
30ste vergadering Donderdag 25 november 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 109 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Apostolou,
Beijlen-Geerts, Beinema, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blaauw,
Boers-Wijnberg, Bolkestein,
Brinkman, Brouwer, M.M. van der
Burg, V.A.M. van der Burg, Buurmeij–
er, Van de Camp, Castricum, De Cloe,
Deetman, Van Dijk, Dijkstal,
Doelman-Pel, Eisma, Éisses–
Timmerman, Van Erp, Van Gelder,
Gerritse, Van Gijzel, Groenman, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van
Heemst, Van der Heijden, Hillen, Van
Hoof, De Hoop Scheffer, Van
Houwelingen, Huibers, Huys,
Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong,
G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm,
Krajenbrink, Lankhorst, Leerling,
Leers, Van Leijenhorst, Leijnse,
Linschoten, Lonink, Melkert, Middel,
E. van Middelkoop, Van Mierlo,
Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijland,
Van Noord, Nuis, Van Ojik, Van
Otterloo, Van der Ploeg-Posthumus,
De Pree, Ramlal, Reitsma, Remkes,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Stoffelen, Swildens–
Rozendaal, Van Traa, Tuinstra, Van
der Vaart, Valk, Vermeend, Versnel–
Schmitz, Verspaget, Vliegenthart, Van
der Vlies, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Willemse-van der Ploeg,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens en Van Zijl.

en de heren Kooijmans, minister van
Buitenlandse Zaken, Ter Beek,
minister van Defensie, De Vries,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Dankert, staatsse–
cretaris van Buitenlandse Zaken, en
Wallage, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

D

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

Huys en Soutendijk-van Appeldoorn,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de ochtendvergadering;

Achttienribbe-Buijs, Van Heemst en
Ruigrok-Verreijt, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middag–
vergadering;

Middel, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middag– en avond–
vergadering;

Beijlen-Geerts, M.M. van der Burg,
Jurgens en Kalsbeek-Jasperse,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de avondvergadering;

Van der Hoeven, Akkerman, Lilipaly,
Vos, Te Veldhuis, Paulis, Tegelaar–
Boonacker, Reitsma, Quint–
Maagdenberg, Van Rey en De Graaf,
wegens bezigheden elders;

Feenstra, Van Rijn-Vellekoop, J.T. van
den Berg en Verbugt, wegens verblijf
buitenslands;

Dees, wegens het bijwonen van een
crematie.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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

van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf door de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf
1993 (23199);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Woningwet en de
Woonwagenwet (23248);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet van 13 mei 1993,
Stb. 283, tot uitbreiding en
wijziging van de Wet milieube–
heer (afvalstoffen) en enige
andere wetten (23431).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste

Commissies voor justitie en voor
de politie inzake uitdrukkelijke
instemming met ontwerp–
besluiten Unie-Verdrag (23490.
nr. 2).

De voorzitter: Ik stel voor, overeen–
komstig het voorstel van de
commissies te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het rapport van de Enquête–
commissie uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen (22730.
nrs. 7 t/m 10).

(Zie vergadering van 24 november
1993.)

De beraadslaging wordt hervat.
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Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Het rapport van de
enquêtecommissie betreft inderdaad
een van de hoofdonderwerpen van
het beleidsterrein van mijn departe–
ment. Dat rechtvaardigt dan ook
alleszins mijn aanwezigheid bij dit
debat. Ik betreur het dan ook,
voorzitter, dat ik gisteren wegens u
bekende redenen een deel van het
debat moest missen.

Ook ik wil beginnen waardering uit
te spreken voor het werk van de
parlementaire enquêtecommissie,
voor haar onderzoek, analyse en
rapport. Deze vormen een uitste–
kende basis voor een voortgezet
debat en voor het bereiken van
overeenstemming en het effectueren
daarvan.

Na dit rapport kunnen wij niet
meer zeggen dat wij het niet
geweten hebben. Dat betekent dat er
een grote verplichting op de politiek
ligt om het momentum niet verloren
te laten gaan. Ik heb die behoefte
gisteren ook beluisterd of nagelezen
bij de verschillende woordvoerders
in dit debat.

Met name de heer Wöltgens heeft
het belang van mijn aanwezigheid
nog eens benadrukt door heel direct
enkele vragen tot mij te richten over
de cultuur van het departement, over
de angstvalligheid in het verkeer met
de uitvoeringsorganen van de sociale
zekerheid en over de interne
verdeeldheid op het departement. Ik
begrijp daaruit dat de heer Wöltgens
behoefte had om te benadrukken dat
er toch altijd verschil blijft bestaan
tussen de positie van de nr. 1 en de
positie van de nr. 2, ook op het
departement en ook als de nr. 2 de
eerstverantwoordelijke is voor het
beleidsterrein waarover het gaat. Ik
ben dat met hem eens, maar dat
neemt niet weg dat ik de staatssecre–
taris vandaag alle ruimte zal geven
om zijn eerste verantwoordelijkheid
voor dit beleidsterrein hier tot
uitdrukking te laten komen.

Voorzitter! Het departement was
onderdeel van de driehoek van
overheid, sociale partners en
parlement waar de analyse van de
enquêtecommissie in belangrijke
mate betrekking op heeft. Die drie
"hoeken" hielden elkaar in een
verlammende greep. De commissie–
Buurmeijer beschrijft dat overtuigend
en daarbij wordt ook terechte kritiek
op het ministerie en op onze
voorgangers uitgeoefend. Ik wil dat

niet bagatelliseren - ik heb dat ook
met nadruk niet willen doen in de
brief - maar ik ben het wel eens met
degenen die gezegd hebben dat het
probleem niet vanzelf wordt opgelost
als wij de uitvoering uit de handen
van de sociale partners halen. Ook
bij de overheid en bij het parlement
moet er wat veranderen. Als de
politiek het primaat wil hernemen,
zullen regering en parlement moeten
bewijzen dat zij wel degelijk in staat
zijn om met elkaar tot overeenstem–
ming te komen, knopen door te
hakken, een nieuwe koers uit te
zetten en daaraan ook uitwerking te
geven. Ook daaraan heeft het, als het
ging om het verkeer, het debat
tussen regering en parlement, in het
verleden nogal eens ontbroken. Vaak,
zo moet ik achteraf zeggen, hadden
wij de sociale partners niet eens
nodig om verdeeld te blijven of te
worden.

Daarbij moeten wij oppassen voor
karikaturen; alsof dat alleen maar lag
aan ministers of aan staatssecretaris–
sen, die zich als loopjongens of
schuchtere knapen lieten intimideren
door de sociale partners. Er zijn ook
van de kant van het departement van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wel degelijk duidelijke voorstellen
gedaan om zaken fundamenteel
anders te organiseren. Ik denk aan
het rapport van de commissie–
Lamers. Dit rapport is niet door ons
na een half uur in de onderste
bureaula opgeborgen, maar is
gesneuveld in de politiek, in het
verkeer tussen departement, regering
en Kamer. Ik denk aan het twee–
trajectensysteem, dat ook door de
commissie-Buurmeijer is genoemd.
Dit voorstel is niet op het departe–
ment gesneuveld of weggemoffeld,
maar werd pas teruggenomen nadat
er een mondeling overleg met de
Kamer had plaatsgevonden, waarin
overduidelijk bleek dat er geen
politiek draagvlak voor dat systeem
was.

Voorzitter! Ik kan meer voorbeel–
den noemen om te illustreren dat er
op belangrijke momenten wel
degelijk bereidheid was om, zo
nodig, conflicten aan te gaan met de
sociale partners. Ik noem de
voorstellen inzake de Ziektewet van
minister Den Uyl, een van mijn
voorgangers. Die voorstellen
sneuvelden pas nadat er maanden–
lang verzet tegen was geweest,
vanuit de samenleving, maar ook
vanuit het parlement. Ik noem het
veel geprezen centraal akkoord uit

1982, dat pas tot stand kwam na
forse druk uit de politiek. Het was
nodig, te dreigen met
"bevriezingstaferelen", adempauzes
en alles wat daarbij hoort. Ik noem
de stelselherziening van 1986-1987,
die tot stand is gekomen ondanks
veel weerstand van de kant van de
sociale partners. Ook in deze
kabinetsperiode zijn verschillende
maatregelen getroffen die niet bij
voorbaat konden rekenen op de
instemming van de sociale partners
en soms ook achteraf niet. Dan zwijg
ik nog maar over de nota over het
algemeen verbindend verklaren van
CAO's, die ik de Kamer gisteren heb
gezonden. Ik zal daar later op ingaan.

Voorzitter! Ik geef deze voorbeel–
den niet om het aandeel van het
ministerie in de verantwoordelijkheid
te minimaliseren. Ik geef de
voorbeelden wel om enkele
onevenwichtigheden die ik gisteren
proefde in het betoog van sommige
sprekers, wat te corrigeren.

Dan maak ik een enkele opmerking
over consensus en het streven naar
consensus. Verschillende sprekers
hebben in het kader van de
rolverdeling tussen overheid en
sociale partners stevige noten
gekraakt over het te veel op
consensus gerichte systeem van
omgang tussen overheid en sociale
partners. Daarop wil ik primair
reageren met de stelling, dat
consensus de Nederlandse samenle–
ving ook veel goeds heeft gebracht.
Op zichzelf vind ik het een zegen als
de samenleving niet wordt geken–
merkt door een overmaat aan
conflicten, als de samenleving wordt
gekenmerkt door goede arbeidsver–
houdingen en door sociale rust.
Bedenkelijk wordt dit pas als die rust
gekocht wordt met het onvermogen
om wezenlijke problemen in de
samenleving aan te pakken of op te
lossen. Daarvoor is echter wel nodig
dat het probleem waarom het gaat,
eerst goed geanalyseerd en in kaart
gebracht wordt. Het belang van het
rapport van de enquêtecommissie is
dat dit nu op het terrein van de
sociale verzekeringen op een goede,
zakelijke manier is gebeurd. Ik meen
ook dat dit nodig was. Ik ben er niet
zeker van dat wij zonder deze kennis
in staat zouden zijn de juiste
beslissingen te nemen.

Dit heeft bijvoorbeeld ook
betrekking op het veelbesproken
volumebeleid. Hier is niet alleen het
afgelopen jaar of de afgelopen twee
jaar veel over gesproken. In de
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afgelopen tien, vijftien jaar heeft
voortdurend discussie plaatsgevon
den over de afweging die de heer
Van Mierlo ook naar voren heeft
gebracht: moet je de problemen in
de sociale zekerheid aanpakken door
de wettelijke aanspraken te
verminderen, of moet de verbetering
worden verwacht van het volume–
beleid? Toch meen ik dat in die
discussie heel lang het gevoel heeft
bestaan dat het vanzelf zou gaan
werken als wij in deze Kamer, op het
Haagse niveau, maar met voorstellen
en ideeën zouden komen. Een
belangrijk inzicht dat blijkt uit het
rapport van de enquêtecommissie, is
dat Haagse ideeën pas handen en
voeten krijgen als zij worden
opgepakt door de uitvoeringspraktijk,
als men er daadwerkelijk mee aan de
slag gaat. Heel lang hebben wij te
weinig zicht gehad op de mate
waarin dat gebeurde en, als het
onvoldoende gebeurde, op de
precieze mechanismen die daarach–
ter zaten. Te weinig hebben wij
beseft dat eerst in structurele zin een
aantal wijziging nodig zou zijn in de
organisatie en de
verantwoordelijkheidsverdeling, die
een belemmering vormden voor een
grotere effectiviteit van het volume–
beleid.

Dat betekent ook dat wij ons ervan
bewust moeten zijn dat de wereld
niet op slag verandert als de
uitvoeringsorganisatie van de sociale
verzekeringen maar in handen wordt
gelegd van de RBA's of van
zelfbesturende organisaties. De heer
Van Mierlo wees er gisteren op, dat
je zoiets pas kunt doen als RBA's
beschikken over de functionele
capaciteit daarvoor. Uit de toelichting
daarop begreep ik, dat hij daarmee
bedoelde dat dit pas verantwoord
kan plaatsvinden als RBA's hun
huidige bemiddelingstaken op een
voldoende niveau aankunnen en
uitvoeren. Dat ben ik met hem eens.
Dat houdt echter in dat je ervoor
moet oppassen, de ene grote
reorganisatie bovenop de andere te
stapelen terwijl de eerste nog niet
verwerkt is of nog niet tot ont–
plooiing is gekomen. De heer
Bolkestein heeft terecht gewaar–
schuwd voor de risico's die
verbonden kunnen zijn aan het
creëren van een nieuwe bureaucratie
met eigen institutionele belangen,
die nog niet goed ingekaderd is in
een krachtenveld of in een bestuurlijk
stelsel van afspraken dat op zichzelf
voldoende waarborgen biedt voor

een doelmatige en met de bedoelin–
gen van de wetgever sporende
uitvoering. Ik heb dan ook begrip
voor de kritisch getoonzette vragen
van de heer Brinkman op dit punt.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Dat is volstrekt juist, maar ik heb
daaraan toegevoegd dat het beleid er
wel op gericht moet zijn, die
capaciteit zo snel mogelijk uit te
breiden. Je doet dat pas als je wilt
dat het inderdaad gebeurt. Daarin zit
het politieke meningsverschil dat hier
en daar bestaat. De heer De Vries
was er geloof ik niet toen ik mijn
vraag stelde aan de heer Wöltgens
en de regering. De achtergrond van
mijn vraag was dat als je echt die
weg op wilt gaan, je met prioriteit je
beleid moet richten op het vergroten
van die capaciteit. Je moet het werk
van de bedrijfsverenigingen dan ook
zo snel mogelijk naar de RBA's
brengen.

Minister De Vries: Ik wil op dat punt
geen misverstand laten bestaan. Ik
ben volop gemotiveerd om de weg
van de commissie-Buurmeijer op te
gaan. Als ik deze opmerkingen maak,
mogen zij per se niet zo verstaan
worden alsof ik daarmee moeite zou
hebben. Ik denk dat wij inderdaad
die richting uit moeten. Ik ben
daartoe volop gemotiveerd. Het is
echter wel zo, zoals de heer
Bolkestein aangaf, dat dit ministerie
veel ervaring heeft met uitvoering op
afstand. Die ervaringen zijn niet
allemaal onverdeeld positief. Dat
betekent dat, hoewel ik dus voluit
gemotiveerd ben, dat te gaan doen,
ik tegelijkertijd besef, misschien juist
met op de achtergrond die ervarin–
gen, dat je zo'n operatie wel heel
grondig moet doordenken en
uitwerken. Dat is namelijk een
voorwaarde om te voorkomen dat je
misschien op termijn jezelf daarbij
tegenkomt.

Mijnheer de voorzitter! Ik beperk
mij op dit punt tot deze hoofdlijnen.
De staatssecretaris zal daarop
uitvoerig en meer gedetailleerd
ingaan. Ik wil nog een enkele
opmerking maken over de organisa–
tie van het departement. De heer
Wöltgens heeft gesproken over de
verdeeldheid op het departement. Ik
wil ook dat onderwerp niet uit de
weg gaan.

Er is wel eens sprake geweest van
verkokering op ons departement.
Voor zover daarvan sprake was,
hebben wij de afgelopen jaren

nadrukkelijke processen in gang
gezet om daarin verbetering aan te
brengen. Ik wil in dat verband een
paar elementen noemen, zoals het
tot stand komen van een departe–
mentaal managementteam waarin
alle strategische beslissingen aan de
orde komen vanuit de behoefte aan
het integraal doordenken van en
vormgeven aan het beleid. Ik noem
verder de nota Strategische
verkenningen. Deze nota was er
nadrukkelijk op gericht tot integratie
van gezichtspunten van beleid te
komen, met als centrale doelstelling
participatiebevordering en arbeids–
en inkomensbescherming. Beide
moeten als het ware met elkaar in
verband worden gebracht en
systematisch aan elkaar worden
gekoppeld, ook in het kader van het
activerend arbeidsmarktbeleid en
vanuit die centrale doelstelling van
participatiebevordering. Dat heeft
geleid tot herinrichting van het
departement. Wij denken tegen het
einde van deze kabinetsperiode rond
mei de operatie af te ronden. Er zal
dan sprake zijn van een kern–
departement waarbij de beleidstaken
geconcentreerd zijn en met een
geïntegreerde uitvoering op afstand.

Daarnaast is de afgelopen jaren
vooral sprake geweest van bezinning
op een verzelfstandiging van de
toezichtsactiviteiten. Ik bedoel
daarmee de scheiding van het
uitvoeren van beleid en het toezicht
daarop binnen het departement. Dat
alles was erop gericht om tot een
betere, meer geïntegreerde, maar
ook beter aangestuurde uitvoering
van de taken van het departement te
komen.

Mijnheer de voorzitter! Met name
de heer Van der Vlies heeft enkele
vragen gesteld met betrekking tot het
toekomstige beleid ten aanzien van
het algemeen verbindend verklaren
van CAO's. Hij heeft mij gevraagd of
ik niet een tipje van die sluier zou
kunnen oplichten, maar dat hoeft
niet meer omdat inmiddels de gehele
nota in het bezit van deze Kamer is.
Ik neem aan dat wij een geschikt
moment zullen vinden om daarover
met elkaar van gedachten te
wisselen.

De heer Van Mierlo (D66): Mag ik de
heer De Vries, voordat hij gaat zitten,
nog een vraag stellen? Die vraag
staat volgens mij centraal in dit
debat. In de CD/Actueel van
september heeft de minister zich
eigenlijk buitengewoon positief
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uitgelaten over de hoofdlijnen en in
principe zelfs over de aanbeveüngen
van de commissie-Buurmeijer. De zin
waarin dat wordt samengevat, luidt:
"Er zal nog wel wat aan gesleuteld
moeten worden, maar ik hoop dat
dat zo weinig mogelijk zal
gebeuren". Gisteren kwam de brief
van de staatssecretaris vanaf zijn
departement en dus mede namens
de minister. Ik kan niet zeggen dat de
inhoud van die brief de geest van
deze zin weerspiegelt, namelijk dat
de minister hoopt dat er zo weinig
mogelijk aan gesleuteld wordt, maar
bang is dat dit wel zal gebeuren. Ik
heb hierover twee vragen. Staat de
minister nog precies achter de door
mij geciteerde zin in CD/Actueel? Als
dat zo is, hoe kan het dan dat de
brief vanaf zijn departement zo'n
buitengewoon terughoudende geest
ademt? Ik bedoel: men kan anticipe–
ren op een angst dat het in de Kamer
niet zo goed zal gaan, maar daarmee
bevordert men ook dat het niet goed
gaat. Men kan het vanuit de regering
ook stimuleren, maar daar heb ik
niets van gemerkt.

Minister De Vries: Ik sta nog steeds
voluit achter die zin in de CD/Actueel
van september. De heer Van Mierlo
verleidt mij er nu eigenlijk toe orn de
brief inhoudelijk te parafraseren om
vervolgens uit te leggen hoe dat dan
spoort met die uitspraken in de
CD/Actueel van september. Dat zou
echter betekenen dat ik mij heel erg
moet begeven op het terrein van de
staatssecretaris. Ik stel dus voor dat
eerst de staatssecretaris dat eens
gaat uitleggen. Dan kunnen wij daar
zo nodig in tweede termijn op
terugkomen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Misschien mag de staatssecretaris
dan uitleggen wat in CD/Actueel
staat!

Staatssecretaris Wallage: Misschien
zijn tegen die tijd ook nog andere
uitspraken van één van ons beiden
beschikbaar, zodat wij dat dan een
beetje breder kunnen opzetten.

Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij
in de allereerste plaats aan bij de
opmerkingen van de minister in de
richting van de parlementaire
enquêtecommissie. Een parlemen–
taire enquête is een machtig wapen.
Zij houdt zich bezig met zelfstandig
onderzoek en verhoren; zij stijgt uit

boven het algemene debat. Er past
dus, aansluitend op hetgeen de
minister heeft gezegd, namens de
regering een woord van respect voor
de wijze waarop het is gebeurd,
maar ook voor het eindprodukt. Ik
kom daar in mijn betoog een reeks
van keren op terug.

De inzet van het kabinet is om
recht te doen aan de conclusies van
de parlementaire enquête, rekening
houdend met het beleid dat de
afgelopen jaren is ontwikkeld. Dat is
immers het verschil in positie tussen
enerzijds een enquêtecommissie en
de Kamer, mee concluderend op
basis van het werk van de enquête–
commissie, en anderzijds het kabinet.
Het kabinet moet, kijkend naar wat
het zelf deze jaren voor zijn
verantwoordelijkheid heeft genomen,
zien hoe die twee processen met
elkaar zijn te sporen. Als de brief een
sobere indruk maakt, niet alleen op
de heer Brinkman, maar ook op de
heer Van Mierlo en op anderen, zit
daar dus wellicht een misverstand
achter. Het kabinet heeft - inderdaad
vrij zakelijk, misschien nuchter en
misschien zelfs te nuchter - ten
behoeve van dit debat getracht om
te bekijken hoe de verschillende
elementen uit het rapport op een
goede manier zouden kunnen
"landen". Het is de fase van studie,
onderzoek, de commissie, het
huidige debat en dus ook van goed
luisteren en niet al tot conclusies
komen voordat je dat debat echt met
elkaar hebt gehad. Vervolgens gaan
wij aan de slag. Ik vind dat de fase
waarin wij nu verkeren, door het
kabinet het best kan worden gediend
met een inzet waarbij secuur wordt
aangegeven welke elementen van
het onderzoek van de commissie een
zinnig vervolg kunnen krijgen.

Voorzitter! Het gaat er daarbij om,
verantwoordelijkheden niet te
ontlopen. Ik doel daarbij niet alleen
op andermans verantwoordelijkhe–
den maar ook op eigen verantwoor–
delijkheden. Als er kritische
opmerkingen zijn gemaakt over het
functioneren van de uitvoerings–
organisatie - het is een centraal
thema van de enquête - hoop ik dat
in het vervolg van dit debat de rol
die wat dit betreft door Kamer en
verschillende kabinetten is gespeeld
nèt zo indringend aan de orde komt
als die van de uitvoeringsorganisatie.
Ik ben ervan overtuigd dat wij de
herstructurering van die uitvoering
geen recht doen als er niet ook
fairness bestaat ten opzichte van de

mensen die in het kader van die
uitvoering werken en die daaraan
over de volle breedte hun energie
geven. Dat geldt voor ons departe–
ment èn voor de eigenlijke
uitvoeringsorganisatie.

Bij de beschouwingen moet het
feit worden betrokken dat uitgere–
kend op het terrein van de sociale
zekerheid, onder verantwoordelijk–
heid van dit kabinet, diep ingrijpende
maatregelen ten aanzien van de
Ziektewet, de arbeidsomstandighe–
den, de WAO en de organisatie zijn
genomen. Ik beschouw dit debat als
een gelegenheid om na te gaan in
hoeverre het door ons gevoerde
beleid en de aanbevelingen van de
commissie met elkaar sporen. Waar
dat onvoldoende het geval is, wordt
daarover terecht gedebatteerd.
Echter, ook het omgekeerde mag
gelden. Waar het kabinet al beleid
had ingezet dat achteraf blijkt te
sporen met de aanbevelingen van de
commissie, behoort ook vastgesteld
te worden dat wij gelukkig al aan het
leren waren voordat wij begonnen
het boek te lezen. Ik vind het
bijeenbrengen van die twee
benaderingen zeer legitiem.

Het kabinet heeft er in zijn brief
voor gekozen, na te gaan hoe de
resterende maanden van deze
kabinetsperiode kunnen worden
benut voor het aanbrengen van
aanzienlijke verbeteringen in de
uitvoeringsorganisatie. Ik heb mij
daarop inderdaad sterk geconcen–
treerd en dat zal ik ook vandaag
doen. Als wij de tijd niet willen laten
verdampen, moeten wij haar vooral
benutten ten behoeve van zaken die
nog geregeld kunnen worden en niet
besteden aan zaken waarover slechts
bespiegelingen kunnen worden
gehouden.

Voorzitter! Ik ben de Kamer
erkentelijk voor de wijze waarop zij
op vele elementen van onze brief
heeft gereageerd. Ik zal trachten, de
over de brief gemaakte kritische
kanttekeningen zorgvuldig te
beantwoorden. De enquête heeft ons
in elk geval duidelijk gemaakt dat het
verstrekken van een uitkering niet los
gezien kan en mag worden van
allerlei andere afwegingen die met
betrekking tot werknemers–
verzekeringen moeten worden
gemaakt. Dat dwingt Kamer en
regering tot een nieuwe doordenking
van de verantwoordelijkheids–
verdeling. De rijkdom van het
rapport zit 'm mijns inziens vooral in
het feit dat er niet sprake is van een

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

25 november 1993
TK30 30-2218



Wallage

eenzijdige schuldaanduiding. De
commissie is niet op zoek gegaan
naar barbertjes die moesten hangen.
Het gaat om het feit dat het
volumebeleid onvoldoende op gang
is gekomen en dit feit wordt in een
politieke, maatschappelijke en in een
aantal opzichten ook culturele
context geplaatst.

Vervolgens dienen daaraan in dit
debat politieke consequenties te
worden verbonden. Het zijn immers
partijen, regering en parlement,
sociale partners, waarvan de
commissie stelt dat zij elkaar te lang
gevangen hielden. Als dit debat
èrgens toe zou moeten leiden dan
zou dat een gevoel van bevrijding
moeten zijn, ook van het gevoel dat
de periode van het afwezige
volumebeleid te lang is geweest. Er
moet ook sprake zijn van een
bevrijding van het gevoel dat men er
in de politiek wèl in slaagt om
betrekkelijk eenvoudige technische
maatregelen te nemen, zoals het
korten op uitkeringen of het verlagen
van niveaus, maar er niet in slaagt
om voldoende gestalte te geven aan
een uitvoering die dicht bij de
mensen staat.

Voorzitter! Ik zei het al en het
kabinet heeft het ook in de brief
aangegeven, voor ons vond de
parlementaire enquête niet in een
beleidsvacuüm plaats. Het kabinet
had een aantal consequenties
getrokken en het heeft daarvoor ook
steun gevonden in beide Kamers der
Staten-Generaal. Wij hopen
overigens op een enkel belangrijk
onderdeel alsnog steun te kunnen
verwerven. En voor zover wij na alles
wat er is gebeurd, de komende
maanden effectief willen gebruiken,
hoop ik dat de oproep tot effectiviteit
die de heer Brinkman heeft gedaan,
voor zijn geestverwanten aan de
overzijde aanleiding zal zijn om een
aantal overgebleven vraagstukken
nog op te lossen.

Het kabinet heeft aangegeven dat
het een geïntegreerde gevals–
behandeling wil bewerkstelligen en
dat het onafhankelijk toezicht wil. Wij
hebben ook gezegd dat wij het van
het grootste belang vinden, ondanks
alle pijn die het tot nu toe heeft
gekost, ook in het stelsel zelf
wijzigingen aan te brengen die ertoe
leiden dat mensen zelf meer
verantwoordelijkheid nemen en dat
collectieve verantwoordelijkheid,
voor zover daarvan sprake is, op een
controleerbare en effectieve manier
wordt gedragen. Daarbij denk ik

inderdaad aan pijnlijke ingrepen in
de sfeer van de arbeidsongeschikt–
heid, zoals herkeuringen en een
nieuw criterium voor arbeidsonge–
schiktheid. Wij bevinden ons wat het
stelsel en de uitvoering betreft niet in
een situatie waarin wij als het ware
theoretisch over dit vraagstuk
spreken. Lessen trekken uit de
enquête is geen theoretische
discussie, voorafgaand aan de grote
verbouwing. Nee, het is een gesprek
tussen politici tijdens de verbouwing.
Er vindt een belangrijke functie–
verschuiving plaats bij bedrijfsvereni–
gingen. De TZ (Wet terugdringing
ziekteverzuim) heeft als onderdeel
van de Arbowetgeving ingrijpende
consequenties en er vinden
drastische reorganisaties plaats, ook
op het terrein van de dienstverlening
aan cliënten. Maar - en daarom is
het zo van belang, de enquête
serieus te nemen - over de
maatregelen in de organisatiesfeer
die tot dusverre zijn genomen, zegt
de commissie, naar mijn indruk
onderstreept door de gehele Kamer,
dat die niet voldoende zijn. Het
kabinet beschouwt het als een
uitdaging om goed luisterend naar
de Kamer nog in deze regeerperiode
de consequenties voor de
uitvoeringsorganisatie te trekken. De
achtergrond van mijn omzichtig
manoeuvreren met de Organisatie–
wet is dat ik denk dat wij alleen op
deze wijze op de korte termijn een
paar knopen kunnen doorhakken. Ik
kom er straks nog uitvoerig
inhoudelijk op terug.

Voorzitter! Mijn positie is natuurlijk
wat merkwaardig, want ik moet met
een zeer beperkte ervaring op dit
departement een zeer indringend
vraagstuk met de Kamer bespreken.
Op basis van deze korte ervaring met
het bestel, de ervaring van een
nieuwkomer, een enkele opmerking.
Hoewel het departement op een
aantal punten echt al door de
cultuuromslag geraakt is - de
minister gaf er een paar voorbeelden
van - zijn de in het huidige systeem
neergelegde verhoudingen niet
gewijzigd. Als ik het een paar
maanden geleden nodig vond om
een aanwijzing te geven aan de
Sociale verzekeringsraad om iets
betrekkelijk overzichtelijks als een
mogelijkheid tot koppeling van
computerbestanden tot stand te
brengen, was de reactie in sommige
kringen dat het een buitensporig
zwaar middel is: "Dat kan toch
eigenlijk niet, zo gaan wij toch niet

met elkaar om?". Dit geeft aan dat
deze cultuur, waarin het niet aan
elkaar kunnen koppelen van
bestanden een zaak is waar men in
de techniek en met de direct
betrokkenen over spreekt, maar
waarover de politiek geen oordeel
heeft, nog volop in stand gebleven
is. Ik wil dan ook niet meedoen aan
het vormen van het beeld dat die
cultuuromslag met een beetje duw–
en plakwerk wel voor elkaar te
krijgen zou zijn.

Als de minister en ik inzicht
vragen in de opbrengst van
maatregelen die wij ons voornemen
en als wij voor de exacte berekening
daarvan afhankelijk zijn van de
uitvoeringsorganisatie - natuurlijk
met de kanttekeningen en de
know-how van het departement,
maar toch... - omdat wij technisch
niet in staat zijn, die opbrengst zelf
vast te stellen, dan is dat een
kwetsbare plek in het geheel,
waarover de heren Wöltgens, Van
Mierlo en Bolkestein uitvoerig
hebben gesproken. Als er afstand is
tussen hetgeen wij met elkaar
bedenken en de uitvoering, en wel
zodanig dat hetgeen wij bedenken
uiteindelijk opnieuw moet worden
bedacht omdat het uitvoerings–
technisch niet kan - die voorbeelden
hebben wij de afgeiopen maanden
bij de hand gehad - dan praten wij
niet alleen over het opnieuw moeten
toedelen van verantwoordelijkheden.
Dan praten wij dus niet alleen over
het onafhankelijk toezicht en over
een rapportage van het onafhankelijk
toezicht aan de Kamer, waardoor de
Kamer een beter inzicht kan krijgen
in de materie. Wij praten dan ook
over de vraag in welke mate de
verschillende verantwoordelijkheden
van bijvoorbeeld de sociale partners
in het bestel langer op dezelfde wijze
voortgang kunnen vinden.

Ik sluit aan bij een opmerking die
de heer Wolters vorige week in het
debat heeft gemaakt. Ik heb daar
uiteraard kennis van genomen. Hij
zei dat de commissie blijkens het
rapport heeft gerapporteerd over de
uitvoering en over het stelsel. De
heer Wolters zei dat de laatste tien
bladzijden van het enquêterapport
een allesoverheersende aandacht
hebben gekregen. Hij zei: "Wij
kunnen het wel begrijpen, maar
betreuren het. Maar toch, hierdoor is
er onvoldoende belangstelling
geweest voor de echte betekenis van
het onderzoek." Ik onderstreep die
woorden, omdat ik ervan overtuigd
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ben dat wij in dit debat, met alle
middellange-termijnvisies die je kunt
hebben op de ontwikkeling van het
stelsel zelf, uiteindelijk beoordeeld
zullen worden op de vraag of wij ten
aanzien van het hart van de enquête
knopen weten door te hakken. Het
hart van de enquête wordt gevormd
door de vraag of de politiek de
uitvoering op orde brengt. Het
kabinet is er ten volle toe bereid,
knopen door te hakken.

Omdat ik het echt heel interessant
vond, is de verleiding groot om
uitvoerig te reageren op beschouwin–
gen die in deze Kamer door de heer
Bolkestein en de heer Van Mierlo zijn
gehouden over wat ik in het kort "de
cultuur" noem. Ik heb er zojuist het
nodige over gezegd. Ik zal er nu
slechts kort op ingaan. Ik meen dat
bij het pleidooi dat eerder door de
heer Wöltgens is gehouden over wat
het primaat van de politiek heet, ook
moet worden gewezen op het
prisoner's dilemma, op de bijna
vicieuze cirkel in dat debat. Met alle
kritische kanttekeningen die rondom
de sociale partners zijn gemaakt - ik
sluit op dit punt aan bij de opmerkin–
gen van de minister - staan de
politieke partijen en ook deze Kamer
terecht in open verbinding met de
sociale partners in het land. De
sociale partners zijn immers
buitengewoon belangrijke actoren.
Het is dus niet zo eenvoudig om te
doen alsof het primaat van de
politiek - in mijn ogen betekent dit
dat regering en parlement cruciale
beslissingen nemen - als het ware
afgescheiden is van die andere
verantwoordelijkheden. Ik heb het
pleidooi uit de Kamer aldus
begrepen dat in ieder geval de eigen
verantwoordelijkheid van de poiitiek
zichtbaarder moet worden gemaakt
in het uitvoeringstracé. Ik onder–
streep dat. Ik zet er het volgende
naast. Waar heel veel regelingen hun
werking moeten krijgen in de
bedrijfspraktijk, in preventief
handelen van ondernemers en in het
gedrag van werknemers, dus waar
de bedrijfspraktijk heel relevant is
voor de kans van slagen van het
goede gebruik van regelingen - dat
was eigenlijk ook de opmerking van
de heer Brinkman - is het niet een
kwestie van voor of tegen de sociale
partners zijn. Ik heb het de voorzitter
van de commissie ook op deze
manier horen zeggen. Het is veeleer
een kwestie van een scherpere
afbakening van ieders verantwoorde–
lijkheid. Ik denk dat de politiek in

staat moet zijn, daarin leiding te
geven. Ik kom er straks nog iets
gedetailleerder op terug.

De heer Bolkestein heeft een korte
beschouwing gehouden over de
oorzaken van de te late aandacht
voor misbruik en fraude in de
politiek. Hij heeft daarbij een te
positief mensbeeld als oorzaak
g„ioemd. Ik maak één kanttekening
in relatie tot de enquête. Interessant
is natuurlijk dat fraude, oneigenlijk
gebruik en onrechtmatig uitkeren in
de sfeer van de werknemers–
verzekeringen door de commissie
juist van een heel eenduidig oordeel
zijn voorzien. Die discussie speelt
een rol als het gaat om het sanctio–
neren, dus om de mate waarin
mensen ten onrechte gebruik maken
van een uitkering. De rechtmatigheid
van het bestel als zodanig is echter
minder aan de orde geweest.

Ik deel eigenlijk wel de conclusie
van de heer Bolkestein dat de
overheid meer rekening moet
houden met diegenen die zich niet
goed gedragen. Wij zijn dat ook gaan
doen, getuige de enorme inspannin–
gen die de afgelopen jaren zijn
gepleegd op het terrein van de
fraudebestrijding. Daarover is geen
verschil van mening. Ik zou echter
graag de fraudebestrijding vooral
willen plaatsen in het licht van de
noodzaak, de bonafide uitkeringsge–
rechtigden niet te stigmatiseren. Met
andere woorden, het gaat niet eens
zozeer om het feit dat de overheid
zich in moet stellen op slecht gedrag.
Nee, de overheid moet hard zijn
tegen de onrechtvaardigen, omdat
dit de enige methode is om voor de
rechtvaardigen een fatsoenlijke plek
onder de zon te houden in de
samenleving. Dat accent plaats ik bij
de overigens niet door mij bestreden
gedachtengang van de heer
Bolkestein, dat de overheid op haar
hoede moet zijn. Die argumentatie
kan naar mijn mening doorschieten
als de calculerende burger en de
calculerende overheid met elkaar in
concurrentie gaan, wie van de twee
het meest gehaaid is; een soort
morele catch as catch can. Ik zou
willen bepleiten, daarin het midden
een beetje te houden.

De heer Bolkestein (VVD): Ik kan het
betoog van de staatssecretaris goed
volgen. Ik moet toch aannemen dat
hij dit niet beschouwd als een verwijt
in onze richting, dat wij als het ware
een blaam zouden willen werpen op
de terechte uitkeringsgerechtigden?

Ik hoop dat de staatssecretaris van
mij wil aannemen dat dit absoluut
niet onze bedoeling is.

Staatssecretaris Wallage: Dat neem
ik niet alleen aan, dat weet ik ook.
Mijn punt is echter, dat wij in het
debat en de manier waarop wij met
elkaar spreken over oneigenlijk
gebruik en fraude, iedere keer
opnieuw de reden waarom wij dat
doen, moeten neerzetten. Als wij dat
niet doen, kan namelijk heel
gemakkelijk het beeld ontstaan dat
de overheid, kijkend naar de
uitkeringsgerechtigden, primair en in
hoofdzaak zit te denken aan
oneigenlijk gebruik en aan fraude.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! De staatssecretaris heeft nu een
paar keer de woorden "oneigenlijk
gebruik en fraude" uitgesproken. Ik
wil erop wijzen, dat het probleem dat
vandaag aan de orde is, niet de
fraude is.

Staatssecretaris Wallage: Dat is
correct.

De heer Van Mierlo (D66): Daarom
moet je dat naar mijn mening ook
helemaal uit elkaar halen. Het gaat
over oneigenlijk gebruik dat ontstaan
is uit de beste bedoelingen van de
betrokken. Dat is iets heel anders
dan fraude. Het uitvoeringsprobleem
ligt niet bij de fraude, het ligt bij het
oneigenlijk gebruik.

Staatssecretaris Wallage: Ik zie het
een slag genuanceerder. Bijvoor–
beeld als iemand ten onrechte een
WW-uitkering krijgt, omdat hij elders
aan het werk is om eens wat te
noemen, of om een andere reden
geen aanspraak maakt op zo'n
uitkering, dan is de grens tussen
oneigenlijk gebruik en fraude iets
minder simpel aan te duiden dan de
heer Van Mierlo deed. Ik ben het met
de heer Van Mierlo eens, dat het
hoofddebat over de uitvoerings–
vraagstukken in de werknemers–
verzekeringen niet ligt op dit terrein.

Voorzitter! Ik kom nu aan wat ik
zelf als een van de kernvraagstukken
beschouw onder het hoofdstukje:
hoe nu verder? Dat betreft de
discussie over de organisatie van de
sociale verzekeringen, de
werknemersverzekeringen. Het gaat
daarbij met name om de vraag, hoe
kunnen wij als regering enerzijds en
parlement anderzijds de hoofd–
conclusie van de commissie–
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Buurmeijer met betrekking tot de
geïntegreerde decentrale uitvoering -
niet meer bedrijfstakgewijs - pootjes
geven. Een aantal sprekers,
waaronder de heer Van Mierlo - de
heer Linschoten in een eerdere
termijn - de heer Wöltgens en de
heer Brinkman hebben opmerkingen
gemaakt over de instelling van dat
Gemeenschappelijk instituut van
bedrijfsverenigingen, ook al zou dat
voor een beperkte periode zijn. Ik zal
straks een en ander toelichten. Ik zou
echter voorop willen stellen dat ik in
de reacties uit de Kamer nog
onvoldoende heb geproefd, hoezeer
die paar sobere zinnen in de brief
van het kabinet principieel van aard
zijn. Het is niet niks wat daar
gebeurt. Het kabinet onderschrïjft de
conclusie van de commissie–
Buurmeijer. Die conclusie -
geformuleerd in de brief op bladzijde
6 - is, dat het gaat om een overgang
van een sectorale naar een regionale
uitvoering van de werknemers–
verzekeringen, uitgaande van een
nauwe band met de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Dat
uitgangspunt, ook al zou je het los
van de wetgeving op dit moment
heel snel willen uitvoeren, vraagt
wetgeving en maatregelen. Daaraan
zit een lange weg van veranderingen
vast. Ik probeer - en daarom hoop ik
op iets meer begrip voor dit
onderdeel van het kabinetsstandpunt
- door dat instituut op termijn te
stellen, daarmee in de wet ook de
reden aan te geven waarom het zo
niet kan blijven als wij het nu tijdelijk
maken. Daarmee krijgt de OSV in
feite veel meer een interimkarakter
dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Als de vraag aan de orde is "hoe kan
deze Kamer eigenlijk effectief en snel
omgaan met de kernaanbevelingen
van de commissie", is mijn
opvatting: laten wij snel de OSV hier
behandelen, laten wij open met
elkaar bezien welke varianten daarin
kunnen worden geïmplementeerd en
laten wij dus ook naar de
uitvoeringspraktijk het signaal geven
dat het geen stilstaand water is.
Integendeel, de stappen die wij
zetten, staan wat ons betreft in een
perspectief, zoals op dit onderdeel
door de commissie-Buurmeijer
aangedragen.

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! Wellicht gaat de staatssecretaris
zijn betoog over het gemeenschap–
pelijk instituut nog uitbouwen, in
welk geval mijn vraag misschien wat

voorbarig is. Maar misschien kan hij
in zijn betoog twee dingen nog nader
duidelijk maken. In de eerste plaats;
wat is nu de meerwaarde van het
nieuwe instituut, het GIB, boven de
Federatie van bedrijfsverenigingen?
Zoals wij het zien, kan de FBV
hetzelfde doen als het GIB en hoeft
er niet een nieuw instituut te worden
opgericht. In de tweede plaats; kan
de staatssecretaris misschien
duidelijker zijn over het op termijn
stellen?

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Deze punten staan in het antwoord
waaraan ik nu toe was. Waarom is
het nodig om ook bij een volledig
regionaai ingerichte uitvoerings–
organisatie een centraal orgaan te
hebben? Ten eerste: alle betrokkenen
zijn het erover eens dat het toezicht
zuiver moet worden gehouden.
Daarom mag de toezichthouder niet
worden belast met andere taken,
zoals coördinatie en regeigeving. De
analyse van de commissie toont aan
dat het takenpakket van de Sociale
verzekeringsraad juist op dit punt tot
problemen heeft geleid. Ten tweede:
de aanpassing van de uitvoerings–
organisatie sociale verzekeringen
mag niet leiden tot een nieuwe extra
bestuurslaag waardoor de bureaucra–
tie weer toeneemt. Dat zijn de twee
uitgangspunten in het achterhoofd,
waarmee ik kort wil toelichten
waarom ik zo hecht aan het tot stand
komen, zij het in de tijd beperkt, van
het GIB. Allereerst dienen de huidige
centrale GMD-taken na de opheffing
van deze dienst een nieuwe positie
te krijgen. Het gaat met name om
beleidsvoorbereidende en een
beleidsondersteunende werkzaamhe–
den van de stafdiensten van de
huidige GMD. In haar aanbeveling
stelt de commissie-Buurmeijer voor,
de uitvoering van de
arbeidsongeschiktheidsregeling, de
AR, op te dragen aan een onafhanke–
lijk centraal bestuurde instantie die
volgens strakke normen gedeconcen–
treerd werkt. Ook ik ben van mening
dat de huidige centrale GMD-taken,
waaronder die strakke normering van
gevalsbehandeling, centraal moeten
blijven. Deze taken dragen immers
bij aan het bevorderen van de
eenheid in het beleid en kunnen dus
niet bij afzonderlijke bedrijfsvereni–
gingen worden ondergebracht. Het
omvat ook een taak die in feite
breder is dan die van de optelsom
van bedrijfsverenigingen. Het
uitgangspunt dat het toezicht zuiver

wordt gehouden, betekent dat
andere coördinatietaken niet bij de
toezichthouder kunnen worden
ondergebracht. Daarbij wordt nog
afgezien van het feit dat dit ook
vanwege de aard van de materie niet
voor de hand ligt. Het gaat namelijk
om de coördinatie van de uitvoering.
Wij hebben aan het onafhankelijke
toezichtorgaan dus heel veel, voor
het doel waarvoor het wordt
ingesteld.

Wij kunnen niet het aantal taken
die nu nog in het hele complex van
de Sociale verzekeringsraad zitten,
daar laten landen. Ik heb al in de
memorie van antwoord geprobeerd
uiteen te zetten dat voor alle taken
die er zijn, een goede plek moet
worden gevonden. Het is de vraag of
je, als je dat doet, praat over een
plek die toch eigenlijk publiekrechte–
lijk van karakter zou moeten zijn. Of
kun je het aan de samenwerking van
bedrijfsverenigingen overlaten? Juist
degenen die in deze Kamer pleiten
voor het afscheid van de bedrijfsver–
eniging in haar publiekrechtelijk
functioneren, zouden geen publieke
of publiek-achtige taken moeten
willen toedelen, ook niet voor een
overgangsfase, aan het conglome–
raat van de bedrijfsverenigingen. De
manier waarop in de wet dan tijdelijk
een publiek orgaan wordt gecreëerd,
is dus beter te verdedigen dan de
suggestie die hier op tafel is
gekomen. Maar ik ben graag bereid
om bij de behandeling van de OSV
dat grondiger te bespreken dan ik nu
hier kan doen.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Toch blijft er sprake van een
tegenstelling. Men gaat op deze
manier iets afschaffen, maar verheft
het eerst en geeft het een publiek–
rechtelijke status. Naar mijn gevoel is
er dan een innerlijke tegenstrijdig–
heid in het beleid. De horizon–
bepaling is daarvan zelfs de
karakteristiek. Ik heb de volgende
vraag aan de staatssecretaris.
Volgens de strekking van de wet zou
de SVR niet meer het toezicht
uitoefenen. Waarom zou dan niet
tijdelijk de coördinatie door de SVR
kunnen worden verzorgd?

Staatssecretaris Wallage: Het model
dat u hiermee bepleit, kent niet één
van de belangrijkste verworvenheden
die in het geding zijn. Daarover is
iedereen het eens. Op deze manier
zou namelijk niet sprake zijn van echt
onafhankelijk toezicht. Zodra
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diezelfde toezichthouder verantwoor–
delijk wordt voor de coördinatie van
de uitvoering, heeft men in een
aantal gevallen weer te maken met
het rondspelen van de bal.

De heer Van Mierlo (D66): Maar ik
wil de SVR niet belasten met het
toezicht. Dat wil men met de wet
toch ook niet? Voor het toezicht
maak je dan een apart lichaam en de
bestaande SVR, die een publiekrech–
telijke status heeft, laat je tijdelijk de
coördinatie verzorgen. Dan hoef je
niet met horizonbepalingen te
werken, want je intentie is duidelijk:
je wilt af van de cultuur van de
bedrijfsverenigingen en je wilt
komen tot die regionale decentralisa–
tie.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Misschien is het verstandig dat ik
eerst mijn betoog vervolg, want als
het om de taken gaat, is nu nog
maar de helft van het verhaal
verteld. Wat mij betreft is nu ook niet
zozeer een politiek-ideologische
discussie aan de orde, maar wel een
zeer zakelijke. Het gaat gewoon om
een aantal taken die op een
ordentelijke manier moeten worden
uitgevoerd.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik begrijp dat de
staatssecretaris nu iets gaat zeggen
over de definitie van de taken, maar
eerst wil ik nog reageren op zijn
eerdere opmerkingen. De staatsse–
cretaris zei, dat men privaatrechte–
lijke taken niet door privaatrechtelijke
bedrijfsverenigingen moet laten
uitvoeren. Daarmee ben ik het eens.
Ik ben het er ook mee eens, dat je
toezicht en publiekrechtelijke
controle niet met elkaar moet
verwarren. Daarom is mijn vraag:
heeft de regering mijn voorstel
overwogen? Ik heb voorgesteld om
niet de Federatie van bedrijfsvereni–
gingen, maar bijvoorbeeld een
commissariaat of iets dergelijks, dus
een publiekrechtelijk orgaan, tijdelijk
in te stellen. Een dergelijk orgaan is
niet hetzelfde als het GIB, want de
samenstelling van de GIB is nu juist
het probleem waarover we het
hebben.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
De regering heeft heel secuur
nagegaan wat de mogelijkheden zijn.
Als je onafhankelijk toezicht
introduceert en je wilt vervolgens
ook de verantwoordelijkheden op

een betere manier aan de verschil–
lende organen toedelen, is de vraag
aan de orde: wie behoort belast te
worden met welke verantwoordelijk–
heden? Dat heb ik in de memorie
van antwoord netjes aangegeven. Ik
vind zelf dat maatregelen op het
punt van bijvoorbeeld de coördinatie
van de regelgeving, maar ook die ten
aanzien van het fondsbeheer en de
budgettering van de uitvoerings–
kosten, vrij ingrijpend zijn. In een
overgangsfase moeten die van dien
aard zijn, dat de taken ordentelijk
worden verricht.

De heer Van Mierlo en mevrouw
Brouwer wezen erop, dat er ook
andere varianten denkbaar zijn. Ik
heb in de memorie van antwoord
geprobeerd aan te geven - in de
brief voor dit debat heeft het kabinet
dat nog duidelijker gedaan - dat ik
dit debat zie als de gelegenheid
waarbij de Kamer zegt of men op het
punt van de organisatie van de
uitvoering inderdaad de weg van de
commissie-Buurmeijer wil gaan. Dat
is stap één. Dan stap twee.

Aan deze procedure zitten veel
haken en ogen en wij moeten goed
uitzoeken hoe alles in elkaar zit. De
hamvraag daarbij is: hoe kom je het
snelst in de situatie waarin alle
betrokkenen beseffen dat de
beoogde overstap ook echt gemaakt
wordt? Mijn stelling is: gebruik het
voertuig van de Organisatiewet. Die
is daar ook voor. Die wet is rijp voor
behandeling Naar mijn mening moet
die wet ook zodanig gebruikt worden
dat via een open overleg wordt
geprobeerd om het onafhankelijke
toezicht - ik doel hierbij op de
geïntegreerde gevalsbehandeling, de
absolute noodzaak om te komen tot
budgettering van de uitvoerings–
kosten in de sociale zekerheid en de
rollenscheiding - zo tot stand te
brengen, dat iedereen weet tot welk
stelsel wij zullen komen. Voor mij is
dan de taaktoedeling een kwestie die
in het open debat aan de orde moet
kunnen komen.

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
De staatssecretaris laat zich niet
alleen helder, maar ook overtuigend
uit en zegt dat je voor de korte
termijn geen bezwaar hoeft te
hebben tegen een aanpassing van de
Organisatiewet. Ik heb op dit punt
gisteren mijn mening al verwoord.
Collega Wolters is op dit punt meer
specifiek ingegaan. Ik wil nu echter
nog ingaan op de opmerking die de
staatssecretaris maakt met het oog

op de ontwikkelingen die nog wat
verder in het verschiet liggen. Het is
natuurlijk zeer essentieel, als je op
pad gaat met een reorganisatie, wat
op langere termijn het beeld van de
regionale uitvoeringsorganisatie is.
Daar heb ik gisteren kritische vragen
over gesteld. Naar mijn waarneming
bevat het advies van de commissie–
Buurmeijer veel meer private
elementen en veel meer differentiatie
dan ik vooralsnog in zo'n centraal
gestuurd en regionaal geconcen–
treerd uitvoeringsorgaan voor mij
zie. Ik herhaal mijn vraag of de
staatssecretaris daar nog wat
specifieker over kan zijn.

Staatssecretaris Wailage: Ik rond
eerst mijn opmerkingen over de OSV
af, want die hebben er alles mee te
maken dat je daar zomaar niet bent.
De heer Brinkman heeft gelijk als hij
zegt dat er een aantal afwegings–
vragen liggen die echt goed
beantwoord moeten worden. Dat is
ook de reden waarom het kabinet het
gerichte advies aan de SER wil
vragen over de uitvoerings–
organisatie.

De heer Van Mierlo (D66): Ik kom
terug op de verschillende wegen. De
staatssecretaris zegt dat hij naar de
Kamer wil luisteren. Het is de weg
van de regering om het GIB voor een
beperkte tijd een publiekrechtelijke
status te geven. Ik heb gewezen op
de tegenstelling. Het verschil tussen
de SVR en het GIB is dat de raad
tripartiet is en het instituut bipartiet.
Het bipartiete element wordt in
status verheven. Daarmee wordt
tegenstrijdigheid aangebracht. Deze
spitst zich toe op het kernfeit dat de
sociale partners als belangenbeharti–
gers en daarmee als belanghebben–
den geen verantwoordelijkheid
moeten dragen voor het proces van
de keuring en de toewijzing van de
graad van arbeidsongeschiktheid.
Dat is het kernpunt. Dat is niet tegen
de sociale partners. Zoals je de
financieel directeur niet lid van de
kascommissie maakt, zo hoor je dit
ook te objectiveren. De kernvraag is
of de regering uiteindelijk tot die
objectivering wil komen. Wenst de
regering te zeggen dat deze
verantwoordelijkheid niet bij de
sociale partners moet liggen? Voor
het overige krijgen de sociale
partners zelfs een belangrijker rol,
maar deze verantwoordelijkheid
horen zij niet te hebben. Het is dan
niet logisch om zelfs maar tijdelijk
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die verantwoordelijkheid een hogere
status te geven door er een
publiekrechtelijk lichaam van te
maken.

Staatssecretaris Wallage: Mijn
stelling is de volgende. Wij komen in
de uitvoeringsorganisatie in een
ingrijpende overgangssituatie te
verkeren. Voor de mensen in die
organisatie zitten er zeer grote
veranderingsprocessen aan vast,
zeker op het moment dat je
gedeconcentreerd de samenhang
tussen de verschillende onderwerpen
beter wilt maken. Ik zou het zeer
ongelukkig vinden als niet gepro–
beerd zou worden een overgangs–
fase door middel van de wet te
creëren, waarin de betrokkenen
duidelijk wordt gemaakt wat hun
takenpakket in publiekrechtelijke zin
is, wat het onafhankelijke toezicht is
en wat de uitvoeringsvraagstukken
zijn, en waarin de betrokkenen ook
gewezen wordt op het komende
SER-advies en de komende nadere
besluitvorming en op de in de wet
vastgelegde beperkte levensduur van
de interimconstructie. Er is dan een
mogelijkheid om in de wet, in de
toelichting op de wet en in de
behandeling van de wet alhier een
zodanige koers uit te zetten, dat het
volgende kabinet en de volgende
Kamer met het interimkarakter
gehouden zijn om tot een echte
afronding van het debat te komen.
De principiële invalshoek van de heer
Van Mierio zal straks niet zo
weersproken worden op allerlei
plekken. Maar er komen duizend
praktische vragen voor in de plaats.
In dat proces wil ik liever niet dat de
uitvoeringsorganisatie zodanig open
georganiseerd is dat wij geen direct
aanspreekbare hebben als het om
verantwoordelijkheden gaat. Dat is
het verschil tussen de benadering
van de heer Van Mierlo en mijn
benadering.

De heer Van Mierlo (D66): Voor de
directe aanspreekbaarheid heb je een
publiekrechtelijk element nodig. Als
je het toezicht er uithaalt, kan dat
ook tijdelijk door de SVR gebeuren.
Staatssecretaris Wallage wil een
lichaam in het publiekrechtelijk leven
roepen dat leiding moet geven aan
een proces dat tegen zichzelf is
gericht. Hij wil namelijk dat het de
andere kant opgaat. Hij zegt tegen
die mensen: je mag leven, maar
slechts een paar jaar en daarin moet
je jezelf ter dood brengen.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Alleen al de woordkeuze van de heer
Van Mierlo geeft aan dat hij het
echte proces dat hier moet plaatsvin–
den, nog niet helemaal scherp voor
ogen heeft. Ik hoop dat ik mij die
opmerking mag permitteren. Ikzeg
dit om het volgende. Ik kom daarmee
op de adviesaanvrage aan de SER.
Dan kunnen wij meteen het verhaal
van de sociale partners wat verder
uitdiepen.

De heer Van Mierlo (D66): Waarom
zouden wij niet gewoon van mening
verschillen in plaats van te stellen
dat de een het veel scherper ziet dan
de ander?

Staatssecretaris Wallage: Ik vind het
vaak plezierig om een beetje van
mening te verschillen. Op sommige
momenten vind ik het echter echt
nodig om niet over het verschil van
opvatting spreken, maar over de
vraag of wij de feiten zodanig voor
ogen hebben dat wij er ook besluiten
over kunnen nemen. Helaas is dat
beeld nog niet helemaal helder, om
het dan maar zo te formuleren.

Ik kom op het punt, waarop de
heer Van Mierlo een scherpe reactie
van mij uitlokte, namelijk de dood en
alles wat daaraan vast zit. Waarom
heeft het kabinet nu besloten om
over de verandering in de
uitvoeringsorganisatie wel een
gericht advies te vragen aan de SER?
In dat kader speelt hetzelfde
vraagstuk dat de heer Van Mierlo
hier heeft opgevoerd ten aanzien van
het publiekrechtelijk maken van het
GIB.

De heer Van Mierlo (D66): Behalve
dan dat de wet u daartoe verplicht!

Staatssecretaris Wallage: Dat is
correct, maar ik...

De heer Van Mierlo (D66): Dat is nu
juist het verschil. Voor grote majeure
beslissingen zul je, zolang je dat niet
veranderd hebt, aan de SER advies
moeten vragen.

Staatssecretaris Wallage: Ja, maar
het kabinet doet dat vol overtuiging.
En dat wil ik nu even toelichten. Na
wat hier in twintig, dertig a veertig
jaar is gegroeid, was er een
parlementaire enquête nodig om op
deze wijze tot een principiële
gedachtenwisseling te komen. Als de
politiek meent wat zij zegt, namelijk
dat deze omslag gemaakt moet

worden, ga ik ervan uit dat dit niet
uitsluitend op een departement of
uitsluitend op de plekken, waarop de
politiek haar macht uitoefent, en dus
niet zonder de sociale partners kan
plaatsvinden. Sterker nog, ik denk
dat wij er baat bij hebben om, gezien
de ervaringen van de sociale
partners, precies te weten hoe zij
daar tegenaan kijken, ook als wij van
rol willen verwisselen. En dan kom ik
op de opmerking, waarmee onze
gedachtenwisseling aangescherpt
werd. Het lijkt mij een pluspunt, als
in de overgangsfase die nu ontstaat,
het openbreken van de Sociale
verzekeringsraad en het toedelen van
taken zo zou kunnen gebeuren dat
ook de betrokkenen mee moeten in
een proces, waarvan de Kamer heeft
gezegd dat dat zou moeten
plaatsvinden. Zo'n soort integratieve
benadering, om het zo maar te
zeggen, motiveert mij om straks bij
de behandeling van de OSV goed te
bekijken of ik de verschillende
elementen kan laten landen.
Nogmaals, het is niet de bedoeling
van het kabinet om daar dogmatisch
of inflexibel mee om te gaan.

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! Misschien mag ik het punt nog
van een andere kant belichten. Op de
korte termijn komen er volgens de
staatssecretaris drie instituten. Dat
zijn het GIB, de Federatie van
bedrijfsverenigingen en de Sociale
verzekeringsraad. Er zijn twee taken.
De eerste taak betreft de coördinatie
en het toezicht op het invoeren van
de nieuwe organisatievormen. De
tweede taak is de controlerende en
toezichthoudende taak. Waarom wil
de staatssecretaris nu drie instituten
voor twee taken? Ik wil de staatsse–
cretaris wel volgen op het punt van
het GIB, maar laat hij de SVR dan
opheffen.

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik wil voorstellen om
die modelaspecten goed met elkaar
te bespreken bij de behandeling van
de OSV. Het gaat om meer functies
en taken dan de twee die de heer
Bolkestein opsomde. Er is bijvoor–
beeld een heel belangrijke regel–
gevende taak. Deze moet een plek
krijgen. En als dat niet het onafhan–
kelijk toezicht is, kan dat in het
model dat wij nu kennen, eigenlijk
alleen de minister zijn. Om een reeks
van redenen moeten wij echter
vinden dat dit niet een plaats in een
departement is, waar wij ook aan
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kerntaken denken. Welnu, hier zit
gewoon een aantal van die vraag–
stukken aan vast. Ik stel voor om die
bij de behandeling van de wet goed
en afdoende met elkaar te bespre–
ken.

De heer Van Mierlo (D66): Ter
verheldering heb ik nog een vraag
over de doelstelling op langere
termijn. In de brief staat dat over de
rol van de sociale partners nog eens
goed moet worden nagedacht. De
staatssecretaris heeft nu gezegd, de
eerdergenoemde instituties voor te
stellen om het proces te leiden naar
het beoogde doel. Nu verschillen wij
van mening of dat de meest juiste
weg is. Is de staatssecretaris met mij
van mening dat de sociale partners
in het proces van de medische
keuring en in de toekenning van de
graad van arbeidsongeschiktheid
geen verantwoordelijkheid hebben te
dragen? Is dat het einddoel waar hij
wil komen?

Staatssecretaris Watlage: Ik wil de
vraag wel beantwoorden, maar deze
moet toch wel van een kanttekening
worden voorzien. Alsof nu een aantal
professionele afwegingen in dat
proces helemaal niet gemaakt zou
worden. In dat opzicht vind ik de
vraagstelling dus wat zwak.

De heer Van Mierlo (D66): Het is
een vraag die voortkomt uit de
zuiverheid van bestuursdenken. Het
gaat erom of je de objectivering van
dat proces als een dusdanig belang
ziet dat je zegt dat de belangenbe–
hartigers in dat deel van de
uitvoering geen verantwoordelijkheid
behoren te dragen.

Staatssecretaris Wallage: Een van de
redenen waarom het kabinet deze
hoofdrichting van de commissie–
Buurmeijer heeft overgenomen, is
dat wij geen verstrengeling van
verantwoordelijkheden willen. In dat
opzicht ben ik het dus eens met de
heer Van Mierio.

De heer Van Mierlo (D66): U zegt
dus op de gehele vraag ja.

Staatssecretaris Wallage: Dat stond
al in onze brief. Ik probeer er nu
aandacht voor te vragen dat je met
het beantwoorden van wat je niet
wilt, nog geen antwoord hebt
gegeven op wat je wel wilt. Als de
heer Brinkman in zijn eerste termijn
gisteren daarover een aantal vragen

heeft gesteld, dan vind ik dat hij
daarin gelijk heeft. Als de heer
Wöltgens zegt te denken aan een
benadering in de zin van een raad
van commissarissen, dan zijn er
naast dat model nog een aantal
andere te bedenken. Kern is
inderdaad de vraag of je puur op
basis van je ervaringen een aantal
taken plakt aan de RBA-constructie of
dat je op basis van een aantal
nadrukkelijk te markeren uitgangs–
punten - de weerzin tegen de
verstrengeling is daar een van - nog
wel de ambitie hebt om goed te
kijken welke rol de sociale partners
wel zouden kunnen vervullen. Op dat
laatste ligt het accent bij het
kabinetsbeleid. Niet omdat wij met
alle geweld op elk aspect van de
uitvoering verantwoordelijkheid van
de sociale partners verdedigen, maar
wel omdat het nauw luistert.
Waarom? Omdat de reïntegratietaak,
het terugbrengen van mensen naar
de arbeidsplaats, voluit participatie
van werkgevers vraagt, omdat de
preventie, het ervoor zorgen dat
mensen niet ziek worden, voluit de
inspanning van werkgevers vraagt. In
een aantal andere arrangementen is
het van het grootste belang dat er
ook niet opnieuw vervreemding
ontstaat.

Mijn pleidooi is eigenlijk dit.
Accepteer de hoofdlijn zoals de
commissie die uiteengezet heeft,
maar reserveer ook voor jezelf een
fase waarin het niet meer om de
studeerkamer of de debatkamer gaat,
maar om de bestuurskamer. Ook van
de ervaringen met het RBA moeten
wij leren. Ook daarvoor is in deze
Kamer niet alleen maar lof geuit. In
de adviesaanvraag aan de SER wordt
heel gericht de vraag voorgelegd hoe
wij het doel bereiken, gegeven de
principiële keuzen rond de
uitvoeringsorganisatie. Het gaat dus
niet om de vraag öf wij er willen
komen maar hoe wij er komen. Wij
behoeven er niet aan te twijfelen dat
dan wel zichtbaar zal worden dat er
nog een aantal opties is als het gaat
om geïntegreerde inbedding in de
regio. ledere organisatie die je kiest,
heeft ook haar eigen bureaucratische
werking. Dus wij moeten van tevoren
heel goed nadenken over de wijze
waarop wij het vorm gaan geven. Ik
vind dat in dit stadium van de
beleidsontwikkeling verstandiger,
dan te doen alsof de enige vraag is
hoe je sociale partners ergens bij
weghoudt.

De heer Van Mierlo (066): De
staatssecretaris neemt welsprekende
posities in die door ons allen worden
gedeeld. De rol van de sociale
partners op het punt van de
arbeidsbemiddeling wordt niet
betwijfeld. Die is een hoofdrol. Waar
het om gaat, is het loskoppelen van
het proces dat daaraan voorafgaat
dat ervoor zorgt dat iemand
bemiddeld moet worden. Dat moet
volkomen los geschieden en moet uit
die cultuur gehaald worden. De
staatssecretaris heeft gezegd dat het
antwoord op mijn vraag expliciet in
de brief staat. Neen, dat staat er niet
zo expliciet in. Dat zegt hij nu
misschien expliciet, maar het staat
niet zo in de brief.

Staatssecretaris Wallage: Het is voor
mij een bijzonder moment om het
"verwijt" van welsprekendheid van
de heer Van Mierlo te vernemen.
Voorzitter! Ik denk dat wij al heel ver
komen als wij de conclusie van de
hoofdrichting onderschrijven. Er
moet meer bedrijfstakgewijs gewerkt
worden, meer regionaal. Er dient op
de een of andere wijze gepoogd te
worden, een organisatievorm te
vinden die de verantwoordelijkheden
uit elkaar haalt op het punt van de
beoordeling van mensen in verband
met het recht op uitkering, van de
bemiddeling en van de reïntegratie.
Daarbij moeten mensen ook op de
verantwoordelijkheden gewezen
worden die zij wel hebben. Mis–
schien compliceer ik de ééndimen–
sionale benadering in dit debat, maar
ik geloof dat wij er goed aan doen -
dat is ook de ratio achter het
SER-advies - om tegen de sociale
partners te zeggen: dit is de
conclusie van de Kamer, dit is de
conclusie van het kabinet en op basis
daarvan hebben wij de volgende
gerichte vragen die te maken hebben
met de vormgeving. Ik wil niet
dogmatisch zijn en daarom doe ik
het volgende voorstel. Als de Kamer
vreest dat het kabinet dat onderdeel
van het advies van de enquêtecom–
missie niet goed zal behandelen, ben
ik best bereid om met de Kamer van
gedachten te wisselen voordat de
gerichte adviesaanvrage aan de SER
de deur uitgaat. Ik vind dat echter
niet nodig, omdat wij elkaar ten
aanzien van de hoofdelementen
precies kunnen zeggen hoe het zit.
Over de leidinggevende rol van de
politiek gesproken!

De heer Van Mierlo (D66): Wij
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hebben ervaring met dit kabinet wat
de adviesaanvragen aan de SER
betreft. Soms waren die aanvragen
in bewoordingen gesteld die wel zeer
weinig richting gaven. Het gaat mij
erom dat er heel expliciet wordt
gezegd: SER, uitgangspunt is dat de
verantwoordelijkheden voor het
keuringsproces en voor de toewijzing
niet meer bij de sociale partners
kunnen liggen; wij vragen advies
over de reorganisatie van de
bemiddeling, met inachtneming van
dat uitgangspunt. Voorzitter! Alles
hangt af van de helderheid van de
adviesaanvraag.

Staatssecretaris Wallage: Dat heb ik
goed begrepen. Ik zal dan ook
terdege rekening houden met deze
opvatting. Er is geen fundamenteel
verschil van opvatting. Ik wil alleen
niet graag dat het vraagstuk van de
reorganisatie van de uitvoerings–
organisatie slechts ééndimensionaal
wordt benaderd.

De heer Van der Vlies heeft
gevraagd naar de mogelijkheid dat
de onafhankelijke toezichthouder een
beslissing van het uitvoeringsorgaan
aanvecht. In het wetsvoorstel heeft
het College van toezicht sociale
verzekeringen de mogelijkheid
gekregen om de uitvoerings–
instanties aanwijzingen te geven.
Door middel van aanwijzingen zal
het college het algemeen belang als
toetsingscriterium in de sociale
zekerheid kunnen invoeren. Naast
het uitoefenen van toezicht is dit een
belangrijke functie in verband met de
bewaking van de zuiverheid van het
bestel.

Dan kom ik nu te spreken over wat
ik zelf het moeilijkste onderdeel van
het debat vind en dat betreft het
volgende. Wij kunnen zo'n verande–
ring in beginsel met elkaar afspre–
ken. Dan wordt een SER-advies over
de uitvoering gevraagd en vervol–
gens komt het veranderingsproces
via wet– en regelgeving op gang. De
centrale vraag is dan wie dat doet.
Voorzitter! Ik zal openhartig zijn. Ik
heb het pleidooi van de enquêtecom–
missie voor een commissaris zo
verstaan dat er door de jaren heen
twijfel is ontstaan over de vraag of
een dergelijke omschakeling tot
stand gebracht zou kunnen worden
onder de directe regie van het
departement, van de bewindslieden.
De heer Van Mierlo heeft hier ook op
gewezen met zijn opmerking dat dit
niet aan de betrokkenen gevraagd
moet worden. Ik wil graag dat er

over en weer open kaart gespeeld
wordt. Ik zal het scherp formuleren.
De minister heeft hier vanuit zijn
langere ervaring met nadruk over
gesproken en ik onderstreep zijn
woorden vanuit mijn korte ervaring.
Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de tekenen
van de tijd goed verstaan. Daar is
ook al wat langer dan vandaag het
proces gaande waarin men het uit
elkaar leggen van verantwoordelijk–
heden als een belangrijke prioriteit
ziet. De afgelopen twee, drie jaar is
er op weg naar de discussies die wij
hier vandaag voeren, een grote
betrokkenheid bij het herstellen van
het publieke vertrouwen in het
geheel van de uitvoering van de
sociale zekerheid. Mijn argumentatie
begint dus daar waar sommige
argumentaties ophielden. Ik acht het
namelijk van het grootste belang dat
wij een werkvorm vinden die de
Kamer er voldoende in doet
vertrouwen dat zij vanuit het initiatief
van de parlementaire enquête in dit
debat zicht en greep houdt op dit
proces, maar die ook de ministeriële
verantwoordelijkheid en dus de
verantwoordelijkheid van departe–
menten in ons bestel in acht neemt.
Dat is niet strijdig met de instelling
van een regeringscommissaris; dat
zou een veel te boude conclusie zijn.
Je moet je echter wel afvragen, of je
met die ingreep het goede signaal
geeft.

Hierover wil ik nog een tweede
opmerking maken. Je weet niet hoe
het in een volgend kabinet zal zijn,
maar tot dusver is de sociale
zekerheid de afzonderlijke verant–
woordelijkheid van een van beide
bewindspersonen. Het behoort dus
tot de kerntaken van die bewindsper–
soon om de komende jaren een
aantal van de hier gewenste
veranderingen door te voeren. Dat
staat bovenaan zijn of haar lijstje. Ik
zou willen dat er een bestuurlijke
verhouding wordt gecreëerd tussen
de Kamer en die bewindspersoon die
echt duidelijk maakt dat het aan die
bewindspersoon en deze Kamer is
om niet alleen het politieke debat te
voeren maar ook om de totale
afwegingen te maken. Ik zou het
anders een niet verantwoorde
uitholling vinden van de genoemde
primaire taak - je kunt daar natuurlijk
een heel eenvoudig staatsrechtelijk
antwoord op geven - als wij, positief
redenerend, het departement, die
bewindspersoon, voluit in die
verantwoordelijk plaatsen.

