ingediende moties, waaruit ook
bepaalde voorstellen naar voren
komen. Ik plaats daarbij de kantteke–
ning dat ik reeds in het debat dat in
maart 1991 met de commissie–
Deetman is gevoerd, een aantal niet
nader onderzochte veranderingen in
de werkwijze van de Kamer heb
gesteund.
Eerst iets over het correctief
referendum. Vorige week heb ik al
duidelijk gemaakt dat de RPF dit
fenomeen als ondeugdelijk afwijst.
De regering blijkt echter wel iets te
zien in het direct raadplegen van het
volk. Kan dat standpunt wat nader
worden onderbouwd? Wat is de
meerwaarde van zo'n volksuitspraak,
als de volksvertegenwoordiging in
volle lengte en breedte heeft
gesproken en beslist? Zit het kabinet
er echt op te wachten dat een
moeizaam door het parlement
geloodst voorstel alsnog wordt
afgeschoten door een volksraadple–
ging? Denk eens aan het WAO–
voorstel. Wat gebeurt er als zich dit
zou voordoen? Kan het kabinet ook
de vertrouwenskwestie stellen? Het
zou toch wat merkwaardig zijn als
het kabinet wèl in het parlement de
vertrouwenskwestie stelt, maar die
zware consequentie niet zou kunnen
verbinden aan een uitspraak van het
volk. Als het kabinet aftreedt na het
houden van een referendum, is er
geen conflict met de Staten–
Generaal. Kortom, ik zou een nadere
toelichting van het kabinet willen
hebben over het open houden van
de mogelijkheid van een correctief
referendum, al is vorige week reeds
gebleken dat het invoeren van een
dergelijk referendum niet op
voldoende steun in dit huis kan
rekenen. In aansluiting op het
interruptiedebatje dat ik vorige week
had met de collega's Schutte en
Jurgens onderstreep ik nogmaals dat
het invoeren van een referendum
verder gaat dan het accepteren van
volksinvloed. Ik erken dat het niet

eenvoudig is, precies aan te geven
waar volksinvloed overgaat in
volkssoevereiniteit. Ten principale
blijf ik echter van mening dat het
volk, de kiezer dus, zijn invloed kan
aanwenden om een volksvertegen–
woordiging te kiezen die zonder last
de taak heeft, het regeringsbeleid te
controleren en, waar nodig, te
corrigeren. De beslissingen vallen
evenwel in gemeen overleg tussen
regering en Staten-Generaal en zij
kunnen niet onderworpen worden
aan een eindoordeel van het volk dat
ontzag verschuldigd is aan de
overheid. Het volk regeert in mijn
opvatting niet.
Het lijkt mij een goede zaak als de
Eerste Kamer een terugzendrecht
krijgt, waardoor de novellenstroom
kan worden ingedamd. Het moet dan
wel zo zijn dat de Eerste Kamer het
laatste woord behoudt. Het is wel te
hopen dat de senaat op gepaste
wijze gebruik zal maken van het
terugzendrecht en dat hij de Tweede
Kamer niet te snel verwijt dat
onzorgvuldige wetgeving is
gepleegd. Het kan haast niet anders
dan dat de kwaliteit van de wetge–
ving lijdt onder de druk van het
vinden van een compromis. Dat is
altijd nodig als je met minderheden
moet werken.
Vorige week is de minister–
president naar mijn mening nog wat
terughoudend geweest over zijn
oordeel over de rol die de Eerste
Kamer zich langzamerhand in ons
staatsbestel aanmeet. Kan hij daar
nog iets meer over zeggen? De
vergelijking tussen Tweede en Eerste
Kamer wordt immers steeds
duidelijker.
Ten slotte nog enkele korte
opmerkingen. In de debatten over
decentralisatie en over de rapporten–
Scheltema, –De Koning en –Wiegel
heb ik al laten weten, tegen de
meeste voorstellen geen bezwaar te
hebben, al lijkt het mij niet verstan–
dig om het projectministerschap in
het leven te roepen. Evenmin zie ik
voordelen in het meer horen van
ambtenaren door het parlement. Een
aantal zaken die het kabinet
regarderen, laat ik graag over aan
hen die tot regeren geroepen zijn.
De benoeming van de burgemees–
ter moet blijven zoals zij is. Als het
kabinet meer directe invloed van de
gemeenteraad wil, zal dat op termijn
dan ook leiden tot een andere wijze
van benoeming van de commissarïs
van de koningin? Intussen ben ik de
minister-president er erkentelijk voor
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dat hij zich op krachtige wijze heeft
verzet tegen het verkiezen van de
kabinetsformateur. Positief eindigend
stel ik dat het een goede zaak is als
de voorkeursdrempel voor verkiezing
van leden van de Tweede Kamer
wordt verlaagd. Overigens vraag ik
het kabinet, nog eens duidelijk aan te
geven welke visie het kabinet op dit
punt heeft en tot welk percentage de
drempel moet worden verlaagd. Ik
ben er ook hartelijk voorstander van
dat de positie van de burgemeester
wordt versterkt door het aanscher–
pen van artikel 172 van de Gemeen–
tewet.
Met dit debat komt de zogeheten
vraagpuntendiscussie tot een einde.
Er is erg veel werk verzet. Ik heb al
gezegd dat ik een ieder die hieraan
een bijdrage heeft geleverd, mijn
complimenten maak. Op velerlei
manieren is nagegaan of staatkun–
dige, bestuurlijke dan wel staatsrech–
telijke vernieuwingen nodig zijn. Er is
veel onderzocht; er is veel gepraat.
Wij komen nu tot besluiten. Ik spreek
hierbij in elk geval de wens uit dat er
na het afsluiten van deze exercitie
voorlopig rust komt op het bestuur–
lijke front.

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Voor de fractie van de
WD draait het in dit debat om drie
punten.
1. Kan men in Nederland met recht
en reden spreken van een
legitimiteitscrisis van het politieke
bestel of gaat het om een
effectiviteitscrisis?
2. Als het laatste het geval is, zoals
wij denken, wat is er dan precies aan
de hand en wat moet eraan
gebeuren?
3. Wat blijft er over van alle
voorstellen van de Commissie
vraagpunten?
Kritiek op regeerders en volksver–
tegenwoordigers is van alle tijden en
alle landen, en dat is maar goed ook.
Wie wil weten wat er gebeurt waar
zulke kritiek niet kan worden geuit,
behoeft slechts naar de voormalige
communistische landen te kijken.
Daar was pas echt sprake van een
kloof tussen kiezers en gekozenen.
Multatuli sprak over de leden van de
Staten-Generaal als parmantige
vodden. De Engelse staatsman
Disraeli zei eens dat de kwaliteit van
toespraken in het lagerhuis soms
steeg tot het peil van de middelma–
tigheid. Het Britse hogerhuis is wel

eens een bewijs van leven na de
dood genoemd. Meer onlangs
omschreef de Leidse hoogleraar
Wesseling de fractie van het CDA als
een zompige massa. Volgens de
voormalige marxistische hoogleraar
Siep Stuurman bestaat deze Kamer
voor driekwart uit oliebollen. Of hij
nu de eerstgeroepene is om vanuit
een glazen huis met stenen te
gooien, laat ik nu maar terzijde.
Wij moeten nauwkeurig naar
punten van kritiek luisteren, maar op
zichzelf behoeven deze niet
noodzakelijk op een legitimiteitscrisis
te wijzen. De Japanse minister van
justitie zei een jaar of vijf geleden:
een eerlijke politicus zoeken is als
vragen naar vis in een groentewin–
kel. Inderdaad heeft Japan nu met
een ernstige legitimiteitscrisis te
maken, evenals landen zoals Italië en
België. Maar Nederland? Hardere
aanwijzingen zijn hiervoor noodzake–
lijk.
De commissie-De Koning heeft
naar drie indicatoren gekeken,
namelijk partijbinding, opkomst en
stemgedrag. Nu is het zeker waar dat
het totale aantal leden van politieke
partijen is afgenomen. In 1946 was
nog 15% van het veel kleinere
electoraat lid van een politieke partij.
In 1956 was het met 14% nauwelijks
anders, maar daarna kalfde het
lidmaatschap snel af. In 1967 was het
8%, in 1977 5%. In 1988 bedroeg het
ruim 4%, in 1989 nog geen 4%. In
aantallen betekent het een verminde–
ring van 750.000 in 1960 tot
ongeveer 335.000 nu.
Dit is in overwegende mate een
confessioneel verschijnsel. De drie
voorlopers van het CDA hadden in
1960 530.000 leden. Het CDA heeft er
nu 120.000. Dit kolossale verlies van
400.000 leden concentreerde zich in
hoge mate bij de KVP. Daar werden,
volgens waarnemers, lidmaatschap–
pen dan ook als missiekalenders
verkocht. Vooral gezinsleden werden
uitbundig geregistreerd.
Het afkalvende lidmaatschap is
dus in overwegende mate een
produkt van de ontzuiling en niet iets
om over in paniek te raken, behalve
voor wie de ontzuiling betreurt, zoals
minister Hirsch Ballin. Door de
ontzuiling bepalen velen hun keuze
nu niet langer aan de hand van een
kerkgenootschap. Door hogere
opleiding nemen meer mensen
kennis van andermans standpunten.
Liberalen juichen dit emancipatie–
proces toe. Veel burgers geven
uitdrukking aan hun politieke ideeën

via het lidmaatschap van
belangengroeperingen zoals
Amnesty International en Green–
peace. Politieke partijen hebben dus
meer concurrentie gekregen en dat is
niet noodzakelijk een slechte zaak.
Wat betreft de tweede indicatie
van de commissie-De Koning, te
weten de opkomst, meent het
Sociaal en cultureel planbureau dat
het nog te vroeg is om een
lange-termijntrend naar geringere
deelname te veronderstellen.
Inderdaad zijn de opkomst–
percentages bij de laatste staten– en
radenverkiezingen de laagste sinds
1970, maar dat kan verschillende
oorzaken hebben, bijvoorbeeld een
gebrek aan vertrouwen in het
probleemoplossend vermogen van
het gemeentebestuur. Dat is de
effectiviteitscrisis waarover ik eerder
sprak en waarop ik terug zal komen,
of het gevoel dat provinciale staten
van weinig belang zijn. In ieder geval
is de directe verkiezing van wie dan
ook op dat punt geen goed
antwoord, zoals ook het voorbeeld
van de VS duidelijk maakt. Daar
worden immers zeer veel functiona–
rissen direct gekozen terwijl toch de
opkomst laag blijft.
Het derde criterium van de
commissie-De Koning is de mate van
politieke polarisatie. Zij constateert
dat die polarisatie sinds de jaren
zestig is afgenomen en dat kan
niemand ontkennen. De vorming van
het CDA en daarna Groen Links heeft
het politieke landschap overzichtelij–
ker en stabieler gemaakt. Met tal van
"nieuw-flinkse" uitspraken is de
Partij van de Arbeid naar de WD toe
gekropen die immers dezelfde
uitspraken twintig jaar geleden al liet
horen. En voor zover men geneigd
zou zijn, naar de Centrumpartij te
kijken, zou ik willen opmerken dat
die partij het moet hebben van zeer
specifieke en concrete misnoegens
die niets met een legitimiteitscrisis te
maken hebben. Ook de recente
vorming van de Algemene democra–
tische partij in het Drentse Spier
wijst op zeer specifieke en concrete
problemen, namelijk die van
veehouders en van akkerbouwers.
Waren die problemen opgelost, de
Algemene democratische partij had
niet bestaan, ook al bekritiseert een
der initiatiefnemers het machteloos
keuvelende parlement dat zijn
grondwettelijke taak verkwanseld en
kenmerkte hij het partijkader als
"plat yuppendom".
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Bolkestein
is, voor de leider, een woord dat in
mijn vocabulaire niet voorkomt... Ik
meen mij te herinneren dat de heer
Bolkestein mij al eens "gaudillo"
heeft genoernd, en dat hij dat ook
weer heeft teruggenomen toen ik
daartegen protesteerde. Als de heer
Bolkestein het woord "leider"
uitspreekt, refereert hij aan een
zelfde soort sfeer. Het heeft er niets
mee te maken. Het persoonlijke
element moet toenemen. Het
partijprogrammatische element zal
inderdaad minder worden, maar het
is niet weg. Dat is nooit mijn
bedoeling geweest en het is mijn
opvatting ook niet. Dat is ook te zien
aan het concept-partijprogramma dat
mijn partij met mijn medewerking
gemaakt heeft. De heer Bolkestein
moet dus geen valse voorstelling van
zaken geven.

Voorzitter! De politieke polarisatie
is sterk verminderd en de radicale
verontwaardiging van veel quasi
progressieve semi-intellectuelen
heeft plaats gemaakt voor een
post-moderne gelatenheid waarin
alles context en fragment lijkt. Het
grote verhaal is verdwenen en dat is
maar goed ook want het eindigde in
werkelijkheid in grote ellende. Hoe
groter het verhaal, des te groter de
ellende. En wie klagen nu het meest
over het functieverlies van politieke
partijen? Zonder twijfel de leidende
figuren in en rondom de Partij van
de Arbeid. Burgemeester Bram Peper
heeft er zelfs de helft van zijn
nieuwjaarsrede van 1992 aan gewijd.
Maar wat voor zijn partij geldt, gaat
niet noodzakelijk voor andere
partijen op, laat staan dat daar
conclusies uit kunnen worden
getrokken die slaan op het electoraat
als geheel. Natuurlijk is de Neder–
landse samenleving sinds 1960
veranderd. De heer Wöltgens heeft
daar ook over gesproken. De
toegenomen welvaart en vrijheid
maken een veelheid van activiteiten
mogelijk. De politiek moet concurre–
ren met andere bezigheden en komt
lang niet altijd op de eerste plaats.
De grenzen tussen sociale klassen
zijn minder scherp dan vroeger; de
samenleving is cultureel homogener
geworden, afgezien van allochtonen.
Individualisenng en emancipatie
hebben een mondiger kiezer
gebracht. Ik ben het dus niet eens
met de stelling van de heer
Brinkman dat wij beginnen te lijken
op een elitedemocratie. Ik denk dat
dat eerder gold in de tijd van de
verzuilde samenleving.
Nogmaals, de individualisering en
emancipatie hebben een mondiger
kiezer gebracht en het aantal
zwevende kiezers is daarmee
toegenomen en de politieke partijen
hebben daar rekening mee te
houden. En toch deel ik de mening
van Herman Schaepman over
politieke partijen. Deze katholieke
staatsman zei 110 jaar geleden: "Bij
grote gebeurtenissen kunnen de
machthebbers alleen rekenen met
partijen en alleen partijen kunnen
invloed uitoefenen op grote
algemene maatregelen en deze of tot
stand brengen, of tegenhouden." In
een belangwekkend vraaggesprek
met NRC Handelsblad van 5 juli 1991
heeft de heer Van Mierlo daarente–
gen een uitzonderlijk personalistische
opvatting van de politiek ten beste
gegeven. In dat vraaggesprek zei hij:

De heer Van Mierlo (D66):
Voorzitter! Ik heb de heer Bolkestein
laten uitspreken, hoewel hij al drie
keer van mij te horen heeft gekregen
dat één regeltje in dat interview een
onnauwkeurigheid bevat, namelijk
dat wij geen partijprogram zouden
maken. Ik heb gezegd dat het
partijprogram niet meer het enig
zaligmakende is. Ik heb hem dat al
drie keer gezegd, maar je kunt net zo
goed niets tegen de heer Bolkestein
zeggen, want hij zal iedere keer
terugkomen op de regel die hij
gelezen heeft en die ik al enkele
malen in het openbaar en tegenover
hem heb gecorrigeerd.
Als hij dan vanuit datzelfde
interview als een grammofoonplaat
die niet kan worden afgezet, blijft
zeggen dat de politieke partij alleen
maar het instrument voor de leider

De heer Bolkestein (WD): Hoe kan
ik een zin als deze anders verstaan
dan ik nu doe? Een zin die luidt: "Het
karakter van partijen wordt bepaald
door personen die vooraan staan en
dat karakter kan dus wisselen." Ik
kan dit alleen maar opvatten als een
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"Politieke partijen hebben een
andere functie gekregen, namelijk die
van de discussieplatform en
service-instituut voor te verkiezen
mensen, die daar hun postuur, hun
denkbeelden en hun karakter kenbaar
maken. Moeten wij niet zeggen: wij
maken geen partijprogramma, wij
maken een houding?" en "Het
karakter van partijen wordt bepaald
door personen die vooraan staan.
Dat karakter kan dus wisselen."
Ik deel die mening absoluut niet.
De heer Van Mierlo legt hier mijns
inziens te veel nadruk op de vorm
ten koste van de inhoud. Zeker, de
rol van personen is altijd belangrijk
geweest in de politiek. Oud, Drees en
Romme hebben zeer veel betekend
voor VVD, PvdA en KVR Maar zij
deden dat als exponent van een
bepaalde politieke traditie. Zij
droegen een politieke visie uit die
meer was dan de waan van de dag.
Velen herkenden zich in hen, omdat
zij meenden dat die politieke
voorlieden hun materiële en
ideologische belangen dienden.
Zonder idealisme verdort de politiek.
Politieke partijen, zo zeg ik tot de
heer Van Mierlo, die niet meer zijn
dan het instrument van hun leider,
worden windvaanorganisaties,
waarvoor gelijk hebben niets is, en
gelijk krijgen alles. Dan wordt het
smoel inderdaad belangnjker dan het
doel. Dan heeft iedereen gelijk die
het krijgen kan. Hoe hij zijn gelijk
haalt, is dan van ondergeschikt
belang. Geen middel wordt dan
geschuwd om het karakter of de
houding van de tegenstander
onderuit te halen.

De heer Bolkestein (WD): Nee, dat
wil ik ook absoluut niet. De heer Van
Mierlo zegt terecht dat wij er eerder
over hebben gedebatteerd. Maar ik
kom hierop terug, omdat het zo'n
prachtig voorbeeld is van een visie
die tegenover de mijne staat. Ik wil
recht doen aan de opvattmgen van
de heer Van Mierlo en als hij zegt dat
hij bedoeld heeft te zeggen dat het
partijprogramma niet het enige
belangrijke is, wil ik dat graag
aannemen. Hij zegt in dat interview:
"Het karakter van partijen wordt
bepaald cioor personen die vooraan
staan en dat karakter kan dus
wisselen." Met andere woorden, dit
is een visie die daaruit bestaat, dat
partijen dienen als platform voor
personen. Omdat de personen
kunnen wisselen, kunnen partijen
ook van aard wisselen. Deze visie
staat recht tegenover de mijne. Die
raakt ook de kern van dit debat.
De heer Van Mierlo (D66): Ik
signaleer alleen dat de heer
Bolkestein toegeeft dat het beeld al
een paar keer gecorrigeerd is. Hij
hecht er echter zo aan, omdat het zo
leuk het verschil met zijn beeld
aangeeft. Dan doet hij toch onrecht
door mijn beeld, dat ik al gecorri–
geerd heb, alleen te gebruiken om
het zijne wat duidelijker te maken.
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vingerwijzing in de richting van een
ontwikkeling van politieke partijen
die zich volgens de heer Van Mierlo
aftekent. Die richting gaat naar een
zeer personalistische vorm van
politieke partijen. Ik verwerp dat en
beschouw dat niet als een goede
ontwikkeling.

De heer Bolkestein (WD): Dat
laatste betwijfel ik, voorzitter. Ik
vervolg mijn betoog door te zeggen,
dat ik deze zaak opbreng omdat de
verhouding tussen vorm en inhoud
de kern van de werkzaamheden van
de Commissie vraagpunten raakt. Ik
ben het eens met collega Van Mierlo,
dat vorm en inhoud in elkaar kunnen
overlopen. Ik deel die mening. Voor
verbetering van de effectiviteit van
het bestuur is op onderdelen
hervorming van dat bestuur nodig. Ik
kom daarop later nog terug. Het
ongenoegen met "de politiek" betreft
echter niet de legitimiteit van de
politiek noch de staatsrechtelijke
verhoudingen. Wie zich op de
staatsrechtelijke inrichting van ons
land concentreert, gaat langs de kern
van de zaak heen. Ik ga nog verder.
Met de reeds geciteerde Leidse
hoogleraar Andeweg zeg ik: "De
eigenlijke functie van het voortdu–
rende gepraat over een legitimiteits–
crisis, is het afwentelen van de kritiek
ten aanzien van politici door
diezelfde politici op ons politieke
bestel." Dit land wordt, voorzitter.