Door bijna alle geachte afgevaar–
digden in deze Kamer is opgemerkt -
ik vertaal het nu huiselijk, maar ik
meen dat ik het wel correct vertaal -
dat de Kamer niet wil dat zich dat
weer aan haar zicht onttrekt en dat
dit proces door andere krachten dan
die welke wij hier met elkaar wilden
afspreken, onder de arm wordt
genomen. Zo heb ik de opmerkingen
uit deze Kamer verstaan. Ik heb goed
geluisterd naar de Kamer, maar ik
heb vooral goed geluisterd naar de
heer Schutte, die vrij ver is gegaan in
het hardop meedenken over de
vraag hoe je dat zou kunnen
aanpakken. Hij beschreef een soort
mengvorm.

De bewindspersoon moet daarbij
voluit aanspreekbaar zijn. Er wordt
een projectorganisatie opgericht met
een onafhankelijke voorzitter. Zij
heeft hulp van externe deskundigen.
Mensen van het departement zijn er
weliswaar bij betrokken, maar er is
duidelijk sprake van een eigen
organisatiestructuur. En volgens mij
kwam toen de kern van zijn voorstel.
Die organisatie zou een werkplan
maken dat laat zien hoe je een en
ander aanpakt en dat plan wordt aan
de Kamer voorgelegd.

Dat is een denkrichting die ik goed
kan volgen. Als wij dit debat hebben
voortgezet en afgerond en ik nog
eens goed heb kunnen luisteren naar
de reacties van anderen op die
benadering, ben ik bereid om op
korte termijn bij de Kamer een
concreet organisatiemodel neer te
leggen dat in feite aan de volgende
drie uitgangspunten voldoet:
1. plaats de bewindspersoon voor
sociale zekerheid voluit in de
verantwoordelijkheid;
2. zorg ervoor, dat de Kamer
zelfstandig beschikt over alle
informatie die nodig is om dat
veranderingsproces vorm te geven
en zorg ervoor, dat zij daar op het
goede moment over kan oordelen.
Dat is het idee van het plan de
campagne dat wordt voorgelegd;
3. organiseer het proces zodanig, dat
je het met een aantal onafhankelijke
mensen, aangevuld met deskundigen
van het departement, maar op een
behoorlijk verzelfstandigde werkwijze
- zo heb ik de heer Schutte begrepen
- kunt aanpakken.

Ik geef hierover geen eindoordeel
en dat hoeft vandaag ook niet, maar
ik ben graag bereid om dat, nadat ik
naar de Kamer in tweede termijn heb
geluisterd, met een praktisch
voorstel af te ronden zodat nog in
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deze regeerperiode daarover
afspraken tussen Kamer en kabinet
kunnen worden gemaakt.

De heer Van Mierlo (D66): Bedoelt
de staatssecretaris een commissie
die vanuit een eigen te vormen
inzicht haar voorstellen doet en
daarvoor ook de vrijheid heeft? Of
moet die commissie juist aan de
hand van richtlijnen werken die door
de vigerende coalitie worden
afgegeven?

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
De heer Van Mierlo prikt nu in het
lastigste punt. De verantwoordelijke
bewindsman of –vrouw moet
aanspreekbaar blijven voor dat
geheel. Dat is mijn eerste, centrale
punt. Dat betekent dat als betrokkene
dat geheel niet voor zijn rekening
kan nemen, je gezamenlijk een
werkwijze moet vinden, waarin dat
punt ordentelijk aan de orde kan
komen.

Mijn echte antwoord op de vraag
van de heer Van Mierlo is dat als ik
praat over zelfstandigheid en over
een onafhankelijke voorzitter, ik
aanneem dat deze persoon een
zodanig krachtige voorzitter is, dat
als er echt sprake zou zijn van een
fundamenteel verschil van inzicht hij
vanuit zijn verantwoordelijkheid en
met zijn mogelijkheden om te
rapporteren dat punt aan de orde zal
stellen. Ik vraag nadrukkelijk om bij
die nieuwe werkwijze het nieuwe
spel zo te spelen dat de betrokken
verantwoordelijke minister en/of
staatssecretaris in die situatie degene
is die voor het veranderingsproces
zelf de verantwoordelijkheid jegens
de Kamer kan dragen. Dat luistert
nauw.

De heer Van Mierlo (D66): Dat is de
reactie op het produkt als het er ligt.
Wat is het verschil precies met een
regeringscommissaris?

Staatssecretaris Wallage: Er zijn
enkele verschillen aan te geven. Het
hangt ervan af hoe je zo'n commissie
vorm geeft. Niet iedere regerings–
commissaris heeft dezelfde rol gehad
de afgelopen jaren. Zelf vind ik het
een belangrijk verschil dat je een
projectorganisatie maakt, waarin je
wel de nodige zelfstandigheid
creëert, maar ook de inbreng van
anderen toelaat. Een regeringscom–
missaris kan vragen van de Kamer
beantwoorden. Hij heeft in zekere zin
onder de ministeriële verantwoorde–

lijkheid nog iets meer eigenstandige
verantwoordelijkheid jegens de
Kamer. Ik vind dat element van groot
beiang plus het feit dat in die
veranderingsorganisatie zelf de
wisselwerking tussen de departe–
mentale kennis en die van een aantal
deskundigen op het terrein van dit
soort veranderingen binnen de
organisatie kan plaatsvinden.

De heer Van Mierlo (D66): Ik ben
bang dat wij in een soort jeu de
mots terechtkomen. De verschillen
zijn namelijk miniem. Laten wij het X
noemen, wat het dan ook is. X kan
horen en praten met wie dan ook.
Als deze X een wijs persoon is die de
verantwoordelijkheid krijgt, zal hij dat
doen. Hij zal zijn informatie krijgen
van regering, sociale partners en
parlement. Hij gaat voort, maar werkt
voor een eigen verantwoordelijkheid.
Hij biedt een produkt aan waarop
regering en parlement reageren.

Staatssecretaris Wallage: Het is niet
niks om deze ideeën over de
regeringstafel en de interruptiebalie
naar elkaar toe te schuiven. Mijn
bedoeling was om, goed luisterend
naar de wensen van de Kamer,
zonder zover te gaan dat ik het idee
van een commissie omarm - van dat
idee heb ik in mijn brief duidelijk
afstand genomen - toch een vorm te
vinden die aan een aantal elementen
van wensen uit de Kamer tegemoet
komt. De meest adequate manier om
dat voor elkaar te krijgen, lijkt mij dat
ik na afloop van dit debat probeer,
een zodanig voorstel te doen en een
voornemen onzerzijds te formuleren
dat de afgevaardigden grondig met
elkaar kunnen bestuderen.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzit–
ter! In mijn ouderwetse staatsrechte–
lijke opvattingen is de Kamer nu met
iets bezig waarbij zij op afstand zou
moeten blijven. Als de staatssecreta–
ris zegt, bereid te zijn, de politieke
verantwoordelijkheid voor het
veranderingsproces op zich te
nemen, dan kan hij een paar goede
raadgevmgen meekrijgen. Ik wil
echter absoluut niet op zijn stoel
gaan zitten en de wijze bepalen
waarop dat veranderingsproces
wordt georganiseerd. Dat is zijn recht
en zijn verantwoordelijkheid. Ér is
vanochtend drie kwartier gesproken
over dit onderwerp gesproken. Als
wij dat doen, kunnen wij beter een
organisatie-adviesbureau oprichten.
Mij gaat het om de garantie dat de

Tweede Kamer het veranderings–
proces kan blijven volgen. Daarom
wijs ik nog eens op de motie die ik
heb aangekondigd. In die motie
verzoek ik de toezichtkamer niet
alleen in kwantitatieve zin te
rapporteren, maar ook over de
kwalitatieve aspecten van de
uitvoering. Een keer per jaar krijgt de
Kamer een rapport, zodat de Kamer
via het onafhankelijke toezichtorgaan
de informatie heeft op basis waarvan
zij zich een oordeel kan blijven
vormen.

Staatssecretaris Wallage: Ik was nog
niet aan die benadering toe, omdat ik
dat een eindje verder, onder het
hoofdstukje "monitoring", had gezet.
Ik onderschrijf die benadering echter
voiledig. Ik vind het van het grootste
belang dat het grote voordeel van
onafhankelijk toezicht zich straks ook
uitstrekt tot de Kamer en ook tot de
debatten die vaak een sterke mate
van politieke en ideologische lading
hebben gekregen, maar waarin heel
weinig over informatie kon worden
beschikt met betrekking tot de vraag
hoe het feitelijk op het grondvlak
ging. Met name over het idee dat je
kijkt naar de mate waarin mensen
meer of minder arbeidsongeschikt
worden verklaard en over een
heleboel van dat soort vraagstukken
behoort op basis van onafhankelijk
toezicht zelfstandig te worden
gerapporteerd. Het ligt ook in ons
voornemen om dat echt te bevorde–
ren.

De heer Schutte (GPV): Ik heb een
kleine aanvulling op de reactie van
de staatssecretaris, waar ik overigens
uiteraard erkentelijk voor ben. Die
aanvulling heeft betrekking op de
keuze tussen een regeringscommis–
saris of een dergelijke project–
organisatie. Is niet een van de
kenmerken van regeringscommissa–
rissen, waarvan wij er verschillende
hebben gehad, dat het vaak gaat om
een heel specifieke deskundigheid
die wordt ingebracht, voor een deel
parallel lopend aan de werkzaamhe–
den van het kabinet en het desbetref–
fende departement, terwijl het er hier
vooral om gaat dat een bepaalde
kerntaak van het departement zelf
om een nieuwe organisatie vraagt?
Daarbij moet gebruik worden
gemaakt van deskundigheid en moet
er inderdaad een goede wisselwer–
king met de Kamer zijn. En hoe kan
de wisselwerking met de Kamer
beter gaan dan uiteindelijk via de
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man of vrouw die desnoods door de
Kamer kan worden heengezonden?

Staatssecretaris Wallage Dat is juist.
Overigens: er kunnen andere goede
argumenten zijn om goed naar elkaar
te luisteren.

De heer Bolkestein (VVD): Ik wil de
opmerking van de heer Wöltgens
graag steunen. Ik vind dat de
staatssecretaris het veel te moeilijk
maakt, misschien onder aandrang
van de Kamer. De verantwoordelijken
hier zijn de minister en de staatsse–
cretaris. De bewindslieden hebben
ambtenaren tot hun dienst. Waarom
is een semi-onafhankelijke project–
groep met een onafhankelijke
voorzitter nodig? Kan het ministerie
het zelf soms niet aan? Natuurlijk wil
de Kamer op de hoogte blijven van
wat er gaande is en natuurlijk zal de
Kamer haar oordeel geven over het
resultaat, misschien ook tijdens de
gang van dat herstructurerings–
proces. Ik vind echter dat wij in het
algemeen - dat zeg ik niet alleen
tegen deze bewindslieden, maar ook
tegen andere - veel te gauw grijpen
naar zogenaamde externe deskundi–
gen die onafhankelijk zijn en
daardoor op de een of andere wijze
verheven zijn boven politici. Ik kijk
dus in de allereerste plaats naar deze
bewindslieden. Zij of hun opvolgers
moeten het doen.

Staatssecretaris Wallage: Absoluut.

De heer Bolkestein (VVD): Zij
moeten geen gebruik maken van
onafhankelijke voorzitters of externe
deskundigen. Zij hebben voldoende
deskundigheid in huis om dat te
doen. Laten zij dus niet als het ware
de hete aardappel doorschuiven naar
anderen die dat dan op een
gedepolitiseerde wijze tot een
oplossing moeten brengen. Ik zeg
het de heer Wöltgens na: nee, zij
moeten het doen. Als zij het zelf niet
kunnen, moeten zij mensen inhuren
die misschien wat beters weten te
verzinnen. Dan moeten zij tijdens en
aan het einde van de rit hier komen.
Dan zullen wij zeggen wat wij
daarvan vinden, maar wij gaan niet
meeregeren.

Staatssecretaris Wallage: Aan dat
laatste houd ik u. Even in ernst: met
betrekking tot dit soort vraagstukken
in het algemeen geeft u de opvatting
van de minister en van mij echt
correct weer. Waar ik mee zat en zit.

is dat de parlementaire enquètecom–
missie een oordeel heeft gegeven
dat daar een paar meter vanaf lag.
Luisterend naar de eerste termijn van
de Kamer, heb ik vervolgens -
misschien iets te constructief -
gezocht naar een aanpak die de
hoofdlijn van de ministeriële
verantwoordelijkheid geen geweld
aandoet, maar die wat meer dan de
"gewone" verhoudingen recht doet
aan de vrij breed in de Kamer
levende zorg omtrent de vraag of
het, nu de aanbevelingen van de
commissie op dat punt er zijn, nu
echt zo gebeurt zoals men zich dat
had gedacht. Daarvoor heb ik
geprobeerd om de gedachte van de
heer Schutte hier als een bespreek–
bare benadering te omschrijven.
Nogmaats: de minister en ik hebben
al in een eerder stadium aangegeven
dat het advies om het te parkeren
buiten de normale voorbereidingslijn
van departement en minister, niet
onze voorkeur heeft.

De heer Bolkestein (VVD): Dat
begrijp ik wel, maar ik wil de
staatssecretaris zeggen: buig nu niet
te veel naar de Kamer, zoek nu niet
te veel de consensus op, verval niet
te veel in de fouten van de jaren
tachtig en regeer zelf. Dan zullen wij
wel zeggen wat wij daarvan vinden.

Staatssecretaris Wallage: De lol in
het regeren is groot genoeg om dat
ook echt te willen, maar ik vind dat
in dit debat het kabinet een serieuze
poging moet doen om ook ten
aanzien van aspecten die niet zo
gangbaar zijn, tot een afronding te
komen van het debat over de
enquête, waarvan Kamer èn regering
kunnen zeggen dat het een goede
afronding is. Dat is geen slechte
ambitie.

Voorzitter! Door verschillende
geachte afgevaardigden zijn vragen
gesteld over onze kritische opstelling
ten aanzien van het advies van de
commissie om de minister geen rol
meer te laten spelen bij de premie–
vaststelling. In onze brief hebben wij
aangegeven dat het kabinet wat dit
betreft een rol blijft voorzien voor de
minister. Gelet op de onduidelijkheid
hierover in het debat - ik denk hierbij
ook aan de nadere vragen die de
heer Brinkman heeft gesteld - lijkt
het mij goed, hierop precies in te
gaan.

De visie van het kabinet heeft
betrekking op de situatie waarin
jaarlijks landelijke uniforme premies

dienen te worden vastgesteld. In de
huidige situatie wordt door de
besturen van de werkloosheids– en
arbeidsongeschiktheidsfondsen op
basis van beheerstechnische
redeneringen een premiehoogte
bepaald. Als uitgangspunt hanteren
zij daarbij het criterium ongewijzigd
beleid. Aan het einde van het jaar
spreekt de minister een oordeel uit
over deze premiehoogte. Daarbij kan
hij rekening houden met de meest
recente volume-ontwikkelingen en
met beleidswijzigingen die het
kabinet voornemens is door te
voeren en die hun effecten nog
zullen krijgen. De premiehoogte kan
op deze wijze beter worden
afgestemd op de lasten die voor het
komende jaren worden verwacht. De
door de fondsbeheerder vastgestelde
premie kan door een sterk afwijkend
lastenbeeld veel te hoog of veel te
laag uitpakken, hetgeen leidt tot
ongewenste vermogensreserves of
tekorten. Bij de uitvoering van
Ziektewet en AWBZ hebben
dergelijke ongewenste situaties zich
al eens voorgedaan.

Voorzitter! Naast dit technische
argument is er nog een principieel
aspect dat in feite veel verder gaat.
Door de heren Van Mierlo en
Wöltgens is in dit verband gewezen
op conjuncturele en inkomens–
politieke overwegingen. Ook het
kabinet heeft dat in zijn brief gedaan.
Gelet op de verantwoordelijkheid op
het sociaal-economische terrein kan
naar de mening van het kabinet,
zolang er sprake is van een landelijke
uniforme premie, de minister dit
instrument niet uit handen geven.
Natuurlijk laat hij zich door de
fondsbeheerder informeren over de
beheerstechnische aspecten. Het
gaat om een korte periode, voorzit–
ter, maar mijn ervaringen geven wel
aan dat de afweging van het kabinet
aan de hand van de vraag of er moet
worden afgeweken van het advies
van de fondsbeheerder, uitzonderlijk
zorgvuldig plaatsvindt. Met andere
woorden: het kabinet, gesteld voor
een reeks samenhangende vraag–
stukken, heeft helemaal niet de
ruimte om al te simpel correcties ten
aanzien van de premiehoogte door te
voeren. Het is, zo dunkt mij, met het
oog op de bijwerkingen van
premiebijstellingen, naar boven of
naar beneden, van groot belang dat
die inkadering in het brede beleid
blijft bestaan.

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
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Mijn vragen over dit onderwerp
betreffen ook twee aspecten waarop
nog niet is gereageerd. In de eerste
plaats wordt in het kader van het
nieuwe systeem verondersteld dat er
niet per definitie generieke premie–
stellingen plaatsvinden. Ik meen dat
daarmee het argument vervalt dat de
staatssecretaris op zichzelf terecht in
relatie met het huidige systeem naar
voren brengt. In de tweede plaats
meen ik dat, wanneer er kostendek–
kende premies moeten worden
vastgesteld, men soms komt te staan
voor premiehoogten die weliswaar
nare gevolgen kunnen hebben maar
die wellicht beter voor lief kunnen
worden genomen omdat anders
volumemaatregelen moeten worden
getroffen of op reserves moet
worden ingeteerd. Een andere
mogelijkheid zou zijn dat men tot
vfsrschuivingen tussen de verschil–
lende fondsen zou overgaan
waardoor dp binding iussen wat er
in het raam van een bepaalde
regeling gebeurt en de financiële
uitkomsten steeds losser zou
worden. Als gevolg daarvan zou de
fondsbeheerder het gevoel kunnen
krijgen dat hij geen verantwoordelijk–
heid behoeft te dragen en dat willen
wij nu juist benadrukken.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Met betrekking tot het eerste punt
merk ik het volgende op. In een
situatie waarin bedrijfstakgewijze of
zelfs door individuen overeenkom–
sten worden afgesloten waaraan een
premie is gekoppeld, is het vanzelf–
sprekend dat de bedoelde argumen–
tatie niet kan opgaan. Dus zodra het
meer decentraal zou gaan verlopen,
verandert ook de structuur in zekere
zin. Ik meen ook dat de heer
Brinkman daarop doelde, toen hij zei
er in zijn opvatting over de gang van
zaken op de lange termijn geen
sprake zou zijn van premie–
vaststelling op nationaal niveau. Nu
is het bij zo'n benadering de vraag of
de bijwerkingen, die nu nog sterk
worden bekeken vanuit het gezichts–
punt van verantwoordelijkheidstoe–
deling, weten wat je doet en binnen
de regeling zichtbaar maken wat de
kosten en baten zijn, niet vrij riskant
kunnen zijn. Ik wil hiermee overigens
geen pleidooi houden voor discus–
sies over koopkracht tot achter de
komma. Toch zal de Kamer aan ieder
kabinet vragen, wat de effecten van
het totaalpakket op de koopkracht
zullen zijn. En er zal ook telkens weer
een debat ontstaan over de vraag of

het kabinet geprobeerd heeft om
zorgvuldig te handelen, rekening
houdend met die verschillende
aspecten.

Mijn tweede argument is
misschien nog wel beter. Ik herinner
mij uit de discussies rondom de
zomer afwegingen in het kabinet of
de zaak in termen van oplopende
werkloosheid en van de lastendruk
voor werkgevers rechtstreeks in
rekening zou moeten worden
gebracht met een hoge premie, of
dat wij er iets langer over zouden
kunnen doen, in de hoop dat
daarmee het economisch herstel een
klein beetje gestimuleerd zou kunnen
worden. Dit type afweging ontbreekt
als alles gedecentraliseerd wordt,
waardoor effecten optreden waarvan
je in ieder geval ook de nadelen zou
moeten afwegen, om me maar
genuanceerd uit te drukken.

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Ik heb gisteren al met grote nadruk
gezegd dat je bij de werkloosheids–
regeling in bepaaide omstandighe–
den vermoedelijk tot een iets andere
afweging kan komen dan ten aanzien
van de Ziektewet en de arbeidsonge–
schiktheid. En zeker op deze laatste
twee terreinen heeft de commissie–
Buurmeijer zeer nadrukkelijk gezegd
dat wij zonder de stap van minder
collectieve bemoeienis voortdurend
aangesproken worden op een type
afweging dat het
verantwoordelijkheidsbesef bij de
uitvoerders - ik laat even in het
midden wie dat zijn - voor de
regelingen voor arbeidsongeschikt–
heid en ziekteverzuim vermindert,
omdat wij daarbij als het ware steeds
een min of meer generieke afweging
inbrengen, zoals die van de
koopkracht. Ik zeg niet dat dit
onbelangrijk is, maar juist in een
systeem dat gebaseerd is op de
veronderstelling dat de verantwoor–
delijkheid veel meer gedifferentieerd
en decentraal gedragen wordt, moet
je geen paternalistisch, geen
collectivistisch element blijven
inbrengen, omdat je dan per definitie
geen verantwoordelijkheid kunt
overdragen, want per saldo is de
premiehoogte de meetlat.

Staatssecretaris Wallage: Ik ga er
niet van uit dat je de inrichting van
het stelsel vooral zou motiveren op
basis van de vraag waar de premie
wordt vastgesteld. Nee, er zitten
inhoudelijke argumenten achter.
Maar ik kan me voorstellen dat je, als

je die route op basis van welke
argumentatie dan ook kiest, de
conclusie zou trekken dat die
landelijke afweging dan ook maar
niet moet plaatsvinden. Ik draai het
om. Wij hebben een ingrijpend
besluit genomen over de hoogte van
de WAO-uitkering. Vervolgens is er
decentraal, in de samenleving, een
effect opgetreden dat wij niet
beoogd hadden, namelijk bijna
compleet bijverzekeren. Daarmee wil
ik maar zeggen dat de overheid de
kans op consequenties die zij ook
niet aardig vindt, erbij moet
betrekken. Als je de zaak maar
decentraliseert, bij de rijksoverheid
weghaalt, worden de kosten en
baten bijna per definitie beter
zichtbaar; zo is ongeveer de teneur
van het debat. Ik denk dat je
daarmee ver kunt gaan en dat je veel
winst kunt boeken, maar ik pleit er
toch ook een beetje voor om net als
in het debat in de zomer ook na te
gaan hoe de economie een impuls
kan krijgen en hoe wij ervoor kunnen
zorgen dat de kosten voor de
werkgevers in de komende jaren een
beetje bescheiden blijven. Ik vond
het wel een legitiem debat in de
Trèveszaal aan de overzijde.

De heer Brinkman (CDA): Het is zeer
legitiem, maar als er bij een bepaald
volume het tekort oploopt of de
reserve beperkt wordt, dan wordt het
probleem naar de toekomst
verschoven. Daar zijn wij in het
algemeen niet vóór.

Voorzitter! Ik keer nog even terug
naar een eerdere opmerking van de
staatssecretaris. Ik heb gisteren
gezegd dat de partners, wie dat in de
praktijk ook zullen zijn, een zodanig
gedrag zouden kunnen vertonen dat
je je afvraagt of de maatregelen wel
allemaal zo verstandig zijn geweest.
Mijn stelling is dat je jezelf daar ook
niet verantwoordelijk voor moet
stellen door over de hoogte van de
premie te willen blijven beslissen. Ik
kan wel zeggen dat ik de correcties
van de sociale partners nadat kabinet
en parlement met elkaar hadden
gesproken over aanpassingen van de
wetgeving, niet bepaald in alle
opzichten heb toegejuicht. Dat heeft
mij echter gisteren juist tot de
conclusie geleid dat je die definitie
van de collectieve-lastendruk dan
maar beter kunt wijzigen in het
nieuwe systeem, en wel door te
zeggen dat wij de dingen waar wij
geen verantwoordelijkheid voor
dragen, niet alleen buiten onze
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definitie, maar ook buiten onze
verantwoordelijkheid brengen.

Staatssecretaris Wallage: Het enige
wat ik betoog is dat daarmee het
vraagstuk van een zorgvuldige
landelijke afweging altijd in een iets
breder kader dan alleen in een aantal
sectorale afwegingen gemaakt moet
worden, door welk kabinet dan ook.
Je zult dan andere mechanismen
krijgen waarmee een kabinet toch
probeert om risico's die zij in de
samenleving ziet, zoals een te hoog
oplopende werkloosheid, aan te
pakken.

De heer Brinkman (CDA): Ik ben de
staatssecretaris buitengewoon
erkentelijk voor de precisie van zijn
argumentatie. Hij komt echter weer
bij de werkloosheid uit, terwijl ik er
juist in aansluiting op datgene wat
de commissie-Buurmeijer naar voren
bracht, bijvoorbeeld op het terrein
van ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid, zeer aan hecht dat
partners rechtstreeks op hun
verantwoordelijkheid worden
aangesproken. Door elke keer het
voorbeeld van de werkloosheid erbij
te halen, loopt de staatssecretaris
elke keer een beetje langs mijn
vraagstelling heen.

Staatssecretaris Wallage: Nee, dat
wil ik niet. Bij de Ziektewet komt er
nu een diep ingrijpende wijziging,
waardoor werkgevers op een heel
andere manier aan moeten kijken
tegen het fenomeen ziekteverzuim.
Trouwens, de betrokkenen moeten
dat vervolgens ook, naar ik aanneem.
In zo'n situatie vinden er een aantal
afwegingen plaats die zich in die
argumentatie terecht onttrekken aan
"Den Haag". In dat opzicht zijn wij
het niet oneens. Mijn probleem was
echter het volgende. In mijn
toelichting heb ik geprobeerd aan te
geven dat, gelet op de huidige
situatie, de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de
gelegenheid moet houden voor de
elementen die nationaal geregeld
zijn.

De heer Van Mierlo (D66): Omdat er
alleen over loonpolitieke argumenten
werd gesproken, heb ik gisteren
opgemerkt dat er nog een probleem
is van conjuncturele aard. Dat vind ik
eigenlijk veel relevanter. Hoewel dat
altijd zo lijkt als je een vraag stelt,
heb ik daarmee geen positie
gekozen. Ik heb niet gezegd dat het

moet blijven zoals het is. Ik heb
sympathie voor het voorstel en de
benadering van de commissie–
Buurmeijer en ik voel ook wat voor
de redenering van de heer Brinkman,
waarin hij onderscheid maakt tussen
de premies uit de WW en de andere.
Ik neem aan dat wij over dit punt
geen definitieve beslissing hoeven te
nemen in dit debat. Mijn vraag aan
de staatssecretaris is of het mogelijk
is, een overzicht te geven van het
aantal malen dat het de laatste tien
jaar voorgekomen is dat de regering
het voorstel van de fondsen
gewijzigd heeft, in welk opzicht dat is
gebeurd en wat de relevantie was
van de afwijking.

Staatssecretaris Wallage Ik ben
graag bereid, te kijken welk
analytisch interessant materiaal
daarvoor beschikbaar kan komen. Ik
kan het nu niet overzien. Ik bekijk
graag wat er mogelijk is. Misschien
dat de minister, die daar de nodige
ervaring mee heeft, er in tweede
termijn ook iets over kan zeggen.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik vind
dat er in dit deel van het debat toch
een verschil moet worden gemaakt
met iets wat zo logisch is dat je je
eigenlijk moet afvragen of je erover
moet discussiëren. Als je de
Ziektewet of de arbeidsongeschikt–
heidsregeüngen afschaft, is het
logisch dat je de premie niet meer
centraal kunt vaststellen. Het zou een
beetje raar zijn om premies te heffen
over iets wat er niet meer is. Dat is
tamelijk voor de hand liggend. In die
zin heeft de heer Brinkman het
grootste gelijk aan zijn kant. Als je
collectieve regelingen opheft, kun je
ze ook niet meer collectief vaststel–
len. Dat lijkt mij tamelijk vanzelfspre–
kend. Daar zit een logica achter die
niet te bestrijden is. Dat is de ene
kant van de zaak.

Potentieel zit er ook een andere
kant aan. Die heeft te maken met de
situatie dat het nog niet zover is, dus
met de situatie waarin wij nog wèl
met collectieve regelingen te maken
hebben in de arbeidsongeschiktheid
en een stukje Ziektewet. Je kunt
erover twisten hoe groot dat stukje
is. Als je in die situatie de mogelijk–
heid tot het maken van afwegingen
weghaalt bij de politiek, betekent het
dat je het belangrijke element
weghaalt van de mogelijkheid om
überhaupt inkomenspolitiek te
voeren, tenzij de mensen die nu zo
hard roepen dat er geen inkomens–

politiek meer bedreven moet
worden, zeggen dat zij tegen het
voeren van inkomenspolitiek zijn.
Dan zeggen zij dat zij er sowieso
tegen zijn en dat het afschaffen van
elk instrument om inkomenspolitiek
te bedrijven er weer één is. Als dat
de achtergrond is, hebben wij niet te
maken met een logisch vraagstuk,
maar met een ideologisch vraagstuk.

De heer Bolkestein (VVD): Wij zijn
ook voor inkomenspolitiek maar via
de belastingtabel.

De heer Wöltgens (PvdA): Bijvoor–
beeld via het toepassen van de
inflatiecorrectie.

De heer Bolkestein (VVD): Wij
willen de verschillende domemen
apart houden.

Misschien mag ik deze vraag
richten tot de staatssecretaris,
voorzitter? Als de staatssecretaris de
volle verantwoordelijkheid voor de
vaststelling van de premie geeft aan
de fondsen en zichzelf de mogelijk–
heid ontneemt om na die vaststelling
nog met die premiehoogte te gaan
rommelen om hetzij inkomens–
politieke, hetzij conjuncturele
redenen - redenen die ik allebei
verwerp - en zich aansluit bij zowel
de aanbeveling van de enquêtecom–
missie als de mening van de fracties
van CDA en VVD, verwacht ik, dat
die fondsen een buffer gaan
inbouwen. Ook zij zullen willen
streven naar een gelijkmatig
premieverloop. Als de staatssecreta–
ris die fondsen die verantwoordelijk–
heid geeft, denk ik dat de fondsen
hetgeen waarvoor de regering
vreest, zullen weten te vermijden. Zo
zullen die fondsen zich in de praktijk
gaan opstellen.

Staatssecretaris Wallage: Om
misverstanden te voorkomen, je kunt
met de bevoegdheid van de minister
om premies vast te stellen, geen
inkomenspolitiek bedrijven in die zin,
dat je dan op enig moment
rijksbijdragen zou moeten verschaf–
fen aan fondsen als de tekorten niet
op een normale manier zouden
kunnen worden gedekt. Met andere
woorden, het is niet zo dat je dat
maar op allerlei mogelijke methodes
kunt inzetten. De marges zijn daar
terecht heel smal. Ik maakte hierover
in het begin een technische
opmerking, maar die was wel
belangrijk. Het kabinet moet in de
allereerste plaats kijken, of de
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vaststelling van de premie zodanig
is, dat rekening gehouden is met
bijvoorbeeld beoogde bezuinigingen
door het kabinet of met maatregelen
die er nog aankomen. Alleen al om
die redenen moet er een mogelijk–
heid zijn om te zeggen: ho, ho, jullie
schatten je eigen vermogenspositie
niet goed is, linksom of rechtsom,
want die en die maatregelen komen
eraan. Alleen al om die reden is dat
bij centrale vaststelling een
noodzakelijkheid. Ik deel de opvatting
van de heer Brinkman dat, op het
moment dat je met die premie–
vaststelling in een ander systeem
anders omgaat - het dus in feite
decentraal neerlegt - die argumenta–
tie niet opgaat.

Voorzitter! Ik rond hiermee de
beantwoording van het kabinet af
voor zover het de uitvoerings–
organisatie betreft. Ik heb daaraan
veel tijd moeten besteden, omdat dit
ook in deze Kamer terecht het
hoofdonderdeel van het debat
vormde.

Ik kom nu bij de opmerkingen die
gemaakt zijn over het stelsel zelf.
Daar geldt bij uitstek dat, wanneer je
het kabinetsbeleid de afgelopen jaren
naast de aanbevelingen van de
commissie legt, het kabinet met
recht kan zeggen dat er fundamen–
tele wijzigingen tot stand gebracht
zijn en - als de beide Kamers
daarmee instemmen - nog tot stand
gebracht zullen worden, die naar ik
meen goed sporen met de richting
van de analyse van de commissie–
Buurmeijer. Ik denk daarbij aan de
wetgeving gericht op beheersing en
terugdringing van het ziekteverzuim
en de arbeidsongeschiktheid, de
wetgeving gericht op de verbeterde
uitvoering en de wijziging in de WW,
het handhavings– en het sanctie–
beleid. Enkele essentiële uitgangs–
punten van de wetgeving in het
kader van het volumebeleid zijn
daarbij de volgende en die komen
heel dicht bij de andere aanbevelin–
gen van het rapport van de
commissie-Buurmeijer: een
versterking van de betrokkenheid in
financiële zin van werkgevers en
werknemers bij de problemen
rondom ziekteverzuim en arbeidson–
geschiktheid. Dat is een cruciale
wissel die wij met elkaar deze jaren
hebben getrokken. Ik heb begrepen
dat ik van de heer Linschoten bij de
woorden "met elkaar" zorgvuldig
moet zijn en moet zeggen "de
partijen die de coalitie gesteund
hebben bij die besluiten". Het gaat

daarbij om het accentueren van de
verantwoordelijkheid van de markt in
het algemeen en van werkgevers en
werknemers daarbinnen in het
bijzonder; staand regeringsbeleid.
Verder het geven van een impuls aan
de arbeidsparticipatie met name voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikt
verklaarde werknemers. Het
aanspreken van die werknemers op
hun resterende mogelijkheden om
arbeid te verrichten. Het is met name
dat onderdeel van de WAO dat
feitelijk zijn beslag begint te krijgen
in een diep ingrijpende wijziging. Dat
betreft het vaststellen wat mensen
kunnen en nagaan, in welke mate
mensen voor dat deel van hetgeen
zij wèl kunnen, niet in aanmerking
zouden moeten komen voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wij
hebben daarbij een aantal algemene
uitgangspunten, bijvoorbeeld dat dit
land het zich niet kan permitteren als
de omvang van de premiedruk van
jaar tot jaar toeneemt en daardoor
de ruimte wordt weggenomen voor
werkgelegenheid en investeringen.
Vanuit die algemene benadering
hebben wij niet geschuwd om
maatregelen te nemen die uiteinde–
lijk niet op macroniveau, niet op
cijfers en getallen uitkomen, maar
die gewoon posities van mensen
raken.

Mevrouw Brouwer stelde het
vraagstuk aan de orde van de
scherpere keuring, waarbij heel goed
wordt gekeken naar wat mensen
kunnen, dus naar hun arbeids–
geschiktheid, en waarbij dus geen
arbeidsongeschiktheidsuitkering
wordt gegeven. Dat is logisch. Het is
belangrijk volumebeleid. Maar het
zijn diep ingrijpende maatregelen,
omdat de betrokkene vervolgens met
de capaciteiten die hij of zij wel heeft
aan de slag moet zien te komen. Dat
is buitenspong moeilijk in een
slechte conjunctuur. Ik vind het van
essentieel belang om in deze jaren
die omslagen te maken. Daartegen is
oppositie gevoerd, maar de realiteit
wordt in ieder geval aanvaard. Ik ben
de heer Van Mierlo erkentelijk voor
de manier waarop hij daarmee is
omgegaan. Ik vind het van grote
betekenis dat geen woord wordt
teruggenomen van het verschil van
mening, maar dat wel wordt
vastgesteld dat een overheid
geloofwaardig moet blijven door de
wijze waarop zij eenmaal genomen
besluiten voor een behoorlijke
periode aan mensen uitdraagt en
uitvoert. Ik meen dat met de

ingrepen in de WAO en de Ziektewet,
zoals door dit kabinet gedaan, niet
voor alle tijden het debat over de
sociale zekerheid kan zijn afgerond.
In dat opzicht is er geen enkel taboe
om over wat voor vraagstuk voor de
toekomst na te denken. Het kabinet
en in ieder geval de coalitie - maar
gelukkig ook partijen die geen
verantwoordelijkheid hoeven te
nemen voor het gevoerde beleid -
zullen desalniettemin meewerken
aan een situatie waarin de uitvoering
van de maatregelen in de samenle–
ving niet weer wordt begeleid met
weer een nieuw model en weer een
andere ingreep.

De heer Van Mierlo (D66): U gaat
bijna de maximumsnelheid van
schoonheid te boven. Wat ons
betreft moet er wel het perspectief
zijn om met een ander model te
komen. Dat is een onderscheid dat
gisteren ook duidelijk is geworden
tussen de heer Wöltgens en mij. Nu
ik hier toch sta, wil ik de staatssecre–
taris de volgende vraag voorleggen.
Als de obstakels op de WAO-weg
van Buurmeijer kunnen worden
weggenomen, wil de staatssecretaris
dan die weg gaan?

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik begrijp dat de heer Van Mierlo die
vraag stelt. Ik hoop dat hij begrijpt
dat dit kabinet midden in het proces
zit van uitvoering van gekozen
beleid. Op de vragen van de heer
Van Mierio inzake het schattings–
besluit zal ik overigens straks
antwoorden. Maar in de uitvoerings–
organisatie staan de neuzen van alle
mensen nog niet dezelfde kant op,
als het gaat om het correct uitvoeren
van de maatregelen. De eerste
signalen komen van mensen die
geschokt zeggen: nu word ik voor
een deel arbeidsongeschikt
verklaard, hoe zit het met mijn
uitkering? Wij zitten midden in dat
proces. Een dergelijk kabinet gaat nu
toch niet weer het debat openen
voor weer de volgende variant? Ik
vind wel - en dat sluit misschien
nauw aan bij wat de heer Van Mierlo
op dit punt heeft gevraagd - dat de
politiek de komende jaren voluit de
verantwoordelijkheid heeft om te
bezien of de achter de kabinets–
voorstellen liggende bedoelingen
worden gerealiseerd. Die bedoelin–
gen lopen overigens parallel met het
voorstel van de heer Buurmeijer.
Mensen moeten niet in arbeidsonge–
schiktheidsregelingen gevangen
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worden gehouden als zij aan de slag
kunnen. Maar dan moeten zij ook
aan de slag komen. Als dat proces
ons tegen zou vallen - ik kom straks
naar aanleiding van een opmerking
van de heer Brinkman nog over
enkele cijfers te spreken - zijn wij er
vanzelfsprekend met elkaar aan
gehouden om goed na te denken
over de vraag: hoe nu verder? Maar
de heer Van Mierlo zal van mij in dit
debat en vanuit deze verantwoorde–
lijkheid niets anders horen dan dat ik
al mijn energie zal geven aan een
correcte, zorgvuldige, behoedzame
uitvoering van beleid dat door dit
kabinet is vastgesteld.

De heer Van Mierlo (D66): Nou, dat
is mooi. Er is natuurlijk een
essentieel verschil, dat ligt in de
uitkeringshoogte van de echte
WAO'er, van de echte arbeidsonge–
schikte. Dat is een essentieel verschil
tussen de benadering van de Wet
TBA en de benadering van de
commissie-Buurmeijer. De staatsse–
cretaris zegt in het kader van de Wet
TBA dat hij er zijn uiterste best voor
zal doen om zoveel mogelijk
arbeidsongeschikten toch aan het
werk te helpen. Dat is meegenomen.
Maar dan is er nog iets anders,
namelijk het terugbrengen van de
uitkeringshoogte in de mate waarin
dat naar ons gevoel nodig is. Dat kan
de secretaris pas doen, voorzitter, als
hij weet dat het de moeite waard is
een dergelijke lijn na te streven.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
In onze brief ben ik daarover heel
kort geweest. Vorige week heb ik,
luisterend naar de Kamer, niet het
idee gekregen dat voor haar de door
het voorstel van de commissie–
Buurmeijer opgeroepen vragen
afdoende waren beantwoord. Gelet
op de inbreng van de fractie van
D66, zijn die vragen ook volgens
deze fractie niet afdoende beant–
woord. Ik wil wel iets zeggen over de
opmerking van de heer Van Mierlo in
dezen.

Wat is het idee van de commissie–
Buurmeijer op dit punt? Zij vindt dat
een fatsoenlijke en betere regeling
dan uiteindelijk tot stand is gekomen
moet worden gereserveerd voor
personen die menselijkerwijs
gesproken heel moeilijk of niet terug
kunnen keren op de arbeidsmarkt.
Vervolgens zouden alle betrokkenen
aangesproken moeten worden op het
leveren van een inspanning voor het
aan het werk houden en het aan het

werk helpen van de anderen. De
vraag daarbij was: wat is dan
eigenlijk de materiële positie die
voor deze mensen gaat ontstaan?
Over deze vraag ontstond in de
Kamer een stevig debat. Ik ga een
debat niet uit de weg, maar wijs erop
dat wij nu met een uitvoeringsproces
hebben te maken. Daarbij wordt dan
de hamvraag gesteld: wat doen wij
met mensen die wij voor een deel
arbeidsgeschikt verklaren, maar
waarvoor op de arbeidsmarkt geen
plaats is? Gelet op dit element, zijn
wij de komende jaren wel gedwon–
gen om de antwoorden op een paar
van de vragen waarin de heer Van
Mierlo naar aanleiding van het
voorstel van de commissie–
Buurmeijer zeer geïnteresseerd is,
zeer grondig te bestuderen.

Op dit punt beantwoord ik meteen
de opmerking van mevrouw
Brouwer. In de komende jaren zullen
wij te maken krijgen met de
belangrijke discussie over de
lastendruk en de kosten van ons
stelsel. Geen enkele politieke partij
en geen enkel kabinet zal die kunnen
ontlopen. De heer Brinkman heeft
gelijk als hij zegt: er zijn geen
garanties en er is op dit moment
voor deze samenleving geen enkele
goudgerande toezegging van wie
dan ook wat waard. Maar het feit dat
hij daarin gelijk heeft, moet
vervolgens niet betekenen dat wij
tegenover de betrokkenen fout
handelen. Wij moeten voor de
betrokkenen eerst op een ordente–
lijke manier "afbikkelen" wat we met
elkaar hebben afgesproken. Dat is
punt één. Dan punt twee.

Wat zal voor de komende jaren de
kernvraag zijn? Die zal niet gaan over
de hoogte van de uitkeringen voor
de mensen die volledig arbeidsonge–
schikt zijn, hoe belangrijk die voor de
betrokkenen ook is. Het kernvraag–
stuk zal daarentegen zijn: hoe
behandelen wij mensen die het
moeilijk hebben gehad, die een tijdje
uit het arbeidsproces zijn geweest of
die een ziekte achter de rug hebben?
Zal men in de bedrijven en in tijden
van economische teruggang de
stelling accepteren, dat deze mensen
ook aan het werk moeten? Dat is in
de komende jaren het kernvraagstuk.
Ik vind dus dat de discussies over de
hoogte van de uitkeringen en over
de duur van de uitkeringen iets te
gemakkelijk het beeld oproepen alsof
in de komende jaren door verlaging
of versobering voor dat vraagstuk
een antwoord gevonden zal worden.

Ik zou graag zien dat een dergelijk
automatisme er was, maar ik ben
bang, dat op dit punt het leven een
paar slagen ingewikkelder is.

De heer Van Mierlo (D66): Maar die
weg van integratie op de arbeids–
markt zul je alleen kunnen bewande–
len als je bereid bent om de
werkgever wettelijk te belasten met
een zorg voor de gedeeltelijk
arbeidsongeschikten. Dat is als het
ware het scharnierpunt voor de
mogelijkheid die door de commissie–
Buurmeijer op het punt van de WAO
is aangegeven. Pas als je de
werkgever in dezen een plicht oplegt,
kun je mikken op het voeren van een
dergelijk arbeidsmarktbeleid. Dan zijn
er nog wel een paar obstakels.
Daarover heb ik het gisteren gehad.
Die obstakels moeten weggenomen
worden, maar als men op deze
manier te werk gaat, kun je dat
beleid voeren. Dan kun je ook ruimte
scheppen voor het verbeteren van de
uitkering van degenen die de weg
van de arbeidsmarkt echt niet
kunnen gaan. Deze situatie zie ik met
de TBA-regelingen niet ontstaan.
Daarom vroeg ik: wat denkt u van
het perspectief op langere termijn? Ik
ben het met u eens, dat wanneer
voor de langere termijn niet echt
realistische maatregelen mogelijk zijn
- ik noemde reeds de obstakels - je
niet door moet klooien. Dan moet je
dus niet opnieuw met onzekere
wetgeving komen. Zoiets kun je niet
maken tegenover de mensen die het
aangaat.

Staatssecretaris Wallage: Ik wil juist
voorkomen dat men met het beleid
als het ware heen en weer schiet en
dat men steeds maar iets anders
bedenkt. Daar keer ik mij tegen. Als
de politiek, na alles wat de afgelopen
jaren is gebeurd rondom de WAO en
de Ziektewet, één ding niet moet
doen, dan is dat wel met zoveel
woorden zeggen: de behandeling
van het onderwerp is gesloten, alles
is zeker en veilig. Dat kan namelijk
niemand garanderen. Wij moeten
echter wel consistent willen zijn en
de tijd willen nemen om de
samenleving te helpen bij het dragen
van deze verandering. Hierop kom ik
straks nog even terug.

Ik kijk naar de optelsom van
maatregelen die in een toch altijd
weer relatief korte kabinetsperiode
zijn genomen: van de WAO tot aan
de WW, van de Ziektewet tot aan de
inrichting van het stelsel. Ik meen dat
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het van het grootste belang is dat in
de afronding van de kabmetspenode,
reagerend op het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie,
wordt gezocht naar die onderdelen
die in de komende maanden nog tot
een fatsoenlijke besluitvorming
kunnen worden gebracht. Dat zijn
dus de vraagstukken rondom de
Organisatiewet. Voor het overige
moet geprobeerd worden om ook in
de richting van de mensen de tijd te
nemen om beleid zijn werking te
laten hebben.

Ik ga niet met de heer Brinkman in
debat over dingen die hij buiten deze
Kamer zou hebben gezegd. Ik vind
het veel belangrijker wat hij hier in
de Kamer heeft gezegd. Kijkend naar
het beleid van het kabinet, stelt hij
almaar vragen als: wat moeten wij
doen als het nou eens niet werkt?
Als je beleid voert, is je uitgangspunt
dat je tenminste zelf wel vertrouwen
hebt in dat beleid. Je hebt ervoor
gekozen, met alle pijnlijke afwegin–
gen die daarin zitten, en je staat
ervoor. Dat doet pijn, zo kan ik de
Kamer melden, iedere keer opnieuw,
met eigen mensen, niet alleen in
deze zaal, maar in alle zalen. Ik vind
het echter van het grootste belang
dat wij niet doen alsof er niets
gebeurd is. Wij laten mensen
herkeuren. Sommigen zullen
behoorlijk in inkomen achteruitgaan.
Wij moeten dan niet vervolgens de
vraag oproepen of voor deze mensen
eerst toch weer aan hun onzekerheid
moet worden gewerkt. Ik deel de
opvatting van de heer Brinkman dat
wij in de politiek heel voorzichtig
moeten zijn met garanties. Maar ik
vraag hem ook om zijn eigen
bijdrage te leveren aan het niet
vergroten van de onzekerheid van
mensen waar dat niet nodig is.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
staatssecretaris zegt dat mensen
herkeurd worden. Daar zou niet nog
eens de onzekerheid van een
politieke discussie over de arbeids–
ongeschiktheid overheen moeten
komen. De mensen die herkeurd
worden en een lagere WAO-uitkering
krijgen, de mensen die volledig
arbeidsongeschikt zijn en een kortere
arbeidsongeschiktheidsuitkering
krijgen, die mensen zitten juist te
wachten op een discussie waarin
hun rechten iets meer verzekerd
zouden kunnen worden dan in de
wetgeving die net een paar maanden
van kracht is. De staatssecretaris
mag zijn argument gebruiken, maar

het gaat niet op voor een heel groot
gedeelte van de mensen die nu
gekeurd worden en in een slechtere
positie terechtkomen.

Staatssecretaris Wallage: Ik begrijp
die benadering en wil kort ingaan op
de inhoud.

Wat zijn de effecten van de
arbeidsongeschiktheidsregeling? De
heer Brinkman vroeg mijn oordeel
over de opvattingen van de heer
Zalm. De heer Zalm heeft vooral over
de herverzekering van het WAO-gat
gesproken. Door het dichten van dit
gat zou de financiële prikkel voor
werkgevers en werknemers minder
groot zijn. Daarmee zouden relatief
beperkte volume-effecten optreden.
In de benadering van het Centraal
planbureau, in de benadering van
het departement en in de discussie
over de meerjarenraming is al vaker
de vraag aan de orde geweest hoe
het geheel aan maatregelen van het
kabinet budgettair moet worden
geschat. Moet het meeste effect
worden verwacht van de prijsverla–
ging, de lagere uitkering, of moet het
meeste effect worden verwacht van
een nieuw keuringscriterium, van de
wijziging in de systematiek? In de
door ons voorgestelde wijzigingen is
er rekening mee gehouden dat de
meeste effecten optreden door het
nieuwe keuringsbegrip, door
gedragswijzigingen, door de wijze
van uitvoering van de WAO. In dat
opzicht is er geen reden om bij
voorbaat daarover een zorglijk
verhaal te houden.

Ik kijk naar de cijfers, waarmee ik
gelijk inga op het bonus/malus–
systeem. In de volumecijfers over de
WAO en de AAW voor 1993 zit een
voorzichtige positieve tendens. Begin
dit jaar werd nog rekening gehouden
met een stijging van het WAO–
volume met 12.000 uitkeringsjaren.
De realisatie tot en met september
laat slechts een zeer beperkte groei
zien. Er is wel sprake van een groei,
maar die is echt heel beperkt. Voor
geheel 1993 wordt nu nog rekening
gehouden met een stijging met 5000
uitkeringsjaren. Dat betekent dat het
belangrijkste deel van de stijging
eruit is. Of dat definitief is en in
welke mate zlch dat doorzet, als het
schattingsbesluit straks zijn volle
werking krijgt, kan niemand zeggen.
Wat wel van belang is, is dat de
verdeling binnen de groep tussen
mensen die volledig arbeidsonge–
schikt zijn, en mensen die partieel
arbeidsgeschikt worden verklaard,

zich ten gunste verschuift, in die zin
dat steeds meer mensen maar voor
een deel van hun capaciteit
arbeidsongeschikt worden verklaard.
Het is die verschuiving die wij
beoogden en die nu ook optreedt.

De heer Brinkman vroeg mij een
oordeel over de uitlatingen van de
heer Zalm. Misschien mag ik hem
dat ook vragen. In hetzelfde
interview zei de heer Zalm dat de
bonus/malus-regeling als een
belangrijke financiële prikkel voor
werkgevers beslist in stand moet
blijven. Het is kennelijk een zalm die
je aan twee kanten kunt grilleren. Ik
wil er echter op wijzen dat wij er bij
de inschatting die wij gemaakt
hebben, juist op gemikt hebben dat
met name de strengere keuringen
ertoe zouden leiden dat de verbor–
gen werkloosheid die geleidelijkaan
in de arbeidsongeschiktheid is
geslopen, daar weer uitkomt. In het
debat met de Kamer over het
schattingsbesluit hebben wij die
discussie volgens mij goed gevoerd.
Nu heeft de heer Van Mierlo mij daar
nog een enkele vraag over gesteld.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Voordat de staatssecretaris
daaraan toekomt, wil ik hem nog
vragen of hij inmiddels kan toegeven
dat de redenering in de afgelopen
jaren, namelijk dat wij in de
uitkeringshoogte moesten ingrijpen,
omdat wij, zolang de uitkeringen zo
hoog zouden blijven, geen volume–
beleid konden voeren, achterhaald is
door de ontwikkeling van de
aanvullende verzekering. Daardoor is
het perspectief van de uitkerings–
hoogte namelijk in wezen precies
hetzelfde gebleven.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik vind die conclusie op zijn minst
voorbarig. Er is inderdaad massaal
herverzekerd. Er is echter ook - dat
beeld krijg ik ook van verzekeraars -
ernstige twijfel of de manier, waarop
is bij– en herverzekerd, uiteindelijk
wel naar genoegen van alle
betrokkenen zal zijn. Er is dus veel
aanleiding om te veronderstellen dat
de afweging van de precisering van
die aanvulling en dus ook de
premielast die daar decentraal
bijhoort, door betrokkenen en hun
opvolgers wel eens een paar slagen
anders gemaakt kan worden. Ik vind
het voor zo'n algemene conclusie
dus veel te vroeg.

Verder is het buitengewoon
moeilijk om in de discussie over de
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WAO de aanzuigende werking los te
zien van niveaus. Dat is natuurlijk
een onderdeel daarvan. Ik meen dat
het kabinet - ik geef toe dat dit met
vallen en opstaan en met een
heleboel passen en meten is gebeurd
- uiteindelijk een mengeling van
maatregelen heeft gevonden,
waardoor ten minste ook de aan een
uitkering verbonden kosten zichtbaar
op tafel komen. In dat opzicht
worden in de onderhandelingen
tussen werkgevers en werknemers
over aanvullingen de primaire
arbeidsvoorwaarden geleidelijk aan
scherper afgezet tegenover andere
behoeften in de sfeer van aanvul–
lende verzekeringen. Ik geloof dat het
echt te vroeg is om met het wat
lager maken van het collectieve deel
conclusies te trekken over de
beleving van de aanvulling in de
samenleving. Wat dat betreft, staan
wij echt nog maar aan het begin.

De heer Van Mierlo (D66): Ik maak
de opmerking los van de premiekant,
hoewel er ook daar geen zicht op is
of het totaal gaat leiden tot de
gewenste verlaging. Ik maak het dus
los van de optelsom van de officiële
premie en de aanvullende premie. Ik
heb het puur en alleen over het
perspectief van de uitkering. Nu kan
het zijn dat het prematuur is om nu
al vast te stellen dat de verlaging van
de uitkering en het perspectief wel of
niet gewerkt hebben in het volume–
beleid dat nog echt succesvol moet
worden. Het lijkt mij echter dat het
zware gewicht dat het kabinet op dat
argument legde, in ieder geval
ontkracht is. Het argument was: je
moet de uitkeringshoogte verlagen;
je moet de premie minder aantrekke–
lijk maken; dan pas kan het
volumebeleid gaan werken. Dat
zware argument dat zelfs als
belangrijkste punt van rechtvaardi–
ging werd opgevoerd voor verminde–
ring van de uitkeringshoogte, heeft
zwaar aan gewicht verloren en is
naar mijn gevoel zelfs achterhaald.
Maar goed, misschien is die
conclusie iets te snel getrokken.

Staatssecretaris Wallage: Je kunt er
op z'n minst over zeggen, dat de
beoordeling door de betrokkenen
van het verzekeringsniveau in ieder
geval een andere was dan sommigen
in een eerder stadium dachten. Ik
vind het echter gevaarlijk en ook een
beetje optimistisch - al debatterend,
kom ik dan bijna bij de heer
Brinkman uit - om te doen alsof wij

met die ingrepen eigenlijk niet een
vraag aan de orde hebben gesteld
die wij echt aan de orde moesten
stellen. De heer Van Mierlo zegt dat
het nog geen succes is. Als ik
terugkijk naar het begin van deze
regeerperiode, als ik kijk naar de
jaarlijkse stijging van het aantal
arbeidsongeschikten en in het besef
dat die stijging in tijden van
oplopende werkloosheid een extra
impuls krijgt, ook al zijn wij niet voor
verdiscontering, dan is er een
omslag gerealiseerd waarbij wij
tenminste met elkaar bereikt hebben
dat bij een verslechterende economie
niet alleen het aantal arbeidsonge–
schikten niet oploopt, maar zich zelfs
lijkt te stabiiiseren. Bovendien wordt
binnen die groep tegen meer
mensen gezegd: pas op, je krijgt wel
een uitkering maar er wordt ook van
jou verwacht dat je een deel van je
inkomen verdient. Ik weet niet of die
omslag binnen zo'n beperkt aantal
jaren ook bereikt zou zijn als het
debat over de hoogte van de
uitkering niet zou zijn gevoerd zoals
dat is gevoerd.

De heer Van Mierlo (D66): Wat
betreft het debat misschien wel,
maar de slechtheid van de conditie
van de economie behoort geen
invloed te hebben op de ontwikke–
ling van het volume, maar de
slechtheid van de gezondheids–
conditie. Dat is punt één. Dan punt
twee. Het is een manier van zien. U
zegt met zoveel woorden: goh, kijk
eens wat wij in vier jaar tijd met z'n
allen toch maar bereikt hebben. Ik
stel vast, dat wij vier jaar geleden al
wisten dat er sprake was van een
noodsituatie. Ook stel ik vast dat het
volumeniveau nog steeds een stuk
hoger is dan vier jaar geleden.
Waren wij een paar jaar geleden
maar eerder begonnen met het
volumebeleid en hadden wij maar
niet al die politieke energie gestopt
in dat debat over de uitkerings–
hoogte. Dat stel ik er tegenover.

Staatssecretaris Wallage: U zult van
mij geen enthousiaste of romanti–
sche geluiden over dat debat horen.
Ik heb er niet zulke leuke herinnerin–
gen aan. Ik weet een ding zeker,
namelijk dat er uiteindelijk besluiten
zijn genomen. Niet door iedereen,
maar door sommigen. Die hebben
verantwoordelijkheid genomen voor
die besluiten en die zijn daar nog
steeds voluit verantwoordelijk voor.
Niet dat het een geweldig succes is.

dat hoort u mij niet zeggen. U hoort
mij ook niet zeggen dat wij er al zijn.
Maar ik vind het nogal wat dat
ondanks de tegenvallende economie,
die scherpe stijgende lijn van het
aantal arbeidsongeschikten tot een
redelijke stabilisatie is gebracht. En
dan zijn wij nog maar net begonnen
met te doen wat moeilijk en pijnlijk
is, namelijk de bedoelingen van de
wet uit te voeren. Dat raakt
overigens meer aan het feit dat het
gewoon lang duurt in de vaderlandse
politiek voordat een idee uitgevoerd
is.

Voorzitter! Ik vond de heer Van
Mierlo in zijn eerste termijn, waar hij
zonder afstand te nemen van het
debat over de uitkeringshoogte wat
meer vooruitkeek, iets meer staan bij
waar wij de komende jaren echt voor
staan, dan in zijn interrupties van de
afgelopen minuten, aangezien
daaruit een beetje het beeld ontstaat
dat, nu wij eenmaal zover zijn als wij
zijn, er wat betreft de komende jaren
op basis van een aantal afwegingen
niet op een fatsoenlijke manier een
paar stappen verder vooruit gezet
kunnen worden.

De heer Van Mierlo (D66): Ik denk
dat wij dan weer terug zijn bij het
debat over de uitkeringshoogte. Dat
bedoel ik niet. Het gaat mij om de
relatie met de vraag of je je best zou
willen doen om via een andere weg
tot een herstel van die ingreep te
komen, die ook financieel verant–
woord is. Het is dus niet alleen het
terugkijken op het gevoerde debat,
maar er is ook een relatie met de
toekomst.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
kan mij voorstellen dat je na zo'n
pijnlijke ingreep je zegeningen
probeert te tellen. Ik ontken niet dat
dit wellicht ook kan. In mijn eerste
termijn heb ik gezegd dat je als
kabinet niet kunt volstaan met het
wijzen op stabilisatie of op een
minder grote stijging van het aantal
WAO'ers. Het gaat veeleer om de
vraag waar de gedeeltelijk WAO'ers
terechtkomen.

De voorzitter: Hoe lang denkt de
staatssecretaris nog nodig te hebben
voor zijn beantwoording in eerste
termijn?

Staatssecretaris Wallage: Zonder
interrupties een half uurtje en met
interrupties iets langer.
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De voorzitter: Maakt u dan maar
snel voort!

Staatssecretaris Wallage: Ik doe mijn
best, voorzitter!

De heer Van Mierlo heeft naar het
schattingsbesluit gevraagd. Ik treed
nu niet in de techniek. Zijn veronder–
stelling was niet geheel juist, maar ik
ben graag bereid, de nadere
technische toelichting schriftelijk te
geven. Dan kan de fractie van D66
die rustig bestuderen. De vormge–
ving van het schattingsbesluit is
grondig met de Kamer besproken. Ik
vind niet dat wij, door in de schatting
weer rekening te houden met de
echte arbeidsperspectieven van de
betrokkene, terug moeten naar een
onzuivere bepaling van de arbeids–
geschiktheid. Dat zal de heer Van
Mierlo met mij eens zijn. Werkgevers
moeten worden gestimuleerd,
arbeidsongeschikten aan te nemen.
Ik zal op dit punt nadere suggesties
doen.

Voorzitter! Er is gesuggereerd dat
het binnen het bedrijf houden van
mensen die gedeeltelijk arbeidsonge–
schikt zijn geworden met het
bonus/malus-systeem niet goed zou
lukken. Voorzitter! Wij moeten hier
zeer voorzichtig mee zijn. Ik weet dat
er veel kritiek is. Wij zullen buitenge–
woon serieus kijken naar de klachten
over onredelijkheid en onbillijkheid.
Ik houd echter staande dat een
financiële prikkel om werkgevers te
stimuleren om iets te doen wat zij in
een andere kosten/baten-analyse niet
zouden doen, namelijk iemand met
een geringe produktiviteit aan de
slag houden, van het grootste belang
is. De vraag over de oorzaak van de
arbeidsongeschiktheid heeft altijd
psychologisch, maar ook feitelijk een
zeer grote rol in het debat gespeeld.
Ik heb toegezegd dat ik bereid ben,
in de technische werkgroep te
bespreken of dat element een rol kan
spelen bij de oplegging van een
boete. Ik beantwoord deze vraag niet
op voorhand negatief. De vertegen–
woordigers van werknemersorgani–
saties zijn inmiddels ook voor die
werkgroep uitgenodigd, want die
hebben daar grote belangen bij.

De heren Wöltgens en Brinkman
hebben over premiedifferentiatie
gesproken. Ook overigens zijn in dit
debat een aantal suggesties gedaan
voor een andere benadering. De
allereerste keer dat ik met dit thema
werd geconfronteerd, heb ik tegen
de werkgeversorganisaties gezegd
dat ons uitgangspunt is om mensen

in of net na de arbeidsongeschikt–
heid aan de slag proberen te houden
of weer te brengen. Om een
evenwichtige situatie te bereiken,
hebben wij een financieel instrument
geïntroduceerd. Als echter mensen
geweldig hun best doen, maar er
toch niet in slagen om een werkne–
mer die al jaren in dienst is, binnen
het bedrijf te houden en er volgt een
straf, dan kan ik mij voorstellen dat
bepaalde elementen van de regeling
de boosheid van betrokkenen
oproepen. Wij zijn bereid om met
werkgevers en werknemers na te
gaan of er alternatieven zijn. Wij
dienen echter ook te beseffen dat in
de periode 1992-1993 het aantal
werkende arbeidsongeschikten met
40% is toegenomen tot 140.000. Een
groot aantal mensen met een
handicap, met een probleem in de
sfeer van de arbeidsongeschiktheid,
is bij de eigen werkgever gebleven.
Dit is gebeurd terwijl het bonus/
malus-systeem van kracht was. Het
is niet mogelijk, zonder meer oorzaak
en gevolg aan elkaar te koppelen,
maar het kabinet is ervan overtuigd
dat de financiële prikkel van grote
betekenis is. Desalniettemin volgt er
een open gesprek. Zodra dat heeft
plaatsgevonden, zal ik daarover
rapporteren. De Kamer kan dan
beoordelen of wij hier op een
correcte manier mee zijn omgegaan.

Er is gesproken over de voorstel–
len van de commissie-Buurmeijer
inzake de Ziektewet. Ook op dit punt
was de brief van het kabinet
kennelijk zeer sober, maar daarmee
is er ruimte voor het debat
gecreëerd. Het kabinet vindt dat de
voorstellen van de commissie–
Buurmeijer in het verlengde liggen
van het eigen beleid rond TZ/Arbo.
Deze wet moet overigens nog door
de Eerste Kamer worden goedge–
keurd. Het overgrote deel van de
ziektegevallen zal echter straks vallen
onder de regeling TZ/Arbo. Met
andere woorden: werkgevers zullen
straks voor het overgrote deel van de
ziektegevallen zelf gedurende een
bepaalde periode verantwoordelijk
zijn voor de loondoorbetaling. Er
vindt dus al een enorme wijziging
plaats in de verantwoordelijkheids–
verdeling.

De heer Brinkman heeft een aantal
keren indringend gevraagd of wij nu
wat doen. Ik kan het niet laten om
even in herinnering te roepen dat het
niet zo lang geleden is, dat het
kabinet voorstelde om verder te gaan
met het leggen van verantwoordelijk–

heden bij werkgevers inzake ziekte.
Het was de Kamer die met een
amendement van het CDA en de
Partij van de Arbeid heeft gezegd dat
het kabinet niet zo snel moest zijn en
eerst moest bekijken hoe dat werkt.
Geen termijn van drie weken, maar
een termijn van twee weken werd
voorgesteld. Het zal niet de eerste
keer zijn dat het kabinet met kracht
wordt toegesproken, maar als je er
even over nadenkt, moet je
vaststellen dat ook de afwegingen in
deze Kamer vaak heel behoedzaam
worden gemaakt. Misschien is dat
ook beter.

De heer Van Mierlo vroeg waar wij
nu willen uitkomen en hoe wij daar
zelf mee omgaan. Ook hierbij geldt
onze hoofdlijn. Wij hebben een diep
ingrijpend pakket maatregelen klaar.
De minister en ik zullen dat in de
Eerste Kamer verdedigen en wij
hopen dat tot wet te verheven.
Vervolgens zullen wij het gaan
invoeren. De hoofdaandacht van dit
kabinet is dus gericht op de
invoering van voorgenomen beleid.
Als de vraagtekens die ik heb
geplaatst en de kanttekeningen die ik
heb gemaakt, in de Kamer worden
opgevat als "difficulteren", dan moet
ik zeggen dat dit niet de bedoeling is.
Ik ben best bereid om die knelpunten
nog eens goed te inventariseren en
van een oplossingsrichting te
voorzien. Het kabinet kijkt dus niet
passief naar dat vraagstuk.

Met het volgende kom ik in feite
tegemoet aan een wens van de heer
Brinkman. Hij heeft hem misschien
impliciet uitgesproken, maar hij
wordt nu expliciet beantwoord. Stel
dat de stap inzake TZ/Arbo van dit
kabinet naar de voorstellen van de
commissie-Buurmeijer wordt
gemaakt. Ik zal altijd aanbevelen om
daar behoorlijk de tijd voor te
nemen, om eerst ervaring op te doen
met het beleid dat wij nu in gang
zetten. Maar als het die kant opgaat,
zal het kabinet ervoor zorgen, dat de
haken en ogen die daar in technisch
opzicht nog aan zitten, zoals
internationale voorschriften, etc.,
goed in kaart worden gebracht en
dat wordt bekeken hoe je die
problemen kunt oplossen. Dat is niet
weglopen, maar de politiek helpen
een nadere afweging te maken als
daaraan behoefte bestaat.

Daarmee kom ik op het kernpunt
van mijn bijdrage in eerste termijn. Ik
heb goed geproefd, dat deze Kamer
in feite voor een duale benadering
van het resultaat van de commissie–
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Buurmeijer heeft gekozen. Aan de
ene kant bestaat de diepe behoefte
om er echt voor te zorgen dat de
verantwoordelijkheidsverdeling bij de
organisatie anders wordt, dat de
verantwoordelijkheden uit elkaar
worden gelegd en dat het publieke
aspect en het aspect van de
naast-betrokkenen zuiver worden
gescheiden. Ik meen dat mijn
antwoorden en de voorstellen die bij
de Kamer voorliggen, het echt
mogelijk maken om nog in deze
regeerperiode, als de Kamer dat wil,
knopen zodanig door te hakken dat
tegenover de uitvoeringsorganisatie
een eenduidig signaal wordt
gegeven. Ik ben graag bereid daar
mijn bijdrage aan te leveren. Aan de
andere kant heb ik vastgesteld dat in
deze Kamer heel verschillend is
gereageerd op een aantal opvattin–
gen van de commissie over het
stelsel zelf. Dat is geen schande,
maar het is een realiteit die al wat
langer bestaat. Dat gaat ook terug
naar de kern van het rapport van de
parlementaire enquètecommissie.
Voor sommige maatregelen was er
in het verleden namelijk een
meerderheid en sommige vraagstuk–
ken zijn buiten beschouwing
gebleven. Ik heb namens het kabinet
geprobeerd om, waar dat echt kan,
de besluitvorming een paar stappen
verder te brengen. Op een aantal
andere terreinen heb ik echter met
kracht bepleit, het beleid dat wij
voeren, de komende jaren de kans te
geven om in de praktijk tot wasdom
te komen. Dat doe ik ook omdat ik
ervan overtuigd ben dat de
wijzigingen die wij deze jaren
hebben ingezet, nogal wat vragen
van mensen.

Dan kom ik toch nog op de
opmerking van mevrouw Brouwer.
Het was heel moeilijk. Alles
afwegend, was het echter nog niet
eens zo moeilijk om binnen de WAO
het stelsel te wijzigen. Dat is een
gigantisch politiek probleem. Maar
uiteindelijk neemt de politiek een
besluit en komt er een wet die wij
gaan uitvoeren. Het echte probleem
schuilt daarachter. Achter wat wij
volumebeleid noemen, staan
gewoon mensen... Dat zijn mensen
die op een uitkering van een zekere
omvang rekenden en nu in de
situatie komen dat zij voor een deel
geacht worden, zelf in hun levenson–
derhoud te voorzien en dus voor dat
deel van hun capaciteiten terechtko–
men öf op een arbeidsplaats öf in de
WW en uiteindelijk in de bijstand.

Mijn opvatting is dat het net zo
belangrijk is om ingrijpende
besluiten te nemen als om de
samenleving de tijd te gunnen, die
ingrijpende besluiten te verwerken. Ik
zeg het nu een paar geachte
afgevaardigden na. Het zal straks van
werkgevers en werknemers
afhangen, het zal afhangen van de
mate waarin bijvoorbeeid kwetsbare
mensen op de arbeidsmarkt ook in
CAO-verband meegenomen worden
als het om een plekje op de
arbeidsmarkt gaat. Het hangt af van
vraagstukken die niet meer aan de
enge kant van de sociale zekerheid
zitten, maar die veel breder zijn.
Kunnen wij die noodzakelijke
versobering - ik onderschrijf de
benadering van de heer Brinkman in
dezen - van ons uitgavenniveau
halen?

Wij hebben namelijk bij de
gedragsreacties van mensen gemerkt
dat het er niet alleen om gaat de
financiële prikkel "aan te draaien",
maar dat het ook gaat om de vraag
welk reëel perspectief mensen
hebben. De samenleving heeft geen
andere keuze dan tot een fatsoenlijk
evenwicht daartussen te komen.

Mijn opvatting is dat wij van de
werkgevers de komende jaren diep
ingnjpende rolveranderingen vragen.
Zij moeten echt preventief beleid
rond ziekte gaan voeren. Dat is niet
simpel als je dat al die jaren niet
behoefde te doen, omdat de kosten
toch elders lagen en anoniem waren.
Als wij nu tegen mensen zeggen: het
collectieve niveau in de WAO is
lager, maar weeg zorgvuldig af of
jouw risico wel zo groot is dat je je
aanvullend moet verzekeren, dan
vraagt dat van mensen diep
ingrijpende veranderingen. Echt, de
samenleving is niet als het ware op
politiek commando van het ene
debat na het andere en van de ene
regeling naar de andere te sleuren.