onvoldoende goed bestuurd. Hier en
daar kan men inderdaad van een
effectiviteitscrisis spreken. Was die er
niet, niemand sprak over een
legjtimiteitscrisis.
Daarmee kom ik op de tweede
vraag die ik heb gesteld. Wat is er
precies aan de hand ter zake van de
effectiviteit van de overheid en wat
moet daaraan gebeuren? Laat ik
beginnen met te erkennen, dat veel
zaken zich weinig aantrekken van de
Nederlandse regering. De Neder–
landse economie is afhankelijk van
de wereldconjunctuur die het kabinet
niet of nauwelijks kan beïnvloeden.
Dat geldt ook voor internationale
migratiestromen, voor nieuwe
technologieën en voor de komst van
de nieuwe industrielanden. Wie had
de opkomst van Khomeiny durven
voorspellen of die van Gorbatsjov en
het vallen van de muur? Of de
AIDS-epidemie? Geen enkele
regering heeft een afdoende
antwoord op de drugsverslaving. Het
zijn ontwikkelingen die Nederland
raken maar waarop de Nederlandse
regering geen of slechts marginale
invloed kan uitoefenen. Maar op
andere terreinen is de Nederlandse
overheid zeer wel in staat, de
gebeurtenissen in gunstige of
ongunstige zin te beïnvloeden en het
is daar dat zij het er naar onze
mening te veel bij laat zitten. Ik
beperk mij nu tot een drietal grote
terreinen bij wijze van illustratie.
Het eerste daarvan is dat van het
recht. De criminaliteit groeit en het
aantal delicten dat tot een oplossing
wordt gebracht, neemt af. Als er iets
is dat de burgers tot razernij brengt
en de politie demoraliseert dan is dit
het aantal verdachten die bij gebrek
aan cellen worden heengezonden.
Dan krijgen wij een noodkreet als die
van hoofdcommissaris Wiarda,
volgens wie winkeliers zich maar met
een honkbalknuppel moeten
wapenen. Wie moraliseert, zoals
minister Hirsch Ballin, doet niets om
dit ongenoegen te verminderen. Hij
moet niet zedepreken, hij moet
boeven vangen. Op hetzelfde terrein
ligt het machtsbederf waarover
minister Dales heeft gesproken.
Politieke ambtsdragers moeten
brandschoon zijn. De ambtenarij
moet boven elke twijfel verheven
zijn. Dat geldt voor nevenactiviteiten
van de Amsterdamse politie, voor
ambtelijke contacten met de Haagse
welzijnsstichting SHS, voor
Limburgse omkoopaffaires en voor
alle akkefietjes die het daglicht niet

kunnen velen. De openbare moraal
begint thuis, dat wil zeggen bij de
overheid.
Het tweede grote terrein is het
sociaal-economische. Tussen 1970 en
1990 is Nederland wat betreft
welvaart per hoofd van de bevolking
gezakt van de eerste naar de laatste
plaats van de zes oorspronkelijke
lidstaten van de Europese Gemeen–
schap. Dat komt door de buitenspo–
rige mate van economische
inactiviteit in ons land. Die inactiviteit
is veroorzaakt door de onrealistische
wijze waarop onze sociale zekerheid
twintig tot dertig jaar geleden is
ingericht. Daarvoor betalen wij nu
nog de prijs. Tot een fundamentele
herinrichting van de sociale
zekerheid is de Nederlandse politiek
tot nu toe onmachtig gebleken.
Volgens het CPB zouden er nu
900.000 banen meer zijn als de
niveaus van de uitkeringen sinds
1970 10% lager waren geweest. In
tegenstelling tot wat wordt voorge–
wend, hebben achtereenvolgende
kabinetten niet werk boven inkomen
gesteld maar inkomen boven werk.
Niets demotiveert een jonge
afgestudeerde of schoolverlater
zozeer als het ontbreken van werk op
zijn niveau. Niets draagt zoveel bij
aan de kloof tussen burgers en "de
politiek" als het feit dat hard werken
in Nederland te weinig wordt
beloond.
Het derde terrein is dat van de
besluitvorming. Twee weken geleden
is hier gediscussieerd over de
inrichting van de sociale zekerheid.
Dat debat markeerde het einde van
een 20-jarige periode waarin die
organisatie ter discussie heeft
gestaan. Regering en Staten–
Generaal toonden zich machteloos,
haar te veranderen. Sociale partners
waren verdedigers van de status
quo. Niemand had in feite greep op
een sector waarin in 1991 52 mld.
omging. Het streven naar consensus
mondde uit in immobilisme en dat is
pas sinds kort doorbroken. Nu is
consensus een schone zaak, maar
goed beleid is beter. Soms is het
nodig knopen door te hakken, ook al
verzetten belanghebbenden zich
daartegen. De commissie-Buurmeijer
heeft de basis gelegd voor een
hervorming van de uitvoering van de
sociale zekerheid. Die bestuurlijke
vernieuwing steunt de VVD van
ganser harte. Gelukkig zijn inspraak–
en planprocedures nu ook ingekort.
En het rapport "Raad op maat" wil
het bos van adviesraden kappen. Wij
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De heer Van Mierlo (D66): Ja, iets
meer personalistisch dan wij gewend
zijn. Partijen veranderen inderdaad
van karakter. De voorganger van de
VVD is ook wel eens een echte
liberale partij geweest. De VVD heeft
niet altijd hetzelfde accent gelegd.
Bijvoorbeeld in de tijd van Oud had
de WD een zeer sterk ontwikkelde
staatkundige belangstelling; om
maar een terrein te noemen waarop
de WD duidelijk van gezicht is
veranderd. De Partij van de Arbeid
verandert ook; het CDA verandert
ook. Wilt u dat een partij uit cement
wordt gemaakt, dat de tand des tijds
weerstaat? Het verandert; het
verandert met de tijd en het
verandert met de personen.
Personen geven andere karakteristie–
ken daaraan. Dat hoort ook zo en dat
is te weinig gebeurd. U moet het
echter niet belachelijk maken,
mijnheer Bolkestein. U moet er geen
karikatuur van maken alsof het
ineens totaal de andere kant opgaat.
Dat heb ik ook niet gezegd.
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zijn het daarmee eens. Een besluit–
vaardiger en daadkrachtiger overheid
zal meer respect ondervinden en de
kloof tussen haar en de burgers
verkleinen.
Voor de doeleinden van dit debat
beperk ik mij tot deze drie terreinen:
het recht, de economie en de
stroperige besluitvorming. Er zijn er
natuurlijk nog meer. Het is niet mijn
bedoeling, een discussie over elk van
deze onderwerpen uit te lokken. Ik
noem ze slechts om mijn stelling te
illustreren dat het openbare
ongenoegen zich richt op de
tekortschietende effectiviteit van de
overheid en niet op haar legitimiteit.
Een overheid die minder zaken
aanpakt, maar deze zaken wel tot een
goed einde weet te brengen, zal veel
minder last hebben van geklaag over
een kloof.
Ik kom op mijn derde vraag: wat
blijft er over van alle voorstellen van
de Commissie vraagpunten? De
voorstellen vormen geen grand
design, dat als geheel moet worden
aanvaard of afgewezen. Zij moeten
één voor één worden beschouwd en
dat is de afgelopen maanden ook
gebeurd. De meer spectaculaire
voorstellen, zoals de verkiezing van
de minister-president en het
referendum, hebben wij afgewezen.
Mijn collega Wiebenga heeft de
redenen daarvoor uiteengezet en ik
zal ze niet herhalen. Dit wil niet
zeggen dat er niet een aantal nuttige
of soms zelfs belangrijke punten
overblijft. Enige daarvan zou ik een
extra accent willen geven. Ik doe dat
in een twaalftal korte punten, waarbij
ik begin met wat wij afwijzen en
eindig met wat onze instemming
heeft.
1. Wij zien geen goede reden om
ons kiesstelsel te wijzigen. Kiesdis–
tricten in enigerlei vorm brengen
meer nadelen dan voordelen mee.
Nederland kent een zo grote
mediadichtheid, dat het hele land
één kiesdistrict vormt. De evenredige
vertegenwoordiging komt de
pluriformiteit ten goede. Wel willen
wij de voorkeursdrempel verlagen
naar 25% van de kiesdeler.
2. Het terugzendrecht van de
Eerste Kamer wijzen wij af. Als de
Eerste Kamer die bevoegdheid krijgt,
zal deze Kamer de neiging vertonen
onvolkomenheden door te laten in
het vertrouwen dat er via de Eerste
Kamer nog een tweede kans komt.
Wij zouden dat geen goede zaak
vinden. Minister Andriessen heeft
onlangs nog een staaltje van dat
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De heer Bolkestein (WD): Ik stel
daar tegenover onze opvatting over
het staatsrecht: alles wat niet
verboden is, is toegestaan. Wij zien
derhalve geen reden om de Eerste
Kamer te kapittelen, ook al is haar
optreden soms lastig voor het
kabinet.
3. Ik kom op de positie van
burgemeester en wethouders. Uit
onderzoek blijkt dat gekozen
vertegenwoordigers, zoals raadsle–
den, voor zich een beeld hebben
opgebouwd van mensen die hard
werken maar vervreemd zijn van de
kiezers. De burgemeester scoort
daarentegen heel wat beter. In de
beleving van de burgers is hij
kennelijk de meest herkenbare
politicus die er rondloopt. Die
bevindingen wijzen nu niet bepaald
in de richting van de verkozen
burgemeester. Onze steden worden

sinds de middeleeuwen bestuurd
door colleges, niet door direct
gekozen functionarissen. De
rechtstreekse verkiezing van de
burgemeester heeft bovendien alleen
maar zin als die functie werkelijk
inhoud krijgt ten koste van de
gemeenteraad. De raad kan dan niet
langer hoofd van de gemeente
blijven en het huidige monistische
stelsel zou, althans ten dele,
dualistisch worden. Wat zou de winst
zijn? Welke problemen zouden er
beter of eerder door worden
opgelost? Een benoemde burge–
meester kan wat meer afstand van
de politiek bewaren en zo de eigen
taken inzake de openbare orde
onafhankelijker uitvoeren. Door
benoeming wordt verder voorkomen,
zeker in kleinere gemeenten, dat
lokale grootheden hun hobby's
kunnen botvieren. "Aan een gekozen
burgemeester kan door politieke
partijen eenzijdig worden getrokken",
zei minister Dales terecht. Wij zien
haar notitie over de mogelijkheid,
wethouders van buiten de gemeente–
raad te kiezen met belangstelling
tegemoet. Maar al met al hebben wij
weinig reden om van het huidige
stelsel af te wijken.
4. Het onderwerp van de
departementale herindeling heeft
geleid tot een weinig verheffende
kippedrift. Waar is het ons eigenlijk
om te doen? De stelling dat
vermindering van het aantal
ministers tot betere besluitvorming
leidt, is niet onderbouwd. Het is echt
niet zo dat over elk onderwerp dat in
de ministerraad wordt behandeld
veertien ministers meepraten. De
discussies gaan tussen de meest
betrokken ministers en dat zijn er bij
belangrijke onderwerpen vijf of zes.
Bovendien: wanneer een conflict
binnen een departement wordt
beslecht, is dat niet noodzakelijker–
wijs beter dan wanneer datzelfde
conflict tussen departementen wordt
opgelost. In het tweede geval komen
er bewindspersonen aan te pas, wat
de politieke regie versterkt.
Het betere is vijand van het goede.
Kleine verbeteringen zijn te verkiezen
boven grootse plannen die verzan–
den. Een kernkabinet wijzen wij dus
af. Wat zouden de kleine verbeterin–
gen kunnen zijn? In een volgend
kabinet moet volksgezondheid door
een minister worden behandeld en
ontwikkelingssamenwerking door
een staatssecretaris. Ook cultuur
moet de aparte taak van een
staatssecretaris worden.
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slechte gedrag laten zien ten aanzien
van de Wet bodembescherming.
Zowel Tweede Kamer als kabinet
moet het werk waarvoor zij bedoeld
is goed verrichten. Bestaan er
gefundeerde klachten, dan moeten zij
hun werk verbeteren en niet hun
toevlucht zoeken tot een extra
procedure. Wat betreft het functione–
ren van de Eerste Kamer, waar ook
de minister-president kritiek op heeft
gehad, merk ik het volgende op. Wij
vatten het staatsrecht aldus op, dat is
toegestaan wat niet verboden is. Wij
zien dus geen reden om de Eerste
Kamer te kapittelen, ook al is zij
lastig voor het kabinet.
Minister Lubbers: Wanneer heb ik
de Eerste Kamer gekapitteld?
De heer Bolkestein (WD): U hebt
gezegd: pas toch verschrikkelijk op!
Ik herinner mij die woorden levendig.
U bedoelde te zeggen dat de Eerste
Kamer zich moet beperken tot haar
meer traditionele taak van het
bewaken van de juridische procedu–
res en dergeiijke zaken. Met de
woorden "pas toch verschrikkelijk
op" bedoelde u te zeggen dat de
Eerste Kamer zich niet moet
bewegen op het terrein van de strikte
politiek, want dat is het prerogatief
van de Tweede Kamer.
Minister Lubbers: Ik dank u voor
deze toelichting. Het gaat dus niet
over dit debat, maar over een
uitspraak van mij van enige tijd
geleden. Ik zal morgen adstrueren op
welke wijze ik die uitspraak aanvoel.
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Minister Lubbers: Bedoelde de heer
Bolkestein dat met "kippedrift"?

De heer Bolkestein (WD):
Voorzitter! 5. Gezien de ervaring met
de minister voor wetenschapsbeleid
zijn wij sceptisch over project–
ministers, maar laten wij het
proberen. Ik deel de mening van de
heer Van Mierlo over dit onderwerp.
6. Wat betreft de positie van de
minister-president gaan wij akkoord
met zijn agenderingsbevoegdheid in
de ministerraad, hoewel hij die
bevoegdheid in de praktijk nu toch
ook al heeft. In de Europese raden
behoeft hij inderdaad enige
beleidsvrijheid. Daar staat tegenover
dat hij toch niet veel verder kan
springen dan zijn polsstok lang is en
die wordt hem door zijn collega's
aangereikt. Zou de positie van
Nederland in Europa anders zijn
geweest als de minister-president
meer bevoegdheden had gehad? Wij
betwijfelen het. De macht van een
minister-president vloeit voort uit zijn
persoonlijk overwicht en niet uit
geschreven regels.
7. Convenanten kunnen het
bestuur vergemakkelijken, bijvoor–
beeld ter zake van de vaststelling van
milieunormen. Maar zij mogen geen
dienst doen als quasi-wetgeving. Zij
zijn daden van bestuur die de
Staten-Generaal niet kunnen binden.
8. Het is nu mode om beleid en
uitvoering te willen scheiden. De
gedachte van kerndepartementen
heeft ook iets aantrekkelijks. Zij zijn
overzichtelijk en de uitvoering kan
dan op afstand worden geplaatst.
Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is zo'n kern–
departement. De uitvoering van de
sociale zekerheid was uitbesteed aan
de sociale partners of aan de