Mijnheer de voorzitter! Ik rond af.
Wij hopen als kabinet dat het
mogelijk is rond de uitvoerings–
organisatie, dankzij een gerichte
adviesaanvrage aan de SER die wij
op termijn zullen stellen zodat die
gegevens ook op een redelijke
termijn beschikbaar komen, dankzij
het voort te zetten gesprek over de
aanpak van de verandering en naar
wij hopen, dankzij het vlot trekken
van het debat over de OSV, dat wij
nog in deze regeerperiode tot echte
aanvullende en corrigerende
besluiten kunnen komen.

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! Wordt de adviesaanvrage aan de
SER er een die erop neerkomt dat de
SER ons maar moet vertellen hoe het
moet gebeuren? Laat de staatssecre–
taris de SER nog de ruimte om te
zeggen öf het moet gebeuren?

Staatssecretaris Wallage: De
strekking van de brief van het
kabinet is dat een gericht advies
wordt gevraagd over de wijze
waarop van een sectorale naar een
regionale uitvoering van de
werknemersverzekering moet
worden gekomen. Met andere
woorden: het is in dat opzicht ook
een gerichte adviesaanvrage, want
het kabinet kan instemmen met de
hoofdlijn van de aanbevelingen van
de commissie-Buurmeijer op dat
punt. De minister heeft dat zoëven
gezegd.

De heer Van Mierlo (D66): Ziet de
staatssecretaris in de ontwikkeling
van dit debat aanleiding, tot nadere
aanpassing te komen van de nieuwe
OSV?

Staatssecretaris Wallage Ik zie
daarin geen aanleiding in die zin dat
ik de suggestie die ik in mijn brief
heb gedaan zou willen veranderen. Ik
zie daarin wel een aanleiding in de
zin dat ik in de toelichting op en
misschien ook wel in de vormgeving
van de nota van wijziging zelf beter
wil proberen, een formulering te
vinden om ook degenen die de
afgelopen jaren eendrachtig
tegenover het kabinet hebben
gestaan, zoals de fracties van D66,
de VVD en Groen Links, op een
fatsoenlijke manier de gelegenheid te
geven, de eigen afweging nog een
keer te maken. In dat opzicht heeft
het debat mij wel degelijk geholpen
om een naar ik hoop sluitende nota
van wijziging te sturen.

De heer Van Mierlo (D66): Maar die
heeft geen betrekking op het punt
dat wij hier hebben bediscussieerd,
namelijk de vraag of het GIB moet
ontstaan en of het een publiekrechte–
lijke status moet krijgen en de
andere bestaande mogelijkheden.
Het lijkt mij dat op dit punt in de
Kamer in ieder geval een groot
verschil van opvatting is gebleven.
De staatssecretaris heeft gezegd dat
hij de opvattingen van de Kamer, die
overigens nog niet in meerderheid
zijn gebleken, zeker meeneemt. Ik wil
echter vragen of de weg naar nadere
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Wallage

aanpassing nog openligt in de zin die
in het debat is aangegeven of zit het
vast?

Staatssecretaris Wallage: Ik heb al
een paar keer gezegd dat ik juist in
de behandeling van de OSV op een
open wijze wil proberen om daar een
zo breed mogelijk draagvlak voor te
vinden. Ik zou mij rekenkundig en
naar aanleiding van de inbreng van
beide regeringspartijen ook op dit
punt een aanzienlijk soberder
antwoord hebben kunnen permitte–
ren. Ik heb dat niet gedaan, omdat ik
juist in het debat van de afgelopen
weken en maanden goed heb
begrepen dat deze zaak ook de
oppositie hoog zit. Ik zou het heel
verdrietig vinden als uitgerekend op
dit punt naar de uitvoerings–
organisatie een verdeeld signaal van
de politiek zou uitgaan. Dat vraagt
iets van alle betrokkenen.

Mijnheer de voorzitter! Ik denk dat
ik hiermee mijn beantwoording in
eerste termijn kan beëindigen.

De beraadslaging wordt geschorst.

De voorzitter: Dit debat zal
vanavond worden voortgezet met de
tweede termijn.

De vergadering wordt van 12.45 uur
tot 13.30 uur geschorst.

D

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, op
verzoek van de fractie van het CDA,
de stemmingen in verband met
wetsvoorstel 23427 (MAAV) uit te
stellen tot aanstaande dinsdag.

Zoals reeds is aangekondigd op het
weekschema stel ik voor, toe te
voegen aan de agenda van heden–
avond:
- het wetsvoorstel Privatisering van
het Spoorwegpensioenfonds (Wet
privatisering Spoorweg–

pensioenfonds) (23305);
- het wetsvoorstel Wijziging van
bepalingen van de Mediawet in
verband met de verlenging van de
experimentele reclameregeling voor
de lokale en regionale omroep en
enkele andere wijzigingen (23426).

Ik stel voor, de behandeling van de
begroting van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid nogmaals een
week later te doen plaatsvinden,
namelijk in de week van 14, 15 en 16
december, en aan de behandeling
daarvan toe te voegen:
- de Sociale Nota 1994 (23402);
- de notitie "Meer werk, weer werk"
(23406).

Ik stel voor, toe te voegen aan de
behandeling van het Belastingplan
1994:
- het wetsvoorstel Machtiging tot het
uitgeven van schatkistpapier en het
aangaan van geldleningen ten laste
van de Staat der Nederlanden in
1994 (Leningwet 1994) (23418).

Ik stel voor, af te voeren van de
agenda voor de week van 30
november en 1 en 2 december
wetsvoorstel 23477 (Speurwerk).

Ik stel voor, te behandelen op
donderdag 2 december, bij het begin
van de vergadering:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene burgerlijke pensioenwet
(23261);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet, de
Kernenergiewet, de Wet milieu–
gevaarlijke stoffen en de Wet arbeid
gehandicapte werknemers in
verband met de opheffing van de
Arboraad (23455);
- het wetsvoorstel Aanpassing van
een aantal rijkswetten van de eerste
en tweede tranche van de Algemene
wet bestuursrecht (Aanpassing
rijkswetten Awb) (23252, R1477);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht
alsmede nadere aanpassing van een
aantal wetten aan de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassingswet Awb
III) (23258);
- het wetsvoorstel Invoering en
wijziging van de wet tot wijziging
van de Gemeentewet met betrekking
tot de materiële belastingbepalingen,
van de Gemeentewet en van een
aantal andere wetten met het oog op
de wijziging van de Gemeentewet
met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (Invoeringswet

van de wet materiële belasting–
bepalingen Gemeentewet) (23217).

Ik stel voor, de behandeling van de
wetsvoorstellen 22539, 19073 en
22553, R1427 (Binnentredingsbepa–
lingen) te verplaatsen van de week
van 14, 15 en 16 december naar de
week van 30 november en 1 en 2
december. Ik houd er rekening mee
dat er in die week nog enige tijd
resteert zodat die behandeling dan
kan aanvangen.

Ik stel voor, eveneens aan de agenda
voor de volgende week toe te
voegen:
- het wetsvoorstel Regelen met
betrekking tot de oprichting van de
naamloze vennootschap De
Nederlandse Munt N.V. en tot
wijziging van de Muntwet 1987
(23413).

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda voor de week van 7, 8 en 9
december:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de accijns en van enkele
andere wetten in verband met de
afschaffing van de fiscale grenzen
(23412).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in
de vergaderingen van 21 en 22
december:
- het wetsvoorstel Bepalingen inzake
niet gelijktijdig met het lidmaatschap
van de Staten-Generaal of van het
Europees Parlement uit te oefenen
openbare betrekkingen (Wet
Incompatibiliteiten Staten-Generaal
en Europees Parlement) (22769).

Ik stel voor, de maximumspreektijden
bij de behandeling van de Najaars–
nota vast te stellen als volgt: CDA en
PvdA elk 15 minuten; VVD en D66 elk
10 minuten; Groen Links, SGP, GPV,
RPF en Centrumdemocraten elk 7
minuten; mevrouw Ockels 3,5
minuut.

Ik stel voor, op verzoek van de
fracties van PvdA en CDA, dinsdag
30 november te stemmen over de
moties, voorgesteld bij de
begrotingsbehandeling Binnenlandse
Zaken, te weten 23400-VII, nrs. 13 t/m
16.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal, dat
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voorzitter

uitgebreide commissievergaderingen
zullen worden gehouden op:

maandag 20 december:
I. van 11.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur
van de vaste Commissie voor het
milieubeheer over de wetsvoorstel–
len:
- Interimwet ammoniak (23221);
- Verwijderingsbijdrage (23256);
- Kernongevallenbestrijding (23053);
II. van 11.15 uurtot uiterlijk 15.00 uur
van de vaste Commissie voor de
politie over de onderdelen Politie van
de begrotingshoofdstukken VI en VII.

Verder bepaal ik, dat de UCV van 6
december van de bijzondere
Commissie voor het jeugdwelzijns
beleid wordt verplaatst naar 13
december, van 19.15 uurtot uiterlijk
23.00 uur.

Om de agenda per week te kunnen
afhandelen, stel ik aan de Kamer
voor, zo nodig niet alleen vanavond
maar ook volgende weken wat
langer door te vergaderen dan tot
23.00 uur.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de Benoeming van
twee directeuren, tevens
plaatsvervangend griffiers
(23494).

De voorzitter: Ik benoem tot
stemopnemers de leden De Cloe,
tevens voorzitter, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Kalsbeek-Jasperse en
Achttienribbe-Buijs.

De eerste benoeming betreft de
functie directeur constitutioneel
proces.

Aan de stemming hebben 69 leden
deelgenomen, terwijl 100 leden de
presentielijst hebben getekend.

De voorzitter: Aangezien het aantal
leden dat gestemd heeft, kleiner is
dan het aantal dat vereist is om te
kunnen vergaderen, is deze
stemming nietig. Omdat 100 leden
de lijst hebben getekend, schors ik
de vergadering. Ik vraag de fracties,
te bevorderen dat de leden die zich
elders in het gebouw bevinden, zich
naar deze zaal spoeden.

De vergadering wordt van 13.45 uur
tot H.OO uur geschorst.

De voorzitter: Ik verzoek de leden,
opnieuw hun stem uit te brengen.

Bij de stemming, waaraan 81 leden
hebben deelgenomen, terwijl 107
leden de presentielijst hebben
getekend, verkrijgt mevrouw mr.
M.G.W. Robbers-van der Borg 78
stemmen, terwijl 3 stemmen blanco
zijn uitgebracht.

De voorzitter: Aangezien mevrouw
Robbers de volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen heeft
behaald, is zij benoemd.

De tweede benoeming betreft de
functie directeur facilitair bedrijf.

Bij de stemming, waaraan 80 leden
hebben deelgenomen, terwijl 108
leden de presentielijst hebben
getekend, verkrijgt mevrouw mr. E.
Faber 78 stemmen, terwijl 1 stem
blanco is uitgebracht en 1 stem–
briefje ongeldig is verklaard.

De voorzitter Aangezien mevrouw
Faber de volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen heeft
behaald, is zij benoemd.

Namens de Kamer dank ik de
leden-stemopnemers thans in het
bijzonder voor het intensieve werk
dat door hen verricht moest worden.

Ik maak tevens van de gelegen–
heid gebruik om degenen die wij
benoemd hebben, mevrouw Robbers
en mevrouw Faber, geluk te wensen
met hun benoeming.

Ik stel voor, stuk 23494 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het
jaar 1994 (met uitzondering van
de delen NAVO en Ontwikke–
lingssamenwerking) (2340O-V);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het
jaar 1992 (Slotwet/rekening)
(met uitzondering van de delen

NAVO en Ontwikkelingssamen–
werking) (23275);

- de brief van de minister–
president, minister van Alge–
mene Zaken, over de verkiezing
van de directeur-generaal van de
FAO en de kandidatuur van de
heer Braks (23497, nr. 1).

(Zie vergadering van 24 november
1993.)

De ialgemene) beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister Kooijmans: Mijnheer de
voorzitter! Graag begin ik met mijn
dank uit te spreken voor de vele
vriendelijke woorden die aan mijn
adres zijn geuit. Ik weet niet goed
hoe daarmee om te gaan, dus ik
wilde maar verder gaan met het
beleid, want daar gaat het om.

Voorzitter! In veel interventies,
eigenlijk in alle interventies, werd
gewag gemaakt van de moeilijke,
onzekere fase waarin Europa zich
bevindt. Zijn wij op weg naar een
nieuw Europa of gaan wij terug naar
een ouder Europa, dat wij dachten
en hoopten achter ons te hebben
gelaten? Het verdwijnen van de
muren, waarvan de Berlijnse Muur
de wel zeer harde en wrede fysieke
expressie was, heeft weliswaar
nieuwe kansen geschapen voor een
democratie en markteconomie, maar
tegelijkertijd zien wij overal een
heropleving van het nationalisme. De
verwachtingen van het CVSE–
handvest van Parijs en andere
verklaringen zijn niet gerealiseerd,
stelde de geachte afgevaardigde de
heer Van Traa. Hij voegde daaraan
toe: Europa is weer een continent
waar gevochten wordt, waar
vluchtelingen worden gegenereerd.
Het einde van de Koude Oorlog heeft
middelpuntvliedende krachten
losgemaakt, niet alleen in het Oosten
maar ook in het Westen. De geachte
afgevaardigde de heer Eisma had
gelijk, toen hij het risico van
renationalisatie in dit verband
memoreerde. De ontblokking stelt de
samenhang, ook van de westelijke
landen, op de proef. Die samenhang
is misschien minder vanzelfsprekend,
maar niet minder noodzakelijk. De
geachte afgevaardigde de heer Van
der Vlies wees daar ook op.

Instellingen als de Europese Unie
en de NAVO zijn, eigenlijk meer dan
ooit, ankers van stabiliteit in een
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Minister Kooijmans van Buitenlandse Zaken

Europa dat anders op drift dreigt te
raken. Zij zijn ankers van stabiliteit,
ook in hun huidige organisatie. Ik zeg
dit nadrukkelijk ook in de richting
van mevrouw Sipkes. De waarde van
de NAVO is op dit moment gelegen
in de hechtheid van de organisatie–
structuur ervan. En dat is een goed
op zichzelf. Wij moeten die
samenwerkingskaders behouden en
verstevigen, niet alleen uit eigenbe–
lang, maar nu ook juist met het oog
op de andere helft van Europa.
Alleen vanuit die basis kunnen wij de
landen van Midden– en Oost-Europa
effectief helpen. En als wij geen
stabiliteit exporteren naar de rest van
Europa, dan zullen wij destabilisering
importeren. De muren zijn weg,
gelukkig. Daarvoor is een veel
sterkere verwevenheid en lotsver–
bondenheid in de plaats gekomen.
Het is op zichzelf een gewaarwording
dat in een periode van één week
zowel de minister van buitenlandse
zaken van Hongarije als de staatsse–
cretaris voor minderheden van
Hongarije hier op bezoek is geweest.
De taakopdracht van de betrokkenen
alleen al is een duidelijke aanwijzing
hoeveel er veranderd is.

Voorzitter: Krajenbrink

Minister Kooijmans: Voorzitter! Die
situatie vraagt van ons niet alleen
solidariteit in de zin van economi–
sche hulp en marktopening, maar

ook om solidariteit met een
moeilijker vorm. Er is bijvoorbeeld
solidariteit nodig in de zin van de
bereidheid om troepen te sturen ter
handhaving of vestiging van vrede.
De tragedie van Joegoslavië geeft
aan, dat er beperkingen zijn aan
hetgeen met diplomatieke en
economische middelen kan worden
verwezenlijkt.

In die fluïde, snel veranderende
situatie die het Europa en de wereld
van vandaag kenmerkt, wordt het
voeren van buitenlands beleid er niet
gemakkelijker op. Aan het adres van
de heer Van Traa zeg ik, dat dit niet
zou moeten betekenen dat Nederland
minder invloed heeft dan voorheen,
maar misschien bedoelde hij dat ook
niet te zeggen. Door het wegvallen
van blokken en blokdiscipline, komt
het juist sterker aan op de besluiten
van individuele landen. Ook wat
Nederland doet is dus van belang.
Wel vind ik dat wij ons meer moeten
inspannen, dat wij alerter moeten
zijn en dat wij moeten letten op
hetgeen de tijd van ons vraagt.
Daarbij moeten wij ons afvragen wat
wij kunnen doen. Achteroverleunen,
voorzitter, is er niet bij.

Het vertrouwelijke karakter van
multilaterale instellingen zal steeds
meer gebaseerd zijn op een
belangrijke wirwar van bilaterale
lijnen. De centrale inzet van het
beleid, blijft het versterken en het in
stand houden van die multilaterale

instellingen. Alleen op die manier
kunnen wij tot duurzame stabiliteit in
Europa komen. Met uitsluitend
bilaterale banden komen wij juist
dichter in de buurt van het oude
Europa, zeg ik aan het adres van de
geachte afgevaardigde de heer
Eisma.

Als klein land zijn wij ook zeer
gebaat bij een goed geordende
internationale omgeving. Grote
landen denken dat zij zichzelf wel
kunnen redden. Of dat waar is, is een
andere zaak, maar het is in ieder
geval niet in ons belang als men op
deze manier zou optreden. Daarom
heeft de heer De Hoop Scheffer gelijk
als hij betoogt, dat bilaterale
diplomatie weer aan belang wint. Het
is, juist vanwege die fluïde opstel–
ling, van groot belang, dat we in het
voortraject van de besluitvorming in
organisaties als de Europese Unie,
de NAVO, de WEU en de CVSE door
middel van bilaterale contacten
nagaan wat de standpunten van
anderen zijn en dat we trachten
begrip te kweken voor onze
standpunten. Op die manier moeten
wij proberen medestanders te
vinden.

De ervaringen van de afgelopen
jaren leren, dat de snel veranderende
internationale verhoudingen de
opstelling van individuele landen
minder voorspelbaar maakt. Daarom
is actief optreden in het bilaterale
traject belangrijk wil men niet voor
onaangename verrassingen worden
geplaatst. Zo zal de reeds bestaande
goede bilaterale samenwerking met
Duitsland en de Beneluxpartners
worden gecontinueerd en geïntensi–
veerd. Over Duitsland kom ik straks
nog te spreken. Wat ik zeg over het
belang van bilaterale relaties, betreft
niet alleen deze landen, maar
eigenlijk al onze partners, in welke
instelling dan ook. Wij moeten zeker
ook denken aan onze toekomstige
partners in de Europese Unie.

De heer Van Middelkoop heeft
gewezen op het belang van het
winnen van de Scandinavische
landen en Oostenrijk voor onze
inzichten op het gebied van de
Europese integratie. Daarnaast
hebben wij nog te maken met onze
banden met nieuwe democratieën in
Midden-Europa, die ik zeker ook bij
de verdieping van het overleg wil
handhaven. Dat kan gebeuren door
hetzij Nederland alleen, hetzij de
Benelux, waarbij ik herinner aan de
specifieke relatie van de Benelux met
de Visegrad-landen.
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Kooijmans

Veel afgevaardigden hebben hun
opvatting gegeven over de vraag hoe
hecht de banden met Duitsland
moeten zijn. Een aantal afgevaardig–
den heeft erop gewezen, dat de
banden met dit land op verschillende
terreinen, namelijk op economisch
en monetair gebied, maar ook op
meer politieke terreinen, al zeer
hecht zijn. Duitsland en Nederland
zitten bij veei EG– en NAVO-dossiers
al op één lijn. Verdere intensivering
van deze samenwerking, ook
bilateraal, ligt zeker voor de hand. De
heer Van Traa heeft gisteren
verwezen naar onderwijsprojecten
met het doel om niet alleen te letten
op een zeer zwarte bladzijde in de
Duitse geschiedenis. Ik vind het
belangrijk dat deze projecten worden
uitgevoerd. Er is ook gewezen op de
samenwerking in het Duits–
Nederlandse legerkorps. Ook in
verband met ons gezamenlijke debat
over vredesoperaties hoop ik dat
Duitsland een oplossing vindt voor
het constitutionele probleem met
betrekking tot het out of area
opereren. Dit is belangrijk, ook met
het oog op de vraag of Duitsland
permanent lid van de Veiligheidsraad
zal worden.

Nauwe samenwerking betekent
niet automatisch aansluiting of
exclusieve oriëntatie. De heer De
Hoop Scheffer zei: geen uitlevering.
Geen bijwagen, heb ik gezegd in het
interview met de Volkskrant, waaraan
gisteren werd gerefereerd. Ik denk
niet dat ons land zich moet laten
opsluiten in één enkele strategische
alliantie. Ik kan mij ook niet
voorstellen dat iemand daarop doelt.
Je moet altijd enige manoeuvreer–
ruimte houden, al was het alleen
maar om interessant te blijven. Wij
zullen voor andere zaken andere
coalities nodig hebben.

Er is gisteren ook gesproken over
de Frans-Duitse as. Die as draait niet
altijd even soepel. Momenteel leven
wij in een periode waarin dat zich
voordoet. Dat is niet iets om blij mee
te zijn, integendeel, als Bonn en
Parijs het oneens zijn, loopt het
overal even stroef en wordt het
moeilijker om in de EG iets te
bereiken. In zekere zin is de relatie
Bonn-Parijs zowel een onderdeel van
het probleem als van de oplossing. Ik
weet niet of de grote lidstaten op
een makelaarsrol van Nederland
zitten te wachten. Ik denk dat het
veel belangrijker is om het eigen
standpunt uit te dragen en daarvan
anderen te overtuigen. Op die

manier vertolk je je eigen standpunt
helder en kun je het voor een ieder
aantrekkelijker maken.

In sommige betogen werd de
band met Duitsland geplaatst in de
context van een bredere verschui–
ving van een Atlantische naar een
meer continentale oriëntatie.

De heer Eisma (D66): Makelaar of
niet, de achtergrond van mijn
gedachte was dat de toenadering
tussen de grote mogendheden in
Europa alleen maar een stap vooruit
voor Europa kan betekenen. Erkent
de minister dit?

Minister Kooijmans Dat heb ik
zojuist gezegd. Het is van groot
belang dat de as Bonn-Parijs als een
motor in een verdergaande
integratieve richting wijst.

De heer Eisma (D66): Zouden onze
diplomatieke betrekkingen daarop
gericht moeten zijn?

Minister Kooijmans: Dat doen wij
natuurlijk voortdurend. Dat betekent
niet dat wij een makelaarsfunctie
proberen te vervullen. Daar heeft
men ons niet voor nodig. Wij
proberen duidelijk te maken dat
verdieping van de integratie in het
belang van een ieder is en dus ook
van deze landen.

De heer Van Traa (PvdA): Ik kan het
betoog van de minister grotendeels
volgen. Ik vind wel dat wij ons de
vraag moeten stellen hoe het komt
dat in Duitsland politiek gezien zo
weinig belangstelling voor de
Nederlandse positie bestaat. Dat
geldt nog sterker voor Frankrijk.
Sommige Franse diplomaten
beweren dat wij een van de slechtste
partners zouden zijn. Ook daaraan
moet meer aandacht worden
besteed. Hoe kunnen wij meer
politiek gewicht krijgen in Duitsland
en Frankrijk?

Minister Kooijmans: Voorzitter! Wat
de relatie met Frankrijk betreft, wil ik
erop wijzen dat er sinds het
aantreden van de regering-Balladur
regelmatig contacten op regeringsni–
veau zijn. Er heeft tweemaal een
gesprek plaatsgevonden op het
niveau van de regeringsleiders. !k
denk dat dat op een aantal punten
het wanbegrip weggenomen heeft.
Natuurlijk is het zo dat in de opmaat
tot de verdeling van de zetels bij de
Europese instellingen één bepaalde

affaire een zekere overnadruk heeft
gekregen. Ons is overigens gebleken
dat dat niet bij de regering als
zodanig is gebeurd, maar bij de
minister van Buitenlandse Zaken en
ook in de Franse pers. De indruk die
daar gewekt werd alsof op dit punt
de Nederlandse en de Franse
regering mijlenver van elkaar
verwijderd zouden zijn, is echter
onjuist. Recente uitlatingen, ook van
Franse zijde, wijzen erop dat dit
probleem in belangrijke mate tot een
beter wederzijds begrip heeft geleid.

Oe heer Van Traa (PvdA): Kan de
minister dat probleem voor de
Handelingen ook aanduiden?

Minister Kooijmans Dat is het
probleem van de verdovende
middelen; dat is heel duidelijk.

Wat de relatie met Duitsland
betreft, is het zo dat er op ambtelijk
niveau zeer regelmatig overleg
plaatsvindt. Een van de redenen
waarom de interesse van Duitse zijde
voor de Nederlandse opstelling naar
buiten toe niet de bekendheid krijgt
die er is, is wellicht dat de Duitsers
dankzij het overleg weten dat wij op
veel punten op dezelfde lijn zitten.
Zelf heb ik ook regelmatig overleg
met mijn Duitse collega. Wetend dat
wij op dezelfde lijn zitten, gaat men
zich evenwel naar de Franse partner
begeven. Ik vind het jammer, als
naar buiten toe de indruk gewekt zou
worden dat Duitsland Nederland als
partner onbelangrijk zou vinden. In
veel gevallen vindt het overleg juist
plaats om te bekijken of wij op één
iijn zitten.

De heer Van Traa (PvdA): Als
Nederland en Nederlanders spelen
wij volgens mij echter te weinig een
rol in het publieke debat in zowel
Duitsland als Frankrijk. Ik denk dat
wij ons dat allemaal kunnen
aantrekken.

Minister Kooijmans: Dat wil ik niet
ontkennen, voorzitter!

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
wil de minister vragen of ik,
refererend aan het betoog van de
heer De Hoop Scheffer en wellicht
ook dat van de heer Van Traa, mag
concluderen dat hij nu zegt: een
sterke oriëntatie op Duitsland is
prima; dat doen wij al; ik heb, ook
gehoord de debatten van gistera–
vond, geen neiging om te zeggen dat
daar nog een schepje bovenop moet.
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Minister Kooijmans: Die neiging
heb ik inderdaad, al ben ik bereid om
van de heer Van Traa aan te nemen
dat in de publieke discussie ook
meer naar voren moet komen dat wij
die oriëntatie op Duitsland hebben. Ik
heb echter al gewezen op de
verbeterde relatie met de Franse
regering. Juist vanwege het belang
van de as Bonn-Parijs vinden wij het
namelijk ook belangrijk om goede
gesprekspartners te zijn voor de
Fransen.

Voorzitter! Ik kom op de relatie
met Amerika. Er is verwezen naar de
koers van de nieuwe Amerikaanse
administratie, mede in het licht van
het bezoek dat de vaste commissie
aan Washington heeft gebracht. Ook
in de pers wordt veel geschreven
over de weifelende buitenlandse
politiek van de VS en de voorrang
die binnenlandse preoccupaties daar
krijgen. Ik denk dat het laatste juist
is. Er wordt duidelijk gezegd dat de
nadruk ligt op het binnenland en dat
het buitenlandse beleid in belangrijke
mate wordt geënt op de binnen–
landse behoefte. Overigens, men zou
die opmerkingen in een aantal
gevallen ook aan het adres van de
Europese landen kunnen maken.

Verder is er ook verwezen naar de
Amerikaanse aandacht voor Azië. Dat
zijn allemaal dingen, waar wij
rekening mee moeten houden. Ik wil
er echter toch ook voor waken om
dat te dramatiseren. In een van de
commentaren die ik gisteren las,
werd erop gewezen dat een nieuwe
Amerikaanse regering - dus niet een
voortzetting van de vorige -
ongeveer anderhalf jaar nodig heeft
om goed op gang te komen. Er is
gisteren gerefereerd aan een aantal
negatieve uitlatingen ten aanzien van
Europa; ik zou toch ook positieve
willen noemen. Minister Christopher
heeft onlangs gezegd: "Europe
remains at the center of our
concerns". President Clinton heeft in
Seattle gezegd dat het belang van
Azië voornamelijk op economisch
gebied ligt. Met andere woorden: de
politieke relatie met Europa behoeft
daar niet zonder meer onder te
lijden.

De vraag naar de Amerikaanse
betrokkenheid bij Europa is natuurlijk
wel degelijk relevant en valt eigenlijk
in drie vragen uiteen. Heeft Europa
de VS nog nodig? Tot welke mate
van betrokkenheid zijn de VS bereid?
Hoe beïnvloeden wij de Amerikaanse
opstelling?

De eerste vraag is naar mijn
gevoel gemakkelijk te beantwoorden.
Europa heeft Amerika hard nodig. De
heer Weisglas heeft dat ook met
klem gesteld. Wij zien zowel aan de
oostrand als aan de zuidrand van
Europa een grote instabiliteit. Die
kunnen wij op dit moment met z'n
twaalven nog niet op eigen houtje
wegnemen. Laten wij ook niet
vergeten dat de VS de enige
overgebleven supermacht vormen.
Toch heeft Amerika een relatieve
positie die dat land niet had toen er
nog een andere supermacht was. Je
kunt, zoals Bertrand dat doet, de
kreet "japanisering" bedenken; die is
ook wel goed gevonden, maar is
mijns inziens tevens een beetje
overdreven.

Wat betreft de bereidheid van de
VS moeten wij bedenken dat de
discussie in wezen gaat om crises
die niet onder artikel 5 van het
NAVO-verdrag vallen en dat onze
voormalige relatie met Amerika met
name in dat licht werd bezien. Die
vergelijking gaat dus niet op. In
niet-artikel-5-situaties is er geen
sprake van automatisme. Dat geldt
ook voor de Europeanen. Wat dat
betreft hoor je aan beide kanten van
de Atlantische Oceaan dat de
bereidheid om zich voor elkaar in te
zetten minder is geworden. In
sommige gevallen dient ook gewoon
objectief vastgesteld te worden dat
Amerika bereid was om harder op te
treden - ik zeg niet dat dit in alle
gevallen goed is geweest - dan de
Europese landen dat waren.

Dan is er nog de vraag naar de
mogelijkheid van beïnvloeding van
de VS. Ik denk dat wij de Ameri–
kaanse opstelling niet als een puur
onafhankelijke variabele moeten
beschouwen. De consultatiestruc–
turen in de verschillende
ontmoetingskaders moeten wij
optimaal trachten uit te buiten. Ook
zouden wij moeten proberen om
deze Transatlantische consultaties
een minder vrijblijvend en meer
verbindend karakter te geven, met
name waar het crisissituaties in
Oost-Europa en de Balkan betreft. In
dat verband moeten ook wij leren
van de lessen van met name
Joegoslavië. Dat is de taak van ons
allemaal. Ook via onze bilaterale
consultaties moeten wij trachten
daaraan inhoud te geven.

Verder moeten wij ons realiseren
dat bij de gezamenlijke beheersing
van de crises in Oost-Europa een
ieder zijn aandeel zal moeten

leveren. Wij kunnen niet verwachten
dat Amerika de problemen in de
achtertuin van West-Europa voor zijn
rekening neemt als wij er zelf
onvoldoende voor over hebben. Ik
heb het al eerder gezegd in deze
Kamer, de weg naar een goede
verhouding met Amerika ligt in het
op orde brengen van ons eigen huis.
De heer Van Traa heeft er gisteren
ook naar verwezen. In die zin is de
spagaat niet langer bepalend voor de
situatie. Via de instrumentaria die wij
onszelf hebben verschaft, waarvan
het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid niet de minst
belangrijke is, zullen wij daaraan
hard moeten werken, dit ook in
nauwe relatie met de versterking van
de Europese pijler in de NAVO.

De heer Van Traa heeft gezegd dat
de Verenigde Staten wellicht te veel
op Rusland zijn gericht. Voorzitter!
Het is van belang dat dit het geval is.
Men zal in Rusland eerder geneigd
zijn, naar een grote macht - men ziet
zichzelf in essentie nog als een
grootmacht - te luisteren dan naar
anderen. Het is tevens een indicatie
dat er geen sprake van is dat de VS
hun betrokkenheid bij Europa wat
lichter opvatten. Juist in de relatie
met Rusland blijkt de betrokkenheid
van de VS bij de gebeurtenissen op
ons continent.

Verder zal het van groot belang
voor de Transatlantische betrekkin–
gen als geheel zijn als er een
GATT-akkoord tot stand komt. Ik ben
daar op dit moment niet overdreven
pessimistisch over, al realiseer ik mij
zeer wel dat juist bij het naderen van
de datum van 15 december er bij de
verschillende partijen een soort
brinkmanship-neiging kan ontstaan.
Nu de NAFTA-discussie in de VS
achter de rug is, kan de aandacht
aldaar zich op de GATT richten. Er
wordt op dit moment veel gespecu–
leerd over het effect van de
goedkeuring van de NAFTA–
overeenkomst door het huis van
afgevaardigden. Het is moeilijk om
daar iets over te zeggen. Ik denk
alleen dat wij zonder een goedkeu–
ring van de NAFTA-overeenkomst
een GATT-akkoord wel hadden
kunnen vergeten.

Voorzitter! De heer De Hoop
Scheffer heeft gevraagd wat de
wijziging in de internationale
krachtsverhoudingen voor de
organisatie van het Nederlandse
departement van Buitenlandse Zaken
betekent. Hier is in het verleden ook
veel over gesproken. Ik kan de heer
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De Hoop Scheffer verzekeren dat
hierover op het departement wordt
nagedacht en niet alleen dat. Eén
misverstand wil ik direct wegnemen.
De discussie over de organisatie van
het departement wordt politiek vaak
gekoppeld aan de vraag of een
aparte minister voor Ontwikkelings–
samenwerking nog nodig is in een
volgend kabinet. Dit vraagstuk kan
naar mijn mening heel goed tijdens
de komende kabinetsformatie
opgelost worden.

Er is echter ook een aantal op
zichzelf staande redenen om naar de
organisatie van het departement te
kijken. Ik noem er enkele. Er wordt
uitgebreid gedebatteerd over de
vormgeving van de centrale overheid
als zodanig. Het werk van de
commissie-Deetman en het rapport
van de secretarissen-generaal dienen
als "voedsel" daarvoor. Uiteraard
dient ook Buitenlandse Zaken na te
gaan wat de aanbevelingen op dat
punt inhouden. Ik wijs op de
organisatonsche scheiding van de
voorbereiding van het beleid en op
de uitvoering daarvan. Wij zouden
dat bijvoorbeeld vorm kunnen geven
door meer verantwoordelijkheid aan
de ambassades te geven voor de
uitvoering van het OS-beleid. Een
thema dat sterk met de organisatori–
sche scheiding tussen beleid en
uitvoering samenhangt, is de
organisatie van het financiële beheer.
Daarover is onlangs gesproken
tijdens het begrotingsonderzoek. Hier
wordt hard aan gewerkt en gelukkig
worden deze inspanningen ook door
de Rekenkamer erkend.

Voorzitter! Zoals in de nota Een
wereld in geschil wordt gesteld,
komen het OS-beleid en het
buitenlands beleid steeds dichter
tegen elkaar aan te liggen. Men komt
dan al snel op de suggestie - ook
gisteren is zij weer gedaan - om de
regionale directies van het
directoraat-generaal internationale
samenwerking en dat van politieke
zaken samen te voegen. Ik wil er
overigens met klem op wijzen dat
het een verkeerde indruk is dat een
regionale directie van het DGIS
hetzelfde werk doet als een regionale
directie van het DGPZ, maar dan
voor twee verschillende ministers.
Wel is het met het oog op de
ontschotting belangrijk dat het
OS-werk en het poütieke werk dichter
bij elkaar zijn gekomen. Dit moet ook
consequenties hebben voor de
organisatie van het departement.
Modellen tot samenvoeging kunnen

zeker niet op voorhand worden
uitgesloten, want het streven naar
doelmatigheid moet het politiek
relevante uitgangspunt zijn.

Nadenkend over de organisatie
van Buitenlandse Zaken kom je wel
op meer dingen dan alleen op de
samenvoeging van de regionale
directies. Ik geef een paar voorbeel–
den. De Europese coördinatie en het
thema Europa - ook daar heeft de
heer De Hoop Scheffer gisteren al
naar verwezen - zouden zwaarder in
het departement kunnen worden
aangezet. Afgelopen zomer is reeds
een aantal maatregelen genomen. Ik
verwijs onder andere naar de
instelling van de Cocohan, de
Coördinatiecommissie op hoog
ambtelijk niveau. In dat kader is een
aantal afspraken gemaakt. De
coördinatie met Brussel wordt
verbeterd.

De positionering tegenover de
Verenigde Naties is een volgend
voorbeeld. Ook de Verenigde Naties
zien hun rol veranderen. Door die
vooral op het gebied van de
vredesoperaties veranderende rol is
het denkbaar dat de component VN
zwaarder in de organisatie wordt
aangezet. Het is duidelijk dat in
vergelijking met het verleden ook
andere onderwerpen, zoals milieu,
migratie en economische problemen,
een sterker accent verkrijgen. De
heer De Hoop Scheffer noemde de
economie al. Die wordt immers in de
bepalmg van de mondiale verhoudin–
gen in belangrijke mate toonaange–
vend. Op de agenda voor de vrede
die de secretaris-generaal heeft
geschreven, wordt gepleit voor
ontschotting van het beleid in
VN-verband en voor het veel meer
op elkaar betrekken van de economi–
sche en sociale component, de
humanitaire component, de
mensenrechten en de vredescompo–
nent, de internationale veiligheid. Als
dat daar gebeurt - Nederland is daar
uitdrukkelijk voorstander van en
heeft dat ook toegejuicht - dient dat
op het departementale vlak vertaling
te krijgen. Verder sprak ik over het
belang van de herwaardering van de
bilaterale diplomatie Ook dat
element zal in deze gedachte een rol
moeten spelen.

Voorzitter! Er is werk aan de
winkel. Ik reken dat werk ook tot mijn
taak en ik wil de gedachtenvorming
hierover niet uitstellen tot een
volgend kabinet.

De heer Van Ojik (Groen Links): Ik

wil een vraag stellen over de
institutionele opzet. Ik meende te
begrijpen, dat de minister klaar was
met dit onderwerp. Of wil de
minister het net afronden?

Minister Kooijmans: Ik wilde nog
een conclusie trekken.

Ook zonder dat thans zekerheid
kan bestaan over de manier waarop
de politieke leiding van het departe–
ment zal worden ingericht als gevolg
van de kabinetsformatie van volgend
jaar, is er aanleiding genoeg om
reeds nu een aanzet te geven voor
een vernieuwing van de organisatie
van het departement. Ik interpreteer
de opmerking van een aantal
afgevaardigden als een aanmoedi–
ging om daarmee door te gaan en
niet te wachten op een volgend
kabinet.

De voorzitter: Ik zie de heer Van
Ojik bij de microfoon staan. U wilt
toch interrumperen?

De heer Van Ojik (Groen Links): Ja.
Ik wilde graag de conclusie van de
minister afwachten voordat ik mijn
vraag aan hem stelde.

In het debat van gisteren ging het
er vooral om of er een minister voor
Ontwikkelingssamenwerking moet
blijven. De heren De Hoop Scheffer
en Weisglas vinden dat niet meer zo
nodig, terwijl collega Van Traa dat
juist wel nodig vindt. De minister
zegt dat dit bij de kabinetsformatie
geregeld moet worden. Zijn collega,
minister Pronk, heeft bij de behande–
ling van de begroting voor Ontwikke–
lingssamenwerking heel expliciet
gezegd dat hij de huidige institutio–
nele structuur in feite zo gek nog niet
vindt. Hij zou het goed vinden als wij
daar in de jaren negentig mee door
zouden gaan. Wat vindt deze
minister daarvan?

Minister Kooijmans Ik vind het
belangrijk om duidelijk te maken dat
de verwevenheid van ontwikkelings–
samenwerking en buitenlands beleid
het volstrekt niet onmogelijk maakt
om verschillende modaliteiten op het
departement te hebben. Je kunt
verschillende modaliteiten verzinnen:
een minister en twee staatssecreta–
rissen, twee ministers en een
staatssecretaris en drie ministers.
Gisteren werd ook gesproken over
een minister voor Europese zaken.
Maar dat is het niet. Voor zover ik
dat begrepen heb, gaat het ook in
deze discussie uitsluitend over het
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belang dat aan ontwikkelingssamen–
werking als onderdeel van buiten–
lands beleid moet worden gehecht.

Daar zijn nog wel andere
modaliteiten voor bedacht. Ik noem
bijvoorbeeld een modaliteit gelijk
aan die van staatssecretaris van en
minister voor externe economische
betrekkingen. Ik vind dat zozeer een
kwestie van politieke evaluatie
waarbij je tevens nog verschillende
modaliteiten kunt bedenken, dat ik
het belangrijk vind, dat over te laten
aan degenen die te zijner tijd deze
afweging moeten maken. Er moeten
geen deuren worden gesloten, maar
juist worden opengehouden. De
argumenten moeten op dat moment
op hun volle belang kunnen worden
gewogen en niet als prestige–
elementen in de overwegingen naar
voren worden getrokken.

De heer Weisglas (VVD): Stel: de
minister is in een volgende fase als
minister van Buitenlandse Zaken
betrokken bij de besluitvorming
waarover wij het nu hebben. Als ik
de collega's en mijzelf zo hoorde
gisteravond, is dat niet helemaal
uitgesloten. Wat zou in dat geval zijn
opvatting zijn? Moet er een
staatssecretaris van Ontwikkelingssa–
menwerking komen of niet? Om die
vraag gaat het, hoewel het niet het
belangrijkste punt van dit debat is.

Minister Kooijmans: Ik begrijp dat
de heer Weisglas het uitermate leuk
zou vinden als ik dat oordeel nu gaf.
Als de heer Weisglas de situatie
inschat waarop hij doelt, dan zou het
buitengewoon onverstandig van mij
zijn als ik dat oordeel nu gaf. Ik heb
gezegd dat ik het van het uiterste
belang acht. Daarom laat ik mij niet
in het betoog meeslepen. ik vind het
van het uiterste belang dat wij een
politieke situatie creëren waarin een
oordeel op dat punt mogelijk is met
inachtneming van alle elementen, die
gisteren ruimschoots genoemd zijn,
zonder ons van tevoren vastgebon–
den te hebben. Dat vind ik van
belang.

De heer Weisglas (VVD): Vindt de
minister dat in deze regeerperiode de
huidige constructie met een minister
van Buitenlandse Zaken en een
minister zonder portefeuille voor
Ontwikkelingssamenwerking
bevredigend werkt?

Minister Kooijmans: Voorzitter! Ik
kan mij daar heel goed in vinden om

de simpele reden dat ik vanaf de
eerste dag van mijn aantreden deze
constructie in de volle omvang met
de minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking heb besproken. Wij
hebben met inachtneming van
hetgeen in de nota Een wereld in
geschil zal komen te staan, ons
gerealiseerd dat de kansen groot zijn
dat wij vanwege de verwevenheid
van het beleid op elkaars gebied
zouden kunnen komen. Ik vind het
dan buitengewoon belangrijk dat je
door elkaar van te voren in te lichten,
probeert botsingen te voorkomen. Ik
prijs mij gelukkig dat onze verhou–
ding zo is dat wij daarin im Groszen
und Ganzen slagen, want wij blijven
allemaal onvolmaakte mensen.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
De minister wil er geen punt van
maken. Dat siert hem! Minister
Kooijmans en minister Pronk werken
goed samen. Sommige fracties
hebben hiervan een punt willen
maken, alsof dat het aller–
belangrijkste was. Daar neemt de
minister afstand van.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Dat is een complete
vertekening van hetgeen ik heb
gezegd. Ik voel mij aangesproken.
Dat was waarschijnlijk ook de
bedoeling van de heer Van Traa. Ik
heb gisteren uitdrukkelijk gezegd en
dat is door de minister bevestigd, dat
het hierbij niet gaat om personen.
Het gaat erom de beste oplossing
voor het beleid te vinden. Ook ik
weet dat de ministers Kooijmans en
Pronk prima met elkaar kunnen
opschieten. Ook ik weet dat
Ontwikkelingssamenwerking een niet
te overschatten, belangrijk onderdeel
van het buitenlands beleid is. Ik
wens dat dat zo blijft.

Ik heb gisteren aangegeven in
welke richting de oplossing naar de
mening van mijn fractie gezocht
moet worden. De heer Van Traa is
degene die deuren dicht doet. Hij
moet mij niet vertellen dat het hierbij
niet om personen gaat. Wij zullen de
oplossing overwegen. Ik heb mijn
duidelijke, sterke voorkeur ook na de
interruptie van collega Weisglas
gisteren nog eens duidelijk gemaakt.
Ik kan mij voorstellen dat de minister
de vraag en de interrupties op deze
manier beantwoordt. Als de heer Van
Traa nu weer een opmerking maakt
over andere fracties, moet hij zich
wel realiseren dat zijn fractie die
deur bij voorbaat al dichtgooit. Dat is

iets wat ik uitdrukkelijk heb
vermeden en wat ik niet zal doen.

De voorzitter: De heer Van Traa kan
hierop kort reageren. Daarna gaat de
minister verder met zijn betoog.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Het ging niet om het dichtslaan van
een deur. Het ging erom dat wij
duidelijk willen hebben en willen
blijven hebben dat er een minister
voor Ontwikkelingssamenwerking
moet blijven, ook in een volgend
kabinet. Wij vinden dat politiek van
belang. Wij konden ons echter niet
aan de indruk onttrekken dat het
beleid van minister Pronk vaak een
reden was voor deze stelling. De
heer De Hoop Scheffer zal dat
gelukkig ontkennen. Daar ben ik dan
weer blij mee. Daarmee is dit
onderwerp afgerond. Dan zeg ik ook
dat je een deur inderdaad nooit dicht
moet doen en dat je altijd moet
nadenken. Ik heb echter nooit een
reden gezien om hier, ook naar
buiten toe, zo'n belangrijk punt van
te maken. Dat bevestigt de minister.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
De heer Van Traa toont zijn ware
aard. Nu komt de aap uit de mouw
doordat hij zegt dat het wel met het
beleid van Pronk zal samenhangen.
Niets is onzinniger om te veronder–
stellen. Juist de CDA-fractie heeft bij
monde van mijn collega De Jong bij
de begrotingsbehandeling van
Ontwikkelingssamenwerking - ik heb
het gisteravond ook weer gedaan -
grote waardering uitgesproken voor
de nota Een wereld in geschil. Ik heb
daar een aantal andere opmerkingen
over gemaakt. Nu komt de aap uit de
mouw; ik laat hem rustig komen. !k
heb gezegd wat ik ervan gezegd heb.
Ik smijt geen deuren definitief dicht;
ik constateer dat de fractie van de
heer Van Traa dat wel doet. Dat had
ik echter al gezegd.

De heer Weisgias (VVD): De heer De
Hoop Scheffer kan toch niet
ontkennen dat minister Pronk bij
voortduring behoorlijk lastig op het
beleidsterrein van minister Kooij–
mans bezig is?

De voorzitter: Hier kan in de tweede
termijn nog uitvoerig op worden
ingegaan. De minister kan zijn
betoog vervolgen.

Minister Kooijmans: Voorzitter! Ik
wil ingaan op de gisteren gestelde
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vraag waarom mijn handtekening
niet staat onder de nota Een wereld
in geschil. In de nota staat al dat ik
van begin af aan betrokken ben
geweest bij de opstelling van die
nota. Wat mijn beleidsgebied betreft,
had dat met name betrekking op
hoofdstuk 2, dat een algemene
analyse gaf van de internationale
situatie. In de nota is dan ook
vermeld dat deze in nauw overleg
met mij en met mijn instemming is
geschreven. Collega Pronk heeft de
Kamer daarover bij de behandeling
van het deel Ontwikkelingssamen–
werking van de begroting van
Buitenlandse Zaken ook uitvoerig
ingelicht. De nota Een wereld in
geschil is een bijlage bij de memorie
van toelichting bij de begroting van
Buitenlandse Zaken en is in de
COCOS, de ROS en de ministerraad
behandeld, zodat op ambtelijk en
ministerieel niveau de betrokkenheid
daarbij volledig is geweest.
Daarnaast brengen collega Pronk en
ik in toenemende mate gezamenlijk
nota's uit.

De heer Weisglas (VVD): Bij de
behandeling van de begroting van
Ontwikkelingssamenwerking zei
minister Pronk dat de minister van
Buitenlandse Zaken in het voorberei–
dend proces een groot aantal
amendementen op die nota had
ingediend en aangenomen gekregen.
Mijn collega mevrouw Terpstra vroeg
toen aan minister Pronk wat die
amendementen inhielden. Ik vond
het heel wellevend van minister
Pronk dat hij toen zei dat dit de
amendementen van minister
Kooijmans waren en dat hij de
Kamer daar niet zomaar over kon
inlichten. Nu zou ik aan minister
Kooijmans willen vragen of hij
misschien wil vertellen welke visie
hij had in de loop van het wordings–
proces van de nota Een wereld in
geschil.

De heer Van Traa (PvdA): Daar zal
de minister absoluut, tot in details,
op antwoorden, denkt de heer
Weisglas.

De heer Weisglas (VVD): Ik dank de
heer Van Traa voor zijn steun.

Minister Kooijmans: Als een
stafmedewerker een "draft", een
ontwerp-nota, schrijft, worden daar
natuurlijk amendementen op
ingediend– Dat is logisch, zeker als
het een stafmedewerker is uit één

bepaalde afdeling van het ministerie.
Dat is echter precies de illustratie
van het feit dat wij getracht hebben
om tot één gemeenschappelijk beleid
te komen. Het zou andersom zijn
geweest als de nota was geschreven
door een medewerker die bijvoor–
beeld nauwer betrokken was
geweest bij een beleidsdepartement
op het gebied van de veiligheids–
politiek. Het is dus een zo natuurlijke
wordingsgeschiedenis dat ik geen
enkele behoefte heb om dit te
vertellen en om de heer Weisglas
daaruit af te laten meten - ik vrees
dat hij die conclusie zou trekken -
wat de verschillen van mening
tussen de ministers zouden zijn. De
ministers lezen de nota nu eenmaal
vanuit een andere invalshoek en dan
is het logisch dat er wijzigingen
komen.

Voorzitter! De collega voor
Ontwikkelingssamenwerking en ik
zelf proberen zoveel mogelijk door
ons allebei ondertekende beleids–
nota's uit te brengen. Ik verwijs naar
de beleidsnota over inheemse
volkeren en de vorige week
verschenen nota over humanitaire
hulp tussen conflict en ontwikkeling.
Ik kan mij daarom voorstellen dat de
geachte afgevaardigde de heer De
Hoop Scheffer wil weten waarom
mijn handtekening juist onder deze
nota ontbrak. In de eerste plaats is
het een vervolgnota op een door de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking uitgebrachte eerdere nota.

In de tweede plaats richt de kern
van deze nota zich op de gevolgen
van de ontschotting - de heer De
Hoop Scheffer noemt het liever,
toekomstgericht, beleidsintegratie -
voor terreinen van ontwikkelingssa–
menwerking. Ik verwijs hierbij naar
de hoofdstukken 3, 4 en 5. Ik zou
naar mijn oordeel buiten mijn
ambtsterrein zijn gegaan, voorzitter,
wanneer ik dit alles voor mijn
rekening zou hebben genomen. Wij
hebben hier te maken met de
gevolgen van de veranderde
veiligheidssituatie voor het traditio–
nele terrein van de ontwikkelingssa–
menwerking.

Voorzitter! De heer De Hoop
Scheffer vraagt of de eenheid van
het buitenlandse beleid niet een
brede afweging vereist, gebaseerd
op criteria en niet op geld. Hij
verwijst daarbij naar het realiseren
van posten. Ook posten waar veel
aan ontwikkelingssamenwerking
wordt gedaan, behoren tot het
postennet van Buitenlandse Zaken.

Die posten worden ook voor de
traditionele aangelegenheden van
Buitenlandse Zaken benut. Voorts
wijs ik erop dat ook door de
ontschotting in toenemende mate in
het postenbeleid tot uitdrukking
moet komen dat ontwikkelingssa–
menwerking een essentieel
onderdeel is van het buitenlands
beleid. Men kan dus niet zeggen: dat
is een OS-post en dat is een post
voor buitenlands beleid. Ik heb al
vele malen gezegd dat ik graag zou
zien dat Buitenlandse Zaken sec over
meer geld zou beschikken voor het
inrichten van posten, al was het
maar omdat dan die brede afweging
nog ruimer zou kunnen plaatsvinden.
Desalniettemin laten wij die andere
zaken bepaald niet buiten beschou–
wing. Uit de memorie van toelichting
blijkt dat wij hopen dat nog dit jaar
de post in Hanoi kan worden
geopend. Het volgende jaar zullen
posten in Bratislava en Zagreb en
een consulaat-generaal in Zuidoost–
China worden geopend.

De heer De Hoop Scheffer vraagt
aandacht voor het bedrag van 10
mln. dat als reactie op de motie van
de heer Van Leijenhorst is toege–
voegd aan artikel 2.0.6, hulp in
noodsituaties. Ik maak de geachte
afgevaardigde erop opmerkzaam dat
dit bedrag deel blijft uitmaken van de
homogene groep ontwikkelingssa–
menwerking. Als gevolg van de
motie kan ik, als minister van
Buitenlandse Zaken, beschikken over
de middelen die in het raam van dit
artikel zijn uitgetrokken. Echter, bij
onderuitputting zal ik over een
andere aanwending in overleg
moeten treden met de heer Pronk
omdat, zoals gezegd, het bedrag deel
blijft uitmaken van de homogene
groep ontwikkelingssamenwerking.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik heb dit punt vermeld omdat er in
het kader van de behandeling van de
begroting van Ontwikkelingssamen–
werking discussie over was ontstaan.
Ik denk dat wij in inhoudelijke zin
niet van mening verschillen. Het doel
van het amendement - het gaat niet
om een motie - is uitdrukkelijk dat
die 10 mln. niet onder het plafond
vallen, maar wij zijn het direct eens
met de stelling dat, als er sprake is
van onderuitputting, het geld moet
worden aangewend in het kader van
noodhulp aan DAC-landen. Die
stelling is bij de behandeling van de
begroting van Ontwikkelingssamen–
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werking ook door mijn fractiegenoot
De Jong verwoord.

Minister Kooijmans: Ik geloof dat de
heer De Jong het goed heeft
verwoord bij de laatste interpretatie
die hij tijdens zijn interventie gaf.
Daarin kunnen wij ons vinden.

Voorzitter! Ik heb begrepen dat de
Kamer blijft hechten aan haar
standpunt dat het consulaat-generaal
in Frankfurt blijvend moet worden
bezet door een beroeps consul–
generaal. Ik moet daaruit conclude–
ren dat mijn argumenten ter zake de
Kamer niet hebben kunnen overtui–
gen. Voor een goede gang van zaken
wil ik de argumenten nog even op
een rijtje zetten.

Er is verwezen naar de vestiging
van het Europees monetair instituut
in Frankfurt. De contacten met het
EMI en later met de Europese
centrale bank zullen via de ambas–
sade in Bonn blijven verlopen. De
gevolmachtigd minister, hoofd van
de economische afdeling, verzorgt
ook nu al de contacten met de
Bundesbank in Frankfurt en dit zal zo
blijven.

De heer Eisma heeft de contacten
met het Bundeskriminalamt in
Wiesbaden genoemd. Hij moet zich
wat dit betreft geen illusies maken;
er worden ook nu al contacten
onderhouden tussen nationale
politie-instanties en als Europol hier
gevestigd zal zijn, zal het naar alle
waarschijnlijkheid ook zo gaan.

Verder wil ik even cijfermatig de
verschillen aangeven tussen de taak
van bijvoorbeeld de consulaten–
generaal in Düsseldorf en Frankfurt.
In het ressort Frankfurt bevinden zich
10.000 paspoorthouders, in
Düsseldorf 70.000. Het aantal door
Frankfurt verstrekte paspoorten is
ongeveer 2000, terwijl in Düsseldorf
zo'n 10.000 paspoorten worden
uitgegeven.

Ook de Economische voorlich–
tingsdienst geeft aan dat het
consulaat in Frankfurt voor hem niet
nodig is, omdat de handels–
aanvragen krachtens een hiervoor
getroffen regeling niet behandeld
worden door het consulaat-generaal,
maar door de Nederlands-Duitse
kamer van koophandel in Düsseldorf.
Dit is het beleid en dit geeft dus aan
dat consulaat-generaal geen
specifieke functie. Dit betekent niet
dat wij het consulaat in Frankfurt met
liefde zouden sluiten, maar wel dat
er elders meer ruimte ontstaat. Ik
heb echt niet de intentie om tegen

de wil van de Kamer te volharden in
het besluit om het consulaat–
generaal om te zetten in een
honorair consulaat-generaal met een
beroepskracht, maar het betekent
wel dat ik de financiering elders
moet vinden. Dit zal het mij bijzonder
moeilijk maken, de taakstelling ten
aanzien de opening van ambassades
elders waar te maken. Het moet uit
de lengte of uit de breedte komen.
De kosten van continuering van de
vestiging in Frankfurt bedragen 1,3
mln., wat op de begroting van
Buitenlandse Zaken bepaald geen
onbelangrijk bedrag is.

Voorzitter! Ik kom toe aan het
onderwerp dat de debatten over het
buitenlands beleid al een aantal jaren
beheerst, namelijk Joegoslavië. De
Kamer is er nog recentelijk uitvoerig
over geïnformeerd in de brief van
mijn collega Ter Beek en mij en in
het daarop volgende gesprek met de
vaste kamercommissie. Op 22
november is de Algemene Raad in
speciale zitting in Luxemburg bijeen
geweest om een nadere invulling te
geven aan het besluit van de
Europese Raad van 29 oktober en de
Frans-Duitse voorstellen om te
komen tot een actieplan van de
Europese Unie voor het voormalige
Joegoslavië. Daarbij wordt een
tweesporenbeleid gevoerd. Aan–
staande maandag zal er in Genève
een gesprek tussen de twaalf
plaatsvinden, met de Russen en de
Amerikanen als waarnemers, en de
partijen in het conflict, namelijk de
drie presidenten en de leiders van de
Servisch-Bosnische en Kroatisch–
Bosnische groeperingen, met hun
militaire chefs. Of allen daar zullen
verschijnen, is niet te voorspellen,
maar dat is ook logisch, want men
houdt de kaarten graag tot het
laatste moment dicht tegen de borst
om zichzelf een zo goed mogelijke
uitgangspositie te verschaffen. Er
mag worden aangenomen dat men
het toch wel belangrijk zal vinden om
daar te verschijnen, alleen al om niet
bij voorbaat de zwartepiet toege–
speeld te krijgen.

De heer Van Traa (PvdA): Ik stel een
paar vragen over de inrichting van
die vergadering. Wie leidt die
vergadering? Wie is ervoor verant–
woordelijk? Ik vraag dit, omdat hier
nu een verschil lijkt op te treden
tussen aan de ene kant het onder–
handelen door de heren Owen en
Stoltenberg - formeel onderhandelen
zij niet namens ons of de Europese

Unie, maar vergemakkelijken zij een
akkoord - en aan de andere kant het
nu zelf actief onderhandelen door de
Europese Unie. Dat moeten wij ons
goed realiseren. Als dit mislukt,
kunnen wij niet meer zeggen dat de
partijen het niet eens zijn geworden.
Wij zijn er dan directer bij betrokken.
De Amerikanen en de Russen zijn
erbij aanwezig. Dat is op zichzelf
goed. De vraag is echter wat hun
betrokkenheid hierbij is? Ik vraag de
minister, in zijn antwoord ook in te
gaan op de volgende vraag die ons
gisteren allemaal bezighield. Als het
daar tot een soort humanitaire
overeenkomst komt, wat voor extra's
kunnen er dan maandag aanstaande
toegezegd worden aan middelen en
mogelijkheden?

Minister Kooijmans: Ik wil het
misverstand wegnemen dat de
bijeenkomst is bedoeld om te
onderhandelen over een vredesak–
koord. De bijeenkomst is nadrukkelijk
geafficheerd als een ultieme poging
om tot het stopzetten van de
vijandelijkheden te komen voordat
de winter echt inzet. De menselijke
ramp die door mevrouw Ogata is
voorspeld, zelfs indien men erin
slaagt om voldoende middelen voor
de humanitaire hulpverlening te
verzamelen en zelfs indien men erin
slaag om de transporten weer op
gang te krijgen, is er aanleiding toe
geweest om de strijdende partijen op
hun verantwoordelijkheid te wijzen.
Dat humanitaire gedeelte beoogt
vooral, de overeenkomst die
mevrouw Ogata met de politieke
leiders in Bosnië heeft bereikt over
de voortzetting van de humanitaire
hulp, daadwerkelijk bevestigd te
krijgen, mede door de militairen. Ook
wordt geprobeerd, een aantal
verdergaande maatregelen te treffen
dan in de overeenkomst terecht zijn
gekomen. Van wezenlijk belang
hierbij is de heropening van het
vliegveld van Tuzla. Ik heb nog
hedenmorgen met twee hulpverle–
ners van een Joegoslavische
instantie gesproken en zij hebben mij
bevestigd dat heropening van het
vliegveld van Tuzla van buitenge–
woon vitale betekenis is om de
oorlog door te komen. In de tweede
plaats is het van belang, zoveel
mogelijk toezeggingen te krijgen dat
wegen kunnen worden hersteld en
beveiligd door VN-troepen. In de
derde plaats is van belang, gedaan te
krijgen dat met name de toevoer van
energie in volle omvang kan
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plaatsvinden. De toevoer van energie
mag niet langer als een militair
instrument worden gebruikt om de
tegenstander in de meest letterlijke
zin van het woord het leven
onmogelijk te maken. Dit zijn drie
prioritaire punten die onvoldoende
zijn gedekt door het akkoord van
mevrouw Ogata en de drie politieke
leiders.

Door de Raad van ministers is ook
de mogelijkheid besproken - en
positief beoordeeld - om als het
nodig is, bijvoorbeeld wanneer lokale
eenheden zich niet houden aan de
aanwijzingen van de militaire leiders,
bij het doorzetten van de transporten
geweld te gebruiken. Dat is dan niet
in die zin dat men een strijd voert
tegen een hele militaire groep,
behorende bij één van de groepen,
maar tegen degenen die zich niet
houden aan de aanwijzingen die
door de eigen militaire leiders zijn
gegeven.

Er is ook een politiek spoor. Er
dreigt namelijk een humanitaire
ramp als het vechten doorgaat. Dan
blijven wij op de huidige ongelukkige
weg doorgaan. Nogmaals, daarover
wordt niet met de betrokkenen
onderhandeld. Er wordt een aantal
punten genoemd. In september
hadden wij bijna iets bereikt. Dat is
toen afgewezen omdat de Bosnische
Serven geen verdere territoriale
concessies wilden doen. Er zal dus in
eerste instantie tegen de Serven
gezegd worden, dat het op dit
moment noodzakelijk is die
territoriale concessies wel te doen,
omdat zij anders een staakt-het–
vuren en een vredesregeling in de
weg staan.

Vervolgens dient te worden
nagegaan, of de Bosnische regering
en het parlement daarmee kunnen
leven. Daarbij gaat het niet om de
vraag, wat er nu precies aan dat
grondgebied wordt toegevoegd. Het
gaat om een grove aanduiding van
een zeker percentage. Uit mijn
gesprek gisteren met de Bosnische
permanente vertegenwoordiger bij
de Verenigde Naties blijkt dat dit ook
voor de Bosniërs acceptabel.

Niet alleen de situatie in Bosnië is
explosief, er is ook een explosieve
situatie in de Krajina in Kroatië. Ook
daar moet een zodanig oplossing
gevonden worden, dat het strijden
niet weer elk ogenblik kan losbar–
sten, een modus vivendi. De heer De
Hoop Scheffer heeft gevraagd, wat
hij daaronder moet verstaan. In de
eerste plaats is dat een staakt-het–

vuren en verder een reeks vertrou–
wenwekkende maatregelen die het
leven leefbaar houden in die situatie;
garanties voor het veilig gebruik van
de kustweg waaronder de Maslenica–
brug, de autoweg naar Oost-Kroatië,
het veilig gebruik van de spoorlijn
Zagreb-Split, gebruik van een
oliepijpleiding die loopt door het
door Serven bezette gebied. Een
definitieve regeling die op dit
moment niet haalbaar lijkt, kan in
nadere onderhandelingen worden
uitgewerkt.

De heer Van Traa (PvdA): Zou de
minister kunnen aangeven, wat het
opschorten van die sancties in de
praktijk inhoudt? Zelfs als wij het
humanitaire aspect kunnen onder–
schrijven - daarover hebben wij
gisteren gesproken - is het toch
belangrijk te vernemen, hoe het
uiteindelijk met de politieke
verantwoordelijkheid zit.

Minister Kooijmans: Het opschorten
van de sancties is uitdrukkelijk
gekoppeld niet alleen aan het
bereiken van overeenstemming maar
ook aan het uitvoeren van die
overeenstemming. Wanneer de
Serven een bepaald politiek gebaar
zouden maken, is het niet zo dat
daarmee de sancties zouden kunnen
worden opgeschort. Nogmaals, dat is
in de eerste plaats een zaak van de
Veiligheidsraad. Daar beslist de Unie
niet over. Ook wij achten het van het
allergrootste belang dat een
geleidelijke opheffing van sancties
verbonden blijft aan het presteren,
aan het voldoen aan de gestelde
voorwaarden. Dat is naar mijn
gevoel ook het wezen van sancties.
Die worden opgelegd vanwege
slecht gedrag. Wanneer het slechte
gedrag wordt verbeterd, dienen zij
ook te worden opgeheven. Dat moet
in een graduele sfeer gebeuren,
geleidelijk.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Akkoord tot zover. Ik heb hierbij in
mijn eerste termijn twee vragen
gesteld. Ik kan mij voorstellen dat de
Europese Unie die wortel laat
bungelen voor de neus van mijnheer
Milosevic. Die wortel bungelt in
eerste instantie niet in de richting
van de Kroaten en de moslims.
ledereen vecht op dit moment met
iedereen. Ik was onder de indruk van
een kaartje dat ik in de Economist
van afgelopen week zag. Daarop
waren 12, 13 of 14 plaatsen aan te

wijzen. Als je dan vraagt "wie vecht
met wie", moet je zeggen: iedereen
met iedereen, alieen op andere
plaatsen. Mijn eerste vraag is dus
naar het politieke effect van de
wortel. Tweede vraag is: waar is de
stok? Ik heb dit gisteren ook al
gevraagd. Mijn derde vraag naar
aanleiding van de besiuitvorming
van de ministerraad van de Unie van
afgelopen maandag is de volgende.
Is het juist dat alle twaalf leden van
de Europese Unie - dus inclusief een
land als Groot-Brittannië - van
mening zijn dat, indien het komt tot
een afspraak aanstaande maandag
en indien het komt tot een zich niet
houden door bepaalde bendes aan
de instructies van militaire leiders,
akkoord moet worden gegaan met
het dan alsnog zich houden aan de
termen die reeds lang in resolutie
770 zijn vastgelegd?

De voorzitter: In verband met de
tijd moet ik de leden vragen, de
interrupties kort te houden.

Minister Kooijmans: Wat het laatste
betreft; er is politieke overeenstem–
ming. Dat gezegd hebbend, wijs ik
erop dat de commandant van
UNPROFOR de bevoegdheid al had
onder resolutie 770. Maar het is
natuurlijk belangrijk dat de troepen–
leverende landen, waaronder
Groot-Brittannië, daarmee akkoord
zijn gegaan. Dat kan dus geen
belemmering meer zijn. Wat is de
stok? De stok tegenover Servië is het
in stand houden van de sancties. Dat
lijkt mij nogal duidelijk. Wat zijn de
wortel en de stok met betrekking tot
de Bosniërs en de Kroaten? Voor de
Kroaten die op dit moment een
volledige naleving van de eerdere
resoluties van de Veiligheidsraad
steunen, is het al een concessie om
akkoord te gaan met de modus
vivendi. Zij krijgen er ook andere
dingen tegenover. Dat zou zijn: het
inderdaad beter kunnen onderhou–
den van de verbindingen met het
andere deel van Kroatië en het
verkrijgen van de energietoevoer.
Wat de stok en de wortel betreft met
betrekking tot de Bosniërs merk ik op
dat voor de Bosniërs vrede in een
leefbare vorm krachtens het
Invincible-akkoord altijd een
voorwaarde is geweest. Dat is de
wortel. De stok is dan toch het
voortzetten van de strijd, die hen
zeer zwaar treft.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!

Tweede Kamer Buitenlandse Zaken
25 november 1993
TK30 30-2245



Kooijmans

Er is een beloning voor de Serviërs,
wanneer de Bosnische Serviërs zich
"netjes" gedragen. Dat is de
redenering. Maar de Serviërs plegen
ook wangedrag - ik noem het
overtuigd zo - elders. Ik denk vooral
aan Kosovo, waar schending van de
mensenrechten plaatsvindt ten
opzichte van met name de Albaniërs
daar. Is het niet wat bizar dat die
schending van de mensenrechten
gewoon kan doorgaan onder een
rechtstreekse, meer dan dat,
verantwoordelijkheid van de Serviërs
en dat de Serviërs tegelijkertijd
worden beloond voor hun
"positieve" betrokkenheid in een
situatie waarbij zij veel indirecter zijn
betrokken?

Minister Kooijmans Voorzitter! Ik
mag de geachte afgevaardigde de
heer Weisglas erop wijzen dat de
sancties volgens de resoluties van de
Veiligheidsraad gekoppeld zijn aan
de situatie in Bosnië. Er is - in de
resolutie die eind september is
aangenomen - een kleine link gelegd
met het gebeuren in de Krajina en er
is geen link met Kosovo. Ik voeg
daar echter onmiddellijk aan toe dat
er natuurlijk wel politieke middelen
zijn op dit punt. In het actieplan dat
is opgesteld en dat ook verder in de
toekomst kijkt, zit geen enkele
acceptatie van het federale Joegosla–
vië in de internationale samenleving
- bijvoorbeeld deelneming in de
financiële instellingen - voordat ook
dat punt op bevredigende wijze is
geregeld.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Het is veel beter om het gepraat over
wortel en stok maar achterwege te
laten. Is het niet zo dat de Serviërs
hun gedrag toch niet verbeteren?
Daar zijn toch niet zoveel aanwijzin–
gen voor? Wij zijn toch bezig met het
vinden van een humanitaire
oplossing met het overboord zetten
van een boel van onze principes.
Laten wij daar duidelijk over zijn. Dat
is er aan de hand.

Minister Kooijmans: Voorzitter! Na
afloop van de vergadering van de
Raad heb ik zelf uitdrukkelijk gezegd,
dat ik met een bezwaard hart met dit
actieplan akkoord ben gegaan, juist
omdat hiermee een aantal beginse–
len overboord werd gezet. Ik
herinner de heer Van Traa er echter
aan, dat dit al in belangrijke mate
was gebeurd toen men in september,
ook al met het oog op het voorko–

men van de oorlog in de winter,
probeerde tot een regeling te komen.
Op een gegeven moment zijn de
strijdende partijen zelf met een
regeling akkoord gegaan, omdat men
- en dit geldt ook voor de mensen
aan de Bosnische kant - niet meer
geloofde dat de in de zomer van
1992 aangenomen principes nog een
oplossing zouden künnen bieden.
Daarvoor was er te veel water, veelal
roodgekleurd door bloed, door de
Neretva gestroomd. De beginselen
die destijds golden, kan men niet
allemaal meer waarmaken, om de
simpele reden dat men de ontwikke–
lingen niet kan terugdraaien. Ik ben
de eerste om dat toe te geven. Wij
hebben zelf ook niet de voorwaarden
geschapen dat men zou zeggen: zo
kan het toch niet meer, laten we dan
maar met het mindere genoegen
nemen.

De heer Van Traa (PvdA): Is er ook
gesproken over de specifieke situatie
in steaen als Tuzla, Sarajevo en
Mostar? Is voor die steden een
nieuw plan dat de huidige situatie
wat beter maakt, mogelijk?