gemeenten. En daar is het misge–
gaan. Op het kerndepartement wist
men niet goed wat er in de
uitvoeringsorganisaties gaande was;
noch kon men ingrijpen. Dit leert ons
- ook de heer Brinkman heeft daarop
gewezen - dat er grote risico's
ontstaan wanneer de overheid zich
organiseert in kerndepartementen en
onafhankelijke bestuursorganen. Ik
waarschuw daarvoor. In ieder geval
moet het kerndepartement zich de
bevoegdheid voorbehouden,
afdoende toezicht op de uitvoering
uit te oefenen en moet de Rekenka–
mer de mogelijkheid hebben
onderzoek te doen. In een motie
heeft mijn collega Wiebenga om een
stappenplan gevraagd. Laten wij
afwachten hoe die discussie verder
verloopt.
9. Wat de ministeriële verantwoor–
delijkheid betreft huldigen wij de
klassieke leer, zoals ik omstandig in
het debat over de bouwsubsidie–
enquête heb uiteengezet. De
commissie-Scheltema doet dat
gelukkig ook. Maar juist omdat
bewindslieden een risico–
aansprakelijkheid dragen en geen
schuidaansprakelijkheid - om het in
die termen te zeggen - moeten zij
ook over een zekere vrijheid
beschikken, de ambtelijke top van
hun departement zo te organiseren
dat zij het beste worden onder–
steund. Gesteld nu - zo vraag ik de
minister-president - een inkomend
minister treft een directeur-generaal
aan die al tien jaar op zijn post zit; is
hij dan gerechtigd deze ambtenaar
op die grond te vervangen, omdat hij
een frisse kijk nodig vindt? Wij
vinden van wel. Overigens zijn wij
krachtige ondersteuners van een
algemene bestuursdienst. Hoe eerder
het daarvan komt, des te beter.
10. Wij pleiten voor de onafhanke–
lijkheid van Centraal planbureau,
Rijksinstituut voor volksgezondheid
en milieuhygiëne, Rijksplanologische
dienst en Sociaal en cultureel
planbureau. Onafhankelijkheid zal de
geloofwaardigheid van die instellin–
gen vergroten.
11. Liberalen zijn altijd grote
voorstanders van decentralisatie
geweest, maar wij zijn niet dogma–
tisch. Soms moet er worden
gecentraliseerd, bijvoorbeeld van
gemeenten naar een regiobestuur of
van Den Haag naar Brussel. In het
algemeen voelen wij meer voor
territoriale dan voor functionele
decentralisatie omdat deze tweede
vorm geen integraal bestuur kent en

een verminderde democratische
controle. In de algemene beschou–
wingen van oktober 1990 heb ik vier
voorwaarden genoemd waaraan
functionele decentralisatie moet
voldoen. In het kort komen deze erop
neer dat waar algemene regelgeving
en het opieggen van heffingen
functioneel worden gedecentrali–
seerd, de minister die het aangaat de
mogelijkheid tot goedkeuring dan
wel vernietiging moet behouden en
de Rekenkamer onderzoek moet
kunnen doen. De minister-president
heeft daarmee toen ingestemd.
Overigens vinden wij een speciale
rapporteur per te decentraliseren
onderwerp een goede gedachte.
12. Ik heb al gezegd dat wij de
hoofdlijn van het rapport "Raad op
maat" ondersteunen. Eén adviesor–
gaan per ministerie, althans per
hoofdbeleidsterrein. Daarnaast heeft
deze commissie nog twee belangrijke
aanbevelingen gedaan die niet in de
vergetelheid mogen wegzakken.
Advies en overleg moeten worden
gescheiden en de verplichting,
advies te vragen moet worden
veranderd in een bevoegdheid,
behalve waar het de Raad van State
betreft. Wij zijn het met die twee
aanbevelingen zeer eens, zoals ook
blijkt uit ons initiatiefwetsvoorstel
over artikel 41, lid 2, van de Wet op
de bedrijfsorganisatie. Het is jammer
dat die bestuurlijke vernieuwing
geen kamermeerderheid kon krijgen.
Aanvaarding van die twee andere
aanbevelingen van de commissie
"Raad op maat", dus de scheiding
tussen advies en overleg en het
omzetten van een verplichting in een
bevoegdheid, door Kamer en
regering zou het einde van de
overlegeconomie in formele zin
betekenen en wij geloven dat het
daarvoor de hoogste tijd is.
Tot slot het volgende. Het is goed
dat de stofkam is gehaald door ons
staatsrecht en dat tal van voorstellen
de revue zijn gepasseerd. Wat dat
betreft zijn wij de heer Van Mierlo
dankbaar voor de motie die hij eind
1989 heeft ingediend en die wij
mede hebben ondertekend. Zijn
meer opzienbarende ideeën delen wij
niet. Wij vinden de nadelen daarvan
groter dan de voordelen. Maar
andere voorstellen - over het aantal
adviesraden, decentralisatie en
kerndepartementen - ondersteunen
wij. Wij vinden die voorstellen winst.
Laten wij activiteit overigens niet
verwarren met actie. Reorganisaties
zijn niet alleen financieel maar ook
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De heer Bolkestein (WD): Er is in
de media een driftige discussie
gevoerd waar ook verschillende
bewindslieden aan hebben deelgeno–
men. Deze discussie ging over de
volgende vragen: welk departement
wordt op welke wijze opgedeeld, hoe
wordt dit verdeeld tussen andere
departementen en wie vergroot zijn
imperium ten koste wie? Dat is de
kippedrift waar ik naar verwees. Mijn
voorstellen zijn heel bescheiden.
Minister Lubbers: Ik begrijp dat dit
uw bijdrage aan dit debat is. Ik wil
niet zeggen dat die hanig is. Ik zie
haar in dezelfde categorie van
kippedrift.
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emotioneel duur. Het duurt lang
voordat zij hun definitieve beslag
krijgen en de betrokken ambtenaren
hun uiteindelijke draai hebben
gevonden. Reorganisaties moeten
daarom alleen worden ondernomen
wanneer concrete voordelen als het
ware binnen handbereik liggen.
De WD wil veranderen waar dat
nodig is. Wij hebben dat laten zien
door onze stellingnames inzake de
uitvoering van de sociale zekerheid,
de grote-stedenproblematiek, de
overlegeconomie, de decentralisatie
en de architectuur van de Europese
Gemeenschap. Maar een diepe
ingreep in onze staatsrechtelijke
verhoudingen is niet nodig. Was er
minder criminaliteit, waren er meer
banen, was de besluitvaardigheid
van de overheid groter, het geklaag
over de legitimiteitscrisis van de
politiek zou verstommen.
De beraadslaging wordt geschorst.
De voorzitter: De regering zal
morgen om 10.15 uur antwoorden.
Sluiting 23.47 uur

D
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. een brief van de Directeur van het
Kabinet der Koningin, met de
mededeling, dat Hare Majesteit de
haar door de Staten-Generaal
toegezonden voorstellen van
(rijks)wet, gedrukt onder de
nummers 23419, 23077, 22972,
22815, 23132, 23120, 21847, 23025,
20291, 22315, 22691, 22601, 22500,
23113, 22201, 23135, 22819, 22584,
22772, 22689, 22447, 22400, 23024 en
23130, heeft goedgekeurd.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
2. de volgende voorstellen van wet:
Wijziging van hoofdstuk V
(Ministerie van Buitenlandse Zaken)
van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23502);
Wijziging van hoofdstuk VI
(Ministerie van Justitie) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
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3. de volgende brieven:
vijf, van de minister van Buiten–
landse Zaken, te weten:
een, over zijn reis naar Zuid-Afrika
(17895, nr. 89);
een, naar aanleiding van een vraag
van het lid Eisma, over geheime
verdragen die niet ter informatie aan
het parlement zijn voorgelegd
(21214, R1375, nr. 31);
een, ten geleide van een kort verslag
op politieke hoofdpunten van de
Algemene Raad van 22 november
1993 die uitsluitend was gewijd aan
de situatie in voormalig Joegoslavië
(22181, nr. 65);
een, ten geleide van een resolutie
van de Internationale Koffieraad,
houdende de vierde verlenging van
de Internationale Koffie–
overeenkomst, 1983 (23522);
een, ten geleide van de goedkeuring
van een voorbehoud ten behoeve
van de Nederlandse Antillen bij het
Aanvullende Protocol bij het
Europees Verdrag aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken
(23523, R1492);
een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, over
een werkbezoek aan Suriname
(20361, nr. 66);
een, van de ministers voor
Ontwikkelingssamenwerking en van
Buitenlandse Zaken, over humani–
taire hulp (23527);
een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het verslag van de Interne Marktraad
d.d. 11 november 1993 (21501-01, nr.
65);
een, van de minister van Justitie,
ten geleide van de geannoteerde
agenda van de Raad van ministers
van justitie en van binnenlandse
zaken van de Europese Unie d.d.
29/30 november 1993 (23490, nr. 3);
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
een rapportage over de resultaten
van het voorkeursbeleid in het
personeelsbeleid van de rijksover–
heid in 1992 (23400-VII, nr. 17);

twee, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, over het Intentioneel
investeringsschema voorgezet
onderwijs, beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie (IIS VO/BVE)
(23400-VIII, nr. 40);
een, over de bekostiging van de
instituten voor onderwijs aan blinde
en slechtziende leerlingen (23400-VIII,
nr. 42);
een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van de rapportage over de
uitvoering van het Speerpunt–
programma Bodemonderzoek
(SPBO), periode 1986-1993 (23400VIII, nr. 43);
vier, van de staatssecretaris van
Defensie, te weten:
een, over de wijziging in de plannen
voor de vervanging van de mijn–
vegers van de Dokkum-klasse
(23400-X, nr. 17);
een, over de F-16-vliegtuigen
(23400-X, nr. 18);
een, over een mijndoorbraaksysteem
voor de Koninklijke landmacht
(23400-X, nr. 19);
een, over de behoefte aan 110
pantservoertuigen voor vredesopera–
ties (23400-X, nr. 20);
drie, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over het Plan van aanpak
Schipho! en omgeving (21964, nr.
18);
een, over verschuiving van investe–
ringen in het hoofdwegennet naar
investeringen in railwegen (23400-A,
nr. 18);
een, ten geleide van het ontwerp van
een algemene maatregel van bestuur
houdende het van kracht verklaren
voor de gemeenschappelijke Maas in
Nederland van het Scheepvaart–
reglement Gemeenschappelijke Maas
(23498);
vijf, van de minister van Economi–
sche Zaken, te weten:
een, over het Besluit borgstelling
MKB-kredieten (20527, nr. 24);
een, over omzetting van enige
technologiestimuleringsregelingen in
AMvB's op grond van de Kaderwet
financiële middelen EZ (20527, nr.
25);
een, over de noodzakelijke sanerin–
gen in de Europese staalindustrie
(21501-12, nr. 24);
een, over het budget Subsidie–
regeling energiebesparing in
bestaande gebouwen (SEBG)
(23400-XIII, nr. 14);
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Najaarsnota; tweede wijziging)
(23503);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Rijkswegenfonds voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23514).
Deze voorstellen van wet zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

34-2653

Lijst van ingekomen stukken
een, over houtvoorziening van
Nederland (23526);
twee, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, te weten:
een, ten geleide van het verslag van
de Consumentenraad van 19
november 1993 (21501-15, nr. 11);
een, over het IPR-regime in
Zuidoost-Drenthe, Zuid-Limburg en
Twente (23400-XIII, nr. 13);
een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het "Kaderplan
Natuur– en Milieu-educatie 1993-1999
- Extra Impuls: op weg naar
duurzaamheid als tweede natuur"
(20487, nr. 13);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van een tweede nota van
wijziging op het voorstel van wet tot
vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid) voor het
jaar 1994 (23400-XV, nr. 13);
vier, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, over een aantal aspecten van de
opvang van asielzoekers (19637, nr.
90);
een, over exploitatie van bejaarde–
noorden (21814, nr. 29);
een, over sportstimulering (23400XVI, nr. 19);
een, ten geleide van beantwoording
van een vraag over arbeidsmarkt–
vernieuwing, projecten met zorg en
subsidievoorwaarden sectorfondsen
(23400-XVI, nr. 25);
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur en de
staatssecretaris van Justitie, over de
Inspectie Jeugdhulpverlening en
Jeugdbescherming (21980, nr. 21);
vijf, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, ten geleide van een overzicht
over de implementatie van
EG-regelgeving op het terrein van de
volksgezondheid (21109, nr. 70);
een, over de voortgang van
chronisch-ziekenbeleid (22025, nr. 6);
een, ten geleide van de Tussen–
rapportage WVC-beleid inzake de
bestrijding seksueel geweld (22028,
nr. 3);
een, over de aanbieding van de
memorie van antwoord bij de Wet
op de orgaandonatie (22358, nr. 11);
een, ten geleide van een overzicht
van programma's van projecten,
experimenten en onderzoek op het

terrein van de volksgezondheid voor
het jaar 1994 (23400-XVI, nr. 16);
een, van de Commissie voor de
verzoekschriften, ten geleide van een
voorstel tot herziening van het
reglement van de Commissie voor
de verzoekschriften (23525).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
4. de volgende brieven:
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het Verdrag tussen de Regering van
het Koninkrijk der Nederlanden en de
Regering van de Argentijnse
Republiek inzake luchtdiensten;
een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, over
steun aan het democratiserings–
proces en de verkiezingen in
Zuid-Afrika;
een, van de minister van Justitie,
ten geleide van het concept-besluit
DNA-onderzoeken;
twee, van de minister van
Binnenlandse Zaken, te weten:
een, naar aanleiding van een
samenvattend verslag van gesprek–
ken met de voorzitters van vijf
politieke partijen over integriteit in
de openbare sector;
een, over subsidiëring politiek–
wetenschappelijke instituten en
instituten voor politieke vormings– en
scholingsactiviteiten;
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimteüjke
Ordening en Miiieubeheer, ten
geleide van het eindrapport
Stuurgroep Nadere Uitwerking
Randstad Internationaal;
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het rapport van de
evaluatie van het Besluit woning–
gebonden subsidies voor de jaren
1992 en 1993, getiteld: "Spaarzame
Volkshuisvesting";
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van het rapport
"Monumenten, beter bekeken";
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van het ontwerp-besluit
zuigtabak.