Minister Kooijmans: Voorzitter! In
belangrijke mate wordt teruggegre–
pen op het idee opgesteld op de
"HMS Invincible". Daarmee waren
voor die steden voor de toekomst
oplossingen gevonden. Op dit
moment is het juist de humanitaire
situatie in deze steden die dringend
verbetering behoeft. Overigens
behoeft niet alleen de situatie in deze
steden verbetering, ook de situatie
op het platteland is ten hemel
schreiend. Met de gevonden
oplossingen dachten wij een
maximale humanitaire krachtsinspan–
ning te kunnen verrichten.

Voorzitter! De heer De Hoop
Scheffer heeft gevraagd hoe binnen
de Verenigde Naties de ervaringen
zijn met het aanwijzen van een lead
agency in de humanitaire sfeer. Ik
behandel deze vraag in het kader van
mijn opmerkingen over Joegoslavië,
omdat wij in verband met onze
inspanningen voor dat land de meest
duidelijke voorbeelden op dit punt
kennen. De ervaringen met een lead
agency zijn positief. UNHCR werkte
onder buitengewoon moeilijke
omstandigheden. Een lead agency is
juist daarom zo belangrijk, omdat
anders langs elkaar heen gewerkt
wordt. In de moeilijke omstandighe–
den die ik heb geschetst, is op deze
manier voorkomen dat bij de

uitvoering nog meer sprake was van
stroperigheid. Ik zeg niet dat wij de
ideale situatie hebben bereikt. Dat is
nog lang niet het geval, maar in
ieder geval kennen wij op deze
manier een betrekkelijk duidelijke
structuur.

Voorzitter! De heer Van Ojik heeft
nog gevraagd of Nederland bereid is
om als noodmaatregel te overwegen
het tribunaal ook na 1 juli gratis te
huisvesten. De besluitvorming op het
gebied van de financiering van het
tribunaal verloopt uitermate traag
Om het tribunaal op tijd te kunnen
laten beginnen, heeft Nederland
aangeboden het tribunaal het eerste
halfjaar gratis te huisvesten. De
resolutie waarbij het tribunaal is
ingesteld zegt, dat de financiering
van het tribunaal moet geschieden
met de middelen van de begroting
van de Verenigde Naties. Daaraan
houden wij voorlopig vast, ook al
omdat wij voor het normale
internationale recht al buitengewoon
grote uitgaven hebben. Ik denk in dit
verband aan de beveiliging van het
tribunaal en met name aan de
maatregelen ten behoeve van de
rechters en de openbare aanklager.
Die uitgaven daarvoor zorgen al voor
een a-proportionele last voor de
Nederlandse regering. Ik heb niet
nagelaten, dit onder de aandacht te
brengen van de vertegenwoordigers
bij de Verenigde Naties alsmede
onder de aandacht van de secretaris–
generaal persoonlijk. De simpele
reden daarvoor is, dat men dergelijke
uitgaven weleens over het hoofd ziet
en dat men vaak doet alsof het hier
om een normale internationale
instelling gaat. Dat is echter niet het
geval. De risico-evaluatie geeft ook
een vrij hoog bedrag aan.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Heeft de regering zich afgevraagd of
aanpassing van de Nederlandse
wetgeving noodzakelijk is teneinde
het Hof hier naar behoren te kunnen
laten functioneren, vooral als het
gaat om de rol van de openbare
aanklager?

Minister Kooijmans: Ik kan u
vertellen dat er een overeenkomst is
tussen het gastland en de Verenigde
Naties. Bij de Raad van State ligt een
ontwerp voor wijziging van de
Nederlandse wetgeving die op grond
hiervan noodzakelijk is.

Voorzitter! De heer Eisma heeft
gevraagd naar het effect van het
door de Grieken verbreken van het
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bemiddelingsproces onder leiding
van Cyrus Vance inzake Macedonië.
Griekenland heeft bij brief aan de
secretaris-generaal laten weten,
slechts bereid te zijn verder te
onderhandelen met Macedonië als
dat land er blijk van geeft, daadwer–
kelijk te willen meewerken aan het
vinden van een oplossing. Na de
erkenning op 19 december - thans
hebben alle twaalf landen de
voormalige Joegoslavische republiek
Macedonië erkend - is besloten het
aangaan van diplomatieke betrekkin–
gen uit te stellen tot er uitzicht was
op een oplossing. Wij zijn van
oordeei dat binnenkort diplomatieke
betrekkingen met Macedonië, onder
de naam voormalige Joegoslavische
republiek Macedonië, kunnen
worden aangegaan.

De heer Eisma (D66): Ik begrijp dat
deze naam ook door de Grieken
wordt geaccepteerd.

Minister Kooijmans Het is de naam
die de Verenigde Naties hanteren.

De heer Eisma (D66): Tolereren de
Grieken deze naam?

Minister Kooijmans: Ja.

De heer Eisma (D66): Het was mijn
verzoek om de naam Macedonië te
hanteren. Dat gebeurt dus niet.

Minister Kooijmans: Ik weet dat dat
uw bedoeling was, maar ik heb mijn
antwoord gegeven. Wij moeten er
natuurlijk voor zorgen, met de elf
één lijn te volgen.

De heer Eisma (D66): Voorziet de
minister het aangaan van diploma–
tieke betrekkingen op korte termijn?
Zal het met de elf gebeuren?

Minister Kooijmans Dat kan ik op
dit moment niet zeggen.

De heer Eisma (D66): Wanneer denkt
u dat wel te kunnen zeggen?

Minister Kooijmans Over enige
weken.

De voorzitter: Hoe lang denkt de
minister nog te spreken?

Mmister Kooijmans: Ik zal proberen
snel te zijn.

Voorzitter! Wij kunnen er lang en
breed over praten of het goed gaat
met Europa of niet. Wij moeten ons

goed realiseren dat de problemen
voor Europa buitengewoon groot
zijn, allereerst vanwege de proble–
men waarvoor de bevolking zich ziet
gesteld. Ik denk aan de werkloosheid,
de wereldwijde concurrentie, de
migratie, de onmogelijkheid om het
oorlogsgeweld uit te bannen, enz.
Dat zijn bepalende factoren voor het
al dan niet succesvol zijn van de
integratie. Als wij dergelijke
problemen niet weten op te lossen,
dan zal het gevoel van teleurstelling
over Europa bij de burger ernstig
blijven.

Voor dit probleem is belangrijk het
door de Europese Gemeenschap
nemen van de leiding en het komen
tot een gemeenschappelijk beleid.
Het gevaar van hernationalisering is
hier het grootst. Wij moeten geen
illusies creëren door te denken dat
wij dit soort problemen wel kunnen
oplossen in nationaal verband. Er
moet een impuls gegeven worden.
Het institutionele kader is daar. Ik
hoop dat men in staat zal zijn, deze
impuls te geven. Dan zijn de kansen
om ook op andere punten verder te
komen, vooral qua verdieping en
verbreding, groter.

De Europese Unie gaat verder op
de weg naar uitbreiding. De heer
Eisma heeft gevraagd of dat betekent
dat Nederland zich neerlegt bij
verwatering. Ik waarschuw tegen de
assumptie dat, als die uitbreiding
niet plaatsvindt, de verdieping en de
opheffing van het democratisch
deficit gemakkelijker worden. Ik
geloof dat niet; met de twaalf is dat
ook al een heel moeilijke zaak.
Bovendien hebben wij de beslissing
nu eenmaal genomen. Ik geloof niet
dat wij dat soort problemen kunnen
oplossen door de IGC van 1996 naar
voren te halen. Het zit hem er
namelijk niet in dat de besluitvor–
ming bemoeilijkt zal worden, al is het
natuurlijk moeilijker om met z'n
zestienen tot een oplossing te komen
dan met z'n twaalven. Ik denk echter
niet dat daar de problemen in zitten.

Waar het om gaat, is ons nu
houden aan het uitgezette traject. Dat
betekent dat wij in de eerste plaats
moeten proberen om de
uitbreidingsonderhandelingen zo
spoedig mogelijk af te ronden met
een zuiver rekenkundige toepassing
van de bestaande regels op het
uitgebreide aantal landen. De
staatssecretaris gaat hier dadelijk
nog op in. Dat is echter nog niet
eens zo gemakkelijk, omdat je daarbij
problemen kunt hebben met een

blokkerende minderheid en
dergelijke. Vervolgens moet er een
comité van wijze mannen ingesteld
worden dat de IGC van 1996 goed
moet voorbereiden. Als wij daar
onvoorbereid aan beginnen, wordt
dat namelijk een doos van Pandora.
Dat kan ik verzekeren. Alles wat kan
bijdragen aan de gedachtenvorming
op dat punt, kan alleen maar
toegejuicht worden. De heer
Weisglas heeft bijvoorbeeld gepleit
voor de instelling van een groep
Nederlandse wijzen. Op die manier
kunnen wij een zo duidelijk mogelijke
blik krijgen op de vraag hoe de
institutionele hervormingen - ik geef
onmiddellijk toe dat die strikt
noodzakelijk zijn - eruit zullen
moeten zien. Na de toetreding van
de vier EFTA-landen in 1996 zijn er
namehjk weer volgende kandidaten.

Ik wil hierbij uitdrukkelijk zeggen
dat ik onderschrijf dat op dit moment
voor deze landen - over de
verhouding met de veiligheids–
instanties kom ik te spreken bij de
behandeling van het NAVO-gedeelte
van de begroting - meer markt–
toegang buitengewoon belangrijk is.
Zolang wij meer naar die landen
exporteren dan wij van hen
importeren, is dat geen reële
propositie om hen dichter bij Europa
te brengen. Wat dat betreft, zijn er in
Kopenhagen toezeggingen gedaan,
bijvoorbeeld voor een versnelde
markttoegang. Ik ben van oordeel dat
wij de Unie aan dit gedeelte van de
afspraken moeten houden.

De heer Van Middelkoop heeft
gevraagd of het optreden van het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als
leden van de Veiligheidsraad met
betrekking tot het vijfpuntenplan in
overeenstemming is met de
Europese Akte. Laat ik het heel
simpel zeggen: misschien is dit
juridisch wel het geval, maar het
strookt zeker niet met de geest
daarvan. Daarom is daar ook terecht
ernstige kritiek op uitgeoefend. Na
de inwerkingtreding van het Verdrag
van Maastricht is een eenzijdig
afwijken van een gezamenlijk
vastgestelde beleidslijn, zeker als die
wordt geconcretiseerd in een
gemeenschappelijk optreden, minder
goed denkbaar. Dat zou naar mijn
oordeel ook moeten gelden voor
leden van de Veiligheidsraad, al weet
ik dat zij claimen dat zij daar vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid
handelen. In artikel J.5.4, tweede
alinea, is duidelijk neergelegd dat
ook zij gebonden zijn aan
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EU-standpunten en dat zij belangen
ook in dat kader moeten verdedigen,
onverminderd de verantwoordelijk–
heden die op hen rusten krachtens
het Handvest. Ik heb het nuttig
geoordeeld om dat in de afgelopen
vergadering van de WEU nog eens
uitdrukkelijk te zeggen. Daar kwam
overigens geen reactie op.

De heer De Hoop Scheffer heeft
gevraagd welke bijdrage het
plan-Balladur zou kunnen leveren
aan de stabiliteit in Midden– en
Oost-Europa. Men weet waar het in
dit plan om gaat, namelijk om het
proberen om bilaterale overeenkom–
sten met betrekking tot minderheden
vast te stellen. Dat is al een
onderdeel van CVSE. Wij zijn er
daarom voorstander van dat dit
zoveel mogelijk wordt gezwa–
luwstaart met de werkzaamheden die
al in de CVSE plaatsvinden. Daarbij
kan ook de Hoge commissaris voor
de minderheden een belangrijke rol
spelen. Juist omdat de betrokken
landen in dat kader in een relatie van
gelijkheid staan met de twaalf, zal
het dan minder als een soort
toelatingsexamen worden gezien, zij
het dat het door de betrokkenen
soms toch wel als zodanig wordt
gevoeld.

De heer Van Middelkoop heeft ten
aanzien van de meest recente
Europese Raad gevraagd hoe de
richtsnoeren met betrekking tot het
GBVB zich verhouden tot eerdere
terreinen die zijn geïdentificeerd in
Maastricht en Lissabon. Op dat
moment konden geen richtsnoeren
gegeven worden. Er zijn indicaties
gegeven van datgene wat zich voor
gemeenschappelijke actie zou
kunnen lenen. Wat betreft Maastricht
bouwden die voort op de Asolo-lijst.
Daarbij is de non-proliferatie in het
kader van de CVSE genoemd. In
Lissabon is geprobeerd een
geografische afbakening te geven. Er
zijn nu vijf terreinen aangewezen als
prioritaire gebieden voor gemeen–
schappelijke actie. Die zijn geogra–
fisch bepaald en daaraan is nog
toegevoegd Zuid-Afrika. Voor de rest
is er dus sprake van doorzetting van
een consequente lijn. Ik neem aan
dat er nog meer richtsnoeren zullen
worden gegeven die eerder–
genoemde punten ophalen.

Vervolgens kom ik te spreken over
de Raad van Europa. Oe heren De
Hoop Scheffer, Van Traa en Eisma
hebben zich afgevraagd hoe het nu
precies is gegaan met de toelating
van Roemenië. Er zijn twee

stromingen binnen de Raad van
Europa. Sommige landen menen dat
de eisen zodanig strak gesteld
moeten blijven worden dat iedereen
in feite aan alle voorwaarden
voldoet. Er zijn andere landen die
vinden dat er dan te veel afstand
wordt gecreëerd. Zij wijzen erop dat
er ook een vormend proces van uit
moet gaan. Wij hebben er kennis van
genomen dat de raadgevende
vergadering zich na lang beraad
uiteindelijk heeft uitgesproken voor
toetreding. Wij hebben dat niet
willen blokkeren. De Roemeense
regering weet zeer goed welke
reserves Nederland koesterde. Dat is
tweemaal door mij besproken, zowel
met de staatssecretaris als met de
minister. Het feit dat Roemenië zich
nadrukkelijk verplichtte om bepaalde
stappen nog te zullen verrichten en
daarover te rapporteren, heeft ons er
uiteindelijk toe gebracht de
aanbeveling van de parlementaire
assemblée te volgen.

Een en ander is wel mede
aanleiding geweest voor het voorstel
dat de minister-president op de
Weense top heeft gedaan om te
komen tot een systeem van
landenexamens, waarbij men elkaar
bevraagt. Er moet hierbij overigens
niet gedacht worden aan een zeer
procedurele en ingewikkelde opzet
van die examens. De meeste landen
moeten toch een rapportage onder
het VN-verdrag uitbrengen. Aan de
hand daarvan zal men een gesprek
kunnen hebben, dat uit kan monden
in aanbevelingen. Het verdere
onderzoek hierover vindt nog plaats
in overleg met enkele landen die van
hun belangstelling hiervoor blijk
hebben gegeven.

De heer Eisma heeft een vraag
gesteld over het Sociaal
ontwikkelingsfonds met betrekking
tot de terugbetaling van leningen die
door een aantal landen niet besteed
zijn aan vluchtelingenprojecten. Ik
kan de heer Eisma meedelen dat er
wat dat betreft geen probleem is,
helaas met uitzondering voor de
leningen voor projecten in voormalig
Joegoslavië. De rest kan dus
terugbetaald worden, waardoor er
verder geen geld verloren kan gaan
voor de doelstellingen van het fonds.
Die doelstellingen hebben niet alleen
betrekking op vluchtelingenhulp,
maar ook op woningbouw, sociale
infrastructuur en werkgelegenheid in
sociaal zwakke gebieden.

De heer Eisma (D66): Aan dat

terugbetalen, twijfel ik niet, want het
zijn leningen die verstrekt worden.
Het kan echter gebeuren dat die
leningen niet besteed worden voor
het doel waarvoor ze bedoeld waren.
Uit diverse onderzoeken is namelijk
gebleken dat de controle op de
projecten te wensen overliet. Wat
gaat er dan gebeuren?

Minister Kooijmans Dan zal dat
opnieuw in het bestedingsoverleg
betrokken moeten worden, naar ik
aanneem. Dan is namelijk het doel
van de leningen niet bereikt. Als in
dat geval de leningen worden
teruggevorderd, kunnen de
desbetreffende gelden opnieuw voor
dat doel worden besteed, althans als
daar op dat moment nog behoefte
aan is.

De heer Van Middelkoop heeft
gezegd dat ik tijdens mijn rede voor
de Algemene Vergadering te veel
aandacht aan de VN zelf heb besteed
en te weinig aan het Nederlandse
standpunt over allerlei internationale
politieke vraagstukken. Voorzitter! Ik
stond voor de keus: tuig ik de
kerstboom op met veel ballen of
bevestig ik er twee snoeren aan? Als
er te veel ballen in de kerstboom
hangen, leidt dat de aandacht af van
de boom zelf.

De heer Van Traa (PvdA): Dan staan
er wel veel mensen naar te kijken.

Minister Kooijmans Maar luisteren
ze ook? Dat was mijn probleem. Ik
heb er bewust voor gekozen om dit
jaar veel aandacht te besteden aan
hetgeen de VN op dit moment nodig
heeft om effectiever te kunnen
optreden. Dat viel op. Ingewijden
waardeerden het zeer dat ik een
aantal constructieve voorstellen heb
gedaan om de problematiek op te
lossen.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
kan dit voor één keer wel billijken. Ik
vind het echter zeer belangrijk dat op
dit platform de Nederlandse
standpunten worden uitgedragen.

Minister Kooijmans: Dit was ook
een heel duidelijk Nederlands
standpunt. Het gaat er in de eerste
plaats om, van de VN een goed
werkend instrument te maken.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voor een keer is het goed om als
organisatiedeskundige en adviseur
van de VN een verhaal te houden.
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Zullen wij echter de komende jaren
weer teruggaan naar de situatie die
ons bekend is en die ik op prijs stel,
namelijk dat de Nederlandse
standpunten worden uitgedragen?

Minister Kooijmans Dit was een
heel duidelijk Nederlands standpunt.
Ik ben nooit erg onder de indruk van
de verhalen waarin veel nationale
standpunten op een rijtje worden
gezet, want er volgt gelijk weer zo'n
verhaal. Als er belangrijke problemen
zijn waarvan wij vinden dat de
internationale samenleving moet
weten hoe wij daarover denken,
zullen die belicht worden, met veel
kerstboomlampen.

De heer De Hoop Scheffer heeft
gevraagd of de Veiligheidsraad nog
wel in staat is, zelf krachtdadig op te
treden. Hij meent dat er een tendens
is om de taken uit te besteden aan
regionale organisaties. Voorzitter! Dit
betreft het ad-hoc-beleid van de
secretans gerieraal. Soms is het
nodig om het optreden uit te
besteden aan een ad-hoc-coalitie,
zoals tijdens de operatie Desert
Storm. Soms blijft het een typische
VN-operatie, ook als er geweld nodig
is. Ik verwijs naar Somalië en naar
UNPROFOR onder resolutie 770.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijn vraag kwam voort uit een
bezoek aan de VN. Gezien de
gebeurtenissen in het afgelopen jaar
kan de vraag gesteld worden of het
misschien verstandig is - de
secretaris-generaal wierp deze vraag
ook op - als de Veiligheidsraad zich
beperkt tot de "lagere" delen van de
operaties. Als er meer nodig is, kan
worden overwogen om de operatie
aan een ad-hoc-coalitie over te laten.

Minister Kooijmans Ik weet dat de
secretaris-generaal op dit moment
onder invloed van de gebeurtenissen
in Somalië een dergelijke denktrant
heeft. Ik weet echter ook dat dit
bepaald geen principiële overweging
is. Ik wijs in dit verband op zijn
agenda voor de vrede. De stand-by
forces zouden het voor hem
gemakkelijker kunnen maken een
stapje hoger op de ladder te
klimmen, maar of dit voor alle
gevallen de oplossing is, weet ik niet.
Over een eventuele Nederlandse
bijdrage aan de stand-by forces zal
binnenkort met de Kamer worden
gesproken.

De heer Weisglas vroeg om een
duidelijker beeld van de humanitaire

operaties. Ik ben het met hem eens
dat het buitengewoon moeilijk is, de
humanitaire interventie in de praktijk
te brengen. Het is zeker van belang
daarvoor de nodige criteria te
ontwikkelen. Wij tasten die nog af.
Het te scherp stellen van criteria lijkt
mij in dat geval toch wat moeilijk.

Voorzitter! Meer in het algemeen
wil ik het volgende opmerken. Het is
ook een antwoord op een vraag van
de heer Van Middelkoop. Hij vroeg of
het Handvest gewijzigd zou moeten
worden om het zich sterk relative–
rend soevereiniteitsbegrip iets beter
onder controle te krijgen.

Door het wijzigen van het
Handvest kan een doos van Pandora
worden geopend, waarvan wij ons af
moeten vragen of wij die weer dicht
krijgen. Dan worden allerlei
voorstellen gedaan die ons mis–
schien helemaal niet aanstaan.
Artikel 39, dat de Veiligheidsraad een
zeer uitgebreide discretie toekent
voor het vaststellen van hetgeen een
bedreiging van internationale vrede
en veiligheid is, is wat dat betreft
flexibel genoeg. Het gaat toch om de
politieke wil van de leden van de
Veiligheidsraad. Ik heb in mijn rede
voor de VN gezegd - de leden
hebben dat ongetwijfeld gelezen -
dat ik het werkelijk ontoelaatbaar
vind dat staten hun soevereiniteit zo
misbruiken dat de internationale
samenleving met de gevolgen
daarvan wordt opgescheept. Die
blijken moeilijker te herstellen te zijn
dan wanneer het respect voor die
soevereiniteit in een eerder stadium
niet zo erg groot was geweest.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik wil graag een kleine
correctie aanbrengen. Ik heb geen
pleidooi gevoerd voor het wijzigen
van het Handvest. Ik zie wel in dat dit
heel lastig is.

De minister heeft hier echter vaker
over gesproken en dat wekt bij mij
de indruk dat het relativeren van de
soevereiniteit van de nationale staat
een soort programma is. Daar kan
best een reden voor zijn, maar ik
begrijp nu dat het kritiek is op de
wijze waarop van die soevereiniteit
gebruik wordt gemaakt en dat de
minister niet zozeer vastgelegde
volkenrechtelijke regels zou willen
veranderen.

Minister Kooijmans Het Handvest
heeft geen strikte regel die antwoord
geeft op de vraag wat je bij een
bedreiging van vrede en veiligheid

moet doen, want dan valt het
soevereiniteitsbegrip in het Handvest
weg.

Voorzitter! De heer Weisglas heeft
gevraagd of de Nederlandse regering
bereid is de sancties tegen Irak te
blijven uitoefenen. Deze sanctie–
periode werd op 18 november met
twee maanden verlengd. Het gedrag
van de Iraakse autoriteit, mijnheer
Saddam Hoessein - ik weet niet of je
van autoriteiten in Irak kunt spreken
- is op een groot aantal gebieden
nog dermate verwerpelijk, dat de
Nederlandse regering geen enkele
aanleiding ziet voor een verzachting
van die sancties.

Dan kom ik toe aan de vragen die
de heer Weisglas heeft gesteld over
de kandidatuur van de heer Braks.
Voor de uitgangspositie van
Nederland verwijs ik naar de brief
van de minister-president van 16
november. Daarin is gesteld, dat de
regering de kansen niet heeft
overschat. Desalniettemin zag de
Nederlandse regering tegen een
aantal achtergronden in een
kandidatuur van de heer Braks
duidelijk positieve kanten. Allereerst
was er in feite geen enkele kandidaat
van politieke statuur. Een aantal
kandidaten kwam uit het apparaat
zelf naar voren. Dat was een van de
redenen om de heer Braks kandidaat
te stellen.

De heer Weisglas heeft gevraagd
naar de hardheid van de toezeggin–
gen. Een opmerking in de zin van
"uw kandidatuur wordt in serieuze
overweging genomen", was
natuurlijk geen toezegging. Het gaat
hierbij echt om toezeggingen die
ofwel in geschrifte, ofwel tegenover
de minister-president, ofwel
tegenover mij, ofwel tegenover de
kandidaat zelf als zodanig werden
geformuleerd: wij zullen u steunen,
in de eerste dan wel in de tweede
ronde. Met name uit de toezeggin–
gen voor de tweede ronde mocht
afgeleid worden dat de heer Braks
een consensus-kandidaat zou kunnen
zijn. Dit was een van die verkiezingen
waarbij wij in een vroeg stadium met
regionale toezeggingen werden
geconfronteerd en waarbij werd
gezegd: wij zijn eigenlijk niet zo
gelukkig met de kandidaat, maar in
een tweede ronde...

Duidelijk is om redenen die
gemeld zijn in de brief van de
minister-president dat vooral door
het aantrekken van de regionale
snoeren in het weekeinde voor de
verkiezingen een aantal toezeggingen
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die gedaan waren, niet zijn gehono–
reerd. Ik moet onmiddellijk toegeven
dat de beeldvorming in de Neder–
landse pers kort voor de verkiezingen
erg positief gekleurd was. Ook
andere landen hadden verwacht dat
de heer Braks het in de verkiezingen
verder zou brengen. De ontwikkelin–
gen waren onvoorspelbaar en
onverwacht. Juist dat laatste
weekeinde heeft zich een duidelijke
regionale samenballing voltrokken.
De redenen zijn bekend uit de brief
van de minister-president.

Er was geen sprake van negatieve
adviezen van de permanente
vertegenwoordiging in Brussel of
van andere posten. Ik verwijs naar
hetgeen is gesteld op bladzijde 3 van
de brief van de minister-president.
Wij hebben ons wel vanaf het begin
gerealiseerd dat het niet tot stand
komen van een enkelvoudige
kandidatuur van de twaalf risico's
inhield. In de brief is op bladzijde 2
gesteld dat een– en andermaal
geprobeerd is, te komen tot een
enkele kandidaat voor de Europese
Gemeenschap. Ik heb dat zelf
verscheidene keren besproken in
mijn contacten met de collega's van
de andere landen die een kandidaat
gesteld hadden. Ik heb moeten
constateren dat het niet mogelijk
bleek, daarover met de Duitsers tot
overeenstemming te komen. Dat
punt is - ik zou bijna zeggen:
natuurlijk - ook besproken door de
minister-president en de bondskan–
selier. De vestigingsplaats van de
Europese instellingen heeft daarbij
geen rol gespeeld.

Voorzitter! Ik heb het interview
met de heer Pronk nog eens goed
nagelezen. De heer Pronk zelf zegt
dat op het moment dat hij op basis
van zijn inschatting van andere
posten bij andere gespecialiseerde
organisaties geen aanleiding zag op
dat moment de kandidaat uit de race
te halen. Ik vind dat niet in tegen–
spraak met datgene wat in de brief
staat. Natuurlijk werd met inschattin–
gen rekening gehouden en niet
alleen met inschattingen van de heer
Pronk. Je moet op een gegeven
moment besluiten: gaan wij nu door
of hebben wij aanwijzingen dat de
zaak kansloos is. Die aanwijzingen
hebben wij niet gehad. Wij hebben
geweten dat de heer Braks om zich
als consensus-kandidaat te kunnen
ontwikkelen een 20-tal stemmen
nodig had. Die vooruitzichten waren
er. Zij zijn niet bewaarheid, mede op

grond van de ontwikkelingen die ik
zojuist heb genoemd.

Datzelfde geldt voor de uitlatingen
van de minister-president na de
ministerraad van 12 november. Wij
hebben altijd geweten dat er geen
sprake was van een gelopen race.
Desalniettemin hebben wij gemeend
mede gezien het belang van een
sterke politieke directeur van een
organisatie die in moeilijkheden
verkeert, die kandidatuur te moeten
volhouden. Wij hebben dat niet
gedaan als dwazen of blinden, maar
om de simpele reden dat wij in de
eerste plaats van oordeel waren dat
de kandidatuur niet kansloos was en
in de tweede plaats omdat de
organisatie ermee gebaat zou zijn.
De heer Braks werd door velen als
een kwalitatief zeer goede kandidaat
gezien, ook wanneer zij niet bereid
waren vanwege andere belangen een
stem op hem uit te brengen.

Voorzitter! Andere landen hebben
een vergelijkbare campagne gevoerd
met ministeriële en diplomatieke
contacten, schriftelijke verzoeken om
steun en bezoeken van de kandida–
ten aan een groot aantal landen en
aan relevante internationale
bijeenkomsten. Het was een
campagne zoals deze is gevoerd
door andere landen met kandidatu–
ren. Ook in andere gevallen heeft dat
niet tot het gewenste resultaat
geleid. Betekent dat nu dat Neder–
land kansloos is? Gelukkig is er ook
gisteren al op gewezen dat wij niet
een eindeloze reeks rampen achter
de rug hebben. Wij zijn erin geslaagd
om het bureau voor de chemische
wapens binnen te halen. Daar is ook
een campagne aan voorafgegaan en
ook daarvan heeft men wel eens
gevraagd of er wel mee moest
worden doorgegaan. Daar zijn wij
onverdroten mee doorgegaan en dat
hebben wij binnengehaald.

De voorzitter: Mag ik de minister
vragen om nu toch enige versnelling
aan te brengen in zijn beantwoor–
ding? De heer Eisma wil interrumpe–
ren.

De heer Eisma (D66): Is de minister
van mening dat er echt geen fouten
zijn gemaakt door de Nederlandse
regering of de autoriteiten in het
algemeen met betrekking tot de
kandidatuur van ir. Braks? Moet alles
geweten worden aan externe
omstandigheden? Als dat niet zo is,
welke lering trekken wij er dan voor
de toekomst uit?

Minister Kooijmans: De lering die ik
eruit trek, is dat regionale blokken
zich steeds meer als een eenheid
gaan opstellen. Dat is nu gebleken.
Het was ook eerder al gebleken,
maar daar zaten volgens mij geen
bepaald patroon en geen bepaalde
structuur in. Dat speelde vroeger
absoluut geen rol. Dat is niet een les
die alleen ik moet trekken; ik hoop
dat ook de collegae van de andere
lidstaten van de Europese Unie de
les trekken dat je het eenvoudig niet
meer kunt maken om met een
veelheid van kandidaten uit een
bepaalde regio te komen.

De heer Van Traa (PvdA): Hadden
wij dit ook moeten doen als wij
hadden kunnen weten dat wij in de
tweede ronde met slechts één stem
zouden blijven zitten?

Minister Kooijmans: Dat kun je niet
weten. Dan gaat zich op een gegeven
moment een domino-effect afspelen.

De heer Van Traa (PvdA): Nee, wij
wisten al eerder dat in dat blok een
Duitser en een Nederlander overeind
zouden blijven. Dat wisten wij wel. In
ieder geval voor de toekomst weten
wij dat dus wel.

Mmister Kooijmans: Dat is precies
wat ik u zeg: ik heb geleerd dat je in
de huidige internationale context
vrijwel kansloos bent als je niet met
één regionale kandidaat komt.

De heer Weisglas (VVD): Er is nog
een punt waar ik, na hetgeen de
minister duidelijk heeft gezegd, nog
echt mee blijf zitten. Dat betreft de
uitlatingen van de minister-president
na de ministerraad van 12 november.
De kans dat ir. Braks als winnaar zou
eindigen, werden door de minister–
president en door niemand heel
hoog geschat. Dat heeft de minister–
president gezegd. In de brief staat
dat de regering van mening was dat
de kans op succes groot genoeg was
om de campagne voort te zetten.
Daar kan men een woordenspel van
maken, maar ik vond het in de eerste
plaats makkelijk van de minister–
president om achteraf te zeggen dat
hij het altijd wel had geweten en in
de tweede plaats merkwaardig. Als
hij het al wist, waarom is hij er dan
mee begonnen? Ik heb immers
begrepen dat vooral de minister–
president de grote motor achter de
kandidatuur-Braks was. In de derde
plaats vraag ik mij af hoe het

Tweede Kamer Buitenlandse Zaken
25 november 1993
TK30 30-2250



Kooijmans

mogelijk is dat deze tegenspraak
tussen de ene en de andere uitspraak
van de minister-president nog steeds
blijft bestaan. Misschien is het wat
unfair om nu de minister van
Buitenlandse Zaken daarmee te
confronteren, maar wat mij betreft
zegt hij dat ik dat nog maar eens aan
de minister-president moet vragen.
Dat wil ik best doen, maar het moet
mij nu wel van het hart.

Minister Kooijmans Ik vat beide
uitlatingen zo op dat de regering
altijd heeft geweten dat er hard aan
moest worden getrokken. Het was
een kandidatuur die niet onmiddellijk
op succes kon rekenen. Juist dat is
echter de reden geweest van de
enorme inzet voor het binnenhalen
van de winst. Ik denk dat die inzet
onomstreden is. Als het dan op een
gegeven moment het momentum
verliest en de kandidaat niet de
verwachte 20 of 22 stemmen krijgt,
maar slechts 9 stemmen, krijg je een
dominospel dat vervolgens, in de
daarna volgende ronde, ook de
Duitse kandidaat noodlottig is
geworden.

Voorzitter! Ik zeg toe dat ik een
aantal vragen die ik nu niet kan
beantwoorden, schriftelijk aan de
kamerleden zal doen toekomen. Met
betrekking tot de mensenrechten zeg
ik de heer Van Middelkoop dat het
niet ging om de vraag welk
mensenrecht van het grootste belang
is, maar om de befaamde tegenstel–
ling tussen burgerlijke rechten en
sociale rechten. Daarin zie ik geen
verschil in rangorde. Inderdaad
maakt het verdrag met betrekking tot
de civiele rechter een verschil in
rechten, namelijk tussen de rechten
die wel mogen worden opgeschort
en de rechten die onder geen enkele
omstandigheid mogen worden
opgeschort.

De heer Weisglas vraagt aandacht
voor een eventueel gratieverzoek ten
behoeve van de heer Van Damme
die in Singapore ter dood is
veroordeeld. Wij menen na
onderzoek dat het mogelijk is dat de
regering met dit verzoek komt maar
wij zullen dit nader moeten
verifiëren. Overigens gaat de
voorkeur natuurlijk uit naar de
situatie waarin een familielid het
verzoek doet. De regering kan het
verzoek dan ondersteunen.

Met betrekking tot de Arabische
boycot kan ik de Kamer verzekeren
dat ik in alle contacten die ik de
laatste tijd heb gehad, hetzij in het

kader van de twaalf, hetzij bilateraal,
heb aangedrongen op opheffing
ervan. Men weet dat deze boycot
door sommige landen heel gematigd
wordt toegepast. Ik vind het
niettemin van het grootste belang
dat van Arabische zijde een signaal
in de richting van Israël wordt
gegeven, waaruit blijkt dat men de
stap van de Israëlische regering
waardeert. Dat is het element dat
voortdurend in gesprekken door mij
naar voren wordt gebracht. Het is
ook van de zijde van de twaalf
onderstreept in het overleg met de
ministers van buitenlandse zaken van
de Golfstaten.

De heer Leerling kan ik zeggen dat
PLO-voorzitter niet als staatshoofd
zal worden ontvangen omdat wij niet
vooruit willen lopen op de uitkom–
sten van het Israëlisch-Palestijnse
overleg.

De heer Leerling vraagt voorts of
wij bereid zijn, onze ambassade weer
terug te brengen naar Jeruzalem.
Voorzitter! Ik herinner de geachte
afgevaardigde eraan dat het
overbrengen van de ambassade naar
Tel Aviv plaatsvond ter uitvoering
van een resolutie van de Veiligheids–
raad die er nog altijd ligt. Voorts wijs
ik erop dat de Israëli's en de
Palestijnen zo verstandig zijn
geweest om de oplossing van het
vraagstuk Jeruzalem pas bij het
einde van de besprekingen aan de
orde te stellen.

De heren Van Middelkoop en Van
der Vlies hebben enkele vragen
gesteld over de relatie tussen EG en
Israël. In antwoord daarop deel ik
mee dat het de bedoelmg is dat het
nieuwe akkoord, dat het oude
akkoord van 1975 moet vervangen,
nog voor het einde van 1993 wordt
getekend. In het ontwerp-mandaat
komt een volledige vrijhandelszone
voor industrieprodukten voor terwijl
met betrekking tot landbouw–
produkten de bestaande markt–
toegang zal worden uitgebreid. Ook
is er sprake van een belangrijke
paragraaf over de samenwerking op
het terrein van research en develop–
ment, waarop door de Israëli's sterk
is aangedrongen.

De heer Van Ojik heeft een vraag
gesteld over het bezoek dat de chef
defensiestaf aan Indonesië brengt.
Voorzitter! De regering heeft na het
verbreken van de samenwerkings–
relatie de contacten met Indonesië
op andere terreinen voortgezet en op
een aantal punten zelfs geïntensi–
veerd. Echter, bij dit alles wordt de

mensenrechtensituatie zeker niet
onbesproken gelaten. In de vier
contacten die ik inmiddels met mijn
Indonesische collega heb gehad, heb
ik steeds gesproken over de
mensenrechten in het algemeen en
over Oost-Timor in het bijzonder.
Ook de Europese Unie heeft
voortdurend blijk gegeven van
zorgen over Oost-Timor, hetgeen
onder meer tot uitdrukking is
gekomen in het indienen van een
resolutie in de Commissie voor de
rechten van de mens, die vervolgens
werd aangenomen. Voorts volgen wij
zeer nauw het overleg dat onder
leiding van de secretaris-generaal
tussen Indonesië en Portugal
plaatsvindt. Aanvankelijk zag het
ernaar uit dat er weinig schot in zat,
maar later deelden beide ministers
mij mede dat er wat muziek in zat.

Naar aanleiding van de vraag of ik
bij mijn bezoek aan Indonesië de
heer Princen zal ontmoeten, kan ik
alleen maar herhalen wat ik al in
antwoord op vragen van mevrouw
Sipkes heb gezegd, namelijk dat er
natuurlijk over mensenrechten zal
worden gesproken en dat ik ook met
mensenrechtenorganisaties zal
spreken, maar dat ik het aan deze
organisaties overlaat, wie deel zal
uitmaken van de delegaties.

De heer Eisma heeft nog gevraagd
of er geen steun gegeven zou
kunnen worden aan de Dalai Lama
ten behoeve van informatie–
voorziening omtrent Tibet. Ik moet
dit eens nader bekijken, maar ik
moet zeggen dat de Europese
Gemeenschap inzake Tibet bijzonder
actief is geweest. Er is in de
mensenrechtencommissie ook een
resolutie over Tibet ingediend, maar
die heeft het helaas niet gehaald. Wij
proberen wel op alle mogelijke
manieren om de identiteit van Tibet
te versterken.

Ik heb al iets gezegd naar
aanleiding van de vraag van de heer
Van Ojik over het bezoek van de heer
Van der Vlis. Er is al lange tijd
contact tussen het ministerie van
Defensie en Indonesië, met name in
verband met samenwerking op het
gebied van het materieel. Verleden
jaar heeft de opperbevelhebber van
de zeestrijdkrachten Indonesië
bezocht.

De heer Van Ojik (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb gisteren nog de
suggestie gedaan om de samenwer–
king van militairen te gebruiken om
het Indonesische leger misschien
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nog iets bij te brengen op het gebied
van het respecteren van de
mensenrechten. Is dit een goede
suggestie?

Minister Kooijmans: Natuurlijk, alle
pogingen tot opvoeding van
militairen tot meer respect voor
mensenrechten zijn goed, maar ik
kan deze vraag op dit moment niet
beantwoorden.

Verder heeft de heer Van Ojik nog
gevraagd of Afrika ten zuiden van de
Sahara geen vergeten continent
dreigt te worden. Juist omdat dit
gebied in een gat dreigt te vallen, is
het goed om ons bij deze kwestie
niet uitsluitend op de economische
problematiek te richten. Vanwege de
vele conflicten die er op dit moment
in dit deel van Afrika zijn, moet er
naar mijn mening ook op andere
gebieden aandacht aan worden
besteed. Vandaar dat ik voornemens
ben, in de loop van volgend jaar een
bezoek aan een aantal Afrikaanse
landen ten zuiden van de Sahara te
brengen. De toenemende noodzaak
daarvan wordt ook erkend in het
kader van de vroegere EPS, nu de
GBVB.

Verder zijn er nog vragen gesteld
over Zuid-Afrika. De Nederlandse
regering draagt evenals de Europese
Unie bij aan het democratiserings–
proces aldaar door bijdragen aan
vote-education-projecten. Er wordt
steun gegeven aan activiteiten die
worden geïdentificeerd in overleg
met het in 1992 opgerichte Inde–
pendant forum for electoral
education. Verder is er in Zuid-Afrika
een State electoral fund, dat op basis
van vaste criteria bijdragen levert
aan politieke partijen. Kort voor mijn
bezoek aan Zuid-Afrika is de
mogelijkheid geopend voor
buitenlandse regeringen om bij te
dragen aan dit fonds. Een andere
mogelijkheid voor bijdragen aan
politieke partijen zou het instellen
van een internationaal fonds zijn.
Minister Pronk heeft gesondeerd of
er op dit punt mogelijkheden zijn. En
ten slotte is er een verzoek gedaan
aan de directeuren van de weten–
schappelijke bureaus van het CDA en
de VVD, die een bezoek hebben
gebracht aan Zuid-Afrika. Het
rapport-Van Gennip, genoemd naar
een van deze directeuren, is door
collega Pronk uitgebracht aan de
politieke partijen. Er zal nog nader
overleg over worden gepleegd en
het zal daarna aan het parlement
worden aangeboden. Daarover zal

nog nader overleg worden gepleegd.
Daarna zal het aan het parlement
worden aangeboden. Het gaat er mij
om dat al deze alternatieven,
waarvan het bijdragen aan het State
electoral fund een nieuw alternatief
is, gelden voor steun aan partijen in
het algemeen. In mijn gesprek met
de heer Mandela is deze zaak
natuurlijk weer naar voren gekomen.
Ik heb hem duidelijk gemaakt dat het
naar Nederlandse opvattingen, naar
Nederlandse stijl en naar Nederlands
politiek gebruik niet mogelijk is, één
politieke partij afzonderlijk te
steunen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
De minister gebruikte de zin: het
rapport is uitgebracht aan politieke
partijen. Dat begrijp ik niet goed. Wij
hebben een mondeling overleg
gehad met de bewindslieden van
Buitenlandse Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking. Hoe
moet ik die zin lezen? Hoe gaan de
politieke partijen daar hun oordeel
over geven? Hoe verhoudt zich dat
tot het oordeel dat wij in de Kamer
moeten geven over het rapport, als
wij met de bewindslieden praten
over de toekomst van de relatie met
Zuid-Afrika?

Minister Kooijmans: Het uitgangs–
punt van de regering was dat het
mogelijk moet zijn, voornamelijk
naar aanleiding van de suggestie die
vanuit Duitsland is aangedragen. In
Duitsland geschiedt financiering van
politieke partijen door politieke
partijen, met overheidsgelden. Die
formule is nader nagezocht. Zij moet
dus ook met politieke partijen
besproken worden, voordat daarover
een politiek oordeel geveld kan
worden in het overleg dat Kamer en
regering voeren over de mogelijkhe–
den daartoe.

De heer Eisma (D66): Wanneer denkt
de minister die steun te kunnen
starten? Als wij nog erg lang
wachten, hoeft het niet meer. De
steun geldt ter voorbereiding van de
verkiezingen.

Minister Kooijmans: Ik heb hierover
vanmorgen gepraat met collega
Pronk. Ik denk dat er zeer snel een
besluit moet worden genomen, want
de verkiezingen zijn op 27 april van
het volgende jaar.

De heer Van Traa (PvdA): Wij
hebben in het verleden aan

verschillende groeperingen geld
gegeven, ook Nederlands overheids–
geld. Wij deden dat bijvoorbeeld bij
het referendum in Chili. Ik hoop dat
zo snel mogelijk een besluit wordt
genomen waarbij niet alleen aan het
ANC, maar ook aan andere democra–
tische groepen extra steun wordt
gegeven. Het is mij dan min of meer
om het even hoe dat gebeurt. Ik
onderstreep overigens wat de heer
Eisma zei: wel snel graag.

Minister Kooijmans: Dat ben ik
helemaal met u eens. Vandaar dat ik
vanmorgen het gesprek met de heer
Pronk begonnen ben over de nieuwe
mogelijkheid.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Nog één vraag over dit punt. Wordt
nu van de politieke partijen aan wie
dit rapport wordt uitgebracht, een
politiek oordeel gevraagd en, zo ja,
waarover dan precies?

Minister Kooijmans: Aan de Kamer
wordt een politiek oordeel gevraagd.
Dit is een instrumenteel overleg,
omdat de medewerking van de
politieke partijen een prealabele
voorwaarde is. Het politieke oordeel
wordt echter hier geveld.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Maar die medewerking volgt toch
pas wanneer wij hier een politiek
oordeel hebben geveld over de
opportuniteit van de vraag die
gesteld is?

Minister Kooijmans: Dat is de
kwestie van de kip en het ei. Het lijkt
mij handiger dat je eerst bekijkt of de
weg begaanbaar is en dat je er
daarna over praat. Dat is beter dan
eerst een oordeel te vellen. De weg,
dus de mogelijkheid, is in het
overleg met de vaste commissie
besproken.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Zeker, maar niet in definitieve zin. Er
is toen gezegd: er gaan twee
directeuren naar Zuid-Afrika en zij
brengen rapport uit. Ik ben er altijd
van uitgegaan dat wij er in de Kamer
een politiek oordeel over zouden
uitspreken en dat, conform het
oordeel, onze politieke partijen
zouden zeggen dat zij ermee verder
zouden gaan, bijvoorbeeld op de
wijze waarop dat met Centraal– en
Oost-Europa gebeurt. Ik hoor nu iets
nieuws. Wat mij betreft is de
volgorde omgekeerd.
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Minister Kooijmans: Het is zoals ik
zei. Je moet een plan maken en dat
leg je dan voor aan de Kamer. Als je
niet weet of een plan uitvoerbaar is,
bevind je je in een rare positie. Dan
zou de vraag zijn geweest: heeft u
zich ervan vergewist dat daartoe de
bereidheid bestaat bij de politieke
partijen?

De heer Eisma (D66): Om de nodige
spoed te betrachten lijkt het mij
nuttig, aan de minister te vragen om
het rapport van de twee waarnemers
naar de Kamer te sturen. Dan zien
wij wel op welke termijn het oordeel
van de politieke partijen komt. Wij
kunnen ons dan in ieder geval vast
oriënteren. Anders vertraagt het de
zaak alleen maar. Zegt de minister
"ja" op deze vraag?

Minister Kooijmans: Ik moet dat
eerst met collega Pronk bespreken.
Men weet dat wij dit samen doen.

De heer Eisma (D66): Wat is de
intentie van deze minister?

Minister Kooijmans Ik wil een
voorstel aan de Kamer doen en
daarom moeten wij de drie
alternatieven op hun haalbaarheid
bezien. Wij willen één voorstel doen.
Ik heb u net drie alternatieven
genoemd: een internationaal fonds,
een bijdrage aan het nationale fonds
dat niet mogelijk blijkt te zijn en die

andere weg. Daartussen moeten wij
kiezen en daarna een voorstel doen
aan de Kamer.

Voorzitter! Ik geloof inderdaad dat
ik gekomen ben aan het eind van
mijn beantwoording van de vragen.
Ik merk nog op dat ik de beantwoor–
ding van een aantal vragen
schriftelijk aan de Kamer zal doen
toekomen.

De heer Van Traa (PvdA): Ik heb nog
twee vragen, voorzitter. De eerste
vraag betreft een beleidsmatige
rapportage over de mensenrechten.
De tweede vraag betreft het Duitse
voorstel om in CVSE-verband te
kijken naar de situatie van de
Koerden in Turkije.

Minister Kooijmans: Voorzitter! De
beleidsbepaling ten aanzien van
mensenrechten neemt binnen de
twaalf steeds duidelijker en concrete
vormen aan. Ik stel het op prijs, in
dat overzicht mede de positie van de
twaalf mee te nemen. Het lijkt mij
echter niet zinvol dit in de begroting
te doen. Het lijkt mij belangrijker om
van tijd tot tijd momentopnames te
geven.

De heer Van Traa (PvdA): Per jaar?

Minister Kooijmans: Zeker per jaar.

De heer Weisglas (VVD): Ik zeg het
met enige schroom, voorzitter, want

ik weet heel zeker dat er op het
departement de afgelopen 24 uur
heel hard gewerkt is. Het zou echter
beter geweest zijn, indien wij
schriftelijke antwoorden vooraf
hadden gekregen. Nu krijgen wij een
aantal antwoorden achteraf.
Daarover is geen debat meer
mogelijk, want dan is de begrotings–
behandeling afgelopen. Het kan nu
echter niet anders. Nu het niet
uitgesloten is, dat de minister hier
volgend jaar weer staat, zou hij dan
misschien daaraan willen denken?

De voorzitter: Wij krijgen ook nog
een tweede termijn.

Minister Kooijmans: Voorzitter! Ik
kan nu op alle vragen antwoorden
maar op uw verzoek rond ik af.

Voorzitter! De Nederlandse
regering zou een voorstander zijn
van een missie naar Turkije. In het
kader van de CVSE moet je echter
een hele ruime mate van consensus
hebben. Ik constateer dat die
consensus er niet is.

De heer Eisma (D66): Die consensus
moet toch bestaan uit iedereen
behalve één?

Minister Kooijmans: Ik constateer
dat die consensus er niet is. Er is
uitvoerig over gesproken, dat kan ik
u vertellen.

De heer Van Traa (PvdA): Het ging
mij erom dat naar buiten meer
duidelijk wordt, dat de Westeuropese
landen dit verder als een zeer
beiangrijk politiek punt gaan zien
terwijl zij daar vaak ver van weg
bleven. In Turkije dreigt immers een
tweede Joegoslavië.

Minister Kooïjmans: Ik kan u
zeggen, dat ik buitengewoon bezorgd
ben. Ik heb dat vorige week nog
uitvoerig aan de Turkse ambassadeur
meegedeeld. Die kwam mij bezoeken
naar aanleiding van een aantal
aanslagen in westelijke landen. Wij
moesten ook constateren dat door
een aantal terreurdaden van
PKK-zijde het klimaat om dat tweede
spoor te behandelen, op dit moment
volstrekt ontbreekt.

De heer Van Traa (PvdA): Dat mag
ontbreken. Een van de lessen die wij
echter uit de ervaringen met
Joegoslavie kunnen leren is, dat er in
Turkije een complete oorlog dreigt te
escaleren en dat, linksom of
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rechtsom, wij daar nu al mee te
maken hebben. Er moet dus ook
publiek naar een oplossing gezocht
worden. Kan daartoe het Duitse
voorstel dienen? Ik heb dit voorstel
alleen nog maar in diplomatieke
cirkels zien rondgaan.

Minister Kooijmans: Ik zal het zeker
nadere aandacht geven. Ik moet er
nog even verder naar kijken.

De heer Van Ojik (Groen Links): Ik
heb gisteren specifiek gevraagd, of,
nu het CVSE-spoor in feite dood
dreigt te lopen, het een idee zou zijn
om in het kader van de VN een
missie naar dat gebied voor te
stellen?

Minister Kooijmans: VN-missies zijn
op dit gebied niet gebruikelijk. Dat is
geen VN-instrument. Men benoemt
een speciale rapporteur. Dat zou
moeten gebeuren in de zitting van
februari van de Commissie voor de
mensenrechten.

D

Staatssecretaris Dankert: Mijnheer
de voorzitter! Er resteren voor mij
nog enkele vragen met betrekking
tot, wat tegenwoordig heet, de EU en
nog enkele vragen op het gebied van
de internationale culturele betrekkin–
gen. Er is duidelijk sprake, niet alleen
op het Europese niveau, van de groei
van de afstand tussen bestuur en
burger. Maar op het Europese niveau
is dat heel duidelijk voelbaar door de
afstand en door de aard van de
onderwerpen die worden behandeld.
Het wordt een nationalisering via de
media. Bij de Deense en de Franse
referenda bleek bovendien dat er
kiezers zijn die denken dat zij hun
stem tegen Europa kunnen uitbren–
gen. Men is er duidelijk niet aan
gewend dat men midden in de
Europese problematiek zit. Daar
moeten, net als op het nationale,
regionale of lokale niveau, keuzes
worden gemaakt.

Voorzitter! Juist om de acceptatie
van het Europa te vergroten, hadden
de Europese Raad in Edinburgh, in
Birmingham en later in Kopenhagen
opgeroepen tot transparantie en
subsidiariteit. De Europese Raad van
ministers en de Commissie werd
opgedragen om die oproepen om te
zetten in werkelijkheid, in concreet
beleid. Er is een en ander gebeurd
op dit terrein. Met name in de
richting van het Europees Parlement

is een aantal institutionele akkoorden
tot stand gekomen die de openheid
bevorderen. Er wordt echter nog een
belangrijk akkoord gemist, namelijk
op het punt van het enquêterecht.
Ook zijn er pogingen in het werk
gesteld om, naar de Europese burger
toe en ook naar de nationale
parlementen toe, juist de moeilijk
controleerbare tweede en derde
pijlers onder parlementaire controle
te brengen.

Voorzitter! De regering zet zich
daar momenteel met grote kracht in
Brussel voor in, vandaag zelfs. Ik ga
dan ook graag akkoord met de
uitspraken die enkele kamerleden
hier hebben gedaan tegen verambte–
lijking van het "jubi"-beleid. Zij
doelden daarmee op het beleid in de
sectoren justitie en binnenlandse
zaken. Ik zei al dat die onderhande–
lingen over grotere toegankelijkheid
en doorzichtigheid uitermate
moeizaam verlopen. Ik krijg wel eens
de indruk dat, na de oproepen van
de Europese Raad, het streven erop
is gericht om het tegendeel te
bereiken van wat het volk in de
verklaringen van Edinburgh en
Birmingham was voorgehouden. Ik
moet trouwens wel zeggen dat de
informatieprocedures aan nationale
parlementen nogal van land tot land
verschillen. Het is duidelijk, dat blijkt
ook in de Brusselse discussie, dat
een aantal lidstaten - maar stellig
geen meerderheid - informatie en
documentatie strikt in vertrouwen
aan nationale parlementaire
commissies doet toekomen. Er is
zelfs een lidstaat die aanvaardt dat
die informatie ook publiek kan
worden. Maar tot nu toe hecht geen
enkele lidstaat er groot belang aan
om de strakke confidentialiteitseisen
van Brussel te wijzigen. De enige
lidstaat die dat op het ogenblik
duidelijk doet, is Nederland.
Daarmee constateer ik dat elf
lidstaten of een meerderheid daarvan
een praktisch conflict aanvaarden
tussen communautair recht en
nationale praktijk.

De regering probeert nog steeds
begrip te wekken voor haar visie dat
het niet aangaat, in zo'n politiek
principieel geval zo'n conflict te laten
voortbestaan. Het streven is er dan
ook nu op gericht, althans aanvaard
te krijgen dat een afspraak tot stand
komt waarin expliciet bestaande
nationale parlementaire praktijken en
verplichtingen worden erkend. Dat
betekent voor ons de erkenning van
een verplichting die wij ook als

regering hebben geaccepteerd in het
kader van de Goedkeuringswet
inzake het Verdrag van Maastricht.

Voorzitter! Die strijd is extra
moeilijk, omdat de grote meerder–
heid van lidstaten op dit ogenblik
van mening is dat de problematiek
niet geregeld kan worden of zelfs
hoeft te worden in een gedragscode
waarvoor consensus nodig is, maar
door middel van een meerderheids–
besluit ook best kan worden
geregeld in het reglement van orde
van de Raad. Dat zou betekenen, dat
Nederland betrekkelijk gemakkelijk
kan worden overstemd. De regering
is het met die opvatting niet eens.
Wij zijn van mening dat het
reglement van orde van de Raad
uitsluitend betrekking heeft op het
intern functioneren van de Raad en
dat het geen effecten mag hebben
voor werk buiten die Raad. Die strijd
zullen wij eventueel juridisch moeten
voeren, omdat op dit ogenblik onze
mening niet door de meerderheid
van de lidstaten wordt gedeeld.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Zoals de staatssecretaris weet, kan
hierover het oordeel verschillend
zijn, maar dat is nu niet aan de orde.
Ik doel nu op de vraag of het
reglement van orde enkel en alleen
voor het interne functioneren is
bedoeld.

Staatssecretaris Dankert: Dat is
juist, voorzitter, maar ik baseerde
mijn opmerkingen op de opvattingen
over de relatie tussen het reglement
van orde en de bevoegdheden die
door het Hof worden gedefinieerd.
Als men hier op let, krijgt men te
maken met een andere discussie dan
die waarop de heer Van Traa nu
doelt. Ik ben mij echter van het
probleem bewust. Verdere discussie
is hierover inderdaad mogelijk.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik hoor de staatssecretaris
zeggen, dat eventueel juridische
procedures moeten worden
ingesteld. Mag ik die opmerking zo
verstaan, dat als het echt fout loopt -
daar lijkt het een beetje op - de
staatssecretaris bereid is het initiatief
tot die procedures te nemen?

Staatssecretaris Dankert: Voorzitter!
Ik zei "eventueel" en ik handhaaf dat
woord. Ik ga er namelijk niet van uit
dat er iets fout zal lopen. Ik hoop dat
wij nog tijdens dit debat hierover
uitsluitsel van Brussel krijgen.
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Dankert

Vandaag zal dit onderwerp namelijk
aan de orde zijn in het Coreper.
Misschien zal tijdens de re– of
duplieken hierover bericht komen. Ik
hoop dan vervolgens hierover meer
te weten te komen.

Voorzitter! Gisteren is ook
gesproken over een ander onder–
werp waarmee wij ons in Nederland
nogal bezighouden en dat is de
taalkwestie. Wij houden in Europa
vast aan het adagium van de
eenheid in verscheidenheid. De
cultuur–, de onderwijs– en de
volksgezondheidsparagrafen van het
Verdrag van Maastricht beogen die
verscheidenheid nadrukkelijk in
verdragsteksten vast te leggen.
Daarover is hier vaak gesproken. Het
is echter gebleken dat het niet altijd
eenvoudig is om dat een ieder
duidelijk te maken.

Voorzitter! De politieke praktijk zal
nu duidelijk moeten maken, dat het
behoud van verscheidenheid de
primaire doelstelling van de
verdragsauteurs was en is. Tegen die
achtergrond wil ik oordelen over het
gevecht dat wij op dit ogenblik over
het talenregime bij het Merkenbu–
reau voeren. Ik doel nu met name op
het gevecht om dat regime niet
discriminatoir te laten zijn. Daarmee
zeg ik meteen, dat op de afspraken
van de Europese Raad van 29
oktober niet terug te komen is.
Waarom het gaat is, dat wij
gerealiseerd willen zien dat nu het
Nederlands niet tot de werktalen van
het Merkenbureau hoort, Neder–
landstaligen de praktische mogelijk–
heden moeten hebben op non–
discriminatoire wijze aan een
betaalbaar merk te komen. Het
Nederlands blijft overigens wel een
officiële taal van het Merkenbureau.
Laten wij daar duidelijk over zijn. Het
Nederlands behoort echter niet tot
de werktalen van het Merkenbureau.

Onderhandelingen op dit punt in
Brussel verlopen buitengewoon
moeilijk. Wij zoeken naar een
compromisformule inzake de
vergoeding voor de vertaalkosten.
Het gaat er met name om, ervoor te
zorgen dat de Nederlandstalige
ondernemer in vergelijking met een
ondernemer uit de vijf grootste
taalgebieden niet voor extra kosten
komt te staan. Dat is een iets ander
probleem dan het probleem dat de
heer Van Traa gisteren bij interruptie
aan de orde stelde. Daarbij gaat het
om de discussie die wij voorafgaand
aan het besluit van de Europese
Raad hadden. Vanwege dat besluit

van de Europese Raad kunnen de
ontwikkelingen echter niet meer
teruggedraaid worden.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Dat is een trieste
conclusie, maar daarover hebben wij
het gisteren al gehad. Kan de
staatssecretaris mij nog zeggen wat
in dit verband voor Nederland het
verschil is tussen een officiële taal en
een werktaal?

Staatssecretaris Dankert: Dat
verschil heeft te maken met de
formulering van het taalregime. Ik
geef een voorbeeld. Tijdens het
overleg van de Interne marktraad
waren wij het er in Brussel over
eens, dat de verzoeken om een merk
in de officiële taal, dus ook in het
Nederlands, gedeponeerd kunnen
worden. Echter, de oppositie–
procedures, dus de procedures van
het verzet tegen het depot van een
merk - die zijn overigens het
kostbaarst bij deze aangelegenheden
- zouden in één van de vijf werktalen
gevoerd moeten worden. Daar zit dat
kostenaspect aan waar ik net op
wees.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het stelt dus niet veel voor. Je mag
de envelop in het Nederlands
beschrijven en dan is het afgelopen.

Staatssecretaris Dankert: Je mag
een verzoek tot het deponeren van
een merk in het Nederlands doen.
Dat wordt automatisch in alle negen
talen vertaald. Het moeilijke punt is
de oppositieprocedure, als je verzet
tegen een merk voert. Juridisch is
dat vaak vrij ingewikkeld. Je moet
dan in één van de vijf werktalen
opereren. Voor Nederlandse
ondernemers is dat niet al te lastig
als het gaat om het Engels, het Duits
en soms het Frans. Meestal is er
echter geen expertise in huis om
zoiets in het Italiaans of het Spaans
te doen. En het is dus mogelijk dat
iemand in het Italiaans of Spaans
gedeponeerd heeft. Dat wordt een
buitengewoon lastige klus. Daar gaat
het in de kern om.

De heer Van Traa (PvdA): Is er dan
geen mogelijkheid om het aantal
werktalen te beperken?

Staatssecretaris Dankert: De
Europese Raad heeft besloten dat het
er vijf zouden zijn. Aan dat besluit zit
ik vast. Ik ga ervan uit dat de

Europese Raad bij dat besluit niet
heeft willen discrimineren naar
nationaliteit. Ik wijs op artikel 6 van
het Europese Unieverdrag. Dat geeft
mij aanleiding om langs de
economische weg compensatie te
zoeken voor datgene wat door de
Europese Raad besloten is en wat
discriminatoir zou uitwerken zonder
die compensatie.

De heer Van Traa (PvdA): Uiteinde–
lijk kan de Europese Raad niets
rechtsgeldig besluiten. Wij kunnen
natuurlijk trachten verder te
onderhandelen. Zijn er dan nog
andere voorstellen mogelijk in de
richting van een beperking van het
aantal werktalen en het gelijkstellen
van meer talen aan wat het
Nederlands nu is geworden?

Staatssecretaris Dankert: Ik ga
ervan uit dat het besluit van de
Europese Raad niet discriminatoir
bedoeld is. Er zijn grote lidstaten die
dat wel vinden. Nederland doet er
politiek verstandig aan, zich aan dit
besluit te houden. Als wij dat niet
doen, komt niet alleen de gehele
zetelbesluitproblematiek weer op
losse schroeven te staan. Ik kijk even
naar de dreigementen die op dit punt
spelen. Ik noem de Spaanse
blokkade op de besluitvorming rond
Europol. Er dreigt dan een algehele
verslechtering van het klimaat,
waarin wij aanzienlijk meer verliezen
dan wij te winnen hebben bij het
opnieuw te berde brengen van dit
besluit. Zover gaat de invloed van de
Europese Raad tegenwoordig.

De heer Weisglas (VVD): Zover gaat
die invloed! Het is toch te gek dat wij
hier gedwongen zijn om deze
discussie te voeren. Dat is geen
kritiek aan het adres van de
staatssecretaris of aan dat van zijn
collega's. De Europese Raad heeft dit
weggegeven ten nadele van het
Nederlandse bedrijfsleven. Wie is de
Europese Raad? Voor Nederland is
dat de minister-president. Het is een
voor het Nederlands belang
negatieve opstelling van hem. Hij
zadelt daar zijn eigen minister en
staatssecretaris mee op. Datgene wat
ik zeg brengt geen praktische
oplossing, maar wij zijn hier ook
bezig met het bedrijven van politiek.
Het moet mij gewoon van het hart
dat ik dit een buitengewoon grove
fout van de minister-president vind.

De heer Van Middelkoop (GPV):
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Volgens mij is het besluit van de
Europese Raad niet direct rechtsgel–
dig. Het is als het ware een politiek
advies dat ter uitwerking wordt
voorgelegd aan bijvoorbeeld
staatssecretaris Dankert. Het is
derhalve - ik spreek nog steeds
formeel - mogelijk om dit terug te
draaien, afgezien van allerlei
politieke krachtenvelden. Ais dat zo
is, vraag ik de staatssecretaris om
die poging te wagen.

Staatssecretaris Dankert: Ik begin
bij het punt van de heer Weisglas.
Naar mijn opvatting is het ook een
fout van de Europese Raad, een fout
van al die ministers-presidenten die
hun taal hebben laten lopen. Dat
geldt niet alleen de Nederlandse
minister-president. Er zijn meer
kleine talen benadeeld. Ik noem het
Portugees en het Grieks.

De heer Van Middelkoop heeft
natuurlijk gelijk, waar het gaat om de
rechtsgeldigheid van het besluit. Die
ontstaat pas, als er omzetting
plaatsgevonden heeft middels een
besluit van de ministerraad, al dan
niet na advies van het Europees
Parlement of zelfs een
medezeggenschapsprocedure van
het parlement. Dat is allemaal juist.
Ik zeg alleen dat je politiek wel moet
weten wat je doet, als je dit besluit
van de Europese Raad gaat
aantasten. Dan komt namelijk een
discussie over het hele zetelbesluit
en daarmee wellicht nog een veel
verdergaande politieke discussie op
gang. Gezien de situatie. waarin de
Gemeenschap verkeert, vind ik het
op dit ogenblik politiek niet wenselijk
om op dat punt een crisis uit te
lokken, zeker niet waar het Neder–
landse bedrijfsleven van mening is
dat langs praktische weg bevredi–
gende oplossingen gevonden kunnen
worden voor het talenregime. VNO
heeft hier onlangs een brief over
geschreven. Ik kan zeggen dat de
Nederlandse regering heeft
geprobeerd om ongeveer langs die
weg oplossingen te vinden. Deze zijn
nog niet geaccepteerd, maar ik kan
zonder meer zeggen dat wij geen
oplossing accepteren die economisch
discriminatoir uitwerkt. Ik moet dit
tegelijkertijd een beetje relativeren.
In dit soort procedures werken
Nederlandse bedrijven vaak in een
vreemde taal. Dat is heel gebruikelijk.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ja,
maar dit is ook een precedent. Je
kunt dit niet eenmalig bekijken; dit

werkt door. Dit is de eerste keer dat
de Nederlandse taal bij een vitale
aangelegenheid op een tweede
positie terecht is gekomen. Ik merk
dat de staatssecretaris mentaal of
politiek in feite al gecapituleerd
heeft, terwijl er nog altijd mogelijkhe–
den zijn. Geen enkel ander land in
Europa, zeker niet een van de andere
grote lidstaten, zou zo opereren als
de staatssecretaris nu doet.

Staatssecretaris Dankert: Voorzitter!
Wij menen met name met de
Grieken - de andere kleine landen
zijn buitengewoon rustig op dit punt
- dat aan artikel 6 van het Unie–
verdrag inzake non-discriminatie
voldaan moet worden, voordat wij
een oplossing accepteren in deze
situatie rond het Merkenbureau. Wij
menen dat ook om te voorkomen dat
er van dit besluit van de Europese
Raad precedentwerking kan uitgaan.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Materieel is er natuurlijk wel degelijk
sprake van discriminatie. Bij het
emancipatiebeleid spraken wij
vroeger over indirecte discriminatie.
En daarvan is hier sprake, als je een
Nederlandse ondernemer vergelijkt
met een Duitse of een Engelse
ondernemer. Dat heeft economische
effecten. Ook dat zou voor u een
formele invalshoek moeten zijn om
het terug te draaien.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Waar op dit moment zoveel andere
landen binnen Europa hun nationale
belangen helaas zo vaak laten
prevaleren, wil ik de staatssecretaris
zeggen: wees niet Europeser dan de
paus.

Staatssecretaris Dankert: Wat
betreft de discriminatie van de
Nederlandse ondernemer vergeleken
bij de Duitse of de Engelse, heb ik al
gezegd dat door Nederlandse
ondernemers vaak automatisch al in
het Engels gewerkt wordt bij dit
soort procedures. Dat zijn normale
internationale gebruiken. Tegelijker–
tijd is het zo dat wij in het kader van
het Octrooibureau in München al een
precedent hebben. Dat is echter een
precedent met drie talen. Daar zijn
Frans, Duits en Engels de werktalen.
Dat geeft voor het Nederlandse
bedrijfsleven geen problemen, omdat
het rechtstreeks in die talen kan
werken en over juristen beschikt die
in die talen onmiddellijk stukken
kunnen schrijven. Het probleem is

ontstaan door de toevoeging van de
talen Spaans en Italiaans. Daardoor
is duidelijk de indruk gewekt -
daarom betreur ik het besluit van de
Europese Raad - dat er in Europa vijf
grote talen zijn die ook als werktaal
kunnen functioneren, en dat er kleine
talen zijn die alleen maar als officiële
taal kunnen functioneren. Die
discriminatie is niet aanvaardbaar als
precedent. Nogmaals, politiek is het
naar mijn gevoel onmogelijk om het
besluit van de Europese Raad terug
te draaien, zonder een ernstige
politieke crisis in de Gemeenschap te
veroorzaken. Vandaar dat wij het
hierbij moeten afstoppen en naar
een acceptabele non-discriminatoire
oplossing moeten zoeken. Wij
hebben deze nog lang niet. Dat
resultaat zal dus toch, ondanks alles,
bereikt moeten worden.

Voorzitter! Het nastreven van
verscheidenheid is niet hetzelfde als
intergouvernementeel zijn. Waar het
gaat om intergouvernementele
samenwerking is het mijns inziens
goed de nationale mogelijkheden
niet te overschatten. Ik zou bijna
willen zeggen dat het taaldebatje van
zoëven daar al een kleine illustratie
van was, maar dat slik ik onmiddel–
lijk weer in. In ieder geval moet
voorkomen worden dat wij formele
en echte soevereiniteit door elkaar
gaan halen.

Naar aanleiding van opmerkingen
van de heer Weisglas heb ik het nog
niet gehad over de problematiek van
de meerdere snelheden en over de
differentiatie. Daarbij moeten wij wel
onderscheid maken tussen niet mee
kunnen komen en niet mee willen
komen. Het verschil tussen bijvoor–
beeld het Maastricht-model voor de
eventuele gefaseerde invoering van
de EMU enerzijds en de "opting
out"-formules voor het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken ander–
zijds, geeft aardig aan waar dat mee
kunnen komen en mee willen komen
van elkaar verschillen. Het niet mee
willen komen, zoals met de "opting
out"-formules het geval is, is een
gevaarlijke weg. Die kan leiden tot
"begger thy neighbour-policies" en
brengt ook aanzienlijke risico's met
zich voor het goed functioneren van
de interne markt.

In de tweede en derde pijler
hebben wij ook die differentiatie–
problemen, naast de onduidelijkheid
over de financieringsarrangementen
die zullen gelden bij de toekomstige
gemeenschappelijke acties. Waar het
gaat om de verschillende terreinen
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met betrekking tot beide pijlers
zullen wij te maken krijgen met het
feit, dat ook daar de overheden in
vrij hoog tempo de beperktheid van
hun nationale mogelijkheden zullen
leren kennen. Vooral in de eerste
fase zullen ze gebruik moeten maken
van improvisatietalent. Dat sluit
meer-snelhedenconstructies bepaald
niet uit, zoals wij die in feite bij de
WEU en Schengen al kennen.
Tegelijkertijd geldt dat alle proble–
men rond Schengen, juist ook op het
raakvlak met het communautaire
vrije personenverkeer, de beperkin–
gen illustreren die aan differentiatie
zitten. In het algemeen kun je zeggen
dat, hoe dichter de tweede en de
derde pijler komen in de buurt van
de eerste, hoe kleiner de marges zijn
voor verschillende snelheden op
basis van een verschil in beleids–
doelstellingen.

De minister heeft al het een en
ander gezegd over de problematiek
van uitbreiding en verdieping. Hij
heeft mij nog de problemen gelaten
die bestaan met betrekking tot de
aan de uitbreiding gerelateerde
institutionele discussie. Op het
ogenblik lijkt het erop dat die
problemen, zoals het probleem van
het aantal commissarissen, niet meer
aan de orde zullen komen in de
context van de uitbreidings–
onderhandelingen. De kwestie van
het aantal parlementariërs is
wezenlijk geregeld door de over–
name van het rapport-De Gucht door
een vorige Europese Raad.

In de huidige discussie blijven nog
twee problemen over die de
uitbreiding kunnen belasten. Het ene
betreft de trojkaformule, het al of
niet aanwezig zijn van een grote
lidstaat in de trojka en de volgorde
van de lidstaten in de ministerraad.
Het tweede en eigenlijk ook het
meest serieuze probleem betreft de
kwestie van de omvang van de
blokkerende minderheid. Op het
ogenblik vormt ongeveer 30% van de
stemmen de blokkerende minder–
heid. Uitgaande van vier toetreders,
is het de vraag of wanneer het aantal
van 23 naar 27 gaat, er wat betreft
de blokkerende minderheid formules
tussenin gezocht worden die tot doel
hebben het relatieve gewicht van de
grote landen in het huidige systeem
over te plaatsen naar het nieuwe
systeem. Ik weet niet hoe hard die
strijd gestreden gaat worden, maar
het is op het ogenblik zeker dat een
aantal grote lidstaten zich niet bij de
automatische aritmetische vertaling

van de conclusies van de Europese
Raden van Lissabon en Kopenhagen
lijken neer te leggen. Als dat het
geval is, kan dit probleem een
negatief effect hebben op de duur
van de uitbreidings–
onderhandelingen. Ik hoop dat dit
niet gebeurt, omdat dit de toch al
buitengewoon moeilijk te halen
doelstelling van 1 maart 1994 nog
verder in gevaar zal brengen. Dan
kan de vrees van sommigen
bewaarheid worden dat het Europees
Parlement niet in staat zal zijn voor
de zomer van 1994 in te stemmen
met de uitbreiding. Dan moet in het
najaar een beslissing genomen
worden en kan de discussie belast
worden met de institutionele
problematiek van het parlement,
zoals verdere democratiseringseisen.
Gevolg daarvan kan een nog verder
uitstel van de uitbreiding zijn.
Daarom is het van het belang, tijdig
na het afsluiten van de uitbreidings–
onderhandelingen een commissie
van wijzen met een duidelijk
mandaat aan het werk te zetten. Op
die manier kan men op een redelijke
manier met het Parlement in gesprek
komen.

De heer Eisma (D66): Wat is erop
tegen om die commissie van wijzen
nu al aan de slag te laten gaan?
Waarom wordt er zo lang gewacht?

Staatssecretaris Dankert: Wij
moeten de institutionele problemen
van straks - ik heb het dan over 1996
- niet vermengen met de institutio–
nele problemen van nu. Als een
commissie van wijzen wordt
ingesteld, komt alles tegelijk aan de
orde en dat komt een vlotte
behandeling zeker niet ten goede.
Daarnaast verwacht ik op dit
moment geen overeenstemming van
de twaalf lidstaten over de instelling
van een commissie van wijzen. Hier
en daar vreest men dat de debatten
die nu na de ratificatie van het
Verdrag van Maastricht net achter de
rug zijn, onmiddellijk weer zouden
oplaaien. Sommige lidstaten hebben
de schrik nog duidelijk in de benen.
Om die reden is enig uitstel nodig. Ik
kan mij trouwens ook niet voorstel–
len dat wij over een institutionele
discussie voor na 1995 beginnen
zonder eerst de uitbreidings–
onderhandelingen te hebben
afgerond; dus zonder eerst het
gesprek daarover aan te gaan met de
vier nieuwe leden.

Voorzitter! Verdieping heeft niet
alleen met de institutionele
problematiek te maken, maar ook
met andere kwesties die een
schoksgewijze ontwikkeling tot
gevolg hebben. Ik noem het primaat
van het communautaire recht, de
bevoegdheidsverdeling tussen
communautair of Europees en tussen
nationaal of regionaal. Ik noem ook
de solidariteit, het Cohesiefonds, de
communautaire preferentie, de
handelspolitiek, het communautaire
belastinggebied en de bekende
kwestie van de eigen middelen van
de Gemeenschap die geen echte
eigen middelen zijn. Verder is er nog
het vraagstuk van de interne markt
en de EMU. Denemarken en het
Verenigd Koninkrijk hebben
bezwaren gemaakt tegen de derde
fase van de EMU. Dit maakt duidelijk
op welke wijze men in een aantal
lidstaten tegen dit soort verdiepings–
problemen aankijkt.

Voorzitter! De minister heeft al het
een en ander gezegd over de
associatie-akkoorden met de Midden–
en Oosteuropese landen. Ik herinner
eraan dat de akkoorden die al
gesloten zijn, voorzien in een
vrijhandelszone binnen een periode
van tien jaar, waarbij aan onze kant
de rechten twee maal zo snel worden
afgebroken als aan Oosteuropese
kant. Tegelijkertijd is er, mede op
basis van de aanbevelingen van
Kopenhagen al sprake van aanvul–
lende akkoorden, waarin nog een
nadere versnelling wordt aange–
bracht. Met Polen en Hongarije is al
overeenstemming bereikt. Dit
betekent in feite een versterking van
de relatie. De blokkade op het
akkoord met Bulgarije, die betrekking
heeft op de problematiek van het
handelspolitieke instrument, kan op
de volgende Algemene Raad worden
opgeheven. Dat proces wordt dus
een continu proces van versterking
van de relatie met de Centraal– en
Oosteuropese landen. En dat moet
het naar mijn gevoel ook zijn om de
ontwikkelingen in het licht van de
doelstelling stabiliteit voort te
kunnen zetten.

Twee vragen op het vlak van de
internationale culturele betrekkingen
zijn nog onbeantwoord. Een vraag
heeft betrekking op Zuid-Afrika en de
andere op Vlaanderen.

Zuid-Afrika. Ik deel volstrekt de
opvatting van de heer De Hoop
Scheffer over het belang van het
uitdragen van het Nederlands, zowel
op het gebied van de taal als zodanig
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als op het gebied van cultuur, in het
buitenland. Dat is van belang bij ons
beleid tegenover Zuid-Afrika en dat
geldt zeker nu het Afrikaans een van
de twaalf officiële talen van Afrika is
geworden en niet meer in de
dominerende positie van vroeger
verkeert. Op basis van contacten die
de minister met de regering en het
ANC heeft gehad, hebben wij kunnen
constateren dat men in Zuid-Afrika
zeer hecht aan culturele samenwer–
king met Nederland. Ik heb dan ook
afgesproken dat ik begin volgend
jaar, naar ik meen in maart, ter
gelegenheid van de opening van een
Anne Frank-tentoonstelling in
Kaapstad, met een ambtelijke
delegatie van Buitenlandse Zaken,
Onderwijs en Wetenschappen en
WVC naar Zuid-Afrika ga om met
gesprekspartners daar de culturele
betrekkingen nader te bespreken en
de organisatie daarvan op gang te
brengen. Mede dankzij financiële
middelen van Ontwikkelingssamen–
werking zijn in het verleden al
culturele samenwerkingsprojecten
gestart in het kader van het derde
spoor. Dat zal nu naar het niveau van
de formele overheid moeten worden
getild. Naar ik meen, is dit ook een
antwoord op de opmerking van de
heer Van der Vlies over de opportu–
niteit van het formuleren van een
nieuw kader voor de samenwerking
met Zuid-Afrika.

Op de vraag van de heer Van
Middelkoop over Vlaanderen wil ik
allereerst naar voren brengen dat er
tussen Nederland en Vlaanderen een
zeer intensief cultureel verkeer is. Dat
wordt niet zozeer door de overheid
als wel door particuliere organisaties
georganiseerd. Dat loopt vanzelf en
als het vanzelf loopt, hoeft de
overheid zich daar niet extra voor in
te spannen. Ik noem bijvoorbeeld de
samenwerking in het kader van de
Taalunie. Vooral Vlaanderen heeft het
streven naar een cultureel verdrag
nogal prominent naar voren
gebracht. Wij onderzoeken of een
cultureel verdrag tot stand moet
worden gebracht en hoe dat zou
moeten gebeuren. Volgend jaar komt
de Vlaamse premier hierheen of
gaan wij naar Vlaanderen om een en
ander te bespreken. Ik hoop dat wij
dan wat concrete aanbevelingen
hebben uitgewerkt. Ik wijs er
tegelijkertijd op, dat op de recente
Buchmesse in Frankfurt is gebleken
dat de Nederlands-Vlaamse culturele
samenwerking met derde landen, die
zo langzamerhand vorm krijgt.

uitstekend functioneert. Ook op dat
vlak worden op dit ogenblik
initiatieven ontwikkeld voor verdere
grote activiteiten. Deze ontwikkeling,
die mede door de Kamer in gang is
gezet, begint zijn vruchten af te
werpen.

De voorzitter: Ik maak de woord–
voerders er opmerkzaam op dat de
spreektijd in tweede termijn zeer
beperkt is. De reguliere spreektijd
van de heer Weisglas bijvoorbeeld is
één minuut.

De heer Blaauw (VVD): Hij mag een
minuut van mij hebben!

De voorzitter: Hoe u het onderling
wilt regelen, laat ik graag aan u over,
maar ik hoop dat u zich allen
beperkt.

D

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Op uw laatste verzoek zal ik zeker
ingaan. In telegramstijl dus.

Er is gediscussieerd over een al
dan niet vrijwel exclusieve concen–
tratie van buitenlandse politiek op
Duitsland. Ik ben blij dat hierover in
dit debat overeenstemming is
bereikt. Natuurlijk is Duitsland
belangrijk, ook politiek, maar er mag
geen sprake zijn van een te
exclusieve relatie. Ik moet zeggen dat
collega De Hoop Scheffer daarop
eerder te veel de nadruk heeft
gelegd.

De benaderïng door de minister
van de Verenigde Staten spreekt mij
eveneens aan. Het is in ons
Nederlands/Europees belang, maar
ook in hun belang. Van beide zijden
moet aan die relatie gewerkt worden.
De testcase is de vergadering
binnenkort over de GATT. Het is van
het allergrootste belang, binnen de
EG ervoor te zorgen dat een akkoord
niet door de Fransen geblokkeerd
wordt. Ik wijs daar nogmaals op.

In verband met het voormalige
Joegoslavië vraag ik de regering of
zij alstublieft principes niet te gauw
wil weggeven. Ik weet dat de
middelen beperkt zijn, ik ken haar
positie als een van de vele landen
die zich met de problemen aldaar
bemoeit. Ik vraag de regering er niet
nu al van uit te gaan dat bepaalde
zaken achterhaald zijn. Denk aan de
principes van Kopenhagen en van
Londen over etnische zuiveringen,
over andere vormen van schending
van mensenrechten, over gebieds–

uitbreiding met geweld. Dat alles
mag niet geaccepteerd worden. Ga
niet nu een fase in waarin gezegd
wordt: dat is het verleden, wij
hebben te maken met de realiteit van
vandaag. Dat is afglijden. Ik zeg het
met aarzeling, maar toch: het is
moreel verwerpelijk. Hetzelfde geldt
voor te snel opgeven van sancties.

Voorzitter! Hebben wij het over het
echte Europa als wij het hebben over
de problemen die de staatssecretaris
aanstipte? Ik bedoel de openbaar–
heid. Daarin staat Nederland alleen,
gesteund door de hele Kamer,
inclusief de fractie van de VVD. Het
is schandelijk dat Nederland daarin
alleen staat. Wij hebben het over een
democratisch en open Europa. Ik wil
en kan de staatssecretaris alleen
maar steunen in al zijn pogingen om
wat er nu op tafel ligt ten aanzien
van die beperking van de openbaar–
heid tegen te gaan. Wellicht zal
collega Van Traa op dat punt mede
namens mij een motie indienen.
Hetzelfde geldt voor het talenregime
waarover wij gesproken hebben.

Voorzitter! Ik aarzelde aan het
begin van de dag, de minister van
Buitenlandse Zaken te vragen of hij
goed geslapen had nadat hij gisteren
heilig was verklaard. Misschien moet
ik die vraag dan ook maar laten
hangen.

D

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie–
den voor hun antwoorden. De
CDA-fractie stemt in met de balans
die de minister van Buitenlandse
Zaken heeft aangebracht, toen hij
ons aan het begin van zijn betoog de
hoofdlijnen van het door hem
uitgedragen buitenlands beleid heeft
aangegeven. De balans spreekt ons
zowel aan voor Europa als voor
hetgeen de minister tot nu toe over
de NAVO heeft gezegd. Wij zullen
daarop meer uitgebreid ingaan in de
tweede termijn van het debat over
de NAVO.

In dit buitenlands beleid durft men
keuzen te maken. Dat beleid is niet
voor iedereen hetzelfde. Selectiviteit
en het maken van keuzen is ook een
element van buitenlands beleid.
Daarom wil ik nog een enkele
opmerking maken over Duitsland. Ik
zal collega Weisglas straks de
Handelingen doen toekomen met
daarin hetgeen ik vorig jaar bij de
behandeling van de begroting heb
gezegd over Ouitsland en over onze
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relaties met andere landen. Het beeld
dat hij schetste over de consistentie
van mijn opvattingen is niet correct.
Ik pleit niet voor exclusiviteit, ook
niet voor Duitsland. Dat moge
volstrekt duidelijk zijn.

Ik ben blij dat de minister, zij het
kort, is ingegaan op mijn opmerkin–
gen over het beeld van Duitsland in
Nederland. Ik vind dit met hem een
punt waaraan aandacht besteed
moet worden. Ik heb overigens van
een van mijn collega's die onderwijs
behandelt, begrepen dat wij op dit
moment Duitse leraren naar
Nederland halen, terwijl er heel veel
leraren Duits van de wachtgeldrege–
ling in Nederland gebruik maken. Dat
was slechts een opmerking terzijde.

Het drama in voormalig Joegosla–
vië is door alle collega's in verschil–
lende toonaarden verwoord. Ik
herhaal wat ik in eerste termijn heb
gezegd, namelijk dat ik van ganser
harte hoop dat de Unie haar besluit
kan uitvoeren. Ik kan misschien nog
een stapje verder gaan. De minister
sprak namelijk over het optreden van
troepen onder de vlag van de
Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties. Ik hoop dat wij niet in een
situatie zijn beland waarin wij
wederom "voor het laatst" met
geweld dreigen, ook in verband met
het begeleiden van humanitaire
transporten. Ik realiseer mij dat
daaraan een heleboel risico's
verbonden zijn en dat vele vragen
onbeantwoord zijn. Ik hoop van harte
dat hetgeen de Europese Unie nu,
naar ik van de minister heb
begrepen, unaniem heeft besloten,
dus ook met steun van bijvoorbeeld
Engeland, indien nodig kan worden
uitgevoerd. Ik hoop het van harte, al
was het alleen maar voor de vele
duizenden die dreigen dood te
vriezen of te verhongeren in dat
buitengewoon trieste deel van ons
Europa.

Ik ben blij met datgene wat de
minister heeft gezegd over de
organisatie van het departement. Ik
herhaal nog even - en daarin val ik
de minister bij - dat de discussie
over die organisatie ook voor de
CDA-fractie in de Kamer volstrekt los
staat van de vraag hoe dat politiek,
wat politieke leiding betreft, wordt
ingevuld. Ik herhaal mijn debatje met
collega Van Traa niet; onze positie is
duidelijk. Ik wens de minister sterkte
met de reorganisatie. Ik denk dat het,
als het departement van Buiten–
landse Zaken zijn coördinerende rol
wil kunnen blijven spelen, zeer

belangrijk is dat de structuur van het
departement wordt aangepast aan
datgene wat in de volgende eeuw
van het departement zal worden
gevraagd en niet meer past bij
datgene wat in de jaren vijftig en
zestig werd gevraagd. Daar ben ik
dus blij om.

Ik kijk nu even naar beide
bewindslieden omdat de staatssecre–
taris van Buitenlandse Zaken zich tot
mijn vreugde met de Kamer tot
kampioen van de openheid in Europa
heeft bekeerd. Hij was dat eigenlijk
altijd al. Verwijzend naar het
mondeling overleg van gisteren, zeg
ik nog een keer dat ik van harte hoop
dat de Europese Raad naast
problemen van werkgelegenheid en
uitbreiding ook het vreemdelingen–
en asielbeleid als hoofdpunt op de
agenda zal plaatsen. Daar zijn de
bewindslieden niet op ingegaan. Ik
vraag hun uitdrukkelijk om daar in de
interne voorbereiding in Nederland
maximale aandacht aan te besteden.
Ik substantieer dat wat door even
terug te grijpen op dat overleg.
Daarin was sprake van een
prioriteitenprogramma, een actieplan
asiel en immigratie. Gisteren waren
er nog geen documenten over
beschikbaar. Ik vraag de regering of
wij, zodra er een document over
beschikbaar is, dat kunnen krijgen,
opdat wij in het mondeling overleg,
voorafgaand aan de Europese Raad,
met de minister-president en de hier
aanwezige bewindslieden aan dat
punt aandacht kunnen besteden. Het
kan niet worden onderschat. Als dat
document over een welomlijnd
actieplan, betreffende - gelet op de
geannoteerde agenda voor de
vergadering van de Raad van
ministers van justitie en van
binnenlandse zaken - een aantal
punten op het gebied van immigratie
en asiel, krijg ik dat dus gaarne zo
tijdig toegezonden dat wij daar in de
Kamer een positie over kunnen
innemen.

Voorzitter! Met betrekking tot
Zuid-Afrika heb ik met verbazing
kennis genomen van hetgeen de
minister van Buitenlandse Zaken
heeft gezegd over het rapport-Van
Gennip en die verbazing is niet
weggenomen. Mag ik proberen om
hem wat huiswerk mee te geven, ook
voor de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking? Ik citeer uit het op 20
oktober vastgestelde verslag van het
op 16 september met beide
bewindslieden gevoerde mondeling
overleg over Zuid-Afrika: "In ieder

geval zegde hij" - dat is de heer
Pronk - "toe, het rapport van de
missie van de directeuren van de
wetenschappelijke bureaus van de
politieke partijen, voorzien van het
oordeel van de regering, direct door
te sturen naar de Kamer. Ik vraag de
minister van Buitenlandse Zaken dus
om ervoor te zorgen dat dit direct,
voorzien van het politieke oordeel
van de regering, aan de Kamer wordt
toegestuurd. Ik begrijp best dat een
politieke partij op een bepaald
moment moet zeggen of zij de
faciliteiten heeft om iets te doen,
maar ik hecht zeer aan het primaat
van deze Kamer voor het geven van
het politieke oordeel over het
rapport-Van Gennip. Ik vraag de
bewindslieden dus om hun, zojuist
door mij geciteerde toezegging in het
mondeling overleg gestand te doen.
Wij moeten rijkelijk voor het
kerstreces, dus maximaal over twee
weken, hier een debat met de
regering kunnen voeren over
Zuid-Afrika. Als wij daar pas na het
reces mee beginnen, zijn de
verkiezingen zo dichtbij dat je het
verder wat mij betreft wel kunt
vergeten. Ik doe derhalve een
klemmend beroep op de regering."

Voorzitter! Collega Weisglas heeft
al gesproken over openheid. Ik sluit
mij daar kortheidshalve bij aan. Wij
hebben ook geenszins een conflict
met de regering in de "jubi"-pijler
van Justitie en Binnenlandse Zaken.
Dat is op zichzelf overigens een
vreselijk woord.

Ik sluit af met het punt van de taal.
Ik ben trots op de Nederlandse taal
en de Nederlandse cultuur. Dat zeg ik
zonder omwegen. Ik vind dat er niets
mis mee is om dat hier en ook
binnen de Gemeenschap uit te
dragen. Waarom heb ik gisteren
gezegd wat ik gezegd heb over de
beslissing van de Europese Raad?
Ook de staatssecretaris heeft zojuist
gezegd dat hij die beslissing betreurt.
De positie van het Nederlands is nu
verzwakt; zonder enige twijfel zal
binnen de Unie op heel korte termijn
een discussie volgen bij het praten
over de uitbreiding. Dan kom je voor
de vraag te staan of je het met een
X-aantal talen kunt doen, nog veel
meer dan het aantal talen dat op dit
moment wordt gebruikt. Dan is de
positie van het Nederlands toch echt
aanzienlijk verzwakt. Ik vind dat niet
goed Ik realiseer mij wel dat, als er
wordt gesproken over het terug–
draaien van besluiten, de politieke
gevolgen daarvan moeten worden
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afgewogen. Wij zullen in de fractie
van het CDA die afweging maken en
onze opvatting tegenover die van de
staatssecretaris zetten. Ik vind het
niet goed, zoals het is gegaan, en ik
hoop dat een modus kan worden
gevonden om de positie van het
Nederlands maximaal te houden.

Nogmaals, voorzitter, met
genoegen heb ik naar de antwoorden
van de bewindslieden geluisterd. Het
debat met hen heb ik met veel
plezier gevoerd.

D

De heer Eisma (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoorden. Wij moeten,
sprekend over een makelaarsrol voor
Nederland in de diplomatie,
proberen om niet in een soort
woordenspel verstrikt te raken.
Natuurlijk is een zo breed mogelijk
bilateraal diplomatiek contact nodig.
Ik heb willen zeggen dat het
bevorderen van de toenadering van
grote landen, als dat nodig is, een
taak voor de Nederlandse diplomatie
zou kunnen zijn. Men moet niet
schromen om die makelaarsfunctie
toe te passen als dat nodig blijkt te
zijn. Bovendien moet worden
vermeden dat Nederland met andere
kleinere landen meewerkt aan een
soort blokvorming in Europa, zodat
kleinere landen tegenover grotere
landen komen te staan, bijvoorbeeld
tegenover de as Bonn-Parijs. Immers,
zonder de eensgezindheid bij grotere
landen zal de vooruitgang op het
terrein van de Europese eenwording
niet zo snel gaan als wij met z'n allen
verlangen.

Ik hoop dat men het niet erg vindt
dat wij niet verder gaan met het
uitwisselen van argumenten met
betrekking tot de kwestie van het
beroeps consulaat-generaal in
Frankfurt. Duidelijk is dat een
overgrote kamermeerderheid tegen
sluiting van die post is, óók nadat
hieraan verschillende MO's zijn
gewijd.

Voorzitter! Ik vind het jammer dat
de bewindslieden niet nu al een
poging willen wagen om, gelet op
het feit dat de Unie in 1995 met een
derde van de huidige omvang
toeneemt, voorstellen te ontwikkelen
voor een doelmatig functioneren. Ik
doel op voorstellen waarvoor geen
verdragswijziging nodig zal zijn. Ik
verwijs in dit verband naar de
resolutie van het Europees Parlement
of wil de staatssecretaris dit

Parlement, waarvan hij straks lid zal
worden, negeren? In de bedoelde
resolutie wordt gesteld dat, als niet
aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan, er niet zal worden
meegewerkt aan uitbreiding van de
Gemeenschap. Hoe komen wij nu uit
dit probleem? Of steken wij de kop in
het zand en wachten wij af?

Over de door mij gevraagde steun
aan de Dalai Lama voor het doel dat
ik in eerste termijn heb geschetst,
heeft de minister gezegd dat hij zich
hierop zal beraden. Ik verwacht van
de minister dat ik hierop binnenkort
een reactie zal krijgen en wijs erop
dat Denemarken en de Verenigde
Staten ons land bij deze hulp al zijn
voorgegaan. Misschien kan de
minister dit bij zijn overweging
betrekken.

Minister Kooijmans Waarop doelt u
nu precies?

De heer Eisma (D66): Gisteren heb ik
gevraagd om de Dalai Lama te
steunen opdat kan worden voorzien
in de steeds groeiende behoefte aan
informatie over de kwestie Tibet. Met
dit doel is al een financiële bijdrage
gegeven door de door mij genoemde
landen.

Voorzitter! Geen antwoord heb ik
gekregen op mijn vraag over de
houding van staatssecretaris Kosto
en mevrouw d'Ancona die vorige
week vrijdag in Athene in het kader
van de Raad van Europa optraden. Ik
doelde bij het stellen van die vraag
op het afwijzen van het in Athene
gedane voorstel om tot een
gemeenschappelijke verantwoorde–
lijkheid voor het opnemen van
vluchtelingen in Europa te komen.
Waarom heeft Nederland zich daar
afzijdig van gehouden?

Ik ben erg bang dat het aangaan
van diplomatieke betrekkingen onder
de naam FYROM, dus niet onder de
naam Macedonië, door Griekenland
zal worden gezien als ondersteuning
van zijn positie. Daarom dien ik een
motie in, voorzitter.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat escalatie van het
conflict in het voormalig Joegoslavië
moet worden voorkomen;

verzoekt de regering tezamen met
een aantal andere Europese
Unie-landen diplomatieke betrekkin–
gen onder de naam Macedonië aan
te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Eisma. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 37 (23400-V).

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik
vind het verder toch een verworven–
heid van dit debat dat de minister
van Buitenlandse Zaken heeft gezegd
dat de regering uit de affaire-Braks
de lering heeft getrokken dat er nooit
meer een kandidaat moet worden
voorgesteld als die niet de enige is in
het blok van het Europa van de
twaalf, straks het Europa van de
zestien.

Ten slotte verzoek ik de minister,
nog even in te gaan op de vraag
over de rapportage over de
mensenrechten. Het is mogelijk dat
die beantwoord is bij zijn reactie op
een vraag van de heer Van Traa,
maar ik heb het antwoord gemist. Ik
heb geduid op de ommekeer die ik
bij deze minister had verwacht ten
opzichte van zijn voorganger, die
zo'n rapportage niet wilde leveren.

D

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Ik dank de bewindslieden voor hun
soms zeer uitvoerige antwoorden.
Het is belangrijk om in dit debat vast
te stellen dat de Europese richting
van de Nederlandse buitenlandse
politiek nu door de meerderheid van
de Kamer ondersteund wordt, in feite
ook door een partij als de VVD, en
dat wij er ook min of meer overeen–
stemming over kunnen bereiken dat
landen als Frankrijk en Duitsland bij
het aangaan van politieke betrekkin–
gen het belangrijkst zijn. Daarmee
gaan wij duidelijk naar het hart van
die zeer moeilijke Europese
samenwerking. En dit betekent
natuurlijk niet dat wij geen goede
banden met de Verenigde Staten
zouden behoeven te onderhouden,
maar de weerbarstigste en belang–
rijkste opgave ligt midden in Europa.
Niemand heeft ook meer gesproken
over de speciale relatie die bijvoor–
beeld Engeland en Amerika via de
Atlantische poot zouden hebben.
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Wat Oost-Europa betreft is de
regering niet echt ingegaan op mijn
pleidooi voor een duidelijke
versnelling van de toegang tot de
markt, als ordenend element in de
betrekkingen met specifieke
Oosteuropese landen. Bij de
behandeling van het onderdeel
NAVO komen wij er nog op terug,
want het heeft te maken met
stabiliteit en veiligheid, hoezeer wij
ook onderscheid zouden willen
aanbrengen in de betrekkingen met
Oosteuropese landen.

Ik ben er heel blij mee dat collega
De Hoop Scheffer de heer Pronk een
uitstekende minister heeft genoemd
en dat er bevestigd is dat het beleid
van dit kabinet op het gebied van
Ontwikkelingssamenwerking en
Buitenlandse Zaken goed is. Dat is
nu in ieder geval duidelijk.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
U trok het in twijfel.

De heer Van Traa (PvdA): Ik dacht
dat het steeds maar zeggen dat er
een minister zou moeten verdwijnen,
wel eens iets met de heer Pronk te
maken zou kunnen hebben, maar ik
heb geconstateerd dat dit niet zo is.
Dat vind ik heel goed.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik heb dat ook nooit gezegd. U moet
er nu niet opnieuw over beginnen,
want geen enkele vertegenwoordiger
van de CDA-fractie heeft dat gezegd.
Als u dit nog een keer wilde horen,
dan is dat nu gelukt.

De heer Weisglas (VVD): Daar kan ik
van getuigen, voorzitter!

De heer Van Traa (PvdA): De heren
springen ineens op; dat is goed, dat
is duidelijk, want alle vragen als
"Van wie was de nota Een wereld
van verschil?", "Was dat wel
kabinetsbeleid?" en "Waar stond de
minister?", konden ons een andere
indruk geven. Goed, dit punt is
afgehandeld.

Dan Joegoslavië. Ik denk dat wij
allen moeten beseffen dat wij
trachten, daar een oplossing te
vinden voor de menselijke ellende en
dat wij daarbij veel principes
overboord zetten. Wij hebben nog
geen antwoord op de vraag hoe ver
dat kan gaan. Of zijn wij in feite al
zover gegaan als wij kunnen gaan?
Gelukkig heeft de minister zijn
beoordeling teruggenomen dat
Servië als het ware beloond zou

moeten worden voor positieve
stappen. Zo had ik hem even
begrepen. Zo'n beloning kan niet de
bedoeling zijn. Het kan niet zo zijn
dat mensen zeggen: van wat wij
illegaal bezet hebben, mogen jullie
iets terug hebben. De minister zou
mij verplichten als hij in tweede
termijn nog de vraag beantwoordt
onder wiens verantwoordelijkheid dit
gebeurt en hoe het verder gaat.
Gebeurt het onder de verantwoorde–
lijkheid van Owen en Stoltenberg of
onder de verantwoordelijkheid van
de Europese Gemeenschap? Daar
moet duidelijkheid over komen, ook
ten opzichte van de Verenigde
Staten.

De hele kwestie met betrekking tot
Bosnië brengt mij toch tot een punt
dat ik als grootste kritiekpunt zie,
naast overigens alle waardering.
Hoewel velen hebben gesproken
over fort Europa en de problemen
van vluchtelingen en het asiel, is het
gek dat er toch zo weinig terugkomt
als wij de hele begrotings–
behandeling afkaarten. En dat terwijl
het niet alleen een van de grootste
menselijke problemen, juridische
problemen en opvangproblemen in
Nederland is, maar ook een van de
grootste buitenlandse problemen. In
zekere zin zal de minister van
Buitenlandse Zaken, met zijn
achtergrond, de eerste zijn om dat
toe te geven. Toch vinden wij geen
vorm waarin het Europese
besluitvormingscircus die punten
werkelijk tot politieke overeenstem–
ming kan leiden, bijvoorbeeld als het
gaat om de vraag hoe wij op een
eerlijke wijze de vluchtelingen uit
Bosnië kunnen verdelen in heel
Europa. Die vraag zal moeten
worden beantwoord. Daarom heeft
het mij bevreemd dat de Neder–
landse regering in Athene een
desbetreffende motie van Duitse kant
niet heeft gesteund.

De heer Van Ojik (Groen Links): De
heer Van Traa wil graag dat debat
aangaan. Ik ben het met hem eens
dat het een heel belangrijk debat is.
Daarom stel ik hem op dit punt een
vraag. Nederland heeft niet alleen
het Duitse initiatief in Athene niet
gesteund, maar het heeft ook iets
wèl gedaan. Nederland heeft bij
monde van staatssecretaris Kosto
namelijk voorgesteld om asielzoekers
terug te sturen naar het land van
eerste opvang en hen daar te laten
afwachten of het verzoek om asiel
positief wordt gehonoreerd. Is dat

het soort bijdragen aan het debat
waar de heer Van Traa op doelt?

De heer Van Traa (PvdA): Nee, ik
doel er vooral op dat er in de
Europese Raad een duidelijke
verdeelsleutel en verdelings–
verantwoordelijkheid moet komen
tussen de Europese landen, en wel
over de vluchtelingen die wij in ieder
geval hier moeten opvangen. Dat
staat los van het punt dat de heer
Van Ojik noemt.

De heer Van Ojik (Groen Links):
Maar als ik de heer Kosto goed
begrepen heb, heeft hij gezegd: wij
moeten de mensen niet hier
opvangen, wij moeten de mensen
daar in de buurt laten en dan kunnen
wij in de tussentijd hier kijken of wij
een asielaanvrage kunnen honore–
ren. Dan vangen wij hier helemaal
geen mensen op. Dat is toch de
portee van het voorstel van de
staatssecretaris?

De heer Van Traa (PvdA): Voor zover
ik dat in de krant heb gezien, kan ik
dat er niet uit opmaken. Naar mijn
mening kan het in ieder geval niet
betekenen dat wij voor mensen die
eenmaal hier zijn, hier het verzoek
niet zouden moeten behandelen. Dat
is nu echter niet aan de orde.

De heer Van Ojik (Groen Links): Het
gaat natuurlijk om mensen die nog
nièt hier zijn. Het gaat om mensen
die hierheen willen komen. Dat is de
bijdrage aan de oplossing, begrijp ik.
Maar goed, ik zal het straks ook aan
de bewindslieden vragen.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Nog twee punten. Wat Zuid-Afrika
betreft sluit ik mij aan bij de
opmerkingen van de heer De Hoop
Scheffer.

Wat Europa betreft heb ik met
enkele collega's een motie voorbe–
reid. Wij vinden namelijk dat er ook
in het openbaar een duidelijk
standpunt door Nederland gegeven
moet worden.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien het grote belang van
openbaarheid en democratische
controle ten aanzien van alle pijlers
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Voorzitter

van het Verdrag van Maastricht;

overwegende, dat een Reglement
van orde voor de Raad van Ministers
van de Unie dreigt te worden
aangenomen dat democratische
controle door de Nederlandse
Staten-Generaal, zoals voorzien in de
Goedkeuringswet van het Verdrag
van Maastricht, onmogelijk maakt;

verzoekt de regering zowel in de
komende Algemene Raad als de
Europese Raad met alle middelen te
verhinderen dat democratische
controle door de Nederlandse
Staten-Generaal van ontwerp–
besluiten van de inter–
gouvernementele pijlers van
Maastricht onmogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van Traa,
De Hoop Scheffer, Weisglas, Eisma,
Van der Vlies, E. van Middelkoop,
Leerling en Van Ojik.

Zij krijgt nr. 38 (23400-V)

De heer Van Traa (PvdA): De
mirvster is ook niet meer teruggeko–
men op de mogelijkheid van
politieke partijen om in het kader van
de subsidieregeling voor politieke
partijen in Oost-Europa ook in
Joegoslavië en de voormalige
Sovjet-Unie te werken. Daarom stel
ik de volgende motie voor. Ik ben mij
ervan bewust dat de verantwoorde–
lijkheid hiervoor gedeeld wordt met
de minister van Binnenlandse Zaken.
De totale verantwoordelijkheid van
het Matra-gedeelte komt echter bij
de minister van Buitenlandse Zaken
en daarom dien ik de motie hier in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het kader van
het Matra-project voor maatschappe–
lijke transformatie in Midden– en
Oost-Europa een subsidieregeling
voor politieke partijen is opgenomen;

voorts overwegende, dat het
ministerie van Buitenlandse Zaken
verantwoordelijk is voor de
algemene coördinatie van het
Matra-programma;

van mening, dat steunverlening aan
politieke partijen in de landen van de
voormalige Sovjet-Unie en het
voormalige Joegoslavië van groot
belang kan zijn voor het
democratiseringsproces in deze
landen;

verzoekt de regering het mogelijk te
maken dat bovengenoemde landen
opgenomen worden in de subsidie–
regeling voor politieke partijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van Traa,
Weisglas, De Hoop Scheffer, Eisma
en Van Ojik.

Zij krijgt nr. 39 (23400-V).

De heer Van Ojik (Groen Links):
Voorzitter! Ook ik dank beide
bewindslieden voor hun beantwoor–
ding. Ik ben blij met de aankondiging
dat minister van Buitenlandse Zaken
een aantal landen in sub-Sahara–
Afrika gaat bezoeken. Dat is
belangrijk voor het buitenlands
beleid.

Ik ben ook blij met de toezegging
van de minister van Buitenlandse
Zaken aan de heer Van Traa, te
komen tot een jaarlijkse beleidsma–
tige rapportage over de mensenrech–
ten. In mijn eerste termijn heb ik vrij
uitgebreid gesproken over de
noodzaak van consistentie en het
vermijden van de indruk van
willekeur in het mensenrechten–
beleid. Ik denk dat zo'n beleidsma–
tige rapportage daaraan een
belangrijke bijdrage kan leveren.

De minister is niet meer ingegaan
op het belang van de uitkomst van
de conferentie van Wenen. Ik weet
dat hij in grote tijdnood zat,
voorzitter. Het kan ook zijn dat een
deel van die vragen nog schriftelijk
wordt beantwoord. Ik zou het echter
op prijs stellen, als de minister
daarover in tweede termijn een paar
algemene opmerkingen wil maken.

Wat Indonesië betreft, heb ik niet
in twijfel willen trekken dat de
minister van Buitenlandse Zaken in
zijn contacten met zijn ambtgenoot
de kwestie van de mensenrechten
regelmatig en uitgebreid aan de orde
stelt. Wij hebben gisteren uitgebreid
over ontschotting gesproken. Daarbij
hoort naar mijn mening ook dat in
alle andere contacten met Indonesië
de kwestie van de mensenrechten

aan de orde wordt gesteld. Ik wijs in
dit verband op de samenwerking op
het gebied van defensiematerieel, op
het bezoek van de minister van
Onderwijs, de bezoeken van de
staatssecretaris van Economische
Zaken en het recente bezoek van de
minister van Financiën.

Wat Turkije betreft, hebben wij
vastgesteld dat het CVSE-spoor is
feite doodgelopen is. De minister
stelde dat er een mogelijkheid is om
vanuit de VN-commissie voor de
mensenrechten een rapporteur voor
dat gebied te benoemen. Ik hoop en
ik ga ervan uit, gelet op wat de
minister heeft gezegd, dat Nederland
zich daarvoor in januari, in de
vergadering van de
VN-mensenrechtencommissie, sterk
wil maken. Anders komen wij daar
zeker nog over te spreken.

Voorzitter! Dan kom ik bij de
kwestie van de openbaarheid. Ook
mijn fractie steunt de motie die de
heer Van Traa zojuist heeft inge–
diend. Ik wil er nog slechts één
opmerking over maken. Toen vorige
week in deze Kamer het debat over
Schengen werd gevoerd, zei de
staatssecretaris: ik neem aan dat
daaraan een begroting ten grondslag
ligt, maar ik moet eerlijk bekennen
dat ik deze ook niet heb gezien. Met
"daaraan" bedoelde hij Schengen.
Dit bracht mijn fractie op het idee dat
de kwestie van openheid ook naar
deze Kamer toe speelt. Het zou dan
wellicht aan te bevelen zijn om de
begrotingen, die ongetwijfeld ook ten
grondslag liggen aan die nieuwe
pijlers van het gemeenschappelijk
buitenlands beleid en veiligheids–
beleid en de "jubi"-pijler, ook in deze
Kamer apart te bespreken. Ik vraag
de staatssecretaris, hierop een
reactie te geven.

Ik sluit mij aan bij de vragen die
zijn gesteld naar aanleiding van het
Nederlands optreden in de vergade–
ring in Athene. Zoals ik al zei, heeft
Nederland daar niet alleen iets niet
gedaan. Nederland heeft bij monde
van de staatssecretaris van Justitie
ook een oplossing bepleit. Hoe die
oplossing er precies uitziet, weet ik
niet. Er zijn kranteberichten over
terugkeer naar het land van
herkomst. Er zijn kranteberichten
over terugkeer naar het land van
eerste opvang en er zijn krantebe–
richten over opvang in de regio. De
staatssecretaris van Justitie heeft in
ieder geval een suggestie gedaan
voor een in zijn ogen adequate
bijdrage aan een oplossing van het
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Van Ojik

asielvraagstuk. Ik wil staatssecretaris
Dankert vragen wat daar precies
namens Nederland is voorgesteld.
Hoe moeten wij daar tegenaan
kijken?

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag
beide bewindslieden dank zeggen
voor hun beantwoording. Gelet op
de mij resterende spreektijd zal ik
slechts nog kort op enkele punten
ingaan. Ik hoop dat de bewindslieden
daar begrip voor hebben.

Veel onderdelen van de beschou–
wingen van de minister hebben mij
aangesproken. Het is vaak moeilijk
om op internationaal niveau
beïnvloedend bezig te zijn, uiteraard
in positieve zin en vanuit eigen
doelstellingen. Je moet dan al gauw
tevreden zijn met kleine stapjes. Ik
wens de minister daarbij heel veel
succes.

Ik begin met oud-Joegoslavië en
de humanitaire hulp. Aanstaande
maandag vindt er beraad plaats in
bredere context. Ik hoop dat een
maximale inspanning geleverd kan
worden, eventueel met voorbijzien
aan eerder overeengekomen
afspraken en principes, om nog voor
de winter tot adequate oplossingen
te komen.

Wat de Europese politieke en
bestuurlijke infrastructuur betreft heb
ik in eerste termijn gezegd - ik heb
het al vaker gezegd - dat de neuzen
eindelijk eens in één richting zouden
moeten staan. Te vaak is het een
toonbeeld van machteloosheid in
plaats van gezag, overtuigingskracht
en daadkracht. Het heeft ook
consequenties voor de relaties met
andere landen en de manier van
kijken naar ons door de Verenigde
Staten en andere landen.

Voorzitter! Ik heb met belangstel–
ling kennis genomen van de
mededeling van de minister dat een
nieuw akkoord tussen Israël en de
EG nog voor het einde van het jaar
ondertekend zal worden. Dat lijkt mij
een positief signaal naar Israël toe.
Israël verdient dat en heeft het ook
nodig.

Er tekenen zich gelukkig en
eindelijk nieuwe mogelijkheden af
voor Zuid-Afrika. Ik heb nog wel wat
reserves als het gaat om bijdragen
aan politieke partijen. In feitelijke zin
wil ik mij graag aansluiten bij wat
collega De Hoop Scheffer op dit punt

heeft gevraagd. Er moet zorgvuldig
naar gekeken worden.

Wat de openheid en doorzichtig–
heid betreft van de besluitvorming
op Europees niveau sluit ik mij aan
bij wat daarover is gezegd. Er is ook
een motie over ingediend, die ik
mede mocht ondertekenen.

Tot slot kom ik te spreken over het
feit dat het Nederlands niet als
werktaal geldt bij het Merkenbureau.
De staatssecretaris zei dat de
bedrijven die daar een merk
deponeren dan wel zich tegen een
daar gedeponeerd merk hebben te
verdedigen, in het algemeen de
voertalen, de werktalen die zijn
overeengekomen, wel machtig zullen
zijn respectievelijk tot hun hand
kunnen nemen. Er is echter een meer
principieel punt aan de orde. Het
Nederlands raakt, althans in de
praktijk, op deze manier onderge–
schikt aan die vijf werktalen. Dit is
een precedent en zulks zou niet
kunnen gebeuren, want er zou
sprake zijn van gelijkberechtiging van
de talen van alle lidstaten van de
Europese Gemeenschap. Daarom
heb ik de motie die op dit punt zal
worden ingediend, medeonderte–
kend.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ook ik dank beide
bewindslieden voor de gegeven
antwoorden. De heer De Hoop
Scheffer heeft vorig jaar en dit jaar
van de relatie met Duitsland een
centraal thema gemaakt. Ik vind dat
hij volgend jaar maar een ander
thema moet zien te vinden. Naar
mijn mening is dit onderwerp nu
uitputtend besproken. De minister is
hierover ook volstrekt duidelijk
geweest: Duitsland is belangrijk,
maar een al te exclusieve relatie is
niet nodig en ook niet gewenst.

Voorzitter! Ik wil graag nog op een
tweetal punten terugkomen. Ik heb
de minister erop gewezen, dat de
voorbereiding van en de parlemen–
taire en vooral de buitenparlemen–
taire betrokkenheid bij de totstandko–
ming van thema's inzake een
gemeenschappelijk optreden in het
kader van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid
beter in het oog moeten worden
gehouden. Het kan en mag niet zo
zijn, dat dit soort zaken alleen
geregeld wordt in de gesloten
vergaderruimte van de Europese
Raad. De minister - en wij zijn dat

ook - is erbij gebaat, dat over dit
soort vitale zaken van buitenlands
beleid in dit huis, maar ook
daarbuiten, discussies plaatsvinden.
Daarmee kun je intellectueel, maar
zeker ook politiek, winst boeken.
Daarom moet je die discussies
activeren. Ik vraag daarom de
minister naar wegen te zoeken
waarlangs dit mogelijk is.

Vervolgens wil ik iets zeggen over
de CVSE. In mijn eerste termijn heb
ik gesproken over de verder
codificatie van het gehele CVSE–
gebeuren, wat daar ook van terecht
mag komen. Er zal een CVSE–
ministerraad worden gehouden. Ik
vraag de minister ons na afloop van
de vergadering van die Raad een
overzicht te doen toekomen van het
gehele instrumentarium dat in de
laatste jaren op dit gebied is
ontwikkeld. De minister is daar vaak
aan gebonden en wij kunnen hem
daarop aanspreken. Daarom zou ik
het goed vinden als dit onderdeel
van het buitenlands beleid voor de
Kamer beter in beeld werd gebracht.

Dan wil ik iets zeggen over de
opmerkingen van de staatssecretaris.
Sprekend over het thema transparan–
tie zei hij, dat hij soms de indruk
kreeg dat nu naar het tegendeel
wordt gestreefd van wat het volk in
Birmingham en Edinburgh is
voorgehouden. Voorzitter! Soms
betreur ik het dat ik statutair en op
grond van al mijn overtuigingen een
fatsoenlijk politicus wil zijn. Dit is
zo'n moment. Daarom volsta ik met
de uitroep: schandelijk! De staatsse–
cretaris mag deze opmerking
doorgeven aan zijn collega's. Hij
hoeft zich namelijk niet in eerste
instantie aangesproken te voelen.
Verder verwijs ik naar de motie van
de heer Van Traa, die ik heb
medeondertekend.

Zeer teleurgesteld was ik over de
verantwoording van de staatssecreta–
ris voor de besluitvorming ten
aanzien van het Merkenbureau. De
eerste blunder is natuurlijk begaan
door de minister-president. Akkoord!
Maar de wijze van beantwoording
door de staatssecretaris, de
eerstverantwoordelijke voor het
buitenlands cultureel beleid, was
voor mij ronduit deprimerend. Ik
meen dat hij een politieke peppil
nodig heeft en die wil ik hem
toedienen in de vorm van de
volgende motie.
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Van Middelkoop

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de besluitvorming over het
talenregime bij het Europees
Merkenbureau;

spreekt haar teleurstelling uit over
het besluit van de Europese Raad,
waarbij uitsluitend het Frans, Duits,
Engels, Italiaans en Spaans zijn
aangewezen als werktalen;

verzoekt de regering alle mogelijke
middelen te benutten om een
volledige gelijkberechtiging van alle
officiële talen van de EG te bewerk–
stelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden E. van
Middelkoop, Weisglas, Van Traa, De
Hoop Scheffer, Van der Vlies, Van
Ojik en Eisma.

Zij krijgt nr. 40 (23400-V).

D

Minister Kooijmans Voorzitter! Een
aantal geachte afgevaardigden heeft
geslapen... pardon, gesproken, ik
vergis me!

De heer Van Traa (PvdA): Welke
leden hebben zitten slapen,
voorzitter? Misschien is de slaap ons
allemaal overvallen.

De heer Valk (PvdA): En wanneer
heeft men zitten slapen?

Minister Kooijmans Waarschijnlijk
overkwam dit mij.

Voorzitter! De heer Weisglas heeft
een beroep op mij gedaan en mij
daarbij gevraagd de principes niet te
gauw overboord te zetten. Hij kan
ervan overtuigd zijn, dat ik die raad
ter harte neem. Er zitten in het
akkoord een aantal zaken die wellicht
op korte termijn niet geheel te
verwezenlijken zijn, maar waarvan ik
vind dat er zoveel mogelijk aan moet
worden vastgehouden. Ik denk aan
de terugkeer van mensen naar de
plaats vanwaar zij verjaagd zijn. In
feite is dit de ontkenning van het
principe van etnische schoonmaak. Ik
denk ook aan elementen als het
toezien op de naleving van mensen–

rechten. Dat zullen de seinen van
hoop moeten zijn die wij in welke
overeenkomst dan ook moeten
vasthouden om te voorkomen dat
zich een fait accompli voor eeuwig
voordoet.

De heer De Hoop Scheffer heeft
gezegd dat hij hoopt dat de Europese
Unie nu stevige knieën heeft. Het
belang van de politieke uitspraak
vind ik dat alle twaalf de mogelijk–
heid opengehouden hebben. Heel
nadrukkelijk wil ik zeggen dat het
niet de twaalf zijn die bepalen of het
gebeurt. Het is een besluit van de
commandant van UNPROFOR. Heel
belangrijk is de houding van de
partijen die troepen in het veld
hebben. Ik vind dit een belangrijke
stap.

De heer Van Traa heeft gezegd dat
hij blij was dat ik teruggenomen heb
als zou het opheffen van sancties
een beloning zijn voor positief
gedrag. Zo heb ik het niet gezegd.
Als het zo overgekomen is, is het in
ieder geval niet zo bedoeld. Wat ik
bedoeld heb te zeggen is dat
sancties zijn ingesteld om een
bepaalde reden. Als men terugkeert
tot een gedrag dat overeenstemt met
datgene wat de internationale
gemeenschap heeft opgelegd, dan
gaat de mogelijkheid ontstaan om de
reactie van de gemeenschap op die
daden weg te nemen. Dat is het
beginsel van sancties. Dat heeft niets
te maken met beloning voor positief
gedrag. Het is het wegnemen van
een strafmaatregel die gesteld is op
negatief gedrag.

De heer Van Traa (PvdA): Dat
negatieve gedrag is met datgene wat
voorgesteld wordt, helemaal niet
opgeheven.

Minister Kooijmans: Vandaar ook
dat gesproken wordt over graduele
schorsing van de sancties.

De geachte afgevaardigde de heer
Van Traa heeft gevraagd onder wiens
verantwoordelijkheid het na
maandag verder gaat. Ik heb
geprobeerd duidelijk te maken dat
maandag niet een fase is in een
onderhandelingsproces. Het is een
beroep van de Europese Unie op alle
betrokken partijen om de humani–
taire hulp te herstellen en met elkaar
te proberen een politieke oplossing
te vinden. Als dat voorbij is, dan gaat
het proces door onder verantwoorde–
lijkheid van het Steering committee
van de London conference door VN

en twaalf aangewezen onderhande–
laars.

Er is door de heer Eisma een
motie ingediend over Macedonië. Als
Macedonië wordt erkend onder de
naam FYROM, dan zal dat door
Griekenland als een ondersteuning
van het beleid worden gezien, aldus
de heer Eisma. Ik kan hem verzeke–
ren dat het aanknopen van diploma–
tieke betrekkingen ternauwernood
door Griekenland als een steun voor
het beleid wordt gepresenteerd en
geafficheerd. Ik zou het pas echt het
geven aan Athene van een argument
voor een morele overwinning
vinden, als een gedeelte van de
twaalf diplomatieke betrekkingen zou
aanknopen onder de naam FYROM
en een ander gedeelte onder naam
Macedonië. Dan zou men pas
oprecht verheugd zijn in Athene. Om
die reden moet ik aanvaarding van
de motie in deze vorm afraden.

Voorzitter! Wat Zuid-Afrika betreft,
heb ik in eerste termijn al toegezegd
dat ik onmiddellijk met collega Pronk
in overleg zal treden en dat ik hem
ook zal herinneren aan datgene wat
in het verslag van het mondeling
overleg is neergelegd.

Ik kom dan op de ondersteuning
van politieke partijen in Oost-Europa.
Ik heb in antwoord op een van de
schriftelijke vragen meegedeeld dat
dit na de instelling van het Matra–
programma na 1 januari nader
bekeken kan worden. Natuurlijk ben
ik bereid om in de geest van de
motie ter zake te handelen. Ik kan
daarom ook geen enkel bezwaar
tegen die motie aanvoeren.

De heer Van Ojik heeft gevraagd of
ik nog iets kan zeggen over de vraag
op welke manier de benoeming van
een Hoge commissaris voor de
mensenrechten kan worden
verwezenlijkt. Op dit moment is er
druk overleg gaande in New York. Ik
kan zeggen dat dit geen gemakkelijk
overleg is. Degenen die in Wenen,
alhoewel zij met de consensus zijn
meegegaan, toch duidelijk hebben
gemaakt dat zij een dergelijke
functionaris liever niet zouden zien,
zijn op dit moment natuurlijk ook
nog bezig om te proberen, de zaak te
vertragen. In werkgroepverband
wordt onderhandeld om tot een
vergelijk te komen. De landen van de
Europese Unie spelen daar als twaalf
een belangrijke rol in, ook als
aanjagende motor om dit tot een
goed einde te brengen.

De heer Van der Vlies heeft zijn
vreugde uitgesproken over het feit
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dat er schot zit in de onderhandelin–
gen met Israël. Misschien heeft hij
mij verkeerd verstaan of heb ik het
verkeerd uitgelegd: het
onderhandelingsmandaat - wat
daarin voorkomt, is bepalend - is
van het grootste belang voor wat er
uiteindelijk uitkomt. Dat moet voor
eind 1993 worden vastgesteld. Als
daar overeenstemming over is
bereikt, gaat het verder betrekkelijk
vlot. Het is de bedoeling dat in 1994
de overeenkomst wordt getekend en
dat deze dan ook hopelijk snel in
werking zal treden. Het is echter het
mandaat dat voor eind 1993 moet
worden vastgesteld.

De heer Eisma heeft nog een
vraag gesteld over de landen–
rapportage. Toen ik de heer Van Traa
beantwoordde, heb ik impliciet ook
zijn vraag beantwoord door te
zeggen: liever niet in de begroting. Ik
doe het veel liever thematisch of
naar aanleiding van de situatie in
bepaalde landen door periodieke
rapportage. Wanneer het in de
begroting is vastgelegd, is het zo op
één moment vastgevroren. Het is
naar mijn overtuiging veel vrucht–
baarder om aan de hand van
deelrapportages direct overleg te
voeren met de Kamer. Als het in de
begroting staat, is het de vraag
wanneer je eindelijk aan het overleg
over die specifieke punten toekomt.

Voorzitter! De heer Van Middel–
koop heeft gevraagd of het nu zo
moet met de voorbereiding van de
gemeenschappelijke acties van het
GBVB en of het parlement daar ook
nog over mee mag praten. Het lijkt
mij een heel normale zaak dat,
wanneer aan de hand van de
geannoteerde agenda duidelijk is wat
tot gemeenschappelijke actie wordt
verklaard, daarover van tevoren
overleg met de Kamer plaatsvindt. Ik
ben niet bij het vooroverleg over de
Europese Raad geweest. Ik weet dus
ook niet of dat toen ter sprake is
geweest.

Ik kom op de vraag van de heer
Van Middelkoop over de informatie–
verschaffing over de CVSE. Ik ben
gaarne bereid om daaraan tegemoet
te komen, al weet ik op dit moment
niet wat ik toezeg en hoeveel
informatie dat betekent. De heer Van
Middelkoop doet het voorkomen
alsof het om een enorme hoeveel–
heid informatie en afspraken gaat. Ik
ben in ieder geval gaarne bereid
eraan mee te werken dat de Kamer
een zo volledig mogelijk inzicht krijgt

in al hetgeen de afgelopen jaren ter
zake is overeengekomen.

Vervolgens kom ik te spreken over
Athene en de quoteringskwestie.
Aangezien ik op dit punt niet geheel
op de hoogte ben, zal ik een en
ander bij de heer Kosto trachten na
te gaan. Naar ik heb begrepen, is er
in Athene een discussie geweest
over de quotering van de vluchtelin–
gen die nu in Europa zijn over de
verschillende landen en over de
vraag of het gewenst was om vanuit
het land van herkomst afspraken te
maken over wie de personen die niet
in het betrokken land kunnen blijven,
zal opvangen. Nogmaals, ik ben niet
volledig ingelicht. Ik beloof de Kamer
dat ik collega Kosto zal vragen hierin
een duidelijk inzicht te verschaffen.

De heer Van Traa (PvdA): Belangrij–
ker in dit verband is mijns inziens de
vraag van collega De Hoop Scheffer
en mijzelf of de regering niet alleen
op papier een zaak wil maken van de
asielkwestie en met name het aspect
van de verdeling binnen de Europese
landen. Wij vragen de regering om
er op de komende Europese Raad
ook daadwerkelijk tijd en energie in
te steken. Naar mijn mening is dat
de afgelopen Raden namelijk niet
gebeurd.

Minister Kooijmans Dat is juist. Dat
is de afgelopen Raden niet gebeurd.
De Europese Raad heeft nu wel de
opdracht gegeven aan de Raad van
ministers van justitie en van
binnenlandse zaken om daarover
gemeenschappelijke actie te
ondernemen. Ik neem aan dat dit
punt in de komende nieuwe Raad
van ministers van justitie en van
binnenlandse zaken zal worden
besproken, zodat het geagendeerd
zal worden voor de Europese Raad
van 10 december.

De heer Van Ojik (Groen Links): Ik
stel het op prijs dat wij nog precies
te horen krijgen wat de heer Kosto in
Athene heeft voorgesteld. Ik zou de
minister er toch nog wel een vraag
over willen stellen. Uit de berichten
in de krant krijg ik de indruk dat
hetgeen de heer Kosto heeft
voorgesteld, op nogal gespannen
voet staat met het asielrecht en het
internationaal volkerenrecht. Is dat
ook de indruk van de minister?

Minister Kooijmans Ik vind het heel
moeilijk om op basis van krantebe–

richten bepaalde oordelen te
vestigen.

De heer Van Ojik (Groen Links):
Andere bronnen van informatie
hebben wij op dit moment niet.

Minister Kooijmans: Neen.
Voorzitter! De heer Eisma heeft

erop gewezen dat de Kamer in grote
meerderheid van oordeel is dat het
consulaat-generaal te Frankfurt wordt
opengehouden. Ik heb in eerste
termijn gezegd dat ik bereid ben die
wens te volgen. Nu ik die politieke
toezegging gedaan heb, zou ik de
Kamer willen voorstellen dat ik zelf
in de gelegenheid gesteld word
dekking te zoeken voor het daarvoor
benodigde bedrag.

D

Staatssecretaris Dankert: Mijnheer
de voorzitter! In vervolg van de
uitlatingen van de minister zoëven
met betrekking tot het actieplan asiel
en immigratie merk ik nog het
volgende op. Op basis van de
discussie gisteren in de Kamer op dit
punt, kan ik niet helemaal overzien in
hoeverre de minister van Justitie
gerechtigd is ter zake besluiten te
nemen. Echter, als er inderdaad een
besluit valt in de Raad van ministers
van justitie en van binnenlandse
zaken met betrekking tot het asiel– en
immigratiebeleid dat voorgelegd zal
worden aan de Europese Raad, dan
ben ik graag bereid de minister van
Justitie te vragen om het desbetref–
fende stuk in het kader van de
voorbereiding van de Europese Raad
aan de Kamer te doen toekomen.

De heer Eisma is nog teruggeko–
men op de problematiek die het
beste omschreven kan worden als
wijze mannen, Europees Parlement
en de institutionele discussie nu. In
lijn met de besluiten van de
Europese Raad van Lissabon en
Kopenhagen, blijf ik erbij, dat waar
het gaat om de toetreding van de
drie Scandinavische landen en
Oostenrijk, geen institutionele
discussie nodig is, anders dan die
over de aanpassingen die normaal
gesproken de consequenties van
toetreding zijn. Als de heer Eisma
verder wil gaan dan dat, dan moet ik
hem tot mijn spijt meedelen dat dit
een zeer ernstige vertraging in de
toetreding met zich zou brengen. En
dat willen wij geen van allen. Ik
ontken niet dat er achter die
toetreding natuurlijk een institutio–
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nele problematiek ligt, al was het
alleen maar vanwege de verdere
mogelijke toetredingen van Cyprus,
Malta en andere landen. Dit debat
moet zo snel mogelijk na het
afsluiten van de onderhandelingen
met de vier nieuwe lidstaten
plaatsvinden. Het risico bestaat
inderdaad dat dit debat samenvalt
met het institutionele debat van het
Europees Parlement. Dat is echter
een verantwoordelijkheid van het
Europees Parlement. Ik wil daar niet
in treden, zeker niet omdat ik er
volgend jaar zelf deel van zal
uitmaken. De regering kan zich daar
nu maar beter niet mee bemoeien.

De heer Van Traa heeft in verband
met de markttoegang over de
georganiseerde relatie met Oost–
Europa gesproken. De regering vindt
dat ook een belangrijk punt. Wij
hebben nog geen concrete voorstel–
len op dit punt gezien. Ik heb wel
begrepen dat van Duitse zijde door
minister Kinkel een aantal gedachten
op tafel zijn gelegd, die in de richting
gaan van hetgeen de heer Van Traa
op het oog heeft. In beginsel staan
wij daar positief tegenover. Maar ik
zal eerst de concrete voorstellen
moeten zien, voordat ik meer kan
zeggen.

Voorzitter! Ik kan de heer Van Ojik
geruststellen: hetgeen Schengenbe–
groting heet, is geen Schengenbe–
groting. In feite gaat het om
declaraties van het Benelux–
secretariaat aan de Schengenpart–
ners voor ten behoeve van Schengen
gemaakte kosten, zoals personeels–
en bureaukosten. Dit bedrag moet
voor een groot deel terug te vinden
zijn op de Beneluxbegroting, althans
dat heb ik van functionarissen van
Justitie begrepen. Ik zal laten nagaan
hoe dit precies zit.

De heer Van Traa (PvdA): Graag,
want volgens mij is er wel een
Schengenbegroting. Dat moet wel
als er op de Nederlandse begroting
allemaal Schengenposten staan.

Staatssecretaris Dankert: Ja, maar
die lopen via de Benelux. Wij zullen
dit zorgvuldig uitzoeken. Ook ik ben
bezig met de verdwenen begroting.

De heer Van Traa (PvdA): Ook op dit
punt moet de burger door de bomen
het bos kunnen zien.

De heer Van Ojik (Groen Links): De
Schengenbegroting heb ik als
voorbeeld genoemd om aan te

geven hoe groot de verwarring is. Is
het daarop gelet niet beter op het
punt van de nieuwe pijlers van
Binnenlandse Zaken en van Justitie
en ook op het punt van het
gemeenschappelijk beleid ten
aanzien van de buitengrenzen een
structurele rapportage aan het
parlement in te stellen inzake de
onderliggende begrotingen?

Staatssecretaris Dankert: Neen, ik
geef toe dat mijn inspanningen nog
geen resultaat hebben opgeleverd,
maar ik blijf bezig tot ik weet hoe het
precies zit. Bij de verwerking van de
besluiten uit de pijlers spelen
verschillende varianten een rol.
Daarover moet eerst helderheid
komen, omdat een aantal besluiten
zal worden geïmputeerd op de
begroting van de Gemeenschap.
Over het algemeen zullen operatio–
nele uitgaven terechtkomen op de
commissiebegroting. Administratieve
uitgaven komen op de begroting van
de Commissie of op die van de
ministerraad terecht. Dat moet nog
nader worden bekeken. Daarnaast is
er de kwestie van de uitgaven die via
nationale bijdragen worden
gefinancierd. Op dat punt komt de
Kamer direct in beeld. Ik vind ook dat
hierover snel duidelijkheid moet
komen. Wij zijn interdepartementaal
bezig om voor onszelf een goede
methode op te stellen. Tot nog toe is
overeenstemming in Brussel hierover
uitgebleven.

Voorzitter! Er zijn twee moties
ingediend. Wat de motie over de
openbaarheid en de democratische
controle betreft het volgende. Wij
blijven ernaar streven dat democrati–
sche controle mogelijk is op basis
van overeenstemming met het
communautaire recht. Als dat niet
mogelijk blijkt, zullen wij er in ieder
geval voor zorgen dat democratische
controle volledig mogelijk is. Dat is
de praktijk die op het ogenblik ook
toegelaten is. Ik hoop dat zal blijken
dat de motie overbodig is voordat zij
in stemming wordt gebracht, omdat
deze kwestie misschien vandaag al in
Coreper wordt opgelost of misschien
iets later. Gebeurt dit niet, dan heb ik
geen bezwaren tegen aanneming van
deze motie.

Bij de motie over het talenregime
is het iets moeilijker. Ik heb al
gemeld dat het politiek niet mogelijk
is terug te komen op het besluit van
de Europese Raad. Er kan menings–
verschil ontstaan over het antwoord

op de vraag of dat nu wel of niet in
de motie staat.

De heer Van Traa (PvdA): Dat staat
er niet in. Daarom heb ik haar
medeondertekend.

Staatssecretaris Dankert: Als het er
niet in staat - ik ben blij met die
interpretatie - kan ik met enige
moeite met die motie leven. Staat
het er wel in, dan moet ik het
aannemen van deze motie ernstig
ontraden.

De heer Van Middelkoop (GPV): De
heer Van Traa heeft volstrekt gelijk:
het staat er niet in. Ik blijf echter van
mening, dat er wel degelijk
mogelijkheden zijn om de zaak terug
te draaien, aangezien dit besluit nog
niet rechtsgeldig is.

Staatssecretaris Dankert: Dat is
juist.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb het er inderdaad niet ingezet. Ik
stel het zeer op prijs, indien de
staatssecretaris ook maar een begin
van een gaatje weet te gebruiken.

Staatssecretaris Dankert: Dat zullen
wij zeker doen.

De (algemene) beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, aan–
staande dinsdag over de amende–
menten en de moties te stemmen.

Een aantal vragen zal schriftelijk
worden beantwoord. De minister
heeft laten weten dat deze antwoor–
den de Kamer vóór het weekeinde
zullen bereiken.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het deel NAVO van het
wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk V
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken) voor het jaar 1994
(23400-V);

het deel NAVO van het
wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
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ontvangsten van hoofdstuk X
(Ministerie van Defensie) voor
het jaar 1994 (23400-X);

- het deel NAVO van het
wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk V
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23275);

het deel NAVO van het
wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk X
(Ministerie van Defensie) voor
het jaar 1992 (Slotwet/rekening)
(23281).

(Zie vergadering van 24 november
1993.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister Kooijmans Voorzitter!
Eerder deze middag ben ik uitvoerig
ingegaan op de vele onzekerheden
die zich in de internationale arena
voordoen en die hun weerslag
hebben op de positie van de NAVO.
De NAVO wordt, zoals de wereld in
het algemeen - de heer Van
Houwelingen is daarop uitvoerig
ingegaan - geconfronteerd met tal
van nieuwe problemen waarop ook
de NAVO een antwoord moet vinden.
Ik noem conflictbeheersing en
vredebewaring nieuwe stijl. Al deze
zaken maken het buitengewoon
moeilijk, het aanpassingsproces dat
al deze organisaties ondergaan op
een goede en voortvarende wijze aan
te pakken. Dat proces is nog steeds
gaande. Het gaat ons natuurlijk nooit
snel genoeg. Het is soms echter
goed, de vooruitgang die er ook is,
te constateren.

Ik wil een paar belangrijke
ontwikkelingen noemen. Er zijn een
groot aantal gelijktijdige en zeer van
aard verschillende vredesoperaties
van de Verenigde Naties. Daarbij
krijgen natuurlijk de operaties die in
moeilijkheden verkeren sterk de
aandacht, zoals Somalië en het
voormalige Joegoslavië. Andere
kunnen succesvol genoemd worden.
Ik denk aan Cambodja en aan wat
zich op dit moment in Mozambique
afspeelt. Verder noem ik de
preventieve CVSE-missies in
spanningsgebieden die naar
algemeen wordt erkend een
matigend effect hebben op de

situatie Er is een Nederlandse Hoge
commissaris voor nationale
minderheden, die voortreffelijk
preventief werk doet. Verder is er
een NAVO die zich aanpast om
vredesoperaties te kunnen uitvoeren
en die geleidelijk de samenwerking
met de voormalige tegenstanders
vorm geeft en intensiveert. Tot slot
noem ik de WEU die geleidelijk de
operationele capaciteit versterkt en
ook zelf enkele operaties uitvoert. Ik
constateer met vreugde dat voor al
deze activiteiten Nederland zich
volledig inzet.

Wat ook duidelijk is geworden
door schade, maar vooral door
Joegoslavische schande is dat wij
ook geen overdreven verwachtingen
moeten hebben van onze invloed op
de beheersing en oplossing van
conflicten als wij niet van plan zijn,
soms desnoods met geweld op te
treden. Wij hebben ook geleerd dat
de bereidheid daartoe in de meeste
westerse landen, gezien de vele
risico's die daaraan verbonden zijn
voor de eigen onderdanen, veelal
beperkt is.

Die conclusies zijn ten dele
ontnuchterend en vaak frustrerend
voor onze hooggespannen verwach–
tingen, maar zij zijn bepaald niet
bedoeld om dan maar bij de pakken
neer te zitten. Wij zullen ons met
vereende krachten moeten inzetten
om aan die nieuwe uitdagingen het
hoofd te bieden.

Mijnheer de voorzitter! Een van de
belangrijkste uitdagingen zijn de
instabiliteit en de potentiële
fragmentatie van de landen van
Midden– en Oost-Europa. De sleutel
tot stabiliteit en veiligheid in Europa
ligt in de mate waarin de landen van
Midden– en Oost-Europa slagen in de
transformatie naar democratie,
rechtsstaat en vrije markteconomie.
Als die omschakeling daar slaagt, zal
dat van historische betekenis zijn
voor geheel Europa. Als zij niet
slaagt, zal echter ook onze stabiliteit
gevaar lopen.

Met mevrouw Sipkes zeg ik dat
westelijke commitering en integratie
in de westelijke structuren de
kernwoorden voor onze betrokken–
heid zijn. Het Westen dient alleen al
om redenen van direct eigenbelang
een maximale inspanning te leveren
om de hervormingen te steunen en -
in antwoord op hetgeen de heer Van
Traa in tweede termijn opmerkte bij
de behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken - om dat te doen
in een consistent patroon van zowel

het verruimen van markttoegang als
het bieden van economische hulp en
het bijdragen aan vermindering van
spanningen met minderheden. Ook
dat betekent niet in de laatste plaats
een bijdrage aan de stabilisering van
de veiligheidssituatie. In dat kader
moet ook politiek-militair het
perspectief op integratie worden
geopend.

Een van de belangrijkste taken
voor de westerse instellingen zoals
de Europese Unie, de WEU en de
NAVO is het inhoud geven aan de
projectie van stabiliteit. Er zijn
duidelijk parallellen in de discussie
over de uitbreiding van de Europese
Unie en de discussie over uitbreiding
van de NAVO. Met betrekking tot de
Europese Unie is markttoegang voor
die toetreding benevens een politieke
dialoog een van de belangrijkste
voorwaarden om die toetreding te
laten plaatsvinden. Dat is op dit
moment voor die landen misschien
zelfs belangrijker dan de toetreding
zelf. Hetzelfde zou je kunnen zeggen
over de uitbreiding van de NAVO.
Het gaat de komende jaren vooral
om nadere concrete invulling van de
samenwerking op politiek gebied en
op veiligheidsgebied en om het
bieden van het perspectief op
toetreding op termijn.

Wij hebben overigens tegen onze
vrienden in Midden– en Oost-Europa
ook moeten zeggen dat die
toetreding niet automatisch tot
stabiliteit leidt. Je mag van hen
verwachten dat ook zij een bijdrage
aan de stabiliteit leveren door hun
onderlinge conflicten tot een
oplossing te brengen. Ik denk
bijvoorbeeld aan conflicten over
minderheden tussen Hongarije
enerzijds en Slowakije en Roemenië
anderzijds. Het introduceren van die
conflicten in een samenwerkingsver–
band met het Westen draagt immers
ook bij aan de destabiliteit. Natuurlijk
moeten wij die landen in zaken als
het plan-Balladur, de CVSE en in de
werkzaamheden van de Hoge
commissaris bijstaan om tot
oplossing van die problemen te
komen.

De heer Van Traa (PvdA): Mijn
betoog van gisteren had misschien
meer betrekking op de veiligheid en
doelde op het eerder uitzicht bieden
op de NAVO, omdat dat makkelijker
is. Daarbij zou een NAVO–
lidmaatschap die conflicten onder
elkaar natuurlijk veel minder
weerbarstig kunnen maken. Ik wijs
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maar op de verhouding tussen
Griekenland en Turkije, die er zeker
heel anders zou uitzien indien dat
geen NAVO-lidstaten waren.

Minister Kooijmans Over het
tijdstip zal ik straks een paar dingen
zeggen. Bij de beheersbaarheid van
conflicten tussen lidstaten van de
NAVO passen twee kanttekeningen.
Aan de ene kant is de NAVO
instrumenteel geweest in het
voorkomen van een gewelddadige
uitbarsting tussen Griekenland en
Turkije; aan de andere kant wordt
zo'n conflict, als het mee zou gaan
naar binnen of daarbinnen ontstaat,
natuurlijk ook bevroren. De
elasticiteit gaat uit de oplossing
verloren, omdat men weet dat men
elkaar in feite voor een onbepaalde
tijd in gijzeling kan houden.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Door de toon van de minister vraag
ik mij af of hij twijfelt aan de
inspanning voor de stabiliteit,
waartoe de andere landen bereid
zijn. Ik herinner mij bijvoorbeeld de
uitspraken van Havel. Hij komt wel
niet uit een van de drie door de
minister genoemde landen, maar hij
heeft gezegd dat zijn land wil
toetreden tot de NAVO, omdat het
zelf echt wil bijdragen aan een
vergroting van de stabiliteit op dit
continent. In het betoog van de
minister klonk de toon door dat wij
dat moeten vragen alsof die landen
dat niet willen en alsof het een
eenrichtingsverkeer is.

Minister Kooijmans: Voorzitter! Het
is geen belerende toon. Ik wil erop
wijzen dat, als dergelijke problemen
"meekomen" binnen de NAVO die
op basis van unanimiteit besluiten
neemt, dit de besluitkracht van de
organisatie kan benadelen. Welnu,
dat is in niemands belang. Ik
herinner mij dat in de jaren zeventig,
vlak na de invasie in Noord-Cyprus,
de besluitkracht van de NAVO in feite
door dat conflict lam was gelegd.
Ook dat aspect moet men erbij
betrekken. Ik zeg niet dat ik twijfel
aan de goede wil om die conflicten
tot een oplossing te brengen. Echter,
deze landen moeten zich realiseren
dat die conflicten ook niet worden
opgelost door het naar hun oordeel
stabiliteit brengende lidmaatschap
van de NAVO.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
houd het erop dat er geen enkel

garantie is voor een automatische
beheersing van dergelijke conflicten.
Bovendien moeten wij niet doen
alsof het binnen de NAVO en tussen
de partners altijd zo ideaal is. Het is
wel duidelijk hoe de situatie in
Turkije is. Echter, hoewel er geen
sprake is van automatisme, kan er
sprake zijn van een gunstige invloed
wanneer een en ander is geïncorpo–
reerd in een andere instelling.

Voorzitter: Deetman

Minister Kooijmans In elk geval
moet het in een dialoog mogelijk zijn
om de opmerkingen te maken die ik
heb gemaakt zonder dat er altijd in
deze zin voorwaarden worden
gesteld.

Voorzitter! Ik ga vervolgens in op
de verdere ontwikkeling van de
NAVO en de rol van de NAVO-top die
in het begin van 1994 plaatsvindt. Er
zijn al enkele belangrijke stappen
gezet. Ik verwijs in dit verband naar
de NASR en het pendant daarvan op
het terrein van de defensieministers.
De NAVO speelt een in belangrijk–
heid toenemende rol op het terrein
van conflictvoorkoming en crisis–
beheersing door het ondersteunen
van vredesoperaties. Echter,
verdergaande impulsen zijn
noodzakelijk en daarom is de
NAVO-top bijeengeroepen tegen 10
januari 1994.

Het bondgenootschap heeft zich,
zoals bekend is, bereid verklaard om
ten behoeve van de CVSE of de VN
vredehandhavende operaties uit te
voeren. Dit gebeurt nu al in het
voormalige Joegoslavië. De heer Van
Traa, mevrouw Sipkes en de heer
Eisma menen dat dit optreden
spaarzaam zou kunnen blijken te zijn.
Voorzitter, dat hangt natuurlijk vooral
van de omstandigheden af en van de
politieke wil om de NAVO of de WEU
daadwerkelijk in te zetten. Ik hoop
dat uit de ervaringen, opgedaan in
verband met Joegoslavië, de nodige
lessen worden getrokken en dat in
een voorkomend geval eerder en
krachtdadiger wordt opgetreden.
Immers, naarmate de zaak verder
voortzweert, worden de risico's die
aan het optreden zijn verbonden
groter. Derhalve neemt de politieke
wil om op te treden af. De heer Van
Traa heeft de situaties vermeld,
waarin de NAVO buiten het
verdragsgebied kan optreden: een
VN-resolutie, een CVSE-besluit, een
directe aanval op een van de
lidstaten of een collectieve zelfverde–

diging op verzoek van een aangeval–
len staat, krachtens artikel 51 van het
Handvest. Ik ben het met hem eens

Voorzitter! De uitbreiding van de
taken van de NAVO maakt het
mogelijk om, in overleg met de
landen van Midden– en Oost-Europa,
werkzaamheden gezamenlijk uit te
voeren. Daarnaast is en blijft de
NAVO het enige forum waarin met
betrekking tot veiligheidszaken het
beleid door de Noordatlantische
bondgenoten kan worden afgestemd.
De NAVO is bij uitstek het kader om
de Verenigde Staten bij Europa
betrokken te houden. Deze functie
wint aan betekenis nu de aandacht
van Amerika voor Europa lijkt af te
nemen. De problemen in Europa
blijven een Amerikaanse betrokken–
heid vereisen.

Bij die consultaties spelen ook de
relaties met landen in Midden– en
Oost-Europa een rol. Daarbij moeten
wij moeilijke afwegingen maken. Wij
staan voor de uitdaging om de
Middeneuropese landen en de
voormalige Sovjetrepublieken een
nauwere veiligheidsrelatie te bieden,
met inachtneming van hun onder–
linge verschillen, zonder daarbij
specifieke landen te isoleren, en
tegelijkertijd de NAVO als een
coherente organisatie te behouden.
De waarde van de geïntegreerde
structuur van de organisatie kan niet
genoeg onderstreept worden. Slechts
in die vorm kan de nieuwe relatie
een stabiliserend effect op de
veiligheidssituatie in Europa als
geheel hebben.

De regering heeft, zo blijkt uit de
reactie op het rapport van de
Adviesraad voor vrede en veiligheid,
een gedifferentieerde driesporen–
aanpak voorgesteld. Naast kwalita–
tieve versterking van de samenwer–
king in de NASR zou de zes landen
die uitzicht hebben op het
EG-lidmaatschap, tevens het
perspectief op het lidmaatschap van
de NAVO kunnen worden geboden.
En vooruitlopend op dat lidmaat–
schap zou een verplichting tot
consultatie a la artikel 4 van het
NAVO-verdrag voor deze landen van
toepassing kunnen worden verklaard.

Uit onze reactie op het genoemde
rapport blijkt dat er nog steeds wordt
uitgegaan van een samenhang
tussen toetreding tot de Europese
Unie, de WEU en de NAVO, maar
versnelde toetreding tot de NAVO
wordt niet uitgesloten, bijvoorbeeld
ingeval het voorziene tijdschema
voor toetreding tot de Europese Unie
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te lang blijkt te zijn of ingeval van
verslechtering van de veiligheids–
situatie. Tegelijkertijd zouden er met
de Russische federatie en Oekraïne
aparte veiligheidsovereenkomsten
kunnen worden afgesloten die niet
zozeer gericht zijn op toetreding tot
de NAVO, als wel op structurele
samenwerking op gebieden als
veiligheidsdoctrines, inclusief de rol
van de nucleaire wapens, early
warning en crisisbeheersing,
Russische en GOS peace keeping en
regelmatig politiek contact.

Deze benadering ondervindt nog
steeds veel steun, ook binnen het
bondgenootschap, maar er is
inmiddels ook een Amerikaans
voorstel, partnership for peace. Op
zichzelf juich ik dit initiatief toe, want
wij klagen er altijd over dat Amerika
zo weinig ideeën ontwikkelt en zo
weinig initiatieven neemt. In dit
geval is er een heel duidelijk idee
ontwikkeld, al is het nog niet geheel
uitgekristalliseerd. Er is geen sprake
van dat er nu Amerikaans plan zou
liggen waarmee niets meer te wikken
en te wegen is, want ook in Amerika
zelf is er men er nog niet over
uitgedacht en houdt men rekening
met de opvattingen die door de
Europese partners worden verwoord.
Het wezen van dit voorstel is dat de
NAVO aan alle partners in de
samenwerkingsraad en wellicht ook
aan andere geïnteresseerde landen
een gelijkluidende raamwerk–
overeenkomst aanbiedt. Op basis
daarvan kan de zaak per land worden
uitgewerkt via verschillende
implementatie-arrangementen,
gericht op het tot stand brengen van
aanpassingen in de strijdkrachten in
de betreffende landen, opdat deze
desgewenst in staat zullen zijn,
samen met de NAVO vredestaken uit
te voeren, en tevens op het
versterken van de democratische
controle op de strijdkrachten.

De regering verwelkomt dit
voorstel als een eerste stap, als een
manier waarop mede op basis van
de wensen en mogelijkheden van de
betrokken landen een gedifferen–
tieerd patroon van samenwerking
met de verschillende Midden– en
Oosteuropese landen tot stand kan
worden gebracht. Dit spoort ook met
onze gedachte, eerder uiteengezet in
het licht van de opening voor deze
landen om toe te treden tot de
Europese Unie, de WEU en de
NAVO, een niet te splitsen trits. In
die zin heeft collega Ter Beek ook in
Travemünde gesproken.

De heer Eisma (D66): Voorzitter, dat
gedifferentieerde is een aardige kant
van het Amerikaanse plan, maar zo
nieuw is het toch ook weer niet,
want in de Noordatlantische
samenwerkingsraad zijn dit soort
perspectieven ook al geboden.

Minister Kooijmans: Het aardige
ervan is juist de differentiëring die in
de tijd kan optreden. Je begint
allemaal gelijk. Het is bekend dat de
Amerikanen zeggen: we moeten
geen verschil maken, want dat kan
alleen maar tot spanningen leiden
omdat de een zich buitengesloten
voelt en de ander niet. Dat sluit voor
de Middeneuropese en Oosteuropese
landen niet de verdere mogelijkheid
uit van een snellere en meer
uitvoerige samenwerkingsrelatie dan
bijvoorbeeld met de landen van het
GOS.

De heer Eisma (D66): Het was in de
Noordatlantische samenwerkings–
raad toch ook al zo dat sommige
landen actiever betrokken waren bij
de activiteiten ervan dan andere
landen?

Minister Kooijmans Maar hierbij
gaat het om een meer verdrags–
matige relatie. Het is niet een soort
praktische samenwerking.

De heer Van Houwelingen (CDA):
Het probleem is natuurlijk wie de
snelheid bepaalt. Wie bepaalt
wanneer welk lid snellere stappen
kan zetten? Als het gaat om de
voortgang en de mogelijkheden van
deelname aan vredesoperaties, kan
Rusland wel eens het eerste land zijn
qua snelheid. Dat kan dan als eerste
lid worden. Dat is niet echt een
politieke keuze.

Minister Kooijmans Dat hangt ook
samen met de ambities die een
betrokken staat heeft. Er is geen
enkele indicatie dat Rusland de
ambitie heeft om lid te worden van
de NAVO. Rusland zal de overeen–
komst partnership for peace in een
andere zin gaan uitwerken dan de
landen die tot de NAVO willen
toetreden.

De heer Van Houwelingen (CDA):
Het aantrekkelijke van het door
Nederland geformuleerde - ik weet
niet of het een officieel voorstel is -
is dat daarin ook van onze kant, van
de kant van de NAVO een politieke
en beleidsmatige keuze zit. Ik juich

dat toe. Ik geef daaraan vooralsnog
verreweg de voorkeur.

Minister Kooijmans: Het een sluit
het ander niet uit. Ik verwijs hier naar
het communiqué van afgelopen
maandag van de WEU. Als het goed
is, heeft dat communiqué de Kamer
vandaag bereikt, want gisteren heb ik
de brief getekend waarbij het aan de
Kamer is toegezonden. In het
communiqué wordt de noodzaak
erkend om in het belang van de
stabiliteit in Europa de relatie met de
Middeneuropese landen meer
inhoud te geven. Het is het Frans–
Duitse voorstel waarvan wij de
onderliggende idee volledig steunen.
Uit het communiqué blijkt dat dit de
opvatting van alle lidstaten van de
Westeuropese Unie is. Daarbij
hebben wij overigens enige reserve
ten aanzien van de term die is
gekozen door de Fransen en de
Duitsers, namelijk "geassocieerde
status". Die term wekt namelijk
onmiddellijk verwarring met
diegenen die geassocieerd lid zijn
van de WEU, dus met degenen die al
lid zijn van het bondgenootschap.
Wij moeten in ieder geval proberen,
de zaken begripsmatig goed uit
elkaar te houden.

De heer Van Traa (PvdA): Als het
allemaal zo simpel was, had de
minister niet zoveel tijd nodig om uit
te leggen dat het allemaal mogelijk
is. De politieke opzet van het
Amerikaanse plan is om nu geen
onderscheid te maken. Sterker nog,
de opzet is om nu eventueel juist
met Rusland de meest uitgebreide
betrekkingen aan te gaan. Daar ligt
de politieke moeilijkheid.

Minister Kooijmans: Ik zei allereerst:
het denken in Washington is nog niet
voltooid. Men wil ten koste van alles
voorkomen dat landen zich buitenge–
sloten voelen, dus dat zij zich
geisoleerd voelen. Dat lag natuurlijk
ook aan het driesporenbeleid van
Nederland ten grondslag. In die
aanpak wordt echter reeds direct
vanaf de aanvang een duidelijker
onderscheid gemaakt in partnership
met Rusland en Oekraïne, als landen
die niet in eerste instantie in
aanmerking komen c.q. wensen te
komen voor het lidmaatschap van de
NAVO, en met degenen die dat wèl
willen. Het programma partnership
for peace zegt ook wat dat betreft:
geen visueel onderscheid in het
begin. Het laat echter naar mijn
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smaak - alles zal moeten blijken op
10 januari - de mogelijkheid open
dat voor alle verschillende landen die
op dezelfde verdragsmatige basis
beginnen, een nadere relatie
ontwikkeld wordt met de veiligheids–
organisaties in West-Europa.

De heer Van Traa (PvdA) In
Washington hebben wij vernomen
dat Duitsland en de Verenigde Staten
het verregaand eens zouden zijn over
de anderhalve bladzijde die drie
weken geleden partnership for peace
was. Dat is dus in feite een te
vroegtijdige mededeling, omdat het
allemaal nog in beweging is. Is dat
juist?

Minister Kooijmans: Ik pleeg het
niet mijn gewoonte te maken, mijn
handtekening te zetten op een stuk
van anderhalve pagina dat in
Washington door Duitsers en
Amerikanen wordt goedgekeurd.

De heer Eisma (D66): Voorzitter!

De voorzitter: U was deze
interruptieronde toch begonnen
zoëven?

De heer Eisma (D66): Ik wilde
reageren op een opmerking die
daarna door de minister is gemaakt.

De voorzitter: Maar wel in deze
interruptieronde. Daarvoor heeft u
een tweede termijn, anders werkt het
systeem van de spreektijden
natuurlijk niet. Minister, wilt u uw
betoog vervolgen?

Minister Kooijmans Daarnaast zal
op de NAVO-top nog een aantal
andere zaken centraal staan: de
versterking van de Europese
defensie-identiteit en de organisatori–
sche aanpassingen die de NAVO zal
moeten ondergaan om beter
toegerust te zijn voor de nieuwe
taken op het gebied van vredesope–
raties.

Mede in antwoord op een vraag
van de heren Van Traa en Eisma wil
ik benadrukken, dat de versterking
van de Europese defensie-identiteit
erop gericht zal zijn, te komen tot
een krachtiger Europese rol op het
terrein van internationale veiligheid
en defensie. Ik voeg daaraan toe -
dat zal na de behandeling van de
begroting van Buitenlandse Zaken
geen verbazing wekken - dat de
noodzaak daarvan voor mij
eenvoudig vaststaat. Om spankracht

te houden binnen de Alliantie is die
versterking van de Europese
defensie-identiteit beslist noodzake–
lijk. Het vloeit voort uit het Verdrag
van Maastricht en het zal dus ook
gevolgen moeten hebben voor de
WEU naarmate dat gemeenschappe–
lijk defensiebeleid zich sterker
ontwikkelt. Dat kan de vorm
aannemen van een grotere Europese
bijdrage aan inspanningen binnen
het bondgenootschap. Dat kan ook
separable but not separate de vorm
aannemen van een afzonderlijk
Europees optreden. De ene vorm is
niet beter dan de andere. Doel is in
het algemeen om met partners daar
waar nodig actie te ondernemen,
terwijl onder omstandigheden
Europa de mogelijkheid moet
hebben - dat vindt Amerika ook -
zelf op te treden. Er zijn inmiddels
arrangementen getroffen die zowel
zelfstandig optreden van de WEU
mogelijk maken alsook een
gecoördineerd optreden in een
breder NAVO-verband. De tendens
gaat duidelijk in de richting om
vanuit de WEU zoveel mogelijk
gebruik te maken van capaciteiten
van de NAVO. Duplicatie dient ten
koste van alles te worden voorko–
men. Dan komt ook het element van
een Europese pijler - de WEU als
Europese pijler van de NAVO - veel
duidelijker tot uitdrukking. Van
Amerikaanse zijde is daartoe het
concept van de combined joint task
force voorgesteld. Daarop zal mijn
collega van Defensie nader ingaan.

Ik wilde nog iets naders zeggen
over de Russische invloedssfeer.
Mevrouw Sipkes en de heren Van
Traa en Blaauw hebben vragen
gesteld over de mate waarin de
Russische federatie zou streven naar
een specifieke Russische invloeds–
sfeer en dat mede in relatie met de
nieuwe doctrine van de Russische
federatie. Op een aantal aspecten zal
collega Ter Beek ingaan. Laat mij er
hier het volgende over zeggen.

Voorzitter! Vaststaat dat minister
Kozyrev reeds enkele malen zijn zorg
tot uitdrukking heeft gebracht over
de positie van de Russische
minderheden in de vroegere
Sovjetrepublieken. Al vind ik het wat
prematuur om hier te spreken over
een nieuwe Monroe-doctrine. De
Russische federatie lijkt zich in
toenemende mate verantwoordelijk
te voelen voor instabiliteit en
conflicten aan haar grenzen en
daarbuiten. Voor mij is het cruciaal
dat dit niet mag leiden tot een

vrijbrief om op te treden zoals men
wil. Vandaar dat onze inspanning
erop gericht is, de militaire operaties
in te bedden in een multilateraal
kader, of dat nu de CVSE is of de VN.
Met name het inbedden in het kader
van de CVSE staat op de agenda van
de CVSE ministeriële conferentie van
Rome volgende week. Het mag
natuurlijk niet zo zijn dat aan Rusland
een soort vrijbrief wordt toegekend
voor het tussenbeide komen in het
nabije buitenland. De nieuwe
Russische militaire doctrme, die
overigens niet in haar volledigheid
openbaar is gemaakt, vormt
onderwerp van gesprek in de NAVO,
maar ook in NASR-kader. De
Russische federatie heeft toegezegd,
tegenover de NAVO een nadere
toelichting te geven. Ik wil daar
graag op wachten, voordat ik
commentaar geef.

Mevrouw Sipkes en de heer Van
Houwelingen zijn ingegaan op de
CVSE. Voor een aantal crises in het
nieuwe Europa is de ontwikkeling
van de CVSE tot een organisatie met
een eigen operationeel vermogen
voor conflictvoorkoming en
crisisbeheersing in het lagere
spectrum - en dat is met name wat
de CVSE kan verrichten - gewoon te
laat gekomen. De eerlijkheid gebiedt
om dat te zeggen. Voordat in Helsinki
in de zomer van 1992 besluiten
waren genomen - die komen
allemaal in het boek voor, dit in de
richting van de heer Van Middelkoop
- stond het voormalige Joegoslavië,
stond Nagorno-Karabach, stond
Georgië al in brand.

Wij hebben inmiddels ook wel
geleerd wat de sterkere en de
zwakkere kanten van de CVSE zijn.
Het morele gezag van de CVSE is
onlosmakelijk verbonden met het
grote aantal en de gelijke status van
de deelnemende landen. De
consensusregel, waarover wij al
spraken, heeft ook zijn zwakke
kanten, al probeert men daar iets aan
te doen door een zekere taakverde–
ling en het uitbesteden van werk aan
de groep van meest betrokken
landen. De CVSE is in de eerste
plaats een waardegemeenschap, nog
niet een gemeenschap die de waarde
daadwerkelijk kan doorzetten.
Daarvoor is de structuur nog te
gering. Zij beschikt over een
gedetailleerde en indringende reeks
normen op het gebied van de
mensenrechten. Die normen hebben
ook betrekking op de behandeling
van nationale minderheden.
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Signalering van feilen ter zake in een
zo vroeg mogelijk stadium - denk
aan de missie van de Hoge
commissaris en aan het plan–
Balladur - zal steeds meer als
instrument van conflictvoorkoming
worden gehanteerd. Vandaar ook
onze wens om juist dat plan-Balladur
in de CVSE-context onder te
brengen.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Ik heb betoogd dat wij met te veel
instituties bezig zijn. Zouden wij het
plan-Balladur niet gewoon in het
Louvre zetten, maar wel met de
inhoud verder gaan? Ik heb nog een
vraag. De minister sprak over de
Hoge commissaris voor de minder–
heden, de heer Van der Stoel. Ik had
gisteren bij de behandeling van de
begroting van Buitenlandse Zaken
moeten vragen hoe het is gesteld
met de vermeerdering van het geld
voor hem uit de CVSE. Kan de
minister hierover iets zeggen?

Minister Kooijmans: Ik begin met de
eerste vraag. Het Louvre is natuurlijk
een prachtige plaats. Ik vrees echter
dat het politiek op dit moment wat
problemen zal oproepen als wij
proberen om het plan-Balladur al
onmiddellijk naar die bestemming te
vervoeren. Wij kunnen er wel alles
aan doen om te voorkomen dat er
veel extra duplicatie gaat komen.
Daar is het Nederlandse streven op
gericht. Dan ligt er nog een vraag. Er
is duidelijk uitzicht op dat het - juist
vanwege de algemene appreciatie
die bestaat voor de functie en de
wijze waarop die door de Hoge
commissaris wordt uitgevoerd -
mogelijk zal zijn om ruimere
financiële middelen te verkrijgen. Dat
zal volgende week ook blijken op de
ministeriële ontmoeting.

De heer Van Traa (PvdA): Mocht dat
niet mogelijk blijken, dan zullen wij
er bij de Voorjaarsnota maar weer op
terug moeten komen.

Minister Kooijmans Dat vind ik
uitstekend, voorzitter.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
wil hierop aansluiten, voorzitter. Ik
denk dat er niet alleen middelen
nodig zijn voor de Hoge commissaris
voor de minderheden, hoewel ik het
daar natuurlijk wel helemaal mee
eens ben. De minister zegt echter dat
de CVSE een instrument is dat wordt
gedomineerd door de waarden en de

normen, dus moreel. Als wij daar
niet snel verandering in aanbrengen,
zeker gegeven de huidige situatie,
dan blijft het een dergelijk instru–
ment. De minister heeft nu, maar ook
in de memorie van toelichting met
waardering gesproken over het werk
dat er gebeurt, bijvoorbeeld bij de
waarnemers. Het is heel goed wat zij
daar doen. Dat geldt zeker voor de
conflictpreventie. Maar het is maar
een handjevol. Ook hier ontbreken
middelen. Denkt de minister dat er
meer ruimte voor komt? Wat is
precies de concrete inzet volgende
week op de ministeriële ontmoeting?

Minister Kooijmans: Voorzitter!
Wanneer tot dusverre besloten werd
tot het uitzenden van missies is het
gebrek aan personeel niet het
grootste probleem geweest. Dat kon
doorgaans wel opgebracht worden.
Wat vaak ontbreekt, is de politieke
wil om met zo'n missie te gaan
werken, ook vanwege het moeilijke
besluitvormingsproces. Die politieke
wil ontbreekt ook vaak in het
ontvangende land. Denkt u maar aan
de missies van de CVSE voor de
lange termijn in Kosovo, Sandzak en
Vojvodina. Ook is er vaak gebrek aan
politieke wil om tot het besluit te
komen om een dergelijke missie te
zenden. Ik ben het met de afgevaar–
digde eens, dat van het instrument
van de lange-termijnmissies een
conflictvoorkomende werking
uitgaat, waarbij de kosten voor de
baat uitgaan. Daarvan hebben wij het
voorbeeld gezien in Estland en nu
zien wij hier het voorbeeld van in
Letland. Tot dusverre is dus niet de
personeelsbezetting het grootste
probleem geweest, maar het
besluitvormingsproces.

Voorzitter! De heer Blaauw heeft
nog enkele vragen gesteld over het
CSE-verdrag. De Russische federatie
en ook Oekraïne hebben in Wenen in
het kader van de Joint consultative
committee de kwestie van de
beperking van materieel op de
flanken aan de orde gesteld. Voor
Rusland zijn in dit verband met name
van belang de militaire districten
Noord-Kaukasus en Leningrad en
voor Oekraïne het militaire district
Odessa. Voor die gebieden gelden
namelijk aparte plafonds. Voor
Rusland zijn de aantallen materieel
verder ingeperkt door de afspraken
die de opvolgerstaten vorig jaar in
Tasjkent hebben gemaakt.

Rusland wil, vanwege de
gewijzigde betekenis die de flanken

voor Rusland hebben gekregen en
vanwege de instabiliteit in met name
de Kaukasus - een van de gebieden
ligt ten noorden daarvan - alsmede
met het oog op de problemen bij de
herhuisvesting van militairen van die
regionale beperkingen af. Voor
Oekraïne geldt iets dergelijks.

Gelukkig heeft Rusland opgemerkt,
dat de integriteit van het CSE–
verdrag moet blijven bestaan. Ook
staan de totale plafonds voor militair
materieel, zoals tanks en pantser–
voertuigen, niet ter discussie, noch
voor Rusland, noch voor Turkije of
voor welke partij dan ook. Samen
met collega Ter Beek heb ik al op
recente vragen van de heer Leerling
geantwoord, dat de wens van de
Russische federatie serieuze
aandacht verdient, maar dat een
oplossing moet worden gevonden
binnen de context van het verdrag.
Gaat men namelijk dat verdrag
openbreken, dan bestaat de kans dat
er allerlei voorstellen tot wijziging
zullen komen. Het gehele proces van
vernietiging van militair materieel
zou dan in gevaar worden gebracht.

Voorzitter! Wij zullen in het JCG in
Wenen actief meewerken aan
pogingen om een oplossing te
vinden. Wij hebben nog wel wat
vragen. Uit het huisvesten van extra
militairen in de Kaukasus vloeit niet
noodzakelijkerwijs voort, dat je ook
extra zware bewapening moet
hebben. Overigens is pas kortgele–
den het eerste jaar afgesloten waarin
grote aantallen materieel conform
het verdrag zijn vernietigd. Een
notitie hierover zal ik de Kamer
binnenkort doen toekomen.

Voorzitter! Er is nog een aantal
vragen gesteld over non-proliferatie
en het test-ban-verdrag. De heren
Van Middelkoop en Van Traa hebben
gesproken over de termijn waarop
het non-proliferatieverdrag zou
dienen te worden verlengd. Beiden
hebben hun voorkeur uitgesproken
voor een verlenging met een
bepaaide termijn in plaats van een
verlenging met een onbepaalde
termijn.

Ik ben het eens met de heer Van
Middelkoop, dat het belangrijk is om
periodiek te kijken hoe zo'n verdrag
werkt. Ik ben het echter niet met hem
eens, dat dat zou moeten leiden tot
de conclusie, dat je het verdrag met
die bepaalde periode - die is nu vijf
jaar - zou moeten verlengen. De
vraag of het NPV verlengd moet
worden, legt een zware druk op de
conferentie. Die ervaring hebben wij

Tweede Kamer NAVO
25 november 1993
TK30 30-2271



Kooijmans

iedere keer gehad. Het gaat in zo'n
geval dan over de vraag of het NPV
al dan niet verlengd moet worden.
Die vraag wordt dan gebruikt als
middel in de politieke onderhandelin–
gen. Dat vind ik uitermate gevaarli jk.
Het NPV speelt namelijk een zo'n
fundamentele rol in het internatio–
nale non-proliferatiebeleid, dat een
wereld zonder dat verdrag eenvoudig
ondenkbaar is geworden. Als je
iedere keer dat pistool van de
verlenging laat hanteren, wordt
daarmee in feite een tijdbom
ingebouwd. De regering is dus
voorstander van onvoorwaardelijke
verlenging.

De heer Van Traa (PvdA): Ik zou dit
kunnen volgen indien er een
algemeen teststopverdrag is. Om dat
verdrag er te krijgen, mede met het
oog op de positie van Frankrijk en
China rond het NPV, zou de laatste
ruil kunnen worden gepleegd. Dat
was mijn gedachtengang van
gisteren.

Minister Kooijmans: Ik hoop dat je
dan niet met jezelf aan het ruilen
bent. Ik zie het gevaar dat dat zal
gebeuren. Het is zeer belangrijk dat
de politieke wil bestaat om tot een
alomvattend kernstopverdrag te
komen. Die wil bestaat ook in China.
Ik moet echter zeggen dat ik niet
weet of de onderhandelingen voor
1995 helemaal voor elkaar zullen zijn.
Er schijnt op dit moment een
betrekkelijk grote overeenstemming
te zijn voor verlenging voor
onbepaalde tijd. Je weet niet
hoelang dat duurt. Ik vind het erg
gevaarlijk om de verlenging van het
NPV slachtoffer te maken van het
niet op tijd gereed komen van de
onderhandelingen over een
kernstopverdrag. Substantiele
vooruitgang in de onderhandelingen
in Genève zal een belangrijke rol
spelen bij de bereidheid van landen
om tot onvoorwaardelijke verlenging
te komen. Als je het echter tegen
elkaar gaat afwegen, weet ik niet wie
het slachtoffer zal worden. Dat
zouden wij wel eens kunnen zijn, die
zowel voorstander zijn van verlen–
ging voor onbepaalde tijd als van
een volledig kernstopverdrag. Wij
maken ons kwetsbaar door de zaken
te gaan koppelen.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
denk dat de minister ietwat
optimistisch is als hij zegt dat de
politieke wil er is om een kernstop–

verdrag tot stand te brengen. Ik
betwijfel dat. Ik ben het met hem
eens dat het NPV heel belangrijk is
en dat iedere keer de druk om het op
te zeggen een groot risico in zich
draagt. Een verlenging voor
onbepaalde tijd heeft echter het
risico dat het een verdrag met een
dode letter wordt, een slapend
verdrag waar niemand iets aan kan
doen. Ik vind het onterecht om een
en ander voor onbepaalde tijd vast te
leggen, zonder directe beloften aan
de have-nots te doen. Het NPV is nu
juist een van de weinige mogelijkhe–
den voor de niet-kernwapenstaten
om te komen tot vermindering van
kernwapens en tot het kernstop–
verdrag. Ik vind dat Nederland moet
pleiten voor een beperkte verlening
met vijf jaar.

Minister Kooijmans Mevrouw
Sipkes twijfelt aan de bereidheid om
tot een kernstopverdrag te komen.
Laten wij niet vergeten dat het voor
het eerst in de geschiedenis is, dat
alle vijf kernwapenstaten bereid zijn
om onderhandelingen te beginnen.
Heel lang is dit eenvoudigweg niet
bespreekbaar geweest. Ik vind dat
wij dat moment moeten uitbuiten.

Het is natuurlijk niet zo dat wij het
verdrag een dode letter moeten laten
worden. Vandaar dat ik tegen de
heer Van Middelkoop heb gezegd dat
het heel belangrijk is dat er van tijd
tot tijd bijeenkomsten worden
gehouden om de toetsing aan de
realiteit te laten plaatsvinden. Men
weet dat ook het NPV een opzegter–
mijn, een opzegclausule heeft, zodat
het niet voor "times immemorial"
voor iedereen onmogelijk wordt om
zich eraan te onttrekken bij bepaalde
wijzigingen. Ik vind het gevaarlijk om
iedere keer weer te spreken over het
al of niet verlengen. Wij zullen
ongetwijfeld nog de gelegenheid
hebben om hierop terug te komen,
zowel bij het bespreken van de
onderhandelingspositie bij het
volledige kernstopverdrag als bij de
toetsingsconferentie.

De heer Van Middelkoop heeft
gevraagd of de regering protest wil
aantekenen als een land kernproeven
houdt tijdens de onderhandelingen
over een alomvattend kernstop–
verdrag. Wij moeten natuurlijk
vaststellen dat je, als er onderhande–
lingen zijn en er vinden almaar
kernproeven plaats, in feite met een
wat vreemde exercitie bezig bent.
Wij vinden het dan ook erg
belangrijk dat zowel de Russische

federatie als Frankrijk, de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk
aan het moratorium zijn blijven
vasthouden, zelfs toen China zijn
kernproef had gedaan. Ik heb vlak
voor de kernproef, toen ik mijn
Chinese collega in New York
ontmoette - er gingen toen reeds
geruchten dat er een proef zou
plaatsvinden; het was enkele dagen
voordien - een klemmend beroep op
hem gedaan om het niet te doen. Het
spijt mij dat het toch gebeurd is. De
Europese Unie heeft hier daarna ook
haar verontrusting over uitgesproken
tegenover de Chinese regering. De
Chinese regering heeft het formalisti–
sche argument dat zij nooit een
moratorium heeft afgekondigd en dat
China, wat dat betreft, dus in een
andere positie verkeert dan de
andere landen Ik 'noop echter dat
China merkt dat dit toch wel een
beetje haaks staat op zijn politieke
bereidheid om een kernstopverdrag
te sluiten.

D

Minister Ter Beek Mijnheer de
voorzitter! De internationale
veiligheidssituatie is ongewis. Het
stilleven van de Koude Oorlog heeft
plaatsgemaakt voor een kaleido–
scoop van snelle en voor een deel
onvoorspelbare ontwikkelingen.
Daarover spreken wij elkaar geregeld
in het kader van het overleg over
Nederlandse deelname aan
internationale operaties. Tijdens de
behandeling van het defensiedeel
van de begroting hebben wij
voornamelijk gesproken over de
financiële beperkingen van onze
deelname aan vredesoperaties. Meer
in het algemeen moeten wij echter
ook vaststellen dat in de afgelopen
periode de begrenzingen van
internationaal militair optreden in
gecompliceerde binnenlandse
conflicten zijn gebleken. Blauw–
helmen zijn niet het toverwoord voor
wereldvrede. Militaire middelen, mits
op de juiste manier en in de juiste
mate aangewend, kunnen een
bijdrage vormen aan de beëindiging
of zelfs de preventie van een conflict.
Vrede kan daarentegen echter alleen
tot stand worden gebracht door de
plaatselijke politieke leiders.

De heren Blaauw, Van Traa en Van
Houwelingen en mevrouw Sipkes
hebben gesproken over de nieuwe
Russische militaire doctrine. Een
probleem bij de beoordeling van
deze doctrine, om daar maar mee te
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beginnen, is dat de tekst van het
document niet in zijn geheel is
gepubliceerd. Ik betreur dat. Op basis
van wat erover bekend is, hebben de
meeste NAVO-lidstaten gematigd
positief gereageerd. De heer Blaauw
kan ik melden dat het militair comité
van de NAVO een eerste beoordeling
heeft gegeven van die nieuwe
doctrine. In zijn algemeenheid kan
worden gesteld dat de nieuwe
Russische militaire doctrine het
voorkomen van oorlog in plaats van
het voorbereiden op oorlog centraal
stelt. Ook zoekt Rusland militaire
veiligheid niet langer in een
overmacht aan militaire middelen,
zoals in het Sovjetverleden het geval
was.

Desalniettemin weerspiegelt de
doctrine toch de onverminderde
ambitie van Rusland om een
supermacht te blijven. Van groot
belang is dat Rusland niet meer
streeft naar conventionele pariteit
met de NAVO. De defensie–
inspanning is sterk verminderd. De
formele toekenning van een nieuwe
rol aan de kernwapens - de heer Van
Traa sprak hierover - hangt hier
nauw mee samen. Verwacht wordt
dat het intrekken van de "no first
use"-verklaring, zoals dat gebeurd is,
voor de militaire strategie geen
praktische betekenis zal hebben, daar
de verklaring toch al als declaratoir
werd beschouwd. De NAVO–
ministers zullen de nieuwe militaire
doctrine en haar gevolgen zeker
opbrengen in hun gesprekken met de
Russische autoriteiten. Verwacht
wordt dat de Russische onderminis–
ter van defensie Kokoshin een dezer
dagen een bezoek zal brengen aan
de NAVO om persoonlijk toelichting
te geven. Deze nieuwe doctrine moet
worden beschouwd als een eerste
aanzet om te komen tot een
vastomlijnd veiligheidsbeleid.

De heer Blaauw kan ik overigens
melden dat de nieuwe Russische
militaire doctrine niet is besproken
tijdens de bijeenkomst in Tra–
vemünde. Dat zou ook een beetje
moeilijk zijn geweest, want die
doctrine is immers pas op 2
november door de Russische
president en de Russische veilig–
heidsraad aanvaard en daarna pas
gepresenteerd.

Alle woordvoerders hebben
uitvoerig stilgestaan bij de voorberei–
dingen voor de NAVO-top van
januari volgend jaar. Zoals bekend,
hebben de ministers van defensie in
Travemünde onder andere gesproken

over het Amerikaanse initiatief voor
een partnership for peace. Naast de
mogelijkheid van intensievere
consultaties, biedt het partnership for
peace ook een raamwerk voor
militaire operationele samenwerking.
Zwaartepunt hierbij is het terrein van
vredesoperaties. Het zijn de
partnerlanden zelf die in dit voorstel
de intensiteit van de samenwerking
bepalen, een intensiteit van
samenwerking die uiteraard ook
weer verband zal houden met hun
eigen ambities wat betreft de
samenwerking met NAVO op langere
termijn.

Mijn presentatie in Travemünde
over de toekomst van de defensie–
samenwerking met de Midden– en
Oosteuropese landen is gestoeld op
de driesporenaanpak waarover
minister Kooijmans al sprak. Deze
aanpak volgt niet alleen de grondge–
dachte van differentiatie van de heer
Van Traa, maar lijkt in dit debat hier
ook brede steun te krijgen. Ik geloof
dat alleen mevrouw Sipkes zich er
niet helemaal in kon vinden. In
Travemünde heb ik een intensivering
bepleit van de samenwerking in het
kader van de NASR en de Group on
defense matters. Dit spoor komt in
grote lijnen overeen met het
partnership for peace, maar
tegelijkertijd zou ik, evenals de heren
Blaauw, Van Houwelingen, Eisma en
Van Traa, een stap verder willen
gaan. Ik heb mij uitgesproken voor
uitzicht op toetreding tot de NAVO
voor de zes Middeneuropese landen
die in Kopenhagen perspectief
hebben gekregen op het lidmaat–
schap van de Europese Unie. Dit
mag natuurlijk niet leiden tot de
isolering van de twee grootste
landen in Oost-Europa, de Russische
federatie en Oekraïne. Met deze
beide mogendheden moeten relaties
worden ontwikkeld die recht doen
aan de positie die deze landen in
Europa innemen en aan de betekenis
die ze voor ons continent kunnen
hebben. Het lijkt mij zaak om voor de
NAVO-top van 10 januari de in
Travemünde gepresenteerde ideeën
te verfijnen, nader in te vullen en op
elkaar af te stemmen.

Met onder andere het Ameri–
kaanse partnership for peace als een
basis voor de discussie en de
bijdrage van de overige NAVO–
partners - de Nederlandse bijdrage
in de discussie hebben collega
Kooijmans en ik al uit de doeken
gedaan - heb ik er vertrouwen in dat
de NAVO erin zal slagen om haar

relatie met de Midden– en Oost–
europese landen aan de veranderde
eisen van deze tijd aan te passen.

De heer Van Traa (PvdA): Maar...

De voorzitter: Mag ik erop
aandringen om nu geen interrupties
meer te plaatsen? Het is tot nu toe al
zeer uit de hand gelopen. Ik neem
aan dat een ieder dit deel van de
begroting voor de dinerpauze wil
beëindigen. Anders moeten wij er na
de dinerpauze mee verder gaan.

Minister Ter Beek: Mijnheer de
voorzitter! Verschillende leden van
dit huis hebben gesproken over de
Nederlandse samenwerking met de
Midden– en Oosteuropese landen. De
Kamer is hierover dit jaar al uitvoerig
in een apart stuk geïnformeerd. Het
zwaartepunt ligt voor ons bij de
Visegrad-landen en Roemenië.
Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de bilaterale
samenwerkingsprogramma's met
deze landen voor 1994. Op het
gebied van peace keeping zijn wij
zowel bilateraal als multilateraal hard
bezig, deze samenwerking handen en
voeten te geven. Zo heeft Nederland
het voorzitterschap op zich genomen
van het overleg over een betere
afstemming van de verbindingsmid–
delen bij vredesoperaties. Dit in het
kader van een werkgroep van de
NASR.

Ook bilateraal zitten wij niet stil.
Recent heeft de samenwerking met
Tsjechië een nieuwe impuls
gekregen. Naast uitwisseling tussen
trainingscentra zal er begin volgend
jaar voor het eerst een gemeen–
schappelijke oefening voor vredeso–
peraties van een NAVO-land met een
Midden– en Oosteuropees land
plaatsvinden. Van Nederlandse zijde
zal een peloton van het korps
mariniers deelnemen. Hiermee
bevinden wij ons met nadruk in de
kopgroep van landen die oefenen
met de Midden– en Oosteuropese
landen. Vergelijkbare programma's
zijn opgezet met Polen en Hongarije.
De resultaten van deze samenwer–
king zullen wij uiteraard beschikbaar
stellen aan andere landen. Mevrouw
Sipkes ziet dat deze Nederlandse
regering voluit bereid is om
projecten met de Midden– en
Oosteuropese landen aan te gaan en
te intensiveren. De heer Blaauw kan
ik ook geruststellen. De chefs van
staven van de NASR-landen
ontmoeten elkaar jaarlijks in het
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kader van het militaire comité van de
samenwerkingspartners.

Hoewel de NAVO-top van volgend
jaar de aanpassing van de NAVO aan
de gewijzigde omstandigheden zeker
zal stimuleren, is de vernieuwing van
de NAVO al in volle gang. Deze krijgt
onder meer gestalte in de opzet van
een zo flexibel mogelijke commando–
structuur. Voor crisisbeheersings–
taken worden uit bestaande staven
kleinere, snel verplaatsbare
kernstaven geformeerd die operaties
voorbereiden en die daaraan in de
toekomst leiding kunnen geven.
Crisisbeheersingsoperaties kunnen
worden uitgevoerd door combined
joint task forces. Met "combined"
wordt bedoeld dat de eenheid is
samengesteld uit verschillende
landen. Met "joint" wordt bedoeld
dat de eenheid is samengesteld uit
verschillende krijgsmachtdelen.

Tegen de heren Blaauw en Van
Houwelingen kan ik zeggen dat de
vorming van de Europese pilaar in
de NAVO gestaag vordert. Juist in dit
verband kan het concept van een
combined joint task force van
betekenis zijn. Een van de verdien–
sten hiervan is dat dit concept goed
aansluit bij de koers die is gevolgd
voor de uitwerking van de operatio–
nele rol van de Westeuropese Unie;
een rol waar ik niet beducht voor
ben, mits op de juiste wijze
uitgewerkt. Kernbegrip daarin is de
term "double hatted". Eenheden en
hoofdkwartieren kunnen in verschil–
lende nationale en internationale
configuraties worden gebruikt. Wij
bouwen dus geen aparte structuur
naast de NAVO, maar wij verzekeren
ons ervan dat aan de NAVO
toegewezen eenheden ook in
operaties onder Europees militair
commando en onder Europees
politiek gezag kunnen worden
ingezet. Tegen de heer Eisma zeg ik
dat wij die keuze niet alleen op
politieke gronden hebben gemaakt,
maar ook op financiële. Juist door
deze zeer efficiënte opzet kunnen
additionele investeringen tot een
minimum beperkt blijven.

Aansluiting bij het werk van de
WEU is ook van belang omdat het
niet alleen om een herstructurering
van de NAVO gaat, maar ook om de
uitwerking van de besluiten van
Maastricht. Beide processen sporen
nu goed met elkaar. Dit is onder
andere van belang met het oog op
de noodzaak van Franse betrokken–
heid.

In de WEU was al vastgesteld dat
deze organisatie operaties van
beperkte omvang zou kunnen
uitvoeren, gebruik makend van
bestaande hoofdkwartieren. Tot nu
toe hebben met name de Britten de
hoofdkwartieren High Wycombe en
Northwood beschikbaar gesteld.
Hiermee geef ik maar een voorbeeld.
Deze staven kunnen
ge-Europeaniseerd worden door er in
ieder geval liaisonofficieren van
verschillende nationaliteiten in te
plaatsen. Het concept van de
combined joint task force opent de
mogelijkheid geallieerde staven te
gebruiken voor omvangrijke
operaties. Gaat het om een Europese
operatie, die dus uitsluitend door
Europese eenheden wordt uitge–
voerd, dan zouden ten minste de
sleutelfuncties in zo'n staf door
Europeanen moeten worden
uitgeoefend.

Om misverstanden te voorkomen,
wil ik in antwoord op de vragen van
de heer Eisma over een liaison–
officier bij de staf van het Eurokorps
duidelijk stellen, dat er op dit
moment geen officier in Straatsburg
is gedetacheerd. Ons voornemen
hiertoe, is in de eerste plaats een
poiitiek signaal. Nu wij met de
Duitsers een gezamenlijk legerkorps
vormen, hebben wij geen eenheden
meer over voor een zinvolle bijdrage
aan het Eurokorps. De heer Blaauw
bracht dit al naar voren.

De heer Van Traa (PvdA): De liaison
is er toch wel?

Minister Ter Beek: Zeker
Toch lijkt het mij van belang na

een zekere terughoudendheid
duidelijk te maken, dat de waarde
van het Eurokorps in Europees en
Transatlantisch verband door ons
wordt onderschreven. Ik ben dan ook
ten volle bereid, waar mogelijk
samen te werken met het Eurokorps.

Ik stel vast, dat onze partners het
politieke signaal goed hebben
opgevangen. Zoals in de nota naar
aanleiding van het verslag al is
opgemerkt, zullen nadere afspraken
over de detachering worden gemaakt
zodra beide korpsen operationeel
zijn.

Ik ben toe aan het slot van mijn
beantwoording. Uit de vragen van
onder anderen de heren Van
Houwelingen en Van Traa over
Nederlandse deelname aan het
Eurokorps proef ik een zekere
neiging om deze deelname te

beschouwen als een soort test van
de Europese gezindheid. Ik vind dat
te veel eer voor het Eurokorps. Het
Eurokorps wordt hier naar mijn
mening toch al te zeer voorgesteld
als de enige multinationale eenheid
die het Europese keurmerk verdient.
Nederland neemt deel aan de
multinationale divisie en aan de
UK/NL amphibious force. Dat zijn
twee multinationale eenheden die
net zoals het Eurokorps zowel voor
NAVO– als voor WEU-taken inzetbaar
zijn. De overeenkomstige positie van
deze drie eenheden is afgelopen
maandag tijdens de ministeriële
WEU-vergadering bevestigd. Er werd
een rapport aangenomen over de
relatie tussen de WEU en eenheden
die beschikbaar zijn voor WEU–
operaties. Na enkele hoofdstukken
die voor alle eenheden gelden, volgt
een slothoofdstuk over de drie
beschikbare multinationale eenhe–
den: het Eurokorps, de multinatio–
nale divisie en de amfibische
eenheid. Aan twee daarvan neemt
Nederland deei, waaruit onze
bereidheid om mede vorm te geven
aan de Europese defensie-identiteit
toch klip en klaar blijkt.

D

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter! Ik
dank beide bewindspersonen voor
hun uitgebreid antwoord, dat slechts
een paar kleine puntjes overlaat om
nader op in te gaan.

De opmerking van de minister van
Buitenlandse Zaken over stabiliteit,
veiligheidsbedreiging en democratie
en vrije markt wil ik ondersteunen.
Democratie en vrije markt gedijen
niet op een lege maag, als je geen
dak boven je hoofd hebt en als je het
koud hebt, terwijl je wel met wapens
weet om te gaan waardoor je een
volle maag, een dak boven je hoofd
en warmte kunt krijgen. Dat dit zeer
instabiel werkt, zien wij onder andere
in Joegoslavië. Veiligheidsbeleid is
dus niet alleen militair beleid en
politiek beleid, maar ook economisch
beleid. Dit betekent dat onze markten
open moeten gaan voor mogelijkhe–
den tot economische ontwikkeling. Ik
hoop echter dat dit ook hier in de
Kamer als een algemeen dogma
wordt beschouwd. Ik wilde het toch
nog eens onderstrepen.

Minister Kooijmans merkte voorts
op, dat toetreding tot de NAVO niet
de enige voorwaarde is voor
stabiliteit. Stabiliteit tussen de
toetredende staten onderling is ook
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nodig. Ik zag graag een nadere
uitwerking van hetgeen langzamer–
hand in beweging is gekomen in het
Conflict prevention center. Worden in
dat centrum de onderlinge rivaliteit
en de onderlinge problemen ten
aanzien van minderheden duidelijk
aangepakt? Wordt in het overleg in
het Conflict prevention center
daarover gesproken?

Aan de minister van Defensie wil
ik nog enkele vragen stellen over de
NAVO-top van 10 januari. Is de
berichtgeving in de krant waar dat
Wörner heeft aangegeven dat op de
top wederom over lagere force ievels
zal worden gesproken? In hoeverre is
daarover al iets bekend? Welke
positie zal door Nederland worden
ingenomen?

Voorzitter! De opmerkingen over
de CVSE hebben mij ten dele
gerustgesteld. Wij krijgen een
rapport zodat wij nader op de details
kunnen ingaan. Het belangrijkste is
dat wij ernaar blijven streven - ik
begrijp dat de minister van Buiten–
landse Zaken niet anders doet - dat
de integriteit van de CVSE als
verdrag gehandhaafd moet blijven.
Binnen de ruimte van de CVSE valt
misschien nog wat te doen, omdat je
begrip moet hebben voor de positie
van de Russische federatie en
Oekraïne. Ik refereer aan het einde
van de Eerste Wereldoorlog. De
Republiek van Weimar moest 6
miljoen gedemobiliseerde militairen
opvangen en 2,7 miljoen oorlogsin–
validen. Dat legde een dusdanige
druk op de samenleving waardoor de
stabiliteit verkeerde in instabiliteit.

Voorzitter! Mijn laatste opmerking
is bedoeld voor de minister van
Defensie. Goed, als er samenwerking
is tussen Nederland en Midden– en
Oost-Europa en hij noemt Visegrad
en Roemenië dan hoop ik dat bij
Roemenië boven aan de lijst staat:
les in mensenrechten!

D

De heer Van Houwelingen (CDA):
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoorden. Ik heb
getracht in mijn eerste termijn over
een aantal onderwerpen niet in de
eerste plaats vragen te stellen, maar
hier en daar wat opvattingen ten
beste te geven. Op een paar punten
wil ik terugkomen.

Ik heb mijn zorg uitgesproken over
de trend naar wat lossere verbanden.
Je zou dit vormen van desintegratie
kunnen noemen. Ik zie dat gebeuren

tussen de Verenigde Staten en
Europa, maar ook binnen Europa.
Het is eigenlijk een algemeen
verschijnsel, een trend. Er is niet
alleen reden tot somberheid op dat
punt. Ik geloof wel dat er hier en
daar sprake is van een verkeerde
ontwikkeling. Ik wijs op de discussie
binnen de NAVO, maar ook binnen
de Europese Unie. Ik hoop dat de
Nederlandse regering voor zover zij
dat kan, tegen deze trend stelling
neemt.

Dat betekent dat er echt geïnves–
teerd moet worden. Dat is gisteren
gebeurd bij een bezoek van een
kamerdelegatie aan de Verenigde
Staten. Dat beeld is daar heel sterk
overgekomen. Het is van belang,
echt te investeren in onze relatie met
de Verenigde Staten van Amerika en
niet te vergeten Canada. Het gaat
niet om grote ideeën of om nieuwe
concepties. Wij moeten wel echt op
allerlei terreinen investeren om de
trend van lossere verbanden tegen te
gaan, of dat nu binnen de NAVO is
dan wel binnen Europa.

Veiligheidsbeleid is naar mijn
mening zeer gebaat bij hechte
relaties. Deze zijn in feite een
voorwaarde. De les die wij geleerd
hebben na de Tweede Wereldoorlog
was om deze op allerlei gebieden
heel bewust na te streven, niet alleen
op militair gebied.

De NAVO-top in januari lijkt mij
heel belangrijk. Ik hoop van harte dat
het mogelijk zal zijn, een wat
duidelijker positie te creëren dan op
dit moment bestaat. Het Ameri–
kaanse plan is heel vernuftig.
Bestuurlijk gezien, is het knap
gecomponeerd om in ieder geval een
aantal problemen en spanningen te
omzeilen, zoals in Rusland en in de
landen van Midden– en Oost-Europa.
Mijn probleem is dat in dit plan te
weinig positie wordt gekozen. Ik
geloof daarom dat het goed is dat de
Nederlandse regering, ook in de
aanloop naar die NAVO-top toe, haar
eigen ideeën daarover verder
uitwerkt en probeert om daar binnen
de Europese Gemeenschap ook
steun voor te vinden. Wat dat betreft,
hebben de Europese landen ook de
bijzondere verantwoordelijkheid om
dat in onze verhoudingen met de
Amerikanen duidelijk te maken. Dan
gaat het wat mij betreft niet over de
veto-positie van Rusland, bufferzones
etcetera. Het gaat zowel om een
beoordeling van de effecten op de
positie van Rusland en de ontwikke–
lingen in Rusland. Dat is natuurlijk

ook juist in het belang van die
landen in Midden– en Oost-Europa. Ik
geloof dat het voor beide partijen
van belang is en dat je moet zoeken
naar de methode die voor beide
partijen, voor het Westen, maar zeker
ook voor die landen in Midden– en
Oost-Europa, het meest geschikt is.

Ik wijs opnieuw op de gisteren
uitgesproken zorg of je door de
methode en het gekozen beleid in
feite niet te veel tijd vraagt, ook in
dat gebied. Sommigen zeggen dat de
trein maar één keer langs komt. Ik
geloof dat je wel een zekere tijd
nodig hebt. Dat geldt ook voor het
lidmaatschap van de Europese
Gemeenschap. Er zit echter wel
degelijk een spanning; enerzijds is er
de tijd die nodig is en anderzijds is
er het risico dat je te veel tijd neemt
en dat je de kansen verspeelt om dit
instrument te benutten.

De NAVO is niet alleen een
militaire organisatie. Ik hoop dat
voor de topconferentie in januari ook
ideeën worden voorbereid over de
andere elementen van het inhoud en
vorm geven aan een verbreding van
het veiligheidsbeleid, dat breder
moet zijn dan alleen militair.

Met betrekking tot de vredesopera–
ties heb ik geprobeerd om over te
brengen dat mijn fractie toch
aarzelingen heeft en vraagtekens zet
met betrekking tot de mogelijkheden
op langere termijn. Ik behoor zeker
niet tot degenen die vinden dat
peace keeping en vredesoperaties in
het algemeen soms niet zeer
belangrijk en nuttig kunnen zijn. De
minister van Defensie heeft erop
gewezen dat wij niet alleen naar
Somalië en Joegoslavië moeten
kijken, maar dat er ook voorbeelden
zijn waar het heel goed functioneert.
Dat is waar, maar wij moeten ook
eerlijk zijn en constateren - ik geloof
dat de minister van Buitenlandse
Zaken dat al heeft gedaan - dat wij
misschien te hoge verwachtingen
hebben gehad en dat wij bij het
vorm geven van ons veiligheids–
beleid misschien te veel prioriteit aan
deze mogelijkheden hebben
gegeven. Ik vraag mij af of wij geen
lessen moeten trekken uit de
ervaringen van de afgelopen twee
jaren en niet opnieuw moeten
nadenken over de vraag of wij ons
beleid ook op dat punt niet moeten
bijstellen. Ik heb een opmerking
gemaakt over het misschien toch
meer civiliseren van de humanitaire
hulp. Ik heb in ieder geval gewezen
op de opvattingen van de Zweedse
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onder-secretaris-generaal over de
noodzaak om meer garanties te
hebben dat onder alle omstandighe–
den humanitaire hulp kan worden
verleend. Daarbij speelt een
defensie-apparaat met zijn mogelijk–
heden natuurlijk wel degelijk een rol,
maar ik vind zijn opmerkingen over
de noodzaak van neutraliteit en van
een scheiding met een militaire
operatie zeker de moeite waard om
nog eens in gedachten te nemen.

Ik heb nog een laatste vraag over
Joegoslavië. Ook bij de behandeling
van het hoofdstuk Buitenlandse
Zaken is daar natuurlijk over
gesproken, maar nu heb ik ook voor
de minister van Defensie nog de
vraag welke concrete mogelijkheden
er zijn om daadwerkelijk militaire
middelen te gebruiken als onver–
hoopt blijkt dat humanitaire
hulpverlenmg toch niet mogelijk is. Ik
meen dat de brief aangeeft dat er
zeer beperkte mogelijkheden zijn
maar wellicht kunnen hierover
nadere mededelingen worden
gedaan.

D

De heer Eisma (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ook ik dank de bewinds–
lieden voor hun antwoorden. De
opmerkingen van de minister over
de NAVO en Oost-Europa spreken
mij aan. Niet alleen gaat het om de
vraag wat de NAVO voor Oost–
europese landen kan doen, maar ook
om de vraag wat die landen voor de
NAVO kunnen betekenen in het kader
van het oplossen van het minderhe–
denvraagstuk.

Voorzitter! Als de bewindslieden
op uitspraken van de Adviesraad
voor vrede en veiligheid reageren
door te stellen dat artikel 4 van het
NAVO-verdrag op de zes Oost–
europese landen van toepassing zou
kunnen worden verklaard, rijst de
vraag of dat niet een soort B-status
of een geassocieerd lidmaatschap
inhoudt. Waarom is men zo bevreesd
voor deze termen?

Ik heb in eerste termijn aangege–
ven welke gevaren er dreigen als het
niet lukt om duplicatie te vermijden
met betrekking tot WEU en NAVO.
Als die duplicatie niet te vermijden
valt, kan dit inhouden dat een extra
financiële inspanning nodig is om de
WEU krachtig op te tuigen. De
bewindslieden hebben bevestigend
geantwoord op mijn vraag of de
WEU een essentiële plaats toekomt
in de defensie-organisatie van de

Europese Unie. Tegen die achter–
grond begrijp ik niet dat de minister
van Defensie zegt dat hij er niet
rouwig om is dat Nederland geen
bijdrage levert aan het Eurokorps. Hij
geeft als argument dat Nederland
elders al veel multilaterale activitei–
ten ontwikkelt. Ik begrijp dat die
bijdrage niet mogelijk is maar ik vind
dat wel jammer. Immers, hierbij zijn
vier landen van de Unie betrokken.
Waarom wordt het Duits–
Nederlandse korps niet in dat
Eurokorps ingebracht? Aangegeven
is dat de liaisonofficier pas in beeld
komt wanneer de samenwerking in
1995 wordt geoperationaliseerd.
Echter, mijns inziens zou het nuttig
zijn, deze officier nu al aan te stellen
omdat daarmee in politieke zin wordt
aangegeven dat het ernst is met die
samenwerking tussen het Duits–
Nederlandse korps en het Eurokorps.

D

De heer Van Traa (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Gelet op de vele
discussies die wij daarover vroeger
hebben gevoerd, is het verbluffend
om te zien hoe gemakkelijk Kamer en
regering het nu eens zijn geworden
over de criteria voor NAVO-optreden
buiten het verdragsgebied. Wij
hebben daarover tien minuten
gesproken; in zekere zin is er sprake
van een historische doorbraak. Ik
vind het goed dat het zo is gelopen.
Het gaat om drie mogelijkheden: een
uitspraak van de Verenigde Naties,
een actie in het kader van CVSE en
een aanval op één van de lidstaten
of actie op grond van artikel 51.
Daarmee hebben wij onze handen
vol. Ik vind dit een belangrijke zaak,
ook omdat tijdens de komende
NAVO-top een goede inschatting
moet worden gegeven van de
mogelijkheden om in de nieuwe rol
op te treden, dat wil zeggen in het
verband van de VN. Het zou goed
zijn wanneer de mensen in de
NAVO-landen hiervan een duidelijk
beeld kregen.

Ik ben overtuigd waar het gaat om
de diplomatie van de bewindslieden
in verband met de noodzaak om het
partnership for peace met de
Amerikanen meer te brengen in de
richting van een plan, waarmee qua
benadering een onderscheid kan
worden aangebracht tussen enerzijds
Polen, Hongarije, Tsjechië en
Slowakije, en anderzijds Rusland en
Oekraïne. Echter, het wordt er niet
duidelijker op. Ik vind de Neder–

landse opzet veel duidelijker, vooral
waar melding wordt gemaakt van
artikel 4 van het NAVO-verdrag dat
voor sommige landen van toepas–
sing kan worden verklaard. De
minister van Defensie heeft
aangegeven dat er nog heel veel
wordt gepraat. Ik wens beide
bewindslieden daarbij veel sterkte
toe en ik hoop dat zij hun visie op de
afloop hiervan willen geven. Daarbij
is misschien de vraag van belang of
zo'n soepeie houding tegenover
Frankrijk, door mij bepleit en door de
regering niet weersproken, bij het
opzetten van de Europese defensie–
pijler, dus het betrekken van Frankrijk
bij een geïntegreerde defensie
zonder dat Frankrijk officieel en
formeel verdere stappen behoeft te
zetten, niet voor verdere oplossingen
zou kunnen zorgen.

De minister van Buitenlandse
Zaken heeft wederom het plan–
Balladur opgevoerd. Ik ben er een
voorstander van om dit plan op te
bergen, niet speciaal vanwege het
plan zelf, maar omdat er veel te veel
plannen zijn en omdat het voor de
duidelijkheid tegenover het publiek,
ook in de Oosteuropese landen,
verre de voorkeur verdient om met
twee projecten bezig te zijn. Het
enige waarover ik dan nog met de
regering van mening verschil, is dat
de Koninklijke weg niet altijd de
beste is. Natuurlijk is het beter om
het lidmaatschap van de Europese
Unie en dat van de NAVO te
koppelen, maar het is geen absolute
voorwaarde. De minister van
Buitenlandse Zaken is verder niet
meer op de positie van Frankrijk
ingegaan.

Ik heb gisteren niet gepleit voor
verdere directe deelneming van
Nederland aan het Eurokorps, omdat
ik weet dat er geen mogelijkheden
voor zijn, maar wel voor een opzet
waarbij als de Duitse kwestie
geregeld is, ook het Nederlands–
Duitse legerkorps "answerable to the
Western European Union" kan
worden. Nu zal dit moeilijk zijn
vanwege de speciale positie van
Duitsland als het om vredestaken
gaat, maar in de toekomst zou dit
kunnen veranderen. Ik heb begrepen
dat de liaisonofficier bij het
Eurokorps er nog niet is, maar dat
wij daar niets achter moeten zoeken.
Ik wens de bewindslieden verder
veel succes bij hun onderhandelings–
kunsten en ik hoop dat de Duitse
positie daarbij nog niet vastligt, zoals
ons in Washington was verteld.
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Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Dank aan de bewindslie–
den voor hun antwoorden, maar ik
ben toch nog een beetje ontevreden,
want het is allemaal zo vaag. Als ik
de heer Kooijmans hoor praten, denk
ik "daar ben ik het allemaal mee
eens", maar tegelijkertijd blijft het
vaag, blijft het een zoektocht naar
wat er nog moet komen. De minister
spreekt van een zeer gedifferentieerd
patroon. Ik ben het daarmee eens,
maar het is wel al vier jaar aan de
gang en kennelijk gaat de ontwikke–
ling nog steeds niet in een duidelijke
richting. Er is ook geen echte
koerswijziging in het beleid waar te
nemen. Mij bekruipt eigenlijk
hetzelfde gevoel als bij de discussie
in de Verenigde Staten: discussie na
discussie, plan na plan en voorstel
na voorstel, maar wat schieten de
mensen in Sarajevo en in andere
conflictgebieden daarmee op?
Kortom, er is echt nog te weinig
richting in het beleid.

Nu worden er wederom discussies
gevoerd die al jarenlang gevoerd
zijn. Er is eigenlijk al sinds de
Tweede Wereldoorlog een discussie
aan de gang over de band tussen
Europa en de Verenigde Staten. Zijn
wij daar nu nog steeds niet uit? Ik
heb er een duidelijke vraag over
gesteld: denkt de regering nog
steeds dat de Verenigde Staten hun
artikel-5-verplichting zullen nako–
men? Ik ben benieuwd of er in het
denken iets is veranderd.

Minister Ter Beek zei dat ik het niet
helemaal eens was met het
driesporenbeleid. Laat ik zeggen dat
ik het beter vind dat het partnership
for peace, maar dat dit een heleboel
zegt over dat laatste en iets minder
over het driesporenbeleid.

Tot slot. Ik ben inderdaad blij met
de samenwerking bij allerlei
peace-keeping-operaties. Ik vraag mij
ook hierbij af wat precies de richting
is. De politieke wil van de Neder–
landse regering is er. Ik vind dat die
wil te gering is. Maar goed, dat zal
men begrijpen. Welke richting gaat
de minister op? Denkt hij dat andere
landen zijn voorbeeld zullen volgen?
Hoe ziet hij dat uiteindelijk in een
internationaal kader ingebed? Of
blijft hij het zien als incidenteel,
bilateraal?

D

Minister Kooijmans: Voorzitter! Ik

ben het helemaal eens met de heer
Van Traa dat er veel te veel plannen
zijn. Wat dat betreft wil ik best
pleiten voor een "comprehensive
planning ban treaty", met een
onmiddellijke afkondiging van een
moratorium! Maar wij hebben het nu
eenmaal en dan kun je het het beste
daarheen sporen waar het nog de
meest nuttige functie kan hebben,
namelijk waar al iets dergelijks is. Op
die manier kun je duplicatie
vermijden.

Dan de kwestie van het al dan niet
uitbreiden van de NAVO. Mevrouw
Sipkes vindt het allemaal erg vaag. Ik
kan niet zeggen dat op dit moment
allemaal klip en klaar is wat er
allemaal moet gebeuren. Dat is nu
juist de problematiek waar wij op dit
moment in zitten. Dat heeft te maken
met verschillende invalshoeken. Wij
moeten dan proberen, met de
verschillende invalshoeken een zo
concreet mogelijk resultaat te
bereiken. Eén ding is heel duidelijk,
namelijk dat het er nu niet om gaat,
deze landen op dit moment de NAVO
binnen te halen. Het gaat erom op
welke manier dat het meest
functioneel en het meest effectief kan
gebeuren zonder dat het elders
destabiliteit oproept. Dat is het grote
probleem. Wij zoeken en tasten naar
wegen om dit zoveel mogelijk
gelijktijdig te bewerkstelligen.

De heer Van Traa (PvdA): En nu het
kan ook een verschil aanbrengen in
de verhoudingen tussen Oost-Europa
en Rusland.

Minister Kooijmans: Het is bekend
dat dit de inzet van de regering was.
Daar blijven wij achter staan. Een
ander feit is dat er een duidelijk
groeiende steun is voor de benade–
ring die door de Amerikanen wordt
gekozen. Als dat het meerderheids–
standpunt blijkt te zijn - dan betrek ik
tevens in de overwegingen dat het
een belangrijke Amerikaanse
stellingname bij de Europese arena
is - moet je proberen, gebruik
makend van de mogelijkheden die
het partnership for peace geeft, de
verdere benadering van een andere
positie van de Midden– en Oost–
europese landen en Oekraïne en
Rusland te bewerkstelligen en te
effectueren. Wij zijn er namelijk van
overtuigd dat de toekomst voor de
verschillende groepen landen een
andere is. Daar moet je op blijven
insteken. Ik heb in mijn beantwoor–
ding geprobeerd, daarvoor zoveel

mogelijk de mogelijkheden aan te
geven, ook via de connecties tussen
de WEU en de betrokken landen.

Mevrouw Sipkes zei dat zij een
heel duidelijke vraag heeft gesteld,
die bepalend is voor wat er verder
over deze vage materie wordt
gezegd. Denkt de regering dat de VS
nog steeds zijn artikel-5-verplichting
zal nakomen? Ik heb geen enkele
indicatie dat de VS die bereidheid
nièt zou hebben. Ik voeg er echter
onmiddellijk aan toe dat ik het voor
een discussie met de Amerikanen op
dit moment ook geen relevante
vraagstelling vind. De relevante
vraagstelling is naar mijn mening
hoe wij samen met de Amerikanen
de stabiliteit die zo lang in bipolaire
zin aanwezig is geweest op het
Europese continent, en waar de
artikel-5-verplichting heel nadrukke–
lijk betrekking op had, kunnen
omzetten en gebruiken voor het
creëren van een andere stabiliteit in
Europa. Dat moet dan een politieke
stabiliteit zijn met, hopelijk,
democratische geestverwante
landen. Dat is de vraag waar het om
gaat en daar wil ik het graag met de
Amerikanen over hebben.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Voor
de duidelijkheid zeg ik nog dat de
minister van mij die discussie niet
met de Amerikanen aan hoeft te
gaan. Het is gewoon van belang voor
de eigen plaatsbepaling. Het lijkt
mij...

De voorzitter: U heeft geen termijn,
mevrouw Sipkes. U kunt een vraag
stellen, maar niet meer dan dat.

Minister Kooijmans: Ik heb de vraag
begrepen, voorzitter.

De voorzitter: U kunt uw betoog
vervolgen.

Minister Kooijmans: De vraag heeft
relevantie in een vergelijkbare
situatie als zich toen voordeed. Toen
is er ook wel gezegd: wij moeten
afwachten wat de Amerikanen doen.
Het wereldbeeld is echter veranderd
en daarom heeft de vraag niet meer
die relevantie dat je er op dit
moment grote aandacht aan zou
moeten besteden.

Voorzitter! De heer Eisma vroeg
naar aanleiding van de verplichting
onder artikel 4 met betrekking tot
voorconsultatie, of dit niet een soort
B-status was. Ik vind het altijd erg
moeilijk, uit te maken wat een
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B-status is. Dat is natuurlijk het
standpunt van de Nederlandse
regering. Het is niet het standpunt
van iedereen in de NAVO. Vandaar
dat je zou kunnen zeggen: als het
verwerkelijkt zou kunnen worden,
was het een soort B-status. Je kunt
het er wel naar toe bouwen met de
landen uit Midden– en Oost-Europa.

Voorzitter! De heer Van Houwelin–
gen zegt, dat het partnership for
peace natuurlijk mooi verzonnen is
om spanningen te voorkomen, doch
hij vindt het zo kleurloos. Het kan
natuurlijk kleurloos zijn als het
helemaal niets inhoudt en dan kan
het ook geen spanningen oproepen.
Vandaar dat ik sprak over een
platform, een basis van waaruit je
verschillende relaties kunt opbou–
wen. Dat zal van ons afhangen en
van de politieke wil die daar
aanwezig is. Het geeft juist de aanzet
iets te gaan doen, dat op een veel
natuurlijker wijze kan verlopen dan
de Amerikanen vrezen dat het geval
zal zijn als er nu reeds differentiatie
wordt aangebracht. Het is dus een
vitamine. De effecten kunnen voor de
verschillende personen die de
vitamine innemen anders zijn. Dat is
ook het streven van de Nederlandse
regering.

De trein komt maar één keer
langs. Dat heb ik ook tegen de heer
Buthelezi gezegd. Die was niet erg
gevoelig voor wat ik zei. Ik hoop dat
ik duidelijk gemaakt heb dat de
Nederlandse regering wèl gevoelig
is. Je moet op die trein springen,
maar op een gegeven moment moet
je ook van trein kunnen verwisselen.

De heer Van Houwelingen vroeg
zich af, of wij geen lessen moeten
trekken uit hetgeen er nu met
verschillende vredesoperaties is
gebeurd, namelijk dat het geven van
humanitaire hulp en het daarbij
betrekken van militaire inspanningen
in de zin van vredebewarende
operaties, een uitermate hachelijke
zaak is. Hij heeft verwezen naar de
witte vloot en het civiliseren van de
humanitaire hulp. Als dat mogelijk is,
voorzitter, wil ik dat zeker niet
uitsluiten. Ook in Nederland hebben
mij dienaangaande verzoeken bereikt
tot het verrichten van bepaalde
studie. Ik denk echter niet dat wij
moeten proberen voor alle situaties
een zelfde oplossing te bereiken. De
secretaris-generaal van de Verenigde
Naties is bezig zoveel mogelijk
diversificatie aan te brengen. Wij
moeten ons ook goed realiseren dat,
als je een waterscheiding aanbrengt

tussen het civiliseren van humani–
taire hulp en een beetje afstand
houden, je daarmee een situatie
waarin eeuwig noodhulp vereist zal
zijn, kunt gaan blijven continueren.
Somalië is daarvan een duidelijk
voorbeeld. Op een gegeven moment
is de interne situatie zodanig
verslechterd, dat daarmee niet alleen
de humanitaire hulp in gevaar komt
doch dat je door afzijdig te blijven
met vredebewarende operaties een
situatie creëert waarin de behoefte
aan noodhulp nog steeds stijgt. Wij
dachten vroeger dat vredebewarende
operaties een vast patroon hadden:
een cease-fire en blauwhelmen
ertussen. Een van de lessen is, dat
die eenvormigheid zich absoluut niet
meer voordoet. Je moet veel meer
tailor made werk leveren en
aldoende leren wij. Inmiddels is ook
duidelijk, dat wij niet te vlug tot
militarisering moeten overgaan.
Vandaar dat ik het erg belangrijk vind
dat binnen de Verenigde Naties zo'n
peace-keeping-operatie veel meer
uitgebouwd wordt. Daar heb ik over
gesproken in mijn rede voor de
Verenigde Naties, met twee
kerstslingers. Hieraan moet meer
aandacht worden besteed om op dat
punt het nodige denkwerk te kunnen
verrichten en gebruik te kunnen
maken van analyses van vorige
situaties.

Voorzitter! De heer Van Traa heeft
gesproken over de rol van Frankrijk
tegenover de geïntegreerde defensie.
Waar het gaat om vredebewarende
operaties, in de meest ruime zin des
woords, is het belangrijk om ervoor
te zorgen dat aan de Europese
defensie– en veiligheidsidentiteit de
Fransen en de Spanjaarden ten volle
meewerken. Immers, anders kun je
niet spreken van een Europese
defensie– en veiligheidsidentiteit. Dat
heb ik afgelopen maandag ook in
Luxemburg gezegd op de WEU–
vergadering. Het moet juist binnen
de flexibele aanpak binnen de NAVO
mogelijk zijn om deze lidstaten
daaraan in volle omvang te laten
meewerken. Het kan ook de
toenadering creëren, die je overigens
op dit moment al duidelijk ziet. Er is
een grotere bereidheid van Frankrijk
om in dit kader in NAVO-verband
mee te denken en te werken. Als je
daar op dit moment de stop op zet
van de geïntegreerde defensie, dan
zal het verkeerd werken. Ik denk dat
het de juiste methode is om deze
lidstaten via het volledig betrekken
bij deze operaties, ook in de

organisatiestructuur, geleidelijkaan
naar de geïntegreerde defensie–
structuur terug te brengen.

D

Minister Ter Beek: Mijnheer de
voorzitter! De heer Blaauw doelde op
een bericht in de krant. Ik heb dat
bericht niet gelezen. Toch weet ik wat
hij bedoelt. Het is niet zo dat op de
NAVO-top de kwestie van de
structuur van de strijdkrachten en de
niveaus van de strijdkrachten naar
verwachting aan de orde zal komen.
Wel is het zo dat in de laatste
Defence planning committee van de
NAVO de ministers van defensie de
militaire autoriteiten en dan met
name de militaire planners hebben
gevraagd om een nieuwe studie te
doen naar de structuur en de niveaus
van de strijdkrachten. Naar verwach–
ting zal die studie volgend voorjaar
zijn afgerond en dan wederom in de
DPC aan de orde komen. Maar ik
verwacht dat er over één of twee
weken, wanneer de DPC in de
decemberzitting in Brussel wordt
gehouden, wel een soort tussentijdse
voortgangsrapportage zal komen. De
opmerkingen van de heer Blaauw
over Roemenië heb ik buitengewoon
goed begrepen, voorzitter.

Ik dank de heer Van Houwelingen
dat hij het zo apprecieert en
waardeert dat de Nederlandse
regering duidelijk een eigen positie
heeft neergezet, een eigen activerend
beleid heeft gekozen. In alle
bescheidenheid merk ik op dat de
voorstellen namens de Nederlandse
regering door mij gedaan in
Travemünde, daar nogal op wat
instemming kon rekenen. Er werd
ook vrij algemeen gezegd dat het
Amerikaanse plan en de Nederïandse
voorstellen niet zozeer tegenstrijdig
waren, zeker niet nadat van
Amerikaanse zijde - door collega
Aspin - na daartoe te zijn gevraagd,
nog eens heel stellig was uitgespro–
ken dat het partnership for peace
niet bedoeld was als een surrogaat/
substituut voor het mogelijke
lidmaatschap van Midden– en
Oosteuropese landen die dat zouden
wensen. Collega Kooijmans heeft al
aangegeven dat het zaak blijft om de
komende weken onze ideeën en
andere ideeën in elkaar te schuiven
om op 10 januari inderdaad met een
stevige boodschap van de kant van
de NAVO te komen.

Oe heer Van Houwelingen (CDA):
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Voorzitter! Je kunt die twee
gedachten natuurlijk heel mooi met
elkaar in verband brengen en je kunt
ook het omgekeerde doen, maar
tussen het Nederlandse en het
Amerikaanse voorstel zit in feite toch
een vrij fundamenteel verschil. Dat
wil ik vanavond niet verder
illustreren, maar dit is er wel.

Minister Ter Beek: Voorzitter! Met
deze opmerking onderstreept de heer
Van Houwelingen nog eens, dat er in
de komende weken veel te doen is
voor de Nederlandse diplomatie.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Op dit punt krijg ik graag enige
duidelijkheid. De minister spreekt
over veel werk voor de Nederlandse
diplomatie, maar voor wie is er nog
meer veel te doen? Wie waren de
grootste medestanders van de
minister? Het is goed om dat te
weten.

Minister Ter Beek: De grootste
medestanders? Ook de Amerikanen
vonden onze ideeën buitengewoon
aantrekkelijk. Ik verraad overigens
geen geheim als ik zeg, dat met
name de Duitse minister van
defensie, de heer Rühe, redelijk
enthousiast reageerde op de
voorstellen die door Nederland zijn
gedaan.

Mijnheer de voorzitter! Dan wil ik
nog iets zeggen over de militaire
mogelijkheden om in Joegoslavië op
te treden. Die mogelijkheden worden
natuurlijk in de eerste plaats bepaald
door de desbetreffende resoluties
van de Veiligheidsraad. Het gaat hier
naar mijn mening ook niet zozeer om
het ontbreken van een militair
mandaat om iets te doen, maar veel
meer om politieke wil en politieke
bereidheid om gezamenlijk op te
treden. Collega Kooijmans heeft
hierover al gesproken aan de hand
van zijn ervaringen van afgelopen
maandag in Luxemburg.

In reactie op de opmerkingen van
de heer Eisma moet ik nogmaals
ontkennen, dat de nu voorziene
structuren voor de NAVO en de
Westeuropese Unie ertoe zouden
leiden dat forse investeringen
moeten worden gedaan om de
Westeuropese Unie verder te kunnen
optuigen, zoals de afgevaardigde dat
noemde. Het is juist de bedoeling
van de double headed structure om
duplicatie en daarmee extra kosten
te voorkomen.

De afgevaardigde gebruikte bij het
maken van zijn opmerkingen over
het niet deelnemen van Nederland
aan het Eurokorps het woord
"betreurenswaardig". Ik vind dit
helemaal niet betreurenswaardig. Wij
moeten echt uitkijken en niet doen
alsof het Eurokorps het Eurokeur–
merk heeft gekregen of het doen
voorkomen dat dit korps het
Euroleger van de toekomst is. Zo is
het natuurlijk niet.

De heer Eisma wees erop dat vier
landen deelnemen. Dat vond hij ook
belangrijk. Thans gaat het nog om
drie landen, maar goed, Spanje komt
er waarschijnlijk bij. Ik herinner hem
er echter aan, dat aan de multinatio–
nale divisie ook vier landen
deelnemen: Duitsland, Nederland,
België en het Verenigd Koninkrijk.
Die multinationale divisie is dus ook
één van de drie multinationale
eenheden die zijn aangemerkt als
forces answerable to the WEU. Dat
betekent dat deze eenheid deel
uitmaakt van de operationele
capaciteit van de Westeuropese
Unie. Dit geldt voor het Eurokorps
maar ook voor de Nederlands–
Engelse amfibische eenheid.

Ik wil in dit verband nog op een
verschil wijzen tussen de organen.
De multinationale divisie maakt
binnen de NAVO-structuur deel uit
van de rapid reaction forces en zij
behoort dus tot de snel inzetbare
eenheden waarover de Westeuro–
pese Unie kan beschikken. Het
Frans-Duitse leger, dat geleidelijk de
naam Eurokorps kreeg, maakt wat
haar NAVO-taak betreft deel uit van
de main defense forces, dus van de
hoofdverdedigingsmacht. Op
korpsniveau is het leger alleen
inzetbaar voor de algemene
verdedigingstaak en niet zozeer voor
uitzending naar brandhaarden buiten
het NAVO-verdragsgebied. Datzelfde
geldt voor het Nederlands-Duitse
korps. Natuurlijk, delen van onze
divisie die wij in het korps inbren–
gen, kunnen wij ook gebruiken voor
deelname aan vredesoperaties buiten
het NAVO-verdragsgebied. Dat doen
wij ook. Maar het optreden met een
multinationaal korps vindt toch
vooral plaats als het gaat om de
hoofdverdedigingstaak van het
NAVO-grondgebied.

De mate van integratie voor het
Nederlands-Duitse korps die nu in de
plannen is voorzien, gaat verder dan
die van het Eurokorps. Laten wij niet
vergeten dat de mate van inzetbaar–
heid van het Eurokorps voor

crisisbeheersingsoperaties buiten het
WEU-gebied beperkt wordt door het
constitutionele probleem in
Duitsland. Er zijn tal van redenen om
het niet te doen voorkomen alsof het
Eurokorps het is. Ik poets de politieke
betekenis ervan natuurlijk niet weg.
Dat is ook de reden geweest dat wij
een liaisonofficier/stafofficier hebben
voorgesteld. Dit impliceert een
zekere mate van politieke erkenning/
waardering voor dat Eurokorps.
Beide korpsen, het Nederlands–
Duitse korps en het Eurokorps, zijn in
opbouw. Het wordt voorzien dat ze in
1995 operationeel zijn. Ik vind het
een heel goede zaak en ik maak mij
er ook politiek sterk voor dat beide
korpsen samenwerken. Delen ervan
kunnen bijvoorbeeld eens een keer
gaan oefenen. Het is dan van belang
dat er een uitwisseling is van
stafofficieren. In dat perspectief
moeten wij het zien.

Ik dank mevrouw Sipkes voor haar
waarderende woorden. Zij vond het
driesporenbeleid toch beter dan het
partnership for peace. Wat is de
bedoeling van de samenwerking op
het gebied van vredesoperaties?
Deze samenwerking heeft zowel een
militaire als een politieke bedoeling.
Ik begin met de militaire bedoeling.
Wij werken nu al samen met
Oosteuropese en Middeneuropese
landen in daadwerkelijke vredesope–
raties. Nederlandse verbindelaars zijn
verbonden aan een Tsjechisch
bataljon. Nederlandse verbindelaars
zijn verbonden aan een Pools
bataljon. Nederlandse verbindelaars
zijn verbonden aan een Oekraïens
bataljon. Het is dan heel goed dat je
leert van elkaars procedures,
opleiding, training, bewapening, enz.
In militair opzicht moet je meer van
elkaar weten.

De politieke betekenis is de
volgende. Als de NAVO zich meer en
meer gaat richten op vredesoperaties
en de organisatie wordt uitgebreid
met Midden– en Oosteuropese
landen, is het goed als een en ander
een beetje zwaluwstaart. Het heeft
niet alleen een militaire, maar ook
een politieke bedoeling om de
samenwerking op het punt van
vredesoperaties verder uit te breiden.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
aanstaande dinsdag te stemmen,
ervan uitgaande dat de antwoorden

Tweede Kamer NAVO
25 november 1993
TK30 30-2279



Ter Beek

op de vragen over het deel Buiten–
landse Zaken morgen vóór 12.00 uur
bij de Kamer zijn binnengekomen, dit
in verband met de weekendpost.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 19.50 uur
tot 21.20 uur geschorst.

Regeling van werkzaamheden

D

De voorzitter Op verzoek van de
vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid stel ik voor,
dinsdag aanstaande te stemmen
over het heden in een mondeling
overleg behandelde wetsvoorstel
23269 (Brutering overhevelingstoe–
slag lonen).

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het rapport van de Enquête–
commissie uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen (22730,
nrs. 7 t/m 10).

De beraadslaging wordt hervat.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Het is goed
dat wij na het energieke en hier en
daar zelfs bevlogen antwoord van de
staatssecretaris enige tijd hadden om
het gezegde te laten bezinken. Dat de
staatssecretaris de instelling heeft
dat op het terrein van Sociale Zaken
en op het terrein van de uitvoering
nog een wereld te winnen is -
allereerst natuurlijk de oppositie in
dit parlement - siert hem, te meer
daar hij niet bepaald de meest
gunstige conjuncturele omstandighe–
den daarvoor heeft uitgekozen. Je
hebt er als toehoorder echter wel
even voor nodig om tot je door te
laten dringen hoe hij die wereld dan
wenst te winnen.

De muziek van het debat van
vandaag is wat op de achtergrond
geraakt. Bij mij blijven dan de
volgende constateringen over. Als
die constateringen niet juist zijn, dan
hoor ik dat wel.

1. In grote lijnen deelt de regering
de visie van de commissie–
Buurmeijer met als hoofdconclusie

dat politiek en sociale partners elkaar
in een verlammende greep hebben
gehouden. De politiek dient het
primaat opnieuw uit te oefenen. Zij
dient te leiden, niet te volgen.

2. De uitvoeringsorganisatie van
de werknemersverzekeringen moet
regionaal georganiseerd worden en
dient de bedrijfstakgewijze indeling
te verlaten. Er valt veel te zeggen
voor het één-loketsysteem. Er komt
een stevig veranderingsproces.
Daarom zal er een plan van aanpak
aan de Kamer worden voorgelegd en
zal er op het ministerie een
projectgroep worden gevormd. Ook
zal aan de SER advies worden
gevraagd over hoe het veranderings–
proces vorm te geven, met name in
de richting van regionalisering.

Als ik dat goed heb begrepen, dan
klinkt dat een beetje als de toon van
de commissie-Buurmeijer. De crux zit
hem echter ook hier in de uitwerking,
in de wijzigingsvoorstellen van de
nieuwe Organisatiewet. Deelt de
staatssecretaris de analyse van de
commissie, waar het gaat om de
klemmende greep die verandering of
vernieuwing voorkwam, hij trekt daar
naar onze mening geen consequen–
ties uit voor de centrale sturing van
de werknemersverzekeringen. Dat
geldt natuurlijk wel voor het
onafhankelijk toezicht, maar daar
waren wij het al over eens. De
belangrijke vraag is nu wie in de
uitvoeringsorganisatie de centrale
leiding krijgt op het moment dat die
organisatie drastisch zal moeten
gaan veranderen. Volgens de
staatssecretaris zal dit het Gemeen–
schappelijk instituut van bedrijfsvere–
nigingen zijn, maar dan voor een
bepaalde termijn. Dat is echter
merkwaardig. Terwijl de commissie–
Buurmeijer unaniem en niet
weersproken door deze staatssecre–
taris, noch door iemand anders van
de regering vaststelt dat het de
dominantie van sociale partners in
besturen was die verandering,
vernieuwing, cliëntgerichtheid en
volumebeleid, althans goed
volumebeleid, voorkwamen, stelt de
staatssecretaris nu doodleuk vast dat
zij hun eigen veranderingsproces
maar moeten gaan leiden.

Het is alsof je aan gewone boeren
vraagt om leiding te gaan geven aan
de ontwikkeling van de biologisch–
dynamische landbouw. Zij kunnen
het misschien best leren, maar je
moet hun niet meteen vragen om
daar les in te gaan geven. Boven–
dien, ik weet weinig van

managementboekjes, maar ik weet
wel dat er één stelregel is, namelijk
dat je nooit een veranderingsproces
moet laten leiden door de vroegere
beheerders. En daarom vind ik het zo
vreemd dat sociale partners maar
altijd en eeuwig ook zelf aan hun
oude posities blijven vasthouden en
nooit zelf met een voorstel tot
verandering komen. Het is toch geen
schande het bestuur nu eens aan een
ander over te laten? Trouwens, dat
geldt ook voor het ministerie. In deze
tijd van snelle veranderingen kan het
geen kwaad je eigen beperkingen te
kennen.

Wat de staatssecretaris nu doet en
voorstelt, is naar onze mening
precies het tegenovergestelde. Hij
erkent de hoofdlijnen van kritiek, de
hoofdlijnen van de conclusies van de
commissie-Buurmeijer, maar hij wil
de centrale leiding overdragen van
een tripartiete structuur, de Sociale
verzekeringsraad, naar een bipartiete
structuur, het GIB. Ik vraag mij af wat
hier de wijsheid van mag zijn.
Sociale partners opnieuw niet voor
het hoofd stoten of zijn zij naar het
beste weten van de staatssecretaris
inderdaad de excellente bestuurders
op wie de uitvoeringsorganisatie in
een veranderingsproces zit te
wachten? Als hij dat vindt, is hij het
dus op een hoofdpunt niet eens met
Buurmeijer, want daaruit kan toch
immers geen andere conclusie
worden getrokken dan dat het niet
de bestuurders zijn die het
veranderingsproces moeten trekken.

Ik wil nog op een ander argument
in het debat reageren. Het naar mijn
mening wat mystieke argument dat
sociale partners erbij betrokken
moeten blijven omdat ze zo
belangrijk zijn voor onze economie.
Ik zeg erbij dat niemand ontkend
heeft dat ze belangrijk zijn voor onze
economie. Ik dus ook niet. Maar als
dat ook automatisch een bestuurs–
positie betekent, dan vraag ik mij af
waarom dat dan niet geldt voor
bijvoorbeeld al die onbetaald
werkende vrouwen, de kurk waarop
het maatschappelijk en economisch
leven drijft, zonder noemenswaar–
dige macht en meer dan evenredig
afhankelijk van de laagste uitkerin–
gen. Neen, voorzitter, het argument
deugt niet, het gaat erom starheid en
weigering plaats te laten maken voor
noodzakelijke verandering. Daarom is
mijn fractie niet overtuigd van dit
belangrijke voorstel van de staatsse–
cretaris. Wij volgen hierin de
commissie-Buurmeijer die zegt - ik
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citeer uit de antwoorden –: "Om
vanuit de bestaande situatie naar de
beoogde eindsituatie te komen, is de
eerstvolgende fase van groot belang.
Daarbij is vereist dat helder wordt
geregeld wie de regiefunctie heeft.
Hierbij kan gedacht worden aan een
regeringscommissaris, een commis–
sariaat voor de sociale zekerheid of
iets van dien aard. Het vereist in
ieder geval permanente aandacht en
sturing vanuit een daartoe
gecreëerde positie."

In eerste termijn heb ik gevraagd
te overwegen een commissariaat in
te stellen. De staatssecretaris is er
niet of nauwelijks op ingegaan. Hij
heeft zijn GIB verdedigd. Dat is
natuurlijk zijn goed recht, maar het is
het opzij zetten van een van de
belangrijke constateringen. Wat zou
moeten gebeuren, is wat ook is
voorgesteld in het alternatief van
VVD, D66 en Groen ünks, namelijk
de instelling nu van een zelfstandig
bestuursorgaan dat de regietaak op
zich neemt. Dat sociale partners
daarmee helemaal zouden verdwij–
nen, is onzin. Want, zoals de heer
Bolkestein al zei, in ons voorstel
zouden twee van de vijf zetels in het
bestuur naar sociale partners gaan.
In dit verband wil ik dan ook een
motie indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering de
taken van de SVR wenst onder te
brengen bij enerzijds de Toezichts–
kamer en anderzijds het Gemeen–
schappelijk instituut van bedrijfsvere–
nigingen;

van mening, dat door de oprichting
van het GIB sprake zal blijven van
een ongewenste verstrengeling van
belangen, hetgeen haaks staat op de
bevindingen van de commissie–
Buurmeijer;

verzoekt de regering de coördinatie–
en regietaken met betrekking tot de
werknemersverzekeringen en de
veranderingen in de uitvoerings–
organisatie onder te brengen bij een
zelfstandig bestuursorgaan, in het
bestuur waarvan de sociale partners
niet de meerderheid hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Brouwer.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (22730).

De heer Wöltgens (PvdA): Heeft
mevrouw Brouwer niet het gevoel
dat dit een motie bij het verkeerde
debat is?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
dacht dat het hier over de
uitvoeringsorganisatie van de sociale
zekerheid ging, mijnheer Wöltgens.

De heer Wöltgens (PvdA): Daar
heeft u volstrekt gelijk in. In die zin is
er inderdaad nog veel te verzinnen.
Maar tegelijkertijd weet u dat
binnenkort in deze Kamer het
wetsvoorstel inzake de nieuwe
organisatie sociale verzekeringen aan
de orde komt. Eerlijk gezegd, lijkt mij
deze motie daar meer op z'n plaats
dan in dit debat.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
vind dit een merkwaardige vraag. De
regering stuurt ons een brief met
wijzigingen van haar gedachten over
de nieuwe Organisatiewet naar
aanleiding van de analyse van de
commissie-Buurmeijer. Dan is het
toch niet vreemd dat een fractie
daarop ingaat en een ander voorstel
doet?

De heer Wöltgens (PvdA): De
staatssecretaris heeft vanmorgen
gezegd - ik vond dat hij daar erg ver
in ging, als ik dat als vertegenwoor–
diger van een regerïngspartij mag
zeggen - dat hij de dialoog wilde
aangaan, ook naar aanleiding van de
alternatieven van de drie oppositie–
partijen. Hij is bereid, in het debat
over de NOSV zorgvuldig te bezien
in welke mate elementen van het
alternatief van de oppositiepartijen
onderdeel kunnen uitmaken van
wijzigingen die in de Kamer
besproken kunnen worden. Dit is een
open invitatie, die op mij als zeer
"oppositievriendelijk" overkwam. Je
moet echter ruim zijn in je opvattin–
gen, dus ook in dit geval zal ik de
staatssecretaris blijven steunen. In
elk geval komt er nog een goede
gelegenheid om de dialoog voort te
zetten.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
staatssecretaris maakt inderdaad de
indruk dat hij een wereld wil winnen,
te beginnen met de oppositie in dit

parlement. In een debat als dit is het
vrij normaal om je uitgangspunten
helder te maken. In een tweede
termijn moet een oppositiepartij dit
dan ook als eerste doen. Hoe ver wij
dan komen, zullen wij wel zien. De
staatssecretaris kan wel vriendelijke
woorden over de oppositie spreken,
maar het blijft een keihard feit dat hij
heeft gezegd: hoe je het ook wendt
of keert, ik zal het Gemeenschappe–
lijk instituut van bedrijfsverenigingen
voor de centrale leiding van de
nieuwe organisatie voordragen. Dat
is een punt van discussie.

Staatssecretaris Wallage Daar
kwam nog iets achteraan, namelijk:
in de overgangsfase. Mevrouw
Brouwer moet die toevoeging en de
toelichting die ik daarop heb
gegeven wel in haar beschouwing
betrekken.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
staatssecretaris heeft inderdaad over
de overgangsfase gesproken. Ik heb
geprobeerd, aan te geven dat het mij
een slecht idee lijkt om juist in de
overgangsfase, in de fase waarin je
veranderingen op gang moet
brengen, een nieuwe impuls in de
richting van het bestuur achterwege
te laten. Ik ben het eens met de
commissie-Buurmeijer dat juist in
een veranderingsproces de vraag wie
de regie heeft van groot belang is.
Alles afwegend, zijn wij ervoor om
de regie nu al ti jdelijk aan een
zelfstandig orgaan te geven. Dit lijkt
mij bestuurlijk gezien geen moeilijke
constructie. De regering moet met
dat voor ogen eigenlijk eens met de
sociale partners gaan praten.

De heer Schutte (GPV): Als tijdens
de overgangsfase wordt gekozen
voor een zelfstandig bestuursorgaan,
is de wijze waarop de ministeriële
verantwoordelijkheid wordt geregeld
van groot belang. Dit luistert nogal
nauw, zeker bij zelfstandige
bestuursorganen. Mevrouw Brouwer
hecht veel waarde aan de regie
gedurende de overgangsfase, maar
daarover dient in ieder geval
duidelijkheid te bestaan.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): In
mijn visie blijft de ministeriële
verantwoordelijkheid zonder meer
onaangetast. Met de instelling van
een zelfstandig bestuursorgaan geeft
de staatssecretaris in feite een
mandaat om het veranderingsproces
op gang te brengen. De politieke
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verantwoordelijkheid blijft ook in dat
geval bij de staatssecretaris, bij de
regering.

De heer Schutte (GPV): Is het dan
niet van belang, enig inzicht te
krijgen in het mandaat? Een kenmerk
van een zelfstandig bestuursorgaan
is dat dit op vrij grote afstand van de
minister staat. De relatie tussen het
ZBO en de minister is voor ons van
belang om te bepalen of wij de
minister of de staatssecretaris hierop
kunnen aanspreken, ook in de
overgangsperiode.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Daar heeft de heer Schutte gelijk in.
Ditzelfde geldt voor de instelling van
het GIB. De Kamer zal meer inzicht
moeten krijgen in het mandaat dat
aan het GIB wordt gegeven. Met
deze motie geven wij uiting aan ons
uitgangspunt dat de regie niet bij het
GIB behoort te berusten maar bij een
ander zelfstandig bestuursorgaan,
waarin de sociale partners niet de
meerderheid hebben. Dat is ons
principiële uitgangspunt.

Voorzitter! Zelfs als je niet zover
wilt gaan als de commissie–
Buurmeijer, is het zeer verstandig om
een zelfstandig bestuursorgaan in te
stellen, omdat de uitvoering zich nu
al, los van dit debat, in een groot
veranderingsproces bevindt. Voorts
heb ik de indruk dat nu al niemand
overzicht heeft over dat
veranderingsproces. De regie
ontbreekt dus op dit moment al.
Vooruitlopend op de TZ, die zoals
bekend nog steeds bij de Eerste
Kamer voorligt, is in de praktijk al
een ontvlechting aan de gang van de
verschillende onderdelen van de
uitvoeringsorganisaties en begeven
onderdelen van die bedrijfsverenigin–
gen zich al op de particuliere markt
of maken zij zich daar klaar voor. Het
is in elk geval door vroegere
wetgeving TBA en TZ al een
onoverzichtelijk en niet geregisseerd
proces. Ook daarom is het van
belang, dat de sturing wordt
versterkt en dat daarover heel
heldere afspraken worden gemaakt.
Gezien de conclusie van de
commissie-Buurmeijer, kan het niet
anders dan dat die sturing, althans in
hoofdzaak, niet terechtkomt bij
degenen die deze tot nu toe in de
hand hebben gehad.

Er is een ander argument dat ik
hierbij wil betrekken. De bedrijfsvere–
niging en de rol van sociale partners
worden hier onder andere door het

CDA verdedigd, want het bedrijfstak–
eigene is van groot belang. Wat ik
mis is de andere invalshoek. De
uitkeringsgerechtigde is niet meer
die van dertig jaar geleden. De
bouwvakker die na een strenge
winter toch wel weer bij een van de
bekende aannemers werk kreeg of de
50 plusser die nog wel in de kantine
terecht kon: zo bedrijfsgebonden en
zo bedrijfstakgebonden zijn
uitkeringsgerechtigden niet meer.
Daar krijgen zij bovendien de kans
niet meer voor. Wat zij willen is
bemiddeling, ook buiten de
bedrijfstak. Zij willen ook erkenning
voor hun eigen initiatieven om uit de
uitkering te geraken, bijvoorbeeld
door iets voor zichzelf te beginnen of
zij wensen een reële onderhandeling
om nuttig vrijwilligerswerk te doen
met behoud van een uitkering. Werk
is er toch niet voor iedereen. Het is
goed om dat in dit debat nog eens te
erkennen. Ongeacht wat zij hebben
gedaan, hun bedrijfstak is niet de
bedrijfstak van de bouw, de metaal
of de textiel. Hun bedrijfstak is dat
wat zij er zelf van maken of de
wachtkamer van de uitvoerings–
organisatie. Zo'n situatie, die anders
is dan de situatie van dertig jaar
geleden, met massa werkloosheid en
massa arbeidsongeschiktheid, vraagt
ook in het bestuur om een andere
invalshoek dan die van werkgevers
en werknemers alleen. Sociaie
partners zijn niet de natuurlijke
belangenbehartigers van uitkerings–
gerechtigden, al zouden zij het ook
moeten zijn. Ook dat moet meetellen.

De positie van de Kamer. Zeker als
de staatssecretaris vasthoudt aan het
tijdelijk GIB - in een andere motie
heb ik net een ander voorstel gedaan
- en het CDA en de Partij van de
Arbeid hem om welke reden dan ook
daarin zouden steunen, is het zaak
dat de Kamer de vinger aan de pols
houdt. Ik heb dat in eerste termijn al
gezegd en ik ben dat ook na het
antwoord van de staatssecretaris van
mening. Wij zouden het een
uitstekend idee vinden als de vaste
Commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid zich zou buigen
over de mogelijkheid om bijvoor–
beeld in het kader van de procedure–
regeling grote projecten een voorstel
te doen om de veranderings–
processen in de uitvoerings–
organisatie nauwlettend te blijven
volgen. Ook dat kan zeer goed
aansluiten bij de aanbevelingen uit
het rapport van de commissie–
Buurmeijer. Mijn fractie zal een brief

aan de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid sturen
waarin een voorstel met een
dergelijke strekking wordt gedaan.
Dat hoeft natuurlijk niet in dit debat
te worden afgehandeld.

Dan ga ik in op het stelsel. De
staatssecretaris verdedigt de
ingrepen van het kabinet in TZ en
TBA in dit debat. In zijn positie is dat
uiteraard terecht. Maar dan let ik op
de korte termijn. Op de middellange
termijn kan het wel eens van veel
meer wijsheid getuigen, de weg op
te gaan van de commissie, zeker als
het om de WAO gaat. Nogmaals, het
voorstel van de commissie–
Buurmeijer is, indien goed uitge–
werkt, voor volledig arbeidsonge–
schikten socialer en rechtvaardiger.
Het vraagt voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikten inderdaad meer
van werkgevers. En dat is goed. Dat
is de juiste richting. Want wat heeft
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte
van 40 jaar aan een magere
WAO-uitkering en geen enkel
perspectief op werk? De aanpak
waarom de commissie-Buurmeijer
vraagt, vergt veel van het bedrijfsle–
ven. Hij vraagt voorts veel fantasie
ter voorkoming van arbeidsonge–
schiktheid en een preventief beleid.
Die aanpak kent echter een prima
uitgangspunt. Ik vind het dan ook
onverstandig, onjuist en niet fair
tegenover uitkeringsgerechtigden om
dat perspectief geen kans te geven.
Niemand vraagt, ook de oppositie
niet, dat systeem nu in te voeren.
Niemand vraagt, ook de commissie–
Buurmeijer niet, bestuurlijk onverant–
woord op te treden, whatever that
may be. Een slechte maatregel wordt
immers nog niet goed door hem
maar te laten ingaan. Wel wordt
gevraagd, ook als bestuurder in het
belang van uitkeringsgerechtigden
geen oogkleppen op te doen.

De TBA bijvoorbeeld valt om te
buigen in de richting van de
aanbevelingen van de commissie–
Buurmeijer. Er valt veel meer te doen
aan de positie van gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers,
bijvoorbeeld door het ontslagverbod
te verlengen, de premies van de
WAO te verlagen wanneer een
gedeeltelijk WAO'er in dienst blijft
etc. Verschillende mogelijkheden zijn
over tafel gegaan. Zij vragen vooral
een cultuuromslag in onze maat–
schappij van hoge arbeidsproduktivi–
teit. Het is wel de moeite waard,
deze te bekijken.
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Ik zou in dit debat een dringend
beroep op de staatssecretaris willen
doen, dat perspectief niet van tafel te
vegen, niet alleen vanwege de
ellende die er is geweest rond de
TBA. Het zou iedereen een heleboel
ellende besparen als inderdaad het
perspectief van Buurmeijer bereikt
werd: gedeeltelijk arbeidsongeschik–
ten in dienst, volledig arbeidsonge–
schikten een goede uitkering. De
uitgeschakelde man of vrouw en de
verwoede reïntegratiepogingen die
steeds minder lukken, zouden dan
niet nodig zijn.

Wat is overigens waar van
berichten dat reïntegratiepogingen,
dus niet de integratiepogingen in de
oude werkomgeving, maar
reïntegratiepogingen in nieuw werk
de laatste tijd steeds minder lukken
omdat werkgevers afgeschrikt zijn
om gedeeltelijk arbeidsongeschikten
in dienst te nemen? Ik heb het dus
niet over gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten die in dienst biijven van de
eigen werkgever, maar ik bedoel
reïntegratiepogingen in andere
bedrijven. Ik heb berichten ontvan–
gen dat deze door de invoering van
de nieuwe wetgeving minder succes
zouden hebben. Ik krijg daar graag
cijfers over.

Voorzitter! Ik vind de stabilisatie
van WAO-cijfers prachtig en het is
mooi dat er meer gedeeltelijk
arbeidsongeschikten bij de eigen
werkgever aan het werk zijn. Wat ik
zou willen zien, is wat er met die
zieke werknemers gebeurt die niet in
de WAO komen. Komen zij in de
WW, in de bijstand of blijven zij
werken? De uitvoeringsorganisatie
kan dat exact weten doordat zij altijd
een eindrapport maakt aan het einde
van de ZW-periode. Ik vraag daarom
de staatssecretaris de Kamer
regelmatig inzicht daarin te
verstrekken. Ik dien daarom een
motie van die strekking in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het niet alleen van
belang is de ontwikkelingen van het
volume in de WAO te volgen, maar
ook de consequenties van het
volumebeleid voor andere uitkerin–
gen, zoals de WW, in kaart te
brengen;

verzoekt de regering de Kamer
regelmatig inzicht te verschaffen in
de positie van de zieke werknemers
die na het bereiken van de maximale
ziektewettermijn niet in de WAO
instromen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Brouwer
en Willems. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (22730).

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Tot slot wil ik nog kort het
woord richten tot de fractie van het
CDA. Ik heb de heer Brinkman
gisteren gezegd dat hij en zijn partij
wat mij betreft verder mogen
denken. Ik zou dat zelfs niet kunnen
en willen voorkomen. Als zij maar in
de goede richting denken. Die
richting is dus niet, met welke
bestuurlijke redenering dan ook, de
bestaande uitkeringsgerechtigden
aan te pakken. De bestaande
WAO'ers zijn in de afgelopen jaren
gekeurd, afgeschat, gekort en
ontkoppeld. Er is veel ellende voor
hen. Er is geen resultaat op de
arbeidsmarkt, want er is geen nieuw
werk bijgekomen.

De tweedeling in onze maatschap–
pij, ook als het om arbeidsongeschik–
ten gaat, wordt voelbaar. Onder de
armen van Nederland zijn veel
uitkeringsgerechtigden. Mijn vraag is
of wij die nu niet eindelijk eens met
rust kunnen laten en gewoon ons
werk doen: voor herverdeling van de
arbeid zorgen en niet te bang zijn, de
uitvoeringsorganisatie nu eens
grondig te moderniseren. Gevestigde
belangen van bestaande uitkerings–
gerechtigden bestaan allang niet
meer. Gevestigde belangen van
besturen vallen daarbij toch in het
niet?

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Ik ben blij dat mevrouw Brouwer mij
de gelegenheid geeft, ook tegenover
haar nog eens uiteen te zetten waar
mijns inziens het debat over gaat.
Als ik goed naar haar luister, zegt zij:
waar wij eigenlijk mee bezig zijn, is
te zorgen voor een systeem, waarbij
mensen die, voor zover zij nog
kunnen werken of gedeeltelijk
kunnen werken in de arbeids–
organisatie terugkeren of daar
blijven. Wil zij nu eens van mij
aannemen dat dit ook onze inzet in
het gesprek is? Om die reden zeggen

wij dat je niet mag ophouden met
denken. Je moet echter niet zeggen,
bijvoorbeeld als Brinkman of een
ander dat gesprek aanvangt omdat
de commissie ons aan het denken
heeft gezet, dat die fractievoorzitter
of die partij ineens allerlei slechte
bijbedoelingen heeft. Je mag elkaar
toch ook eens een keer op elkaars
eerlijke bedoelingen beoordelen? Ik
houd ervan om elkaar precies te
zeggen wat de bedoelingen zijn en ik
ben hier dus wel eens boos over,
niet zozeer op mevrouw Brouwer,
want op haar wordt ik niet zo gauw
boos, maar op anderen, ook in dit
huis. Ik kom straks nog met collega
Wöltgens te spreken, want wij
krijgen allemaal om beurten de
gelegenheid om op elkaar te
reageren. Wij spreken op grond van
het advies van de commissie–
Buurmeijer over de stelling van de
commissie dat de TBA nog niet
helemaal goed functioneert. De TBA
functioneert in de praktijk immers zo
dat degenen die gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn, niet behou–
den blijven voor de arbeidsmarkt.
Daarom moet je nog een keer kijken
naar de werking van het systeem, de
uitvoeringsorganisatie en in relatie
daarmee naar de regelingen en het
functioneren daarvan. Daar gaat het
gesprek over en dan vind ik het
eerlijk gezegd een beetje flauw, ook
van mevrouw Brouwer, om elke keer
maar weer te zeggen: jullie zijn erop
uit om de mensen hun uitkeringen af
te pakken.

Daarnaast zegt mevrouw Brouwer
dat de positie van de sociale partners
aan het veranderen is. Dat heb ook ik
erkend. Ik heb alleen gezegd dat
moet worden voorkomen dat de
uitvoeringsorganisatie een parasta–
taal orgaan wordt. Het gaat er
immers om dat werkgevers en
werknemers wel degelijk bezig zijn
om veel meer gedifferentieerd per
onderneming en per groep van
ondernemingen rond te kijken, niet
alleen vanuit de bestaande werkplek,
maar ook als zij een nieuwe identiteit
zoeken in de zin dat zij bij die
arbeidsorganisatie willen horen. Mijn
fractie is voluit bereid om de
fenomenen bedrijfstak en bedrijfsver–
eniging ter discussie te stellen, maar
doordat mevrouw Brouwer telkens
verwijst naar een situatie van dertig
jaar geleden, doet zij het voorkomen
alsof ik de weg terug wil opgaan.
Nee, ik wil de weg vooruit opgaan.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
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heb niet gezegd - en dat zal ik nooit
doen - dat ik twijfel aan welke
bedoeling dan ook van wie dan ook.
Ik zie althans geen enkele reden om
te twijfelen aan de bedoeling van de
heer Brinkman, van de CDA-fractie,
om in de richting van een goed
stelsel te gaan en om ook de
belangen van uitkeringsgerechtigden
daarbij te betrekken. Dat geloof ik
zonder meer, maar het gaat wel om
feiten. De heer Brinkman is het met
mij eens - hij zegt het immers ook
altijd - dat die feiten hard doorwer–
ken in de maatschappij waar wij over
praten. Die feiten zijn dat onder
verantwoordelijkheid van het CDA de
laatste tien a twaalf jaar de mensen
van nu 55 jaar met een bestaande
WAO-uitkering de ene korting na de
andere hebben gehad, in grote
onzekerheid zitten, ontkoppeld zijn
etcetera. Die mensen hebben dus
helemaal niet zo ontzettend veel
meer te verliezen en zij zijn bang dat
zij nog meer zullen verliezen. De heer
Brinkman houdt dan een redenering
dat het slecht gaat met de reïntegra–
tie, het aantal WAO'ers of wat dan
ook. Hij zegt in ieder geval dat wij
niet kunnen beloven dat wij niet aan
de bestaande uitkeringen komen en
hij begint niet met te zeggen dat hij
zich er nu eens hard voor gaat
maken dat de uitvoerïngsorganisatie
goed werkt en dat hij alles op alles
zal zetten om te verdedigen dat niet
aan de bestaande uitkeringen
gekomen hoeft te worden. Dat is een
heel andere instelling en die
verneem ik niet bij de heer Brink–
man. Ik ben het met de heer Wallage
eens - ik vind het heel eerlijk dat hij
dat heeft gezegd - dat korten op de
uitkering het gemakkelijkste is wat
politici kunnen doen. Dat is de
afgelopen twaalf, dertien jaar ook
gedaan, maar het heeft niet echt
geholpen.

De heer Brinkman (CDA): U wilt niet
horen dat wij, als het enigszins kan,
proberen om bestaande uitkeringen
te ontzien en u wilt ook niet horen
dat kabinet na kabinet - dat waren
coalities van verschillende kleur -
heeft gezegd dat het functioneren
van de uitvoeringsorganisatie ook
heeft te maken met het soort
regeling dat er is. Dat staat ook in
het advies van de commissie–
Buurmeijer. Als ik daaraan refereer,
vind ik dat ik niet onmiddellijk moet
horen: hij is weer bezig om aan de
individuele uitkeringsrechten te
komen. Wij praten hier over het

advies van de commissie-Buurmeijer,
dat de hoogte, de duur en de
werking van het systeem in de relatie
tot de uitvoeringsorganisatie
bespreekt. Dan mogen wij er toch
ook eens een keer in het openbaar
over spreken hoe je dat kunt
verbeteren zonder dat onmiddellijk
weer het verwijt wordt gemaakt dat
ik bezig ben om iemand zijn
uitkeringsrechten af te pakken? Daar
kan ik inderdaad boos over worden,
want doordat mevrouw Brouwer dat
zo formuleert, doet zij het voorko–
men alsof mijn bedoelingen niet de
juiste zijn en dat neem ik haar
kwalijk.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat heb ik niet gezegd.

De heer Brinkman (CDA): Nee, u
zegt het natuurlijk niet, maar doordat
u het zo ter discussie stelt, doet u het
voorkomen alsof het zo is.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
kan het niet helpen als u opnieuw de
bestaande uitkeringen ter discussie
stelt. Dan krijgt u een reactie van mij,
hoe dan ook.

De heer Brinkman (CDA): U zegt dat
ik die ter discussie heb gesteld. Ik
heb in Groningen, in een enorme
reeks spreekbeurten en ook hier in
de Kamer het volgende geconsta–
teerd. De commissie-Buurmeijer stelt
dat de TBA nog steeds niet helemaal
functioneert. Wij zullen dus moeten
nagaan of wij er, kijkend naar de
uitvoeringsorganisatie, wel zijn,
mede in relatie met het systeem. U
erkent dat ook want u vraagt, zij het
met een andere insteek: als wij
willen dat de mensen naar het
arbeidsproces terugkeren of daar niet
worden uitgestoten, moeten wij dan
niet naar een ander systeem, waarbij
bijvoorbeeld twee derde of driekwart
als volledig arbeidsongeschikt
fungeert en overigens de klassen niet
meer bestaan? Dat betekent in de
praktijk dat je naar een privaatrechte–
lijk systeem zou moeten gaan, maar
ik wil nu de techniek buiten
beschouwing laten. Mijn conclusie is
dat ook u spreekt over een wijziging
van de TBA. Ik zeg dan toch ook niet
tegen u dat u bezig bent om over de
individuele uitkeringsrechten te
spreken? U bent toch evengoed
bezig om over die TBA na te denken?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ook ik wil de techniek nu buiten

beschouwing laten. Als ik u niet
goed heb begrepen, is het goed om
het nu op te helderen. Waar het mij
om gaat, is dat je wel het allerlaatste
aan de uitkeringen zou moeten
komen van de mensen die niet
kunnen terugkeren in het arbeidspro–
ces, die dus geen perspectief hebben
en die vaak een lage WAO-uitkering
hebben. Dat zou het allerlaatste
moeten zijn, zelfs in een nieuw
systeem. Welnu, dat is toch een
andere invalshoek dan de opstelling
van uw partij, althans zoals ik die
heb begrepen. Ik heb begrepen dat
uw partij van mening is dat er aan
de uitvoeringsorganisatie wel wat
kan worden gedaan, zij het geleide–
lijk en niet te veel. Maar over de
bestaande uitkeringen zegt u wèl
harde dingen.

De heer Brinkman (CDA): U zegt
steeds: "ik heb begrepen". Mijn
reactie daarop is: u moet eens
luisteren naar wat ik werkelijk heb
gezegd. Ik gezegd dat, als je tot een
nieuw systeem komt, je te maken
krijgt met aansluitingsproblemen. Die
twee kanten van de medaille laat ik
zien. Ik ben bereid om met twee
verschillende systemen te werken,
althans daarover na te denken, maar
dan moeten degenen die een nieuw
systeem bepleiten - u bent daar één
van - zich wèl realiseren dat dit een
fors sociaal vraagstuk in zich bergt.
Dat nieuwe systeem zou wel eens
veel ingrijpender kunnen zijn dan het
huidige. Ik mag dit punt hier toch
openlijk in discussie brengen? Dat is
toch een belangrijk gegeven waar wij
in de geschetste situatie tegenaan
lopen?

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzit–
ter! Ik wil de heer Brinkman graag
een vraag stellen. Ik weet dat hij mij
straks nog zal adresseren maar zoiets
kun je toch beter snel van de lever
hebben dan dat je urenlang zit te
wachten voordat je je boodschap
kwijt kunt. Ik wil de heer Brinkman
een zeer voor de hand liggende
vraag stellen.

De heer Brinkman zegt: de lezing
van het rapport-Buurmeijer heeft mij
ertoe gebracht om weer enkele
vragen op te roepen. Wat ik niet
begrijp, is hoe de lezing van dat
rapport ertoe heeft kunnen leiden dat
de heer Brinkman en, de vorige
week, de heer Wolters hun voorkeur
hebben uitgesproken voor de
meerderheidsvariant van de SER. Die
variant heeft immers op zichzelf
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helemaal niets met de commissie–
Buurmeijer te maken. Die variant
houdt in de eerste plaats in dat
arbeidsongeschikten geen loon–
dervingsfase hebben, dus in één klap
op het opbouwstelsel terugvallen en
dus flink achteruitgaan. In de tweede
plaats wijst mevrouw Brouwer er
terecht op dat ook de bestaande
gevallen weer opnieuw worden
aangetast. In de derde plaats leidt dit
ertoe dat datgene wat op het eerste
gezicht zo aantrekkelijk lijkt in het
opbouwmodel - hoe langer je
arbeidsverleden, hoe hoger je
uitkering - in elk geval in vergelijking
met wat de regeringspartijen samen
tot stand hebben gebracht, juist in
het nadeel uitpakt van de mensen
met een lang arbeidsverleden. Ik heb
het rapport-Buurmeijer gelezen maar
ik kan absoluut geen verband leggen
tussen dat rapport en de voorstellen
die de vorige week namens het CDA
zijn gedaan en die de heer Brinkman
in Groningen naar voren heeft
gebracht. De discussie over de
precieze interpretatie daarvan is
kennelijk nog open maar ik meen
toch dat de heer Brinkman hierover
gisteren zei: ik heb niets anders te
melden dan wat mijn collega Wolters
heeft gesteld. Welnu, dat is die
meerderheidsvariant van de SER en
die komt neer op géén onderscheid
tussen bestaande en nieuwe gevallen
en géén 70%-fase meer in de sfeer
van de loonderving, maar in één keer
terug naar het opbouwmodel.
Vergeleken met de huidige voorstel–
len houdt deze opzet een benadeling
in voor degenen die een langer
arbeidsverleden hebben.

De heer Brinkman (CDA): Collega, u
hebt, zoals altijd, goed geluisterd
maar ik heb gisteren bepaald wel
wat méér gezegd. Ik heb gesteld - en
dat gold voor collega Wolters èn
mijzelf - dat, waar het ging om de
inhoud van de regeling, vermeld in
het advies van de commissie–
Buurmeijer, de bedoeling op zichzelf
juist is. Ik doel op het streven om de
gedeeltelijk arbeidsongeschikten,
daar gedefinieerd als degenen die
voor minder dan twee derde
arbeidsongeschikt zijn, in het
arbeidsproces te houden of daarin
terug te brengen. Die doelstelling
onderschrijven wij dus, maar wij
hebben er alleen bij gezegd dat wij,
nu wij de analyse op de hand
hebben kunnen wegen, denken dat
de poortwachtersfunctie niet zodanig
wel werken dat er geen aanzuigende

werking van het 2/3-criterium zou
kunnen uitgaan. Daarmee willen wij
niet zeggen dat de discussie over dat
systeem wat ons betreft gesloten is,
want collega Van Mierlo heeft terecht
gezegd dat wij er nog eens verder
over moeten nadenken of er geen
privaatrechtelijke wegen zijn om het
systeem van in dienst houclen
respectievelijk weer in dienst nemen
van gedeeltelijk arbeidsongeschikten
wat meer te bevorderen. Als wij dan
opnieuw in discussie raken over de
inhoud van het systeem, dan
beginnen wij met onze voorkeur om
de zaak aan werkgevers en werkne–
mers over te laten. Daarna volgt het
opbouwstelsel waaraan de heer
Wöltgens nu refereert, maar wij
hebben ook gezegd dat wij zelfs
bereid zijn, te beseffen dat wij ons
daarbij beter kunnen beperken tot de
nieuwe gevallen. Voordat je daar een
nieuwe beslissing over neemt, moet
je echter heel goed bepalen of je de
aansluitingsproblemen die zich dan
voordoen, inderdaad sociaal
aanvaardbaar vindt. En dit geldt dan
zowel voor de positie van de nieuwe
gevallen als zodanig als voor de
nieuwe gevallen in relatie tot de
oude gevallen. Dit type garanties kun
je geven nadat je die discussie met
elkaar goed hebt afgerond en mits
de totale welvaart het toelaat, voor
de oude gevallen die garantie te
geven.

Dit lijkt mij een buitengewoon
precieze redenering. Daar behoeft u
het niet mee eens te zijn, maar u
kunt haar echt niet samenvatten met
de stelling dat Brinkman hier even
ouwe koeien uit de sloot haalt.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzit–
ter! Op zichzelf ben ik er verheugd
over dat de heer Brinkman nu zegt,
als ik het goed begrepen heb, dat
zijn fractie als het even kan, niet aan
de bestaande gevallen wil komen. Ik
zou zelf de neiging hebben om het
nog iets royaler te formuleren, maar
voor mij blijft de vraag prangen, in
hoeverre het verschijnen en de
inhoud van het rapport van de
commissie-Buurmeijer ertoe kan
leiden dat de CDA-fractie terugvalt
op de meerderheidsvariant van de
SER. Ik zie namelijk - ik zeg het in
alle oprechtheid - totaal geen
verband tussen de insteek en de
opvattingen van de commissie–
Buurmeijer, gericht op het in dienst
houden van gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten, en de meerderheidsvariant
van de SER, die eigenlijk alleen maar

tot een verdere verlaging van
uitkeringen leidt. Naar mijn mening
gaapt er echt een kloof tussen die
twee.

De heer Brinkman (CDA): U heeft
uiteraard het recht om het zo te zien,
maar mijn waarneming is dat er een–
en andermaal is gezegd, in vorige
adviezen, maar ook in het advies van
de commissie-Buurmeijer, dat er wel
degelijk een verband is tussen de
organisatie en de inhoud van de
regeling. Trouwens, ook het kabinet
schrijft dit in zijn brief. Wij moeten
dus niet net doen alsof de inhoud
van de regeling buiten de discussie
zou staan. Op straffe van verschil
van inzicht met collega Bolkestein -
ik krijg straks natuurlijk te horen dat
ik een vijfde variant in het spel breng
- zeg ik, in voortdurend overleg met
mijn collega's in het parlement om
tot overeenstemming te geraken, dat
een keuze natuurlijk nooit heilig is,
maar dat je niet om de stelling van
de commissie-Buurmeijer heen kunt
dat de inhoud van de regeling
samenhangt met de doelmatigheid
van de uitvoering.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzitter,
dan blijf ik toch bij mijn stelling van
gisteren. Op zichzelf zou ik er nog
begrip voor kunnen hebben als de
heer Brinkman na het verschijnen
van het rapport van de commissie–
Buurmeijer had gezegd: oké, wij
hebben wel verantwoordelijkheid
gedragen voor allerlei wetten, maar
ik heb een nieuw inzicht verkregen
op basis van het rapport. Maar ik
heb er geen begrip voor dat wat hij
nu zegt, helemaal niet in verband
staat met de aanbevelingen uit het
rapport, maar dat hij daarmee
teruggrijpt naar een advies dat al
lang en breed bekend was op het
moment waarop wij beiden besloten
om de wetgeving, die voor een
belangrijk deel nog in het Staatsblad
moet verschijnen, zo te maken als ze
geworden is. Ik vind het dus nog
steeds onbegrijpelijk, wat hij hierover
gezegd heeft.

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter,
dan nodig ik collega Wöltgens toch
echt uit om eens langs te komen bij
een van de vele spreekbeurten van
mijn partij. Ik ga niet naar feestjes,
om een opmerking daarover ook
maar meteen te corrigeren;
gisterenavond ben ik ook weer naar
een van die vele spreekbeurten
geweest. Ik zal ook blijven proberen
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om het uit te leggen, zoals wij dat in
de afgelopen jaren steeds hebben
gedaan, ook als het moeilijke
boodschappen waren. Ik nodig de
heer Wöltgens uit, hetzelfde te
blijven doen.

De voorzitter: Mevrouw Brouwer, u
kunt uw betoog vervolgen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Bij het vorige WAO-debat
ontspon zich voor mijn ogen ook een
discussie van ongeveer een kwartier,
maar het is toen niet goed afgelo–
pen, dus ik hoop dat deze discussie
een wat beter resultaat zal hebben.

Ik maak nog één opmerking en
dan ben ik klaar met mijn verhaal.
Als het gaat om de bestaande
uitkeringsgerechtigden en de
verandering van het stelsel, is
cruciaal het verschil tussen de Wet
TBA en het voorstel van de
commissie-Buurmeijer. Dan is niet
alleen cruciaal de positie van de
gedeeltelijk arbeidsongeschikten die
in het arbeidsproces blijven, maar
met name ook de positie van
voiledig arbeidsongeschikten die een
veel betere uitkering zouden krijgen,
tot 65 jaar. Als het CDA die richting
uit wil - de heer Brinkman zal hier
straks achter het katheder staan om
uit te leggen wat hij er precies van
vindt - is dat een verbetering voor
volledig arbeidsongeschikten. Dan
komt natuurlijk nog de hele discussie
over gedeeltelijk arbeidsongeschikten
en de arbeidsmarkt. Die moeten wij
voeren. Voorop blijft staan dat wij af
moeten van de politiek waarin het
korten, korten, korten centraal staat
en waarin de uitvoeringsorganisatie
ongemoeid blijft. Als dat de winst is
van het debat, zijn wij in ieder geval
een stukje verder.

D

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Ik dank de regering voor de door
haar gegeven antwoorden.

Ik kan niet zeggen dat de discussie
vanmorgen geheel zonder zin is
geweest, maar het verloop ervan
heeft mij toch ongerust gemaakt
over de helderheid waarmee dit
debat kan worden afgesloten. Het
enige wat vooral gisteren ècht helder
is geworden, is de troebelheid van
de sfeer in de coalitie. Het is waar
dat er geen sprake is van een
vastberaden geloof van de gezamen–
lijke coalitiepartners in de eigen lijn
die zij de afgelopen jaren hebben

gevolgd. Op zichzelf is daar ook wel
enige reden voor, omdat het rapport
dat wij bespreken, in zijn analyse de
uitgangspunten die achter die lijn
hebben gezeten, behoorlijk onderuit
heeft gehaald. Die lijn ligt er echter.
Daar is geen moedertjelief aan te
doen, althans voorlopig niet. Vrijwel
iedere fractie, of zij nu voor– of
tegenstander was van die lijn en of
zij nu voor– of tegenstander was van
die aangenomen wetsvoorstellen,
voelt zich in haar vrijheid van keuzen
en handelen daardoor beperkt.
Misschien voelt het CDA dat wat
minder. Het CDA heeft gesproken
over een verdere ingreep in de
uitkeringen. Ik heb nu begrepen dat
ik dat in een wijder verband moet
zien. Het is een wijder verband
waarin ook een uitzicht zit op de
mogelijkheid van een verdere
ingreep in de uitkeringen, ook van de
zogenaamde oude gevallen. Die
zitten in dat bredere verband. En dat
zijn dan de beschermelingen van de
coalitie-afspraak die zich met de
weerzinwekkende naam "bami–
akkoord" tevreden zal moeten stellen
in de annalen van onze sociale
geschiedenis!

Behalve de politieke breuk die in
het vooruitzicht zit met dat akkoord
en die natuurlijk is toegestaan als
een nieuwe positie bij een nieuw
kabinet - ik vind dat wij daar niet
vreselijk huilerig over moeten doen -
is er toch nog een ander soort
akkoord, van een andere aard, dat
hierbij in het geding is. Dat is de
stilzwijgende afspraak die toen
gemaakt is met betrokkenen zelf. Dat
zijn inderdaad de arbeidsongeschik–
ten van dat moment. Het is de breuk
op korte termijn, zo kort na dato, die
ook een inbreuk riskeert op de
geloofwaardigheid van de overheid
tegenover haar burgers, n'importe
van welke overheid. In dat brede
verband vind ik het nog opvallender
dat het CDA of de heer Brinkman
blijft vasthouden en een deel van het
verdere heil blijft zien in het verder
korten op die uitkeringen, misschien
met goede redenen. De heer
Brinkman ziet dat als een mogelijk–
heid voor de toekomst, terwijl het
rapport-Buurmeijer, vind ik,
helderder dan ooit tevoren aan het
licht heeft gebracht dat daar nu juist
de schoen niet wringt. Op de plaats
waar de schoen echt wringt en waar
ook het geld verdiend kan worden,
namelijk in de cultuur van de
uitvoering, daar wil het CDA ook wel
wat, maar betracht het toch van alle

fracties de meeste terughoudendheid
waar het forse veranderingen betreft.
Overigens moet ik nog zien, wat de
grotere bereidheid van de andere
regeringspartij, de Partij van de
Arbeid, in werkelijkheid voorstelt als
het echt om concrete nieuwe
uitgangspunten en voorsteilen gaat
voor een nieuwe inrichting straks.

Voorzitter! Als mijn fractie
voorlopig uitgaat van een TBA, is dat
noodgedwongen en niet omdat wij
nu meer in die wet zien dan op het
moment dat wij daar tegen stemden.
Ik wijs er nog eens op - ik heb het
gisteren reeds gedaan, het kan
echter niet genoeg gebeuren - dat ik
er diep van overtuigd ben, dat ook
de coalitie tot een geheel andere
afweging zou zijn gekomen als wij
eerder over de analyse van de
enquêtecommissie hadden kunnen
beschikken en nog eerder met een
echt volumebeleid waren begonnen.
Nogmaals, dat is niet het geval
geweest. Wij zitten met die TBA als
met een voorlopig voldongen feit
zolang wij een andere weg op dit
moment niet overtuigender kunnen
invullen. Zowel de PvdA als het
kabinet houdt zich op de vlakte als
hen gevraagd wordt, of zij die weg
zouden willen bewandelen als de
obstakels die door mij en anderen
zijn genoemd, weggenomen zouden
kunnen worden.

Met kabinet bedoel ik in de eerste
plaats de staatssecretaris. De
minister houdt vast aan zijn uitspraak
dat hij hoopt, dat er zo weinig
mogelijk aan de voorstellen van de
commissie-Buurmeijer zal verande–
ren. Dat zei hij vanmorgen. Dat kan
niet anders betekenen dan dat ook
hij een veel positievere opstelling
tegenover die voorstellen van
Buurmeijer zou willen innemen - of
misschien inneemt - dan de
staatssecretaris thans onder woorden
brengt. Ik zeg het expres zo, omdat
ook de staatssecretaris zich een tijd
geleden veel positiever heeft
uitgelaten dan hij zich nu kennelijk
kan veroorloven. Hij heeft nu in de
brief een beetje een houding van:
houd me vast of ik bega een
ongeluk. Alles wijst erop dat binnen
kabinet en coalitie de meningen sterk
uiteenlopen. Hoe dan ook, de
staatssecretaris is ontwijkend en
dubbel ten aanzien van de vraag, of
hij de obstakels op de lijn-Buurmeijer
voor de WAO wil onderzoeken.
Enerzijds is hij van mening dat dit
niet consistent zou zijn met zijn
pogingen op dit moment de TBA
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geloofwaardig te verkopen. Hij zegt
anderzijds en ik citeer nu uit het
stenogram: "Wat doen wij met
mensen die wij voor een deel
arbeidsgeschikt verklaren maar
waarvoor op de arbeidsmarkt geen
plaats is? Gelet op dit element, zijn
wij de komende jaren wel gedwon–
gen om antwoorden op een paar van
de vragen waarin de heer Van Mierlo
naar aanleiding van het voorstel van
de commissie-Buurmeijer zeer
geïnteresseerd, zeer grondig te
bestuderen." Tussen die twee
uitspraken zit spanning. Wil de
staatssecretaris dat echt onderzoe–
ken? Is hij bereid die nadere studie
waarover hij spreekt, te laten doen
en hoe wil hij dat dan doen? Zou hij
daarop nog even willen ingaan.

Voorzitter! Nog belangrijker is, dat
dit debat althans enige helderheid
brengt in wat het hart is van de
analyse en de aanbevelingen van de
commissie-Buurmeijer, namelijk de
organisatie van de uitvoering. Zal dit
debat daarin wel of niet een keerpunt
brengen? Of zullen wij het afsluiten
met algemene vaagheden en
heroïsche bevestigingen van
processen die al in de pijplijn zitten
en al door de regering als uitgangs–
punt worden genomen en die
mogelijkerwijs bij een zwakke
aanpak, bij een niet heldere
formulering van het uitgangspunt net
langs de kern van het vraagstuk heen
gaan? Ik sluit mij aan bij de hoofdlijn
van het betoog van mevrouw
Brouwer. Ik zou het buitengewoon
inconsequent vinden, wanneer de
Kamer - die van de bedrijfstakge–
wijze organisatie af wil, die wil
regionaliseren en verzelfstandigen en
die afstand wil van de sociale
partners op essentiële momenten in
het proces van uitvoering - zou
instemmen met het toevertrouwen
van de coördinatie van dat
ontwikkelingsproces naar dat
eindbeeld toe aan een publiekrechte–
lijk lichaam dat daarvoor ingesteld
moet worden, dat de voortzetting is
van de privaatrechtelijke Federatie
van bedrijfsverenigingen, nota bene
de belichaming van het sociale
partnership, het bipartiete, om het zo
te zeggen. Als de staatssecretaris
zegt "ik heb in de overgangsfase die
sociale partners nodig voor de
coördinatie van het proces", dan zeg
ik: maar dat kan toch ook anders. Dat
kan bijvoorbeeld tijdelijk, voorlopig,
in de SVR, wanneer je het toezicht
eruit haalt en verzelfstandigt. Maar
dan zegt de staatssecretaris "ik kan

op deze manier een horizonbepaling
in de wet opnemen", alsof de
tijdelijkheid van een overgangs–
situatie niet op een andere manier
een wettelijke verankering zou
kunnen krijgen.

Voorzitter! Het grootste bezwaar is
dat deze weg zo'n verkeerde
uitstraling heeft en zo onlogisch is.
Het is de omkering van het Bijbelse
woord: eerst verheffen wat je wilt
vernederen. Het is gevaarlijk
vanwege het verkeerde signaal, het
is onlogisch vanwege het doel dat je
wilt bereiken en het is niet nodig,
omdat het gemakkelijk anders kan,
voor zover in deze materie überhaupt
iets makkelijk kan.

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Zou collega Van Mierlo mij willen
toestaan om in een aantal van deze
algemene vaagheden en heroïsche
bekentenissen wat te roeren? Eén
punt is mij niet helder. Hij zegt in de
kern van deze lange zin die een
hepaalde prijs zeker waardig is - ik
geloof dat er televisieprogramma's
zijn die de moeilijkste zinnen prijzen
- dat eigenlijk de rol van de sociale
partners moet worden teruggedron–
gen. Ik heb de kern van zijn betoog
in eerste termijn zo begrepen,
sprekend over de uitvoerings–
organisatie, dat hij graag zou zien
dat degenen die minder arbeidson–
geschikt zijn dan degenen die als
volledig arbeidsongeschikt gedefini–
eerd worden door de commissie–
Buurmeijer, in een bedrijf moeten
blijven respectievelijk naar een
bedrijf moeten terugkeren. Om dat te
bereiken, denkt hij aan enigerlei
arbeidsrechtelijk of privaatrechtelijk
arrangement. Wat ik nu niet goed
snap, is dat collega Van Mierlo in
tweede termijn nog eens omstandig
beweert dat hij eigenlijk de sociale
partners kan missen als kiespijn.

De heer Van Mierlo (066): Neen, dat
kan ik niet.

De heer Brinkman (CDA): Maar dan
zit er toch een inconsequentie, als u
mij toestaat, in uw redenering? Of u
hebt werkgevers en werknemers in
enigerlei vorm nodig? En ik wil over
de vorm natuurlijk graag met u
twisten. Maar de redenering die u nu
ophangt, leidt ertoe dat het een vorm
van een stataal of parastataal orgaan
krijgt, al dan niet regionaal gedecon–
centreerd, terwijl u nu juist zegt dat u
terug wilt naar een systeem waarbij
de arbeidsrechtelijke en de privaat–

rechtelijke relaties tussen werkgevers
en werknemers meer kansen krijgen.
Daar zit naar mijn gevoel een
ongerijmdheid in.

De heer Van Mierlo (D66): Ik zal
proberen die ongerijmdheid weg te
nemen, door in de eerste plaats te
verwijzen naar het rapport van de
enquêtecommissie en door er nader
op te wijzen dat het onze nadrukke–
lijke opvatting is dat het hele traject
van de arbeidsbemiddeling regionaal
moet gebeuren en in direct contact
met de RBA's. Alleen op een bepaald
punt vraag ik om terugdringing van
de rol van de sociale partners.
Daarbij gaat het om dat deel van de
uitvoermg dat betrekking heeft op de
keuring en op de bepaling van de
graad van arbeidsongeschiktheid.
Waarom wil ik op dat punt terugdrin–
ging van de rol van de sociale
partners? Naar mijn mening moet
dat moment als het ware geobjecti–
veerd worden. De bepaling die dan
aan de orde is moet namelijk niet
gebeuren onder de regie van
partners die een bepaald micro–
economisch doel voor ogen hebben
bij dit deel van de uitvoering van het
proces. Op dit punt is het in het
verleden misgegaan. Dat is de kern
van de zaak. Daarom zeg ik: het
wordt tijd dat je de kern van deze
kwestie definieert en dat je vervol–
gens heel duidelijk maakt dat door
het wegnemen van dit element je
voorts bij het werk van de RBA's,
dus bij de arbeidsbemiddeling, de
sociale partners heel hard nodig
hebt. De sociale partners kunnen bij
die bemiddeling ook ingeschakeld
worden als het proces zich ook
voltrekt in het gebouw dat wij voor
ogen hebben. Dat gebouw zal dan
één ontzettende grote voordeur
hebben, maar een heleboel loketten.
Als dat "gebouw" er komt, zou
daarin het hele proces voor
inschakeling op de arbeidsmarkt
afgewerkt moeten worden.

De heer Brinkman (CDA): U
relativeert aan het slot van deze
interventie uw eigen geloof al in dat
regionale orgaan, want u spreekt van
een gebouw met één grote deur en
vele loketten. Ik wil echter nog iets
zeggen over het moment dat u
zojuist aangaf. Het ging daarbij om
het volgende. Op een bepaald
moment komt een individuele
werknemer in de positie dat hij
mogelijk arbeidsongeschikt wordt
verklaard. Hij moet vervolgens een
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bepaald keurings– en beoordelings–
traject doorlopen. Nu dacht ik dat
een van de zeer nadrukkelijke
aanbevelingen van de commissie–
Buurmeijer, dat voorkomen moet
worden dat al in dat deel van de
procedure de individuele werknemer
als het ware in een niemandsland
terechtkomt. De dan nog formele
werkgever moet op dat moment niet
het gevoel hebben, dat de betrokken
werknemer niet meer van hem is,
omdat die werknemer dat hele grote
gebouw, waarover u het had, is
binnengetreden. De werkgever zou
ook kunnen denken: die werknemer
zit in dat gebouw, ik heb hem nooit
gekend en voordat hij bij mij
binnenkomt, moet er nog heel wat
gebeuren. Het gaat erom dat de
band met de voormalige werkgever
respectievelijk de nieuwe werkgever
in stand blijft respectievelijk vanaf
het eerste moment van het proces
tot stand komt. Ik begrijp wel dat je
niet altijd een werkgevers– en
werknemersvertegenwoordiger
achter dat ene keuringsloket moet
hebben, maar het gaat mij erom, dat
u nu een nieuwe organisatie creëert
waarin geen sprake is van betrokken–
heid en verantwoordelijkheid van de
werkgever en de werknemer. Dat zal
namelijk het geval zijn als ik u op uw
woorden moet geloven.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat
het zoveel moeite kost om iets heel
simpels uit te leggen. Het gaat mij
erom dat als het ware een verkno–
ping uit elkaar wordt gehaald en dat
je een oordeel objectiveert. Wie heeft
namelijk het zuiverste oordeel? Dat is
iemand die er geen belang bij heeft
hoe dat oordeel uitvalt. Als iemand
zegt: u bent in staat om te werken,
zou aan dat oordeel geen bepaald
belang ten grondslag moeten liggen.
Degene die dat zegt, moet kunnen
constateren of een bepaald persoon
kan werken. Als die zegt: u kunt
maar voor 50% werken, dan is voor
het vellen van een dergelijk oordeel
een arbeidsbemiddelaar ingescha–
keld die aan de hand van het
medisch rapport kan bepalen welke
banen voor de persoon in kwestie
beschikbaar zijn. Vervolgens wordt
de techniek van het schattingsbesluit
toegepast. Ik begrijp niet dat het zo
moeilijk is om over te brengen, dat
de kern van het probleem van het
volumevraagstuk gelegen is in het
feit dat wij dat moment nooit
geobjectiveerd hebben. Het proces is

vanaf het begin in handen geweest
van degenen die geroepen zijn om
de belangen van werknemers of
werkgevers te behartigen. Dat is het
punt. Het gaat mij alleen daarom.
Eigenlijk heb ik de neiging om te
zeggen, dat de uitvoering meer
inhoudt dan het proces van de
keuring. Het gaat ons erom, dat een
bepaald deel van het proces
geobjectiveerd moet worden. Dat
vind ik zo evident, dat ik niet kan
begrijpen dat je daaraan zoveel
woorden zou moeten vuil maken. Of
daaraan zou moeten wijden, om
meer te spreken in termen die in de
kringen van de heer Brinkman
gebruikelijk zijn.

De heer Brinkman (CDA): Wij maken
ook wel eens vuile handen. In de
politiek moet dat soms ook. Je kunt
niet altijd volstaan met het stellen
van vragen.

Voorzitter! Mij zijn de opmerkin–
gen van de heer Van Mierlo nog niet
duidelijk. Wat doet hij vervolgens
met dat geobjectiveerde keurings–
resultaat? Dat moet tot iets leiden.
Dat resultaat zal neergelegd worden
in een rapportje. Dat komt vervol–
gens bij iemand op de tafel en die
zal dan de bestuurlijke verantwoor–
delijkheid moeten nemen. Mijn
kernvraag blijft: wie doet er dan iets
met het resultaat? Het gaat mij nu
even niet om de vraag: wie betaalt
de rekening? Hoewel, in zekere zin is
die vraag ook aan de orde. Allereerst
wil ik echter weten wie zich bemoeit
met het lot van de afgekeurde
werknemer.

De heer Van Mierlo (D66): Er ligt
een geobjectiveerd oordeel en dan
gaat de arbeidsbemiddeling werken
zoals zij ook werkt voor de WW. Daar
zijn alle mogelijke terugkoppelingen
denkbaar, voor zover het nodig is om
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte
wat verder te helpen of een extra
steun te geven. Dan is alles
denkbaar. Dan gaat ook het werk van
de belangenbehartiger spelen, maar
het oordeel is geobjectiveerd. Daar
hebben wij behoefte aan.

De heer Brinkman (CDA): Op het
moment dat de werknemer het
keuringsproces ingaat, is de band
met de werkgever in deze systema–
tiek al verbroken. Dat lijkt mij een
ongelukkige uitkomst van zo'n
proces.

Minister De Vries: Ik hoor de heer

Van Mierlo bij herhaling zeggen dat
het niet tot stand komen van het
geobjectiveerde oordeel vooral te
maken heeft met het feit dat
belangenbehartigers, de sociale
partners, een rol in die organisaties
spelen. Vaak is het natuurlijk ook zo
dat de keuringsarts kijkt naar de man
of vrouw die hij voor zich heeft. Het
zal met name het belang van die
man of vrouw zijn dat misschien wel
eens verhindert dat het geobjecti–
veerde oordeel tot stand komt.

De heer Van Mierlo (D66): Wat het
puur medische gedeelte betreft zitten
wij hier met een probleem dat
volgens mij in geen enkel systeem
geheel veilig kan worden gesteld: het
oordeel dat wij aan de medicus
geven. Er kan natuurlijk iets extra
goed of extra fout gaan. Er zijn
gevallen bekend waarin het medisch
oordeel tot stand is gekomen onder
invloed van belangenbehartigers. Ik
zou eerlijk gezegd niet weten hoe je
daartegen iets zou kunnen doen. Het
gaat om de combinatie van het
medisch oordeel met dat van de
arbeidsdeskundige, dat een beeld
oplevert van een arbeidsongeschikt–
heid volgens een bepaalde
schattingssystematiek.

Minister De Vries: Zou niet een van
de kernvragen moeten zijn hoe je
een dergelijke "bias" in de keuringen
eruit kunt halen? Hoe kun je de
neiging van de keuringsarts om als
het ware partij te kiezen voor de
persoon die voor hem staat, uit het
systeem halen? Wil je werkelijk een
objectief oordeel hebben, moet je
ook op dat risico beducht zijn.

De heer Van Mierlo (D66): Ik ben het
volstrekt met de minister eens. Hij
zal op dit punt waarschijnlijk ook
veel meer materiaal hebben. Heeft
hij een voorstel om dit nader te
objectiveren? Ik sta daarvoor open.
Maar dit heeft niets te maken met de
wens om in ieder geval ten aanzien
van belangenbehartigers beperkin–
gen aan te brengen. Ik zeg dat
zonder er een pejoratief in te leggen.
Het is gewoon hun taak om belangen
te behartigen. Zij moeten geen rol
spelen die het oordeel kan beïnvloe–
den.

Minister De Vries: Het enige dat ik
heb willen zeggen, is dat ik de indruk
heb dat de heer Van Mierlo dit
aspect overbelicht en daardoor te
weinig aandacht schenkt aan de
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andere risico's in het systeem
waarvoor wij een oplossing moeten
vinden.

De heer Van Mierlo (D66): Het is
niet mijn bedoeling om dit onder te
belichten. Misschien is het vraagstuk
groter dan ik dacht dat het was. Het
doet verder weinig af aan mijn visie
op het geheel.

Minister De Vries: Het betekent
alleen dat het probleem niet
automatisch is opgelost als de
sociale partners uit de besturen
verwijderd zijn.

De heer Van Mierlo (D66): Nee, die
illusie heb ik ook absoluut niet.

Ik heb eigenlijk al gezegd hoe
belangrijk ik die ontvlechting vind.
De interrupties zijn voor een deel
door mijn betoog heen gekomen. Als
je bewindsman bent, begin je daar
aan te wennen en spring je daar
gemakkelijker mee om.

Ik constateer dat er in deze zaal bij
velen angst leeft dat de sociale
partners in het verdomhoekje van dit
debat terechtkomen. Ik vind dat
overdreven en zelfs helemaal
misplaatst. Zij komen niet in het
verdomhoekje. Ik denk dat wij
daarvoor allemaal te veel van
Nederland zijn, waar die sociale
partners, door ons allemaal erkend,
zo'n belangrijke rol spelen. In de
wereld die ons voor ogen staat, en
juist in de wereld van de heer
Buurmeijer en de zijnen wordt de rol
van de sociale partners minstens zo
belangrijk als voorheen. Er is geen
enkele reden om hen ten aanzien van
wat er gebeurd is, in een verdachter
licht te stellen dan ons zelf als
wetgever of het kabinet als bestuur–
der. Tenslotte, hun speelruimte
hebben wij gemaakt. Bovendien
hebben zij, zoals ik net al zei, zo vaak
in algemeen economische zin en in
sociale zin een constructieve rol
gespeeld binnen die cultuur, waar
ook wij in zitten.

Het gaat ook niet om het
terugdringen van hun rol, maar om
het zuiveren daarvan door bestuur,
controle en belangenbehartiging te
ontvlechten. Er moet daar ontvlecht
worden waar die vervlechting ook
echt niet hoort en waar die de kern is
van de misgroei in de cultuur van
onze overlegeconomie. Ik heb met
enige moeite bij de staatssecretaris
de erkenning ontlokt van de juistheid
van het uitgangspunt dat in het
proces van keuren en de bepaling

van de graad van arbeidsongeschikt–
heid de sociale partners geen
verantwoordelijkheid hebben te
dragen. Ik zeg expres: verantwoorde–
lijkheid dragen. Dat is dus ook de
beslissende invloed hebben. Ik zeg
niet dat zij er niet bij betrokken
zouden mogen zijn. In het voorstel
van de drie oppositiepartijen kan
men ook zien dat er in het bestuur
wel degelijk een betrokkenheid van
de sociale partners zit, maar dan op
een zodanige wijze dat zij niet
dominant zijn en niet de beslissende
invloed hebben.

Ik weet dat er hier in de Kamer op
dat principiële punt een meerderheid
is die dat om redenen van puur
bestuurskundige zuiverheid ook
vindt. Ik zeg dan: laten wij dat
principe ook eens heel helder
uitspreken; dan steekt de Kamer ook
eens echt haar nek uit. Bovendien
weet de staatssecretaris dan ook
waar hij aan toe is, als hij echt toe
wil werken naar het eindbeeld dat
hem en anderen voor ogen staat, en
wanneer hij daarover advies zou
willen vragen aan de SER. Het is om
die reden dat ik de eer heb om een
simpele uitspraak voor te leggen,
mede namens de heer Bolkestein,
mevrouw Brouwer en de heren
Schutte en Van der Vlies. De motie is
kort en eenzijdig. Zij moet echter
gezien worden in het licht van de
motie die, naar ik begrepen heb,
straks door de heer Wöltgens wordt
ingediend en waaronder ook de
ondertekenaars van deze motie hun
handtekening hebben gezet.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt als haar oordeel uit, dat in de
uiteindelijke regeling van de
uitvoering van de werknemers–
verzekering ervan wordt uitgegaan
dat sociale partners geen verant–
woordelijkheid dragen voor dat deel
van de uitvoering dat betrekking
heeft op het proces van keuring en
vaststelling van de mate van
arbeidsongeschiktheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van
Mierlo, Bolkestein, Brouwer, Van der
Vlies en Schutte.

Zij krijgt nr. 20 (22730).

De heer Van Mierlo (D66): De
zinsnede "de Kamer, gehoord de
beraadslaging" moet je hier letterlijk
nemen. Verder wijs ik er nog op dat
hier het woord "uiteindelijke" staat.

Staatssecretaris Wallage: De motie
is inderdaad zeer duidelijk en
eenzijdig. Er staat namelijk in wat er
niet moet gebeuren. Kan kort worden
aangegeven wie dan wel die
verantwoordelijkheid moet dragen?

De heer Van Mierlo (D66): Er komt
nog een motie die de heer Wöltgens
zal indienen en die zal de door u
gevraagde verduidelijking geven. Ik
heb wat dat betreft blind vertrouwen
in de fractievoorzitter van de
PvdA-fractie.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Graag wil ik
de bewindslieden dankzeggen voor
hun beantwoording. De minister en
de staatssecretaris hebben er geen
enkel misverstand over laten bestaan
volop gemotiveerd te zijn om "de
weg die de parlementaire enquête–
commissie heeft gewezen, op te
gaan". Dat laatste is een citaat,
genoteerd uit de mond van de
minister. Maar ze vragen daarvoor
wel de tijd en maken een voorbe–
houd of die weg wel ten einde toe
zal worden gegaan. Sympathiek was
het van de minister dat hij zo
ongeveer begon met ook de schuld
bij het departement en dus bij
zichzelf èn de politiek te zoeken. Ik
citeer hem nog een keer: "Wij
hadden de sociale partners niet eens
nodig om verdeeld te blijven."

Ik heb gisteren beklemtoond dat
het niet te billijken zou zijn wanneer
het enquêterapport van lieverlee in
een kast onder het stof zou geraken.
Neen, wij moeten ermee verder. Niet
met oogkleppen voor, gefaseerd en
evaluerend dus. Zou er aanleiding
zijn een pas op de plaats te maken,
dan moet daarvoor de ruimte zijn.
Immers, de kwaliteit van de
uitvoering van regelingen voor de
werknemers die onder de Ziektewet,
de Arbeidsongeschiktheidswet of de
Werkloosheidswet vallen, mag er in
elk geval niet onder lijden, noch de
doelmatigheid en beheersbaarheid
van de uitvoeringsorganisatie. Het
wordt een proces van ombouw, al
werkendeweg. Onderweg mogen er
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geen ongelukken gebeuren. De
uitkeringsgerechtigden mogen er
niets negatiefs van merken. De
positieve effecten daarentegen zijn
zeer welkom. Maatwerk, het krijgen
van een arbeidsplaats of het zo lang
en goed mogelijk blijven op je
arbeidsplaats. In dat licht is de
benadering van de enquêtecommis–
sie van de problematiek vanuit de
nog aanwezige mate van arbeids–
geschiktheid in plaats vanuit de mate
van arbeidsongeschiktheid, een
juiste.

In de richting van de minister nog
tussendoor de constatering dat mijn
opmerkingen en vragen over de
nieuwe beleidsontwikkeling rond de
algemeenverbindendverklaring van
CAO's en de presentatie van de
beleidsnota van de minister ter zake
elkaar juist hebben gekruist. Het was
letterlijk zo. Wij komen er te zijner
tijd uiteraard over te spreken.

Staatssecretaris Wallage heeft
helder uiteengezet geen verantwoor–
delijkheden te willen ontlopen en
zich uitgedaagd te weten door de
aanbevelingen van de commissie–
Buurmeijer, maar tegelijkertijd vanuit
het bestaande en waar mogelijk of
nodig daarop aansluitend op weg te
willen gaan naar een nieuwe
uitvoeringsorganisatie en een daarop
toegesneden en herijkte
verantwoordelijkheidsdeling tussen
overheid en sociale partners.
Argumenten daarvoor: de nog
beperkte resterende zittingsperiode
van dit kabinet - een heel praktisch,
pragmatisch argument - maar vooral
ook - en dat raakt meer het
inhoudelijke en het dragen van
verantwoordelijkheid voor bestuur–
lijke processen - het feit dat op de
dossiers van ziekteverzuim,
arbeidsongeschiktheid en werkloos–
heid juist in de laatste tijd forse
wijzigingen van kracht zijn gewor–
den, wijzigingen waarvan de effecten
op de volumes in die regelingen nog
moeten worden afgewacht. De
staatssecretaris zal van mij in mijn
eerste termijn begrepen hebben dat
de SGP-fractie voor deze argumenten
begrip heeft, sterker, deze steunt.

Voorzitter! Er is ook nog zoiets als
de psychologie van de politiek.
Alleen al daarom is het nu niet het
goede moment om hardop over
nieuwe beduidende wijzigingen in
bijvoorbeeld de WAO te spreken. De
fractievoorzitter van het CDA heeft
gisteren en vandaag zijn bedoelingen
verduidelijkt. Ik heb daar kennis van
genomen, maar riskant was het

natuurlijk wel in het licht van het
zojuist gestelde.

Waar gaat het eigenlijk om? Waar
moeten wij zo snel mogelijk aan
gaan werken? Meer eigen verant–
woordelijkheid voor mensen, zelf te
dragen dan wel via de verbanden
waarin zij in de private sfeer zijn
georganiseerd. De SGP heeft daarbij
altijd de rij gezin, familie, kerk en
particulier initiatief voor ogen. Daar
achteraan komt de overheid als
schild der zwakken, die dan, waar
nog nodig, het collectieve deel zo
effectief en doelmatig mogelijk moet
inrichten. Dat deel moet ook
duurzaam zijn ingericht. Dan gaat het
mede om de budgetten die ermee
gemoeid zijn.

Voorzitter! Het debat gaat vooral
over de keuzen die gemaakt moeten
worden ter zake van de uitvoerings–
organisatie. Het historisch gegroeide,
rnoet worden omgebouwd. Dat heeft
het rapport van de enquêtecommis–
sie wel duidelijk gemaakt. Erkend
moet worden dat dit proces tijd kost.
Ons staat geen bedrijfstakgewijze
indeling voor ogen, maar een
regionale inrichting in nauwe relatie
met de Arbvo-infrastructuur. Hierbij
zijn vanzelfsprekend ook de
één-loketgedachte en het onafhanke–
lijk toezicht aan de orde. Dit vergt
niet alleen een cultuuromslag, maar
ook een forse organisatorische en
bestuurlijke ombouw. Die moet zich
zorgvuldig voltrekken en daarvoor is
een stappenplan nodig. Willen de
bewindslieden een en ander in een
nota beschrijven? Overwegen zij een
van data voorzien stappenplan? Een
dergelijk plan kan gerangschikt
worden onder de "grote operaties",
met alle consequenties vandien.

Vervolgens \s de vraag wie de
regie moet voeren. De staatssecreta–
ris heeft lange tijd op een departe–
ment verkeerd waar het niet
ongebruikelijk was om voor
betrekkelijk ingrijpende
ontwikkelingsprocessen een beroep
te doen op een vorm van proces–
management of procescoördinatie.
Hij heeft ervaring met dergelijke
keuzen. De staatssecretaris heeft ook
sympathiek gereageerd op de
concrete suggestie van de heer
Schutte inzake een soort proces–
coördinatie op enige afstand, zij het
met duidelijk zichtbare lijnen wat
betreft de ministeriële verantwoorde–
lijkheid en ook de parlementaire
bemoeienis. Hij heeft de Kamer op
dit punt een notitie in het vooruit–
zicht gesteld. Ik heb daar met

erkentelijkheid kennis van genomen.
De SGP-fractie ziet wel mogelijkhe–
den in een dergelijk concept.

De NOSV is een actueel punt. Dit
kabinet zal deze wet nog voor zijn
rekening nemen. Uiteraard moeten
wij de nota van wijziging afwachten
waarin het GIB op termijn gesteld zal
worden. De staatssecretaris heeft
nogal wat verwachtingen gewekt,
mede gelet op de onderscheiden
posities en acties van fracties in dit
huis. Ik doel hiermee op het initiatief
van enkele oppositiefracties. Hij zal
in die nota een toelichting opnemen
die niet het kenmerk zal dragen van
een beschrijving van stilstaand
water, om het poëtisch uit te
drukken. Hij heeft ons een
perspectiefrijke schets in het
vooruitzicht gesteld. Die zien wij
graag tegemoet in de hoop dat daar
voldoende bouwstenen inzitten om
het wetgevingsprogramma te kunnen
vervolgen, ook wat de plenaire
afdoening betreft. Er moet zo weinig
mogelijk - en eigenlijk geen - tijd
verloren gaan. Uit het medeonderte–
kenen van enkele moties blijkt dat
wij nog een voorbehoud maken wat
onze positie ten aanzien van het
uiteindelijke voorstel betreft.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank beide bewindslie–
den voor hun antwoord. Daarnaar
heb ik vanmorgen over het algemeen
met genoegen mogen luisteren.

De Kamer heeft een belangrijke
daad gesteld met de instelling van
de commissie-Buurmeijer, een daad
van politiek en maatschappelijk
belang. Dat belang is nog eens
onderstreept door het unanieme
karakter van de rapportage en de
inhoud van de rapportage. Daarvan
ging en gaat volgens mij een sterk
signaal uit in de richting van de
samenleving, maar ook in de richting
van al degenen die betrokken zijn en
betrokken zijn geweest bij de
organisatie en de uitvoering van de
sociale-verzekeringswetgeving. Naar
ik meen, is het van groot belang dat
dit sterke signaal, in ieder geval wat
de hoofdpunten betreft, nu klinkt en
blijft klinken. Nu is het moment om
een duidelijke boodschap af te
geven. Ik heb dat ook geproefd in het
antwoord van de bewindslieden toen
zij beiden benadrukten, dat wij de
tijd niet moeten laten verdampen,
maar zeker in deze resterende korte
kabinetsperiode nog moeten doen
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wat wij kunnen doen om de zaak op
de rails te zetten. Als wij dat laten
passeren, is er meer tijd verloren dan
een paar maanden. En waarschijnlijk
gaat niet alleen meer tijd, maar ook
veel effect verloren.

Tegen deze achtergrond is de
discussie over de vraag hoe de door
ons voorgestane overgang van de
sectorale naar de regionale
organisatie zal plaatsvinden, erg
relevant. De staatssecretaris heeft
uitvoerig gereageerd op de
opmerkingen over het voorstel voor
de nieuwe Organisatiewet. Daarbij is
hij in het bijzonder op de positie van
het GIB ingegaan.

In mijn eerste termijn heb ik de
nodige reserves getoond tegenover
het GIB. Ik heb ook gevraagd of een
en ander niet beter zonder de
oprichting van een nieuw instituut
tot stand kan komen. De staatssecre–
taris heeft daar zijn argumenten
tegenover gesteld. Die zijn naar mijn
mening zeker het overwegen waard.
Ik wil daar echter twee dingen over
zeggen. In de eerste plaats meen ik
dat de discussie hierover in feite
thuishoort bij de behandeling van
het wetsvoorstel. Dan is namelijk
precies duidelijk welke taken worden
beoogd en wat op dat punt nog
gewijzigd wordt of kan worden. In de
tweede plaats lijkt het mij, dat het er
niet alleen om gaat welke organisatie
in de overgangssituatie met
bepaalde taken wordt belast, maar
ook wat de positie van die organisa–
tie zal zijn, enerzijds ten opzichte van
de sociale partners, anderzijds ten
opzichte van de overheid. Tegen die
achtergrond moeten mijn vragen aan
mevrouw Brouwer worden gezien.
Hoe zit het nu met die ministeriële
verantwoordelijkheid? De positie ten
opzichte van de ministeriële
verantwoordelijkheid is daarbij niet
vanzelfsprekend duidelijk. Het lijkt
mij heel belangrijk dat daarover juist
voor de overgangssituatie helderheid
bestaat.

Wie zorgt voor het proces bezien
vanuit het departement? Ik heb
hiervoor een concrete suggestie
gedaan en daarop heeft de staatsse–
cretaris positief ingestoken. Bij
interruptie werd al gevraagd waar de
Kamer zich nou eigenlijk druk om
maakt en of het wel haar taak was. Ik
ben niet de eerste in de Kamer die
men zou verwijten al te monistisch te
willen denken. Daar heb ik mij
uiteraard voor willen hoeden. Het
gaat hierbij echter om een materie
waarbij de Kamer het initiatief heeft

genomen. Dat dit initiatief een
vervolg krijgt, is noodzakelijk. Het is
voorts een initiatief waarbij juist de
verhouding tussen overheid enerzijds
en sociale partners anderzijds zo'n
belangrijke rol speelt. Dan is het
volgens mij ook volstrekt logisch dat
de Kamer, nu de zaak op de rails
komt, niet in het ongewisse moet
blijven over het verloop daarvan,
zodat zij niet alleen achteraf kan
controleren. Daarom heb ik de
suggestie gedaan waarbij de
regering een plan van aanpak aan de
Kamer voorlegt, opdat de Kamer kan
zien hoe de regering dat precies gaat
doen. Ik heb al aangegeven hoe dat
wellicht kan. Die invulling is in dit
huis niet ongebruikelijk. Wij kennen
de procedure voor grote projecten,
die al eerder genoemd is en die
vanuit hetzelfde idee is ontsproten.
Het betreft langdurige projecten die
heel belangrijk zijn voor een groot
terrein van de overheid en waarbij
de Kamer de vinger aan de pols
moet kunnen houden. Daarvoor is
die procedure bedoeld. Deze is
daarop een variant.

Ik denk daarbij aan een ander
element als het gaat om de vraag of
externe deskundigheid aangetrokken
moet worden. Wij hebben vorige
maand de begroting van Justitie
behandeld. Van verschillende kanten
is in de Kamer erop aangedrongen,
de positie van het openbaar
ministerie aan een onderzoek te
onderwerpen. De minister van
Justitie heeft dat idee opgepakt. Wij
hebben dezer dagen juist het
voorstel gekregen, aan dat onderzoek
inhoud te geven. Deze onderzoeks–
commissie wordt zeer onafhankelijk.
Dat is extra gerechtvaardigd als het
gaat om het openbaar ministerie
gezien zijn positie. Een mengvorm
vindt men terug in mijn suggestie.

Voorzitter! Over de WAO en de
Ziektewet wil ik nog een enkele
opmerking maken. Ik geloof dat wij
er allemaal van overtuigd zijn dat
niemand in de politiek garanties kan
geven voor wat er in de toekomst
ooit zou kunnen gebeuren met de
WAO. De commissie-Buurmeijer
heeft dat ook niet willen doen.
Niemand kan dat. Als de discussie
heropend wordt over de inhoud van
de WAO, zullen wij alle mensen die
daarbij belang hebben of kunnen
hebben, duidelijk moeten maken dat
het onvermijdelijk is dat de discussie
heropend wordt.

Ik heb niet zozeer bedenkingen
tegen welke suggestie ook over de

mogelijke inhoud van een nieuwe
regeling in de WAO, ik heb veel meer
bedenkingen tegen het tijdstip
waarop deze discussie plaatsvindt.
Wij hebben nog niet de mogelijkheid
gehad enig oordeel te vormen over
de feitelijke effecten van de eerder
op dit terrein tot stand gebrachte
wetgeving. De een was ervoor, de
ander ertegen, maar die nieuwe
wetgeving is wel realiteit. Wij
moeten ons vooral bij deze materie
niet begeven in mogelijkheden van
na de TBA. Wij hebben nog volop te
maken met de nawerking van de
TBA.

Voor de commissie-Buurmeijer lag
de situatie anders. Het was logisch
dat na de analyse de commissie ook
aangaf hoe het anders zou kunnen.
Vanaf het moment dat wij moesten
constateren dat de oplossing die de
commissie-Buurmeijer voorstond
grote vragen opriep, moest ook ten
aanzien van dat voorstel gelden, dat
het op dit moment niet uitgewerkt
moet worden.

Ten aanzien van de Ziektewet
constateer ik met instemming dat de
staatssecretaris in zijn antwoord
vanmorgen wat minder afwachtend
reageerde dan in de brief die wij
deze week van hem ontvingen. Hij
heeft gezegd dat de knelpunten die
in de brief worden gesignaleerd
betreffende invoering van de
gedachten van de commissie–
Buurmeijer, nog in deze kabinets–
periode zullen worden geïnventari–
seerd en becommentarieerd. De
opzet is, te komen tot een oplossing
van die knelpunten. Dat is iets wat
wij in ieder geval kunnen doen, zodat
wij geen tijd behoeven te verliezen
en er geen onduidelijkheid blijft
bestaan.

Voorzitter! Ik hoop dat wij aan het
einde van dit debat bij alle politieke
gevoeligheden waarmee het debat
gepaard gaat, toch heldere signalen
kunnen afgeven. De commissie–
Buurmeijer moest ten aanzien van
het verleden constateren dat de
Kamer machteloos was. De naaste
toekomst zal leren hoe de Kamer met
de macht omgaat.

D

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Na alle interrupties wil ik nog een
paar punten aanstippen. Een
belangrijk punt dat naar mijn gevoel
nog onvoldoende opgehelderd is,
vooral omdat her en der verschil–
lende interpretatie zijn gegeven, is de
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kwestie van het regionale
uitvoeringsorgaan.

Wij moeten daarover eerst meer
helderheid krijgen, juist om te
bevorderen dat er een direct
gevoelde verantwoordelijkheid is. Bij
de verdere uitwerking moeten wij
letten op de feitelijke ontwikkeling in
de richting van decentralisatie en
differentiatie in de markt. Als ik een–
en andermaal in het debat heb
gezegd dat wij het risico van
grootschaligheid, uniformiteit en
anonimiteit moeten zien te mijden,
dan betekent dat dat wij wel degelijk
moeten blijven zoeken naar een zo
min mogelijk en wat mij betreft zelfs
naar een geheel niet verstatelijkt
orgaan waarbij wij zeer nadrukkelijk
in enigerlei vorm werkgevers en
werknemers daadwerkelijk op hun
verantwoordelijkheid aanspreken.

Sprekend over het onderwerp van
de organisatiestructuur hebben wij
bovendien steeds gesteld - en dat
wil ik nog eens onderstrepen - dat
hoezeer het voor ons ook zaak is dat
er vormen van samenwerking komen
tussen arbeidsbemiddeling en de
sociale zekerheid in haar verschil–
lende aspecten, dat nog niet wil
zeggen dat die twee organisatiestruc–
turen dan per definitie eenvormig
moeten zijn. Er moet een wil tot
samenwerking zijn, maar dat wil niet
zeggen dat het allemaal, in het beeld
van collega Van Mierlo, allemaal in
één groot gebouw wordt neergezet,
waarin vervolgens niet veel anders
plaatsvindt dan een optelsom van de
huidige deelorganisaties.

De derde opmerking die ik in dit
verband wil maken, is dat wij nu
natuurlijk wel de indruk kunnen
wekken dat het allemaal zo gaat als
gewenst als je maar even bij
hamerslag en bij een redelijk breed
gesteunde motie zegt: "er zij
samenwerking" of "er zij een
regionaal orgaan". Zo gaat het niet
in de samenleving. Wij hebben
telkens gezegd dat je beter kunt
proberen om die zaak van onderop
te laten groeien. Als je het al te veel
van bovenaf oplegt, zou het wel eens
averechts kunnen werken.

Een vierde opmerking die ik de
bewindslieden graag in overweging
geef, is dat wij ons, pratend over het
type uitvoeringsorganisatie dat in de
toekomst wordt nagestreefd, moeten
realiseren dat er per type wet en per
type risico verschillende soorten
uitvoeringsorganisaties denkbaar
zijn. Ik heb het nu even niet over het
moment van vandaag, maar over de

ontwikkeling op langere termijn,
zeker als je eraan denkt dat de
Ziektewet en wellicht - wat ons
betreft gebeurt dat zeker - ook de
WAO als publiekrechtelijk systeem
op termijn zouden komen te
vervallen. Ik heb ook al gezegd dat er
met betrekking tot de WW goede
argumenten zijn aan te geven om
naar een meer publiekrechtelijke
organisatievorm en regeling te
blijven streven. Gegeven dat soort
differentiaties is het voor ons een al
te snelle conclusie om hier vandaag
bij motie uit te spreken: "er zij een
regionaal uitvoeringsorgaan".

Een ander punt betreft de
opmerking van de staatssecretaris
over de stand van de cijfers. Ik wil
daar op dit late uur van de dag niet
nader over discussiëren. Er zijn
momenten genoeg om daar met
elkaar bij stil te staan. Wel is het
goed om in dit debat vast te stellen
dat de gezamenlijke inspanning van
het kabinet is geweest om ten minste
terug te keren naar het niveau bij de
aanvang van deze kabinetsperiode.
Helaas, helaas, het is nu herfst 1993
en er is nog altijd een stijging. Ik
geef toe dat die stijging aan het
afvlakken is, maar het is bepaald niet
datgene wat wij aan het begin van
de kabinetsperiode voor ogen
hadden.

Het volgende punt betreft de
kwestie van de bonus/malus–
regeling. Ik ben de staatssecretaris er
erkentelijk voor dat hij, ook in het
overleg dat hij nu gaat voeren met
werkgevers en werknemers, een
aantal alternatieve technieken wil
bespreken. Bij een latere gelegenheid
kunnen wij daar meer in detail op
ingaan. Ik bevestig nogmaals dat wij
natuurlijk inzien dat prikkels in de
richting van werkgevers nodig zijn.
Daar mag geen misverstand over
bestaan.

Ook over de premiestelling is in
dit debat verschillende keren
gesproken. Ik denk dat onze
opvattingen daarover helder zijn
geworden. Zij kunnen misschien op
onderdelen afwijken van de
opvattingen van het kabinet. Dat
moet kunnen in het leven, maar ik
denk dat er op dat punt een heldere
discussie is gevoerd.

Ik ben de bewindslieden erkentelijk
voor het feit dat zij aan de Sociaal–
economische raad een gericht advies
zullen vragen over de uitvoerings–
organisatie. Daarbij zal ongetwijfeld
ook de relatie met de verschillende
regelingen aan de orde komen. In dit

verband heb ik nog wel de vraag hoe
dat deel van de verdere procesgang
zich verhoudt tot de procedure van
voorbereiding van verdere wetge–
ving. Er is een heel gesprek geweest
over de rol van het departement en
eventuele derden bij dat alles. Eerlijk
gezegd vind ik het een taak van het
kabinet om zich daarover te buigen
en om zich te laten adviseren op de
wijze die het kabinet goeddunkt. Ik
zou echter natuurlijk wel graag willen
weten wat er bij wijze van spreken
morgen staat te gebeuren, respectie–
velijk wat zou moeten wachten op
het moment waarop het advies van
de Sociaal-economische raad het
kabinet bereikt. Ik mag toch hopen
dat dit in ieder geval ruim voor 3 mei
1994 beschikbaar is. Willen de
bewindslieden toezeggen dat zij daar
bij de Sociaal-economische raad op
zullen aandringen?

Voorzitter! In het debat is een
gesprek gevoerd over de, ook door
de commissie-Buurmeijer aange–
reikte wenselijkheid om hier met
enige regelmaat, bijvoorbeeld één
keer per jaar, verslag te krijgen van
de stand der dingen. Ik interpreteer
dit als volgt. Het gaat over huidige
en toekomstige wetgeving op dit
belangrijke terrein. In een zo
dynamisch proces is het inderdaad
goed dat wij van buiten met enige
regelmaat een overzicht krijgen.
Misschien is het praktisch om dit aan
de begrotingsbehandeling te
koppelen maar dat hoeft niet beslist.
Als deze interpretatie juist is, wil ik
graag steun geven aan deze
gedachte.

Voorzitter! Ik dank de bewindslie–
den voor wat zij in precisie hebben
geantwoord op wat namens mijn
fractie naar voren is gebracht. Het
kabinet moet nog maar eens goed
nadenken wat het nog voor de
middellange termijn aan ideeën zou
willen ontwikkelen. Ik geloof dat men
hierbij tussen twee uitersten in zou
moeten blijven. Enerzijds zou men
kunnen zeggen: wij hebben net
nieuwe wetten en dus behoeven wij
de eerstkomende tien, vijftien jaar
niets meer te doen. In dat geval hou
je de mensen voor de gek. Ander–
zijds zou je kunnen zeggen: de ene
wet is nog niet uitgevoerd maar wij
gaan de andere alweer opstellen. Dat
gaat mij ook wat te ver.

Voorzitter! Ik zou willen dat wij de
bestaande wetten, nieuw en dit jaar
ingevoerd, in de komende jaren een
reële kans zouden geven om hun
effecten duidelijk te maken waar het

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

25 november 1993
TK30 30-2292



Fractievoorzitter Bo/kestein (VVDI

gaat om het terugdringen van het
aantal arbeidsongeschikten. Echter, ik
zou het denken over de middellange
termijn niet stop willen zetten. Ik
hoop dat het kabinet, nadat het naar
de Kamer heeft geluisterd, lijnen
naar de toekomst kan trekken aan de
hand waarvan de samenleving weet
of wat wij nu doen, werkt. "Maar als
het op termijn onvoldoende werkt,
dan moet de politiek nu ook klare
wijn schenken over het type
maatregel dat dan in de toekomst,
zo'n twee, drie, vier jaar, wellicht
nodig is om toch te komen tot wat
het centrale doel blijft: dit mag geen
land zijn met 800.000, 900.000
mensen in de
arbeidsongeschiktheid." Voorzitter!
De staatssecretaris heeft bij het
begin van zijn betoog in eerste
termijn gezegd dat er geen taboe op
verder handelen en nadenken mag
rusten. Ik heb met instemming
geciteerd wat hij op 26 september
voor de AVRO-microfoon heeft
gezegd.

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! Komt de heer Brinkman met
deze laatste opmerkingen niet terug
op de ferme uitspraak die hij in
Groningen heeft gedaan?

De heer Brinkman (CDA): Neen,
integendeel.

De heer Bolkestein (VVD): Ik dacht

toch dat u zich in Groningen richtte
op het meerderheidsstandpunt van
de SER, zoals het in juli 1991 naar
voren is gekomen. U hield de
toehoorders aldaar voor dat wij,
aangezien het niet opschoot met de
vermindering van het aantal
WAO'ers, op dat systeem zouden
moeten overstappen.

De heer Brinkman (CDA): Neen. U
legt nu verbanden die er niet zijn. In
het citaat van de staatssecretaris, dat
ik bij het slot van mijn betoog gaf,
gaat het er nu juist om dat wij ook in
de nog lopende kabinetsperiode het
denken over de middellange termijn
niet stopzetten. Ik vind dat een
waardevolle stelling die ik nog eens
heb willen onderstrepen. Wie het in
dit huis daarmee eens is, moet de
geïnteresseerde buitenstaander maar
nagaan.

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! De heer Brinkman heeft het over
de middellange termijn...

De heer Brinkman (CDA): Inderdaad.
Die heb ik, in de waarneming van de
staatssecretaris, genoteerd als twee,
drie, vier jaar.

De heer Bolkestein (VVD): ...en ik
constateer dat hij in dit debat deze
woorden voor het eerst gebruikt. Wat
mij nu verbaast, is het volgende. De
heer Brinkman wil dat de politieke

partijen jegens de kiezers helderheid
verschaffen maar als ik het verkie–
zingsprogramma van het CDA op dit
punt nasla, blijkt dat men in dit
programma uitgaat van de huidige
WAO-regels, de TBA, de wet die nu
met betrekking tot de arbeidsonge–
schiktheid bestaat. Er wordt niets
gezegd over opnieuw nadenken over
twee, drie, vier jaar over een nieuw
stelsel. Er wordt niets gezegd over
het meerderheidsstandpunt van de
SER. De kiezers wordt voorgespie–
geld dat zij met niets anders te
maken zullen hebben dan met de
huidige wetgeving op dit gebied.

De heer Brinkman (CDA): Collega, ik
moet u erop wijzen dat u het
programma onvolledig heeft gelezen.
Ik kan u zo meteen het artikel–
nummer geven waaruit blijkt dat er
geen verbod op verder nadenken
wordt ingesteld. Gesteld wordt dat
overdracht van de werknemers–
verzekeringen onze eerste voorkeur
blijft houden. Indien en voor zover
dat nog niet het geval is, moeten wij
nadenken over een systeem dat
gerelateerd is aan het arbeids–
verleden. Ik heb het artikelnummer
niet paraat, maar...

De heer Bolkestein (VVD): Ik kan u
helpen...

De heer Brinkman (CDA): Dan
vraagt u naar de bekende weg en
dan behoeven wij hier dus niet
langer bij stil te staan.

De heer Bolkestein (VVD): In artikel
II.5.3 wordt gesproken over
overdracht aan sociale partners maar
er wordt niets vermeld over hoogte
en duur. Artikel II.5.5 begint met de
woorden: "Een inmiddels gewijzigde
WAO". Dat is de huidige wetgeving.
Ik kan niet anders dan constateren
dat het concept–
verkiezingsprogramma van het CDA
uitgaat van de huidige wetgeving.
Als de heer Brinkman iets anders wil,
verwacht ik dat hij op het congres
van zijn partij een amendement
hierop zal voorstellen.

De heer Brinkman (CDA): U zoekt
onduidelijkheid die er niet is. Wij
hebben niet alleen in deze kabinets–
periode, maar ook daarvóór al
gezegd dat het met het oog op
rechtstreekse verantwoordelijkheid
van werkgevers en werknemers veel
beter is, dit soort werknemers–
verzekeringen ten principale aan hen
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over te laten. Dit is ook nog
uiteengezet in ons verkiezingspro–
gramma.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Ik zou de heer Brinkman nog
enige opheldering willen vragen. ik
heb het misschien verkeerd
begrepen, want ik behoor ook niet
tot de trouwste aanwezigen als hij
het woord voert op bijeenkomsten
van zijn partij, maar uit de rappor–
tage daarvan heb ik begrepen dat hij
toch een zekere reservering voor de
kabinetsformatie van volgend jaar
maakte op het punt van de mogelijke
wijziging van de TBA. Als dit niet
waar is, als de heer Brinkman daar
geen enkele toespeling op gemaakt
heeft, bied ik mijn verontschuldigin–
gen aan voor deze vraag, maar als
het wel waar is, lijkt mij de vraag op
z'n plaats of hij die reservering thans
heeft teruggetrokken. En in het
algemeen ben ik erin geïnteresseerd,
welke kabinetsformatie het CDA
bedoelt als er over de middellange
termijn gesproken wordt...

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Ik heb altijd geleerd, dieren in
schaapskleren te mijden.

De heer Van Mierlo (D66): Betekent
dit dat u niet wilt antwoorden?

De heer Brinkman (CDA): Ik meen in
dit debat voldoende duidelijk
gemaakt te hebben, wat ik noodzake–
lijk...

De heer Van Mierlo (D66): Heeft u
die toespeling niet gemaakt? Heeft u
niet gezegd dat u bij de volgende
kabinetsformatie een zekere
reservering wenst ten aanzien van
een mogelijke wijziging van de TBA?
Er zijn misschien wel meer mensen
die denken u dit gedaan hebt; die
zijn dan allemaal gebaat met een
rectificatie.

De heer Brinkman (CDA): Ik heb niet
vermeden om te spreken over de
mogelijkheid van wijzigingen van de
TBA, zoals u dat in dit debat
evenzeer mogelijk hebt geacht.

De heer Van Mierio (D66): Maar bij
de volgende kabinetsformatie?

De heer Brinkman (CDA): Ik heb
zoëven nog de middellange termijn
in jaren uitgedrukt.

De heer Van Mierlo (D66): Maar ik

meen dat u in Groningen een andere
termijn aanduidde.

De heer Brinkman (CDA): U blijft
naar de bekende weg vragen. Wij
hebben hier een debat gevoerd over
de middellange termijn en u hebt zelf
ook gezegd dat wij spreken over
mogelijke aanpassingen van de wet
indien die niet functioneert. Het geldt
trouwens ook voor andere wetten,
maar u brengt de zaak nu even terug
tot de WAO, de TBA. Maar goed,
omdat u het wilt, doe ik dat nu ook
even. Wij hebben dus gesproken
over mogelijke aanpassingen indien
het huidige systeem niet werkt; daar
is het debat over gegaan.

D

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de bewindslie–
den voor de antwoorden op de
vragen en voor hun opmerkingen. Ik
zou eerst iets willen rechtzetten,
waarbij ik mij in het bijzonder tot de
heer Brinkman richt. In antwoord op
een van zijn interrupties van gisteren
heb ik de indruk gewekt dat voor
mijn partij het invoeren van een
basisstelsel een voorwaarde zou zijn
voor de overgang naar aan
onafhankelijk bestuursorgaan, op
regionale basis georganiseerd. Die
indruk zou ik nu willen wegnemen.
Wij willen inderdaad beide elemen–
ten, dus een basisstelsel en een
onafhankelijk bestuursorgaan, maar
het een is geen voorwaarde voor het
ander.

Dan kom ik toe aan het hoofdpunt
van dit debat, waarover in deze
Kamer thans brede overeenstem–
ming lijkt te bestaan. Ik doel op de
overstap van een sectorale naar een
regionale uitvoeringsorganisatie. Om
redenen die ik gisteren heb
uiteengezet, zijn wij daar vóór. Wij
vinden dat de organisatie van de
nieuwe uitvoering de regionale
indeling van de arbeidsvoorziening
moet volgen en dat de verstrekking
van de uitkering en de bemiddeling
naar arbeid zoveel mogelijk via één
loket moet verlopen. Verder menen
wij dat het toezicht op de uitvoering
onafhankelijk van de overheid en van
de besturen van bij de uitvoering
betrokken organisaties zal moeten
zijn. De heer Wöltgens heeft een
motie met deze strekking opgesteld,
die wij met veel overtuiging mede
hebben ondertekend. Indien zij wordt
aangenomen, zal zij het einde
betekenen van een Twaalfjarig

Bestand, dat in het teken stond van
besluiteloosheid en de verdediging -
mag ik zeggen, de hardnekkige
verdediging - van gevestigde
belangen. Deze week haalt de VVD
aldus twee door haar sinds lang
begeerde punten binnen, namelijk de
regionale uitvoeringsorganisatie en
de afschaffing van de algemeen
verbindendverklaring van de
looncomponent in CAO's. Dat strekt
ons tot voldoening en het bewijst
eens te meer dat men ook vanuit de
oppositie kan regeren.

De heer Wöltgens (PvdA): Het
interessante hiervan is dat het u in
twaalf jaar regeringsarbeid nièt
gelukt is! Dat lijkt mij een aanbeve–
ling om daar te blijven waar u nu
bent!

De heer Bolkestein (VVD): Dat had
ik verwacht. Het heeft in ieder geval
niet aan ons gelegen dat het zo niet
is gebeurd. Dat kan ik de heer
Wöltgens verzekeren.

Dit alles veronderstelt evenwel dat
de motie ook wordt uitgevoerd.
Staatssecretaris Wallage heeft zich
daartoe bereid verklaard. Maar eerst
wil hij advies vragen aan de SER. Als
wij het niet gedacht hadden! Dat is
natuurlijk weer met de kalkoen
praten over het kerstmaal. Van ons
hoeft de staatssecretaris geen
SER-advies te vragen. Artikel 41, lid
2, van de Wet op de bedrijfsorgani–
satie zegt dat het kabinet geen
advies hoeft te vragen als het
algemeen belang zich daartegen
verzet. Wij vinden dat het dit
inderdaad doet.

Staatssecretaris Wallage: Staat er
niet "landsbelang" in plaats van
"algemeen belang"? Misschien gaat
de argumentatie van de heer
Bolkestein dan toch nog steeds op.

De heer Bolkestein (VVD): Ik dacht
dat de wet sprak van "algemeen
belang". Dat maakt echter geen
verschil met landsbelang. Algemeen
belang en landsbelang vallen per
definitie samen. Wat dat betreft blijft
mijn opmerking staan.

Wij vinden dat het algemeen
belang zich er inderdaad tegen
verzet. Er is zo lang gesproken en
nagedacht over dit punt dat de
invoering van de nieuwe uitvoerings–
organisatie geen uitstel meer
gedoogt, ook niet vanwege
advisering door de SER. Maar als de
staatssecretaris advies gaat vragen.

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

25 november 1993
TK30 30-2294



Bolkestein

dan liefst langs de lijnen van de
dadelijk door de heer Wöltgens in te
dienen motie. Wij willen niet dat de
SER adviseert öf de uitvoerings–
organisatie moet worden gewijzigd,
maar uitsluitend op welke wijze dat
moet gebeuren. Ik heb de staatsse–
cretaris daarvan vanochtend een
bevestiging gevraagd. Die bevesti–
ging heeft hij gegeven. Ik heb ook
genoteerd dat de heer Brinkman zich
daar niet tegen heeft verzet.

Wij zijn van mening dat de rol van
de sociale partners belangrijk is en
blijft. De medewerking van werkge–
vers is onmisbaar voor de reïntegra–
tie van gedeeltelijk arbeidsongeschik–
ten, om maar iets te noemen. Wij
willen belangenbehartiging, bestuur,
uitvoering en controle echter in
verschillende handen zien, zoals ik
gisteren heb gezegd toen ik sprak
over de overlegeconomie. Om die
reden hebben wij evenals D66 en
Groen Links voorgesteld dat slechts
twee leden van het centraal bestuur
van het uitvoeringsorgaan op
voordracht van werkgevers en
werknemers worden benoemd. Zij
zitten daar dan niet namens de
sociale partners, maar zij moeten
natuurlijk wel hun vertrouwen
hebben. De motie, ingediend door
mevrouw Brouwer, zegt in feite
hetzelfde.

Wie moet de invoering begelei–
den? De enquêtecommissie wil een
regeringscommissaris. De staatsse–
cretaris wil een verzelfstandigde
projectgroep met een onafhankelijke
voorzitter. Wij vinden dat hij
daarmee een brevet van onvermo–
gen uitdeelt aan zijn eigen ministerie.
De bewindslieden hebben ambtena–
ren om hen te adviseren en te
helpen. Als zij meer expertise willen
inhuren, is dat hün zaak. De VVD wil
een snel en goed resultaat. Als dat
niet naar onze zin is, zullen wij dat
ondubbelzinnig laten blijken.

Ik kom nu te spreken over de
nieuwe Organisatiewet sociale
verzekering en in het bijzonder over
het Gemeenschappelijk instituut van
bedrijfsverenigingen (GIB). De
staatssecretaris vindt dat het GIB de
structuurwijziging van de uitvoering
voor zijn rekening moet nemen. Op
zichzelf kunnen wij daarmee
instemmen, maar wel op een viertal
strikte voorwaarden:
1. het GIB moet na een interim–
periode worden opgeheven. Wij
willen daar volstrekte helderheid
over. De staatssecretaris heeft zich
een– en andermaal akkoord verklaard

met dit ontplofmodel. Daarom willen
wij ook dat de interimperiode in de
nieuwe OSV wordt genoemd;
2. de naam GIB is beladen. Die naam
komt namelijk voort uit de discussie
over het zogenaamde synthese–
model. Zij wekt de suggestie dat de
bedrijfsverenigingen met het GIB
bezig zijn hun macht te bestendigen.
Dat willen wij niet. Wij willen dus
een andere naam;
3. het voorgestelde GIB is bipartiet.
Daarmee komt zijn onafhankelijkheid
op de tocht te staan. Wij vinden op
zijn minst dat het GIB - onder die
nieuwe naam - tripartiet moet zijn en
dat de staatssecretaris de voorzitter
moet aanwijzen;
4. ten slotte willen wij dat de nieuwe
OSV bepaalt, welke functies niet
compatibel zijn. Wij zouden in het
GIB geen personen willen zien die
zitting hebben in besturen van de
SVR, de GMD, de bedrijfsverenigin–
gen of hun federatie.

Voorzitter! Wij blijven van mening
dat de vaststelling van de premie–
hoogte onafhankelijk van de
overheid moet plaatshebben. De
sociale fondsen worden te vaak om
politiek-opportunistische redenen
geplunderd. Wij willen daar een
stokje voor steken. Geen van beide
redenen die hiertegen zijn aange–
voerd, zijn steekhoudend. Inkomens–
politiek moet worden bedreven via
de belastingtabel en via de premie–
stelling, niet inzake de volksgezond–
heid en ook niet inzake de sociale
zekerheid.

Het tweede argument betreft de
mogelijkheid, door middel van
premiestelling een Keynesiaanse
economische politiek te voeren. Om
drie redenen zijn wij daarover
buitengewoon sceptisch. Ten eerste
blijkt een Keynesiaanse politiek
slechts op één wijze te werken,
namelijk in de richting van de
expansie van de collectieve uitgaven.
Op de tweede plaats kan een kleine
en open economie als de Neder–
landse zich geen Keynesiaanse
politiek veroorloven omdat het effect
weglekt naar het buitenland. In de
derde plaats is de beste wijze om
economische groei te stimuleren,
een beleid dat is gericht niet op de
vraag– maar op de aanbodzijde van
de economie.

Wij blijven dus van mening dat de
vaststelling van de premiehoogte de
verantwoordelijkheid moet zijn van
de toekomstige onafhankelijke
centrale fondsen en dat politici
daarvan moeten afblijven. Een

centraal fonds dat die verantwoorde–
lijkheid heeft, zal zonder twijfel
overgaan tot het vormen van een
buffer die schommelingen in de
premiehoogte zal egaliseren.
Vandaar de volgende motie,
mijnheer de voorzitter.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het vaststellen van
de premies voor werknemers–
verzekeringen niet op inkomens–
politieke overwegingen gebaseerd
mag zijn;

spreekt als haar mening uit, dat de
vaststelling van de premiehoogte
jaarlijks kostendekkend en onafhan–
kelijk van de overheid moet
geschieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Bolkestein.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (22730).

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! Een van de kernproblemen van
deze gehele problematiek is de
reïntegratie van gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers.
Zien wij het goed, dan zal die in de
toekomst, zolang het stelsel niet
verandert, als volgt verlopen:
1. een ontslagbescherming gedu–
rende twee jaar, namelijk één jaar
voor de Ziektewet en één jaar voor
de WAO;
2. voorrang voor herplaatsing binnen
het eigen bedrijf, waarbij de
gedeeltelijke uitkering meer kan
worden afgestemd op het feitelijk
betaalde loon voor die nieuwe
functie en niet op het gemiddelde
van de drie hoogst betaalde
theoretisch beschikbare banen;
3. de uitvoering door middel van één
loket voor zowel arbeidsbemiddeling,
medische begeleiding en uitkering.

Over de bonus/malus-regeling
hebben wij belangrijke reserves. De
prikkel voor de werkgever is
inderdaad om arbeidsongeschikten
niet te laten gaan, maar even zozeer
om mensen die zich aandienen en
waar iets mee is, niet in dienst te
nemen. Wij vragen ons af, of het
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effect per saldo dus wel positief zal
zijn.

Voorzitter! Minister De Vries heeft
vanochtend gezegd dat de huidige
arbeidsbemiddeling capaciteits–
problemen heeft en dat zij, zolang
deze niet zijn opgelost, geen nieuwe
problemen kan aanpakken. Ons
antwoord daarop is, dat de minister
die capaciteit dan maar zo snel
mogelijk moet verbeteren.

Voorzitter! Tot slot. Is het
WAO-probleem met dit enquêterap–
port en dit debat opgelost? Wij
menen van niet. Alleen de PvdA is
tevreden met de huidige wetgeving.
De VVD wil iets anders, namelijk een
basisstelsel dat meer recht doet aan
de eigen verantwoordelijkheid van
de samenleving. D66 en Groen Links
willen ook iets anders. Het CDA heeft
in een tijd van tweeënhalf jaar vier
verschillende standpunten ingeno–
men - ik kan het niet anders
interpreteren - en wil nog steeds de
rechten van bestaande WAO'ers niet
garanderen. Mag ik overigens van de
staatssecretaris horen of het waar is
dat het kabinet met een terreinver–
kenning zou komen, waarin onder
meer de hoogte van de uitkering en
de toelatingscriteria ter discussie
zouden worden gesteld, zoals het
ANP vermeldt, en dat het kabinet die
verkenning onder druk van de
PvdA-bewindslieden heeft ingeslikt
tot grote woede van de heer
Brinkman? Hij moet het gevoel
hebben gehad dat de top van zijn
partij hem voor de tweede maal liet
vallen, na het niet nagekomen
akkoord met de VVD van januari. Is
dat alles waar, vraag ik de bewinds–
lieden? En zouden zij zo vriendelijk
willen zijn om de Tweede Kamer die
zogenaamde terreinverkenning te
willen doen toekomen?

Staatssecretaris Wallage Ik wil
hierop meteen antwoorden. Voor
zover de vraag aan het kabinet was
gesteld, is het antwoord: neen.

De heer Bolkestein (VVD): U wilt het
ons niet doen toekomen?

Staatssecretaris Wallage: Neen, zo
kent u mij niet. Ik antwoordde op het
eerste deel van uw vraag, namelijk of
wij een terreinverkenning hebben
laten maken enzovoorts. Het
antwoord daarop is: neen. De andere
vraag moet u aan de heer Brinkman
stellen.

De heer Bolkestain (WD): Bestaat

er helemaal geen terreinverkenning?
Dat zou namelijk verklaren waarom
de heer Brinkman in Groningen die
buitengewoon onvoorzichtige
uitspraak heeft gedaan. Hij is zo in
woede ontstoken, omdat hij gehoopt
had door middel van die terreinver–
kenning nieuw terrein te kunnen
verkennen ter zake van de wijziging
van de WAO. Door de coalitiepartner
is hem echter de grond onder de
voeten weggeslagen. Daarom zei hij
in Groningen: willst du nicht mein
Bruder sein, so schlag ich dir den
Schadel ein. Als je het niet met mij
eens bent, zul je het moeten voelen.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik vind het ontzettend sympathiek
van de heer Bolkestein dat hij
probeert een verklaring te vinden
voor de uitlating van de heer
Brinkman. ik kan hem daar echter
niet bij helpen.

De heer Bolkestein (WD): Mis–
schien de heer Brinkman dan, over
de terreinverkenning?

De heer Brinkman (CDA): Wat
collega Bolkestein misschien had
moeten vragen, is of het allereerste
concept dat de staatssecretaris
voorgelegd heeft, ook het laatste
concept was.

De heer Boikestein (WD): Nou, dat
vraag ik de staatssecretaris dan. Wat
zegt u daarop?

De heer Brinkman (CDA): Ik help u
slechts aan de juiste vraagstelling.

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de staatssecretaris? Ik ben een soort
intermediair!

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Van de brief die het kabinet aan de
Kamer heeft gestuurd, bestaan geen
eerdere concepten. Er bestaan
allerlei rijke gedachten van medewer–
kers over de afgelopen maanden. De
brief die aan de Kamer is gestuurd,
was echter het eerste en het laatste
concept.

De heer Bolkestein (WD): Voorzit–
ter! Het is volstrekt duidelijk voor
iedereen die thuis is in dit Jeruzalem
wat er aan de hand is. Het kabinet
wilde eerst een andere brief sturen
aan de Kamer, waarin scherpere
voorstellen inzake hoogte en duur
van de WAO stonden vervat. Dat is
de zogenaamde terreinverkenning.

De heer Brinkman wilde dat. Hij heeft
nul op het rekest gekregen na druk
van de PvdA-fractie en
–bewindslieden. Hij is toen teleurge–
steld naar Groningen gegaan en
heeft geroepen wat hij heeft
geroepen om het debat weer te
openen, daarmee zijn vierde
standpunt betrekkende in tweeënhalf
jaar. Alles bij elkaar moet ik zeggen
dat dit niet het eindspel is van de
WAO-discussie van de afgelopen
jaren, maar helaas de vooravond van
een vernieuwde discussie.

D

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Na het voorafgaande is
het natuurlijk belangrijk dat er ook
weer eens een staatsman aan het
woord komt. Ik heb vanavond
namelijk naar mijn eigen waarne–
ming en zelfs naar mijn eigen
geschiedenis - die begonnen is toen
ik mij als student bezighield met de
sociale zekerheid - het gevoelen dat
ik vanavond iets historisch doe. Het
zal misschien niet de krant halen,
maar ik weet zeker dat het in veel
leerboeken terecht zal komen. Ik ga
namelijk een conclusie trekken uit
wat gebeurd is sinds de Kamer de
commissie-Buurmeijer instelde. Voor
het eerst sinds vele jaren ging de
Kamer zich intensief bezighouden
met de werkelijkheid van de
uitvoering van de sociale zekerheid.
Hierover werd ook in de Kamer
gediscussieerd. Voor de liefhebbers
is er zeker nog wel stof voor
discussie gedurende 80, 90 of meer
jaren. Op hoofdpunten wordt de tot
nu toe gevoerde discussie echter
politiek beslecht. Daardoor wordt het
mogelijk iets toe te voegen aan de
Nederlandse geschiedenis. Die
geschiedenis is op zichzelf beperkt.
Als de heer Bolkestein echter het
algemeen belang gelijk stelt met het
landsbelang, moet wat hier gebeurt
heel belangrijk zijn. In elk geval
betekent de discussie hier over dit
onderwerp een grote omslag in de
geschiedenis van de sociale
zekerheid.

Namens een reeks collega's mag
ik straks een motie indienen. De
namen van alle indieners zal ik
noemen. Deze motie bevat voor
iedereen die de discussies heeft
gevolgd niet zo vreselijk veel nieuwe
aspecten, maar zij is wel de beste
samenvatting van de opvattingen
van de overgrote meerderheid van
de Kamer naar aanleiding van het

Tweede Kamer
Parlementaire enquète uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

25 november 1993
TK30 30-2296



Wöltgens

werk van de parlementaire enquête–
commissie. In ieder geval gaat het
hierbij om gemeenschappelijke
opvattingen van de meerderheid van
de Kamer. De motie, die is medeon–
dertekend door de collega's
Bolkestein, Van Mierlo, Brouwer, Van
der Vlies, Schutte en Leerling, luidt
als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de parlementaire
Enquêtecommissie uitvoerings–
organen sociale verzekeringen heeft
gerapporteerd over haar bevindin–
gen;

spreekt als haar oordeel uit:
- dat de uitvoering van de
werknemersverzekeringen WW, WAO
en ZW in de toekomst niet langer
bedrijfstakgewijze zal zijn georgani–
seerd;
- dat de organisatie van deze
uitvoering de regionale indeling van
de Arbeidsvoorziening zal volgen, en
in nauwe relatie tot de arbeidsbemid–
deling bestuurlijke vorm zal krijgen;
- dat daarbij voor de cliënt de
verstrekkingen van de uitkeringen en
de bemiddeling naar arbeid zoveel
mogelijk via één loket zullen
plaatsvmden;
- dat het toezicht op de uitvoering
onafhankelijk zal zijn van de overheid
en van in het besturen van de
uitvoering betrokken organisaties;

verzoekt de regering vorm te geven
aan een gefaseerde realisatie van de
aangegeven veranderingen, en de
Kamer daarover periodiek te
informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door leden Wöltgens,
Bolkestein, Van Mierlo, Brouwer, Van
der Vlies, Schutte en Leerling.

Zij krijgt nr. 22 (22730).

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Voor degene die de
geschiedenis van de uitvoerings–
organisaties kent, is dit een
belangrijk moment. Met het
markeren van dit belangrijke
moment zijn echter niet alle
problemen van de sociale zekerheid

opgelost. Ook door de regionalisatie
zullen alle problemen die met de
uitvoering van de sociale zekerheid
samenhangen zeker niet zijn
opgelost. Eén ding is in elk geval
zeker: de regionalisatie biedt de
beste voorwaarde om tot die
één-loketaanpak te komen en dus tot
datgene wat wij op het oog hebben.
Daarbij doel ik op datgene wat sinds
enkele jaren toch de gemeenschap–
pelijke conclusie van het parlement
is. Dat is, dat de reïntegratie van de
mensen die een uitkering krijgen,
misschien wel net zo belangrijk is als
het correct verschaffen van
uitkeringen. Daartoe biedt de omslag
van sectorale aanpak naar regionale
aanpak in elk geval de beste
mogelijkheid.

Naar aanleiding van het rapport
van de commissie-Buurmeijer
zouden wij nog een andere les
kunnen trekken. De commissie–
Buurmeijer heeft het parlement en
ook de overheid als het ware een
spiegel voorgehouden. Het werk van
de commissie was duidelijk een
schildering van het gebrek aan
engagement in het parlement met
datgene wat zich in de uitvoering
van de sociale zekerheid voltrok. Het
lijkt mij verstandig, dat de Kamer op
dit moment uitspreekt dat zij in de
toekomst in elk geval niet meer in
die oude fout wil vervallen.

Mevrouw Brouwer heeft een
voorstel gedaan dat meer met onze
interne werkwijze te maken heeft.
Misschien is het mogelijk om een
verbinding te leggen tussen mijn
motie en haar voorstel. Het lijkt mij
in elk geval erg belangrijk, dat wij
voor onszelf, maar ook voor de
regering vastieggen, dat wij vanaf nu
van plan zijn om ons periodiek op de
hoogte te stellen van het wel en wee
in de sociale zekerheid. Daarom heb
ik de eer de Kamer de volgende
motie voor te leggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de parlementaire
Enquêtecommissie uitvoerings–
organen sociale verzekeringen een te
geringe belangstelling en betrokken–
heid van het parlement bij de
uitwerking en uitvoering van
belangrijke wetgeving heeft
geconstateerd;

overwegende, dat wetgeving op het
terrein van Ziektewet en WAO recent
in werking is getreden of naar
verwachting op 1 januari 1994 in
werking zal treden;

spreekt uit, dat het parlement
minstens één keer per jaar recht–
streeks geïnformeerd dient te
worden over de ontwikkeling van het
proces dat met de nieuwe wetgeving
is beoogd, zowel in kwantitatieve als
in kwalitatieve zin;

verzoekt de regering het nieuwe
onafhankelijke toezichthoudende
orgaan voor de werknemers–
verzekeringen met deze taak te
belasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Wöltgens.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (22730).

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De staatssecretaris
heeft een verduidelijking gegeven
over de aard van het SER-advies.
Deze verduidelijking leidt ertoe dat
mijn fractie kan instemmen met de
gekozen weg. Eerder is sprake
geweest van de gedachte om dit erg
uit te breiden, maar nu wij het
rapport van de commissie hebben
gelezen, zullen uitgerekend niet de
sociale partners het meest geschikte
orgaan zijn om ons te leiden. Ik zou
wel één ding op prijs stellen. Meer
collega's hebben daarom gevraagd.
De SER-adviesaanvrage gaat niet om
het of, maar om het hoe. Zij mag
niet tot vertraging leiden van
datgene wat in het hele proces rond
de NOSV al veel te lang heeft
geduurd: de onzekerheid voor de
werknemers bij GMD's, GAK's, etc.
Er mag geen vertraging ontstaan in
datgene wat wij hier al kunnen
bewerkstelligen om die mensen snel
zekerheid te geven over de aard van
hun toekomstige werkzaamheden.

Mijnheer de voorzitter! Het debat
is niet alleen over het verleden
gegaan, waartoe het rapport
natuurlijk op zichzelf alle aanleiding
zou geven, maar heeft zich ook in
belangrijke mate gericht op de
toekomst van de sociale
werknemersverzekeringen. Over die
toekomst wordt verschillend gedacht.
Oat kan iedereen in de
verkiezingsprogramma's nalezen. Het
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doet mij deugd dat een overgrote
meerderheid van het parlement de
opvatting steunt dat nu eenmaal de
wetgeving is gerealiseerd, het uit
bestuurlijke, menselijke en andere
overwegingen van belang is,
zekerheid te verschaffen aan
degenen die er het meest bij
betrokken zijn. Er moet ook
bestuurlijke zekerheid ontstaan,
teneinde de mogelijke effecten van
deze wetgeving niet bij voorbaat
minder te laten zijn.

Natuurlijk zullen wij de wetten
moeten beoordelen op deze effecten.
Ik heb een motie ingediend om te
komen tot een zekere mate van
monitoring, ook door de Tweede
Kamer zelf. De Kamer kan jaar in jaar
uit bijhouden in welke mate de
bedoelingen van de wetgever
daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Het lijkt mij onpraktisch en eigenlijk
ook onmogelijk om op dit moment al
te spreken over de consequenties
van deze nieuwe wetgeving. Ten
opzichte van de situatie waarin de
Tweede Kamer deze wetten heeft
behandeld en vastgesteld, is feitelijk
sprake van ongewijzigde vooruitzich–
ten voor de toekomst. Ik wil absoluut
niet te optimistisch te werk gaan. De
mededeling van de staatssecretaris
over de ontwikkeling van het volume
in de WAO was van belang. Het
niveau is nog steeds te hoog, maar
de ontwikkelingen in het volume zijn
in elk geval niet somberder dan de
prognoses op het moment dat de
wetgeving is aanvaard. Er is niet zo
vreselijk veel reden voor echte
zwartkijkerij. Na de vaststelling van
deze wetgeving zijn de
verkiezingsprogramma's opgesteld.
In deze programma's is niet
uitgegaan van nieuwe suggesties die
de laatste weken aan de orde zijn
geweest.

Natuurlijk vind ik dat regelingen
die wij gemaakt hebben, afhankelijk
van hun effecten bijgesteld moeten
kunnen worden. Daarbij moeten
volgens mij wel een paar uitgangs–
punten gelden. Het eerste uitgangs–
punt is dat wij de tijd moeten nemen
om de wetgeving op haar effecten te
bezien. Dit betekent - ik meen dat de
heer Brinkman dat ook zei - dat je
pas na twee a drie jaar kunt gaan
beoordelen in welke mate de
wetgeving daadwerkelijk effectief is
geweest. Verder denk ik dat je
eigenlijk bereid moet zijn om op
sommige essentiële punten bijna een
garantie te geven. Als het gaat om
de positie van 50-plussers in de

WAO, vind ik dat wij er kamerbreed
eigenlijk geen enkele onzekerheid
over mogen laten bestaan dat
datgene wat voor hen in de
wetgeving is vastgelegd, ook in de
toekomst zal blijven gelden.

Voorzitter! De positie van
werkgevers en werknemers is
uitvoerig aan de orde gekomen in
het rapport. Er is dus veel reden om
werkgevers en werknemers, net zoals
wij dat bij onszeif hebben gedaan,
ook een kritische spiegel voor te
houden. In het verband van de
uitvoering van de sociale zekerheid is
de sociale partners ongetwijfeld best
het een en ander te verwijten. Dat is
in het rapport dan ook uitvoerig
gedaan. Toch zouden wij, als het
gaat om de positie van de
werkgevers– en werknemersorganisa–
ties in Nederland, onszelf moeten
dwingen om wat breder te kijken dan
alleen de uitvoering van de sociale
zekerheid. Wij moeten ook kijken
naar de functie die deze organisaties
hebben in het totale maatschappe–
lijke klimaat dat Nederland kenmerkt
en dat absoluut een van de grote
voordelen is die Nederland in
internationaal concurrerend verband
heeft.

Dat is de reden waarom de FVdA
hecht aan het voortduren van enige
betrokkenheid van werkgevers en
werknemers, ook in de toekomst, bij
de uitvoering van de sociale
zekerheid. Het geven van verant–
woordelijkheid aan werkgevers en
werknemers, ook voor de uitvoering
van de sociale zekerheid, leidt er
namelijk toe dat zij hun eigen
verantwoordelijkheid breder zullen
ervaren dan wanneer zij een
hoofdpunt van hun bestaan moeten
maken van datgene wat zij in de
primaire arbeidsvoorwaarden kunnen
bereiken. Er gaat dus ook een goed
effect uit van het geven van
verantwoordelijkheid. Het dwingt de
mensen in de top van de vakbewe–
ging en de werkgeversorganisaties in
elk geval om breder te kijken dan
naar alleen het groepsbelang. De
winst die de afgelopen 40 a 50 jaar
in Nederland is verworven, mag
volgens mij niet te gemakkelijk op
het spel gezet worden. Dat is de
reden waarom ik bij alle kritiek en bij
alle veranderingen die ik in de
uitvoering van de sociale zekerheid
wens, wil dat er wel een zekere
betrokkenheid van die organisaties
blijft bestaan.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–

ter! Ik geloof dat ik het eens ben met
alles wat collega Wöltgens net
gezegd heeft. Ik meen echter
begrepen te hebben dat ook hij vindt
dat het oordeel over de keuring en
de toewijzing van de arbeidsonge–
schiktheid - dat is het punt, waar
mijn motie over gaat - geobjecti–
veerd zou moeten zijn en dat dit dus
niet dominant beïnvloed zou mogen
worden door de sociale partners.
Betrokkenheid heb ik niet uitgeslo–
ten, maar wel de verantwoordelijk–
heid. Ik neem aan dat de heer
Wöltgens dat ook vindt. Voor zover
die simpele uitspraak in mijn motie
maar één aspect betreft, wordt dit
ruimschoots goedgemaakt door die
andere motie, waar mijn naam ook
onder staat, en ook al door het
betoog dat ik daarbij gehouden heb
en waarin ik zo omstandig de rol van
de sociale partners heb bezongen.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzit–
ter! Ik heb in eerste termijn gezegd -
dat is een van de meest voor de
hand liggende conclusies die je uit
het rapport van de parlementaire
enquêtecommissie kunt trekken - dat
je het niet aan werkgevers of
individuele werknemers moet
overlaten om te bepalen hoe
arbeidsongeschikt iemand is. Dat
moet je aan artsen overlaten.
Minister De Vries zei overigens
terecht dat het nog een ander punt is
of je er, door het aan artsen over te
laten, zo veel verder komt in termen
van volumebeleid. Ik vind wel dat
hetgeen zich in de kleine commissies
heeft afgespeeld, in de toekomst niet
meer mag gebeuren. In welke mate
dan door artsen een ojectiveerbaar–
der systeem te vinden is, is een zaak
die hier buiten staat.

De heer Van Mierlo (D66): U weet
heel goed dat er ook artsen waren
die onder de invloed van de GMD's
hun oordeel velden. En die GMD's
stonden onder invloed van de sociale
partners. U weet dat heel goed. Als u
vindt dat dit niet goed is, dan begrijp
ik niet dat u zegt: ik vind eigenlijk
wel waar wat er in die motie staat,
maar ik wil het niet uitspreken.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik weet
niet of die motie verder gaat dan
hetgeen ik gisteren heb gezegd. Dat
kan ik niet helemaal bevroeden. Ik
heb gisteren gezegd dat de rol van
werkgevers en werknemers in die
kleine commissies eigenlijk niet meer
terug mag komen. Als in de motie
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hetzelfde staat, dan is er verder geen
probleem. Suggereert de motie iets
verdergaands, dan denk ik dat wij
nog eens even moeten kijken of
hierdoor werkgevers en werknemers
niet meer worden uitgesloten dan wij
willen.

De heer Van Mierlo (D66): Ik begrijp
niet hoe u uit die motie iets anders
kunt lezen dan wat erin staat. Er
staat in om welk deel van de
uitvoering het gaat; het is uiteindelijk
zo en het is alleen een principe–
uitspraak. U probeert volgens mij
van twee wallen te eten. Aan de ene
kant zegt u: ik ben het ermee eens.
Aan de andere kant zegt u: ik steun
de motie niet, want dat is mij te link.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb
nog niets gezegd over mijn steun. Ik
moet eerlijk zeggen, dat als u mij zo
benadert dan begin ik al een zekere
neiging te ontwikkelen om te zeggen:
nou ja, ik ben