een, van A.A.M. de Nijs te Bergen,
met betrekking tot toepassing van de
hardheidsclausule inzake een aanslag
in de vermogensbelasting;
een, van A. Huizer te Den Haag,
ten vervolge op een eerder adres
inzake een belastingschuld 1987 t/m
1991;
een, van R. Bouman te Zandvoort,
met betrekking tot aanslagen in de
inkomstenbelasting en de premiehef–
fing volksverzekeringen;
een, van L.H.A. van Staveren te
Heerhugowaard, met betrekking tot
een AWW-uitkering een aanslag
successierecht;
een, van F. van Monsauret te Best,
met betrekking tot een belasting–
schuld;
een, van H.H. Hazendonk te
Hardinxveld-Giessendam, met
betrekking tot een belastingschuld.
Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;
6. de volgende brieven:
een, van het Centraal Orgaan
Tarieven Gezondheidszorg, over een
brief aan de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
over "Raad op Maat";
een, van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van het WO Verdeelraming
1993.
Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage. Kopie is gezonden aan de
betrokken commissies;
7. een brief van G. Engelkes, over
bezuinigingen door ambtenaren.
Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;
5. de volgende adressen:
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Noten
Noot 1 (zie blz. 2602)
PvdA-fractie lanceert plan voor
uitbreiding kinderopvang
De stimuleringsmaatregel
kinderopvang heeft de afgelopen
periode voor een forse uitbreiding
van de kinderopvangvoorzieningen
gezorgd: waarschijnlijk zo'n 47.000
plaatsen meer dan aan het begin van
deze kabinetsperiode. Toch zijn de
wachtlijsten niet erg veel minder
geworden. Er staan nog zo'n 80.000
kinderen op een wachtlijst.
Uit een SCP-onderzoek blijkt dat
70.000 vrouwen stoppen met
werken bij de geboorte van het
eerste kind terwijl zij zouden blijven
werken indien opvang beschikbaar
zou zijn. Van de beschikbare opvang
komt 95% ten goede aan ouders die
werken of die zich voorbereiden
arbeidsparticipatie.
De 260 mln die de regering de
afgelopen kabinetspenode in het
kader van de stimuleringsmaatregel
ter beschikking heeft gesteld, heeft
geleid tot een totale investering in de
kinderopvang van bijna 800 mln
gulden. Dat komt omdat ouders en
sociale partners een belangrijk deel
van de financiering voor hun
rekening nemen.
Die totale investering is fantastisch.
Toch zijn we er nog niet. Er staan
nog 80.000 kinderen op de
wachtlijst. Het feit dat de
stimuleringsbijdrage van de overheid
bijdragen van anderen genereert
maakt dat deze regeling niet zo maar
een subsidie is, maar een regeling
die op een voor de rijksoverheid
goedkope wijze een maatschappelijk
zeer gewenste voorziening realiseert,
goedkope werkgelegenheid creëert,
en als indirect effect een vergroting
van de arbeidsparticipatie mogelijk
maakt (besparing op uitkeringen,
danwel kostwinnersfaciliteiten).
Om dit verhaal met wat cijfers te
illustreren:
investering rijksoverheid: ± 260 mln
aantal arbeidsplaatsen: 12.000
aantal werknemers: 20.000
- De gemiddelde kosten per
arbeidsplaats bedragen voor het rijk
dus 21.600 gulden.
- De gemiddelde kosten per
werknemer 13.000.
- De gemiddelde kosten per
uitkeringsgerechtigde zijn 20.000 tot
30.000 afhankelijk van de
leefsituatie.
Alleen al de directe lasten voor de
rijksoverheid voor investeringen in de
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kinderopvang zijn lager dan de
uitkeringslasten. Dan hebben we het
dus niet over indirecte gunstige
economische effecten vanwege de
participatiebevordering.
Het kabinet heeft voor de komende
jaren een aantal zaken voorgesteld
dat ertoe leidt dat het beschikbare
budget aanzienlijk zal afnemen.
Dat financiële perspectief zal ertoe
leiden dat de gewenste uitbreiding
van het aantal bedrijfsplaatsen de
komende jaren vooral zal
plaatsvinden om de financiële gaten
op te vullen waar de gemeenten mee
geconfronteerd zullen worden. Dat
betekent in het beste geval dus
gelijkblijven van de capaciteit. In veel
gemeenten zal het bedrijfsleven niet
staan te dringen: daar zal dus
capaciteit verdwijnen. Een verdere
ophoging van de ouderbijdrage is na
de nu voorgestelde verhoging niet
meer mogelijk, of we moeten er een

echte elitevoorziening voor de rijken
van maken. Dat wil de PvdA niet.
Kinderopvang moet gezien worden
als een infrastructurele voorziening
voor het goed funktioneren van de
arbeidsmarkt en het kunnen
combineren van betaalde arbeid met
gezinsverantwoordelijkheden.
Gezien de grote maatschappelijke
vraag naar kmderopvang met in het
achterhoofd de redenering dat voor
de rijksoverheid als geheel de
kinderopvang dus in feite geen geld
kost, maar bespaart, vindt de
PvdA-fractie het wenselijk dat in de
meerjarencijfers de bezuinigingen
geschrapt worden en dat de
komende jaren via dezelfde
systematiek als de
stimuleringsmaatregel de
kinderopvang verder uitgebreid
wordt.
Ons streven daarbij is het
wegwerken van de wachtlijsten.

Noot 2 (zie blz. 2743)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de minister en de
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur op vragen, gesteld in de eerste
termijn bij de behandeling van het deel Welzijn
en Cultuur van de begroting van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur voor 1994 (23400
XVI)
Vragen van de leden Dees (WD) en
Vliegenthart (PvdA) over de
uitvoering motie-Dees over
sociaal-culturele infrastructuur.
Als ik spreek over een landelijke
infrastructuur voor de welzijnssector,
dan doel ik op twee te onder–
scheiden zaken. Op de eerste plaats
heb ik het dan over organisaties of
mstellingen die functies vervullen die
voor de gehele sector van belang zijn
en gerelateerd zijn aan het
uitvoerend werk.
Dus ook voor instellingen die
welzijnswerk uitvoeren op lokaal en
provinciaal niveau. Infrastructuur
heeft dan primair betrekking op een
aantal functies als de opleidings– en
kwalificatiefunctie, de platform/
overleg-functie, de werkontwikke–
lingsfunctie, de onderzoeks– en infor–
matiefunctie, etc.
Een adequate infrastructuur is
daarbij dus essentieel.

Noten

Daarnaast onderken ik dat er
bepaalde werksoorten zijn die onvol–
doende op lokaal of provinciaal
niveau gerealiseerd worden Dat kan
zijn omdat de vraag naar, of het
draagvlak van dit type werk zeer
ongelijkmatig verdeeld is. Het is dan
om schaalredenen veel efficienter
om op landelijk niveau daarin te
voorzien.
Er is nog een andere motivering
voor ondersteuning op landelijk
niveau. Dat is bijvoorbeeld het geval
als de activiteiten of het uitvoerende
werk in belangrijke mate door vrijwil
ligers verricht worden. Landelijke
overkoepelingen die zorgdragen voor
een adequaat vervullen van derge–
lijke werksoorten reken ik eveneens
tot de infrastructuur. Met name in de
clusteroperaties wordt expliciet
aandacht geschonken aan de
functies van deze organisaties
Dat is het tweede aspect waar ik
op doelde toen ik sprak over een
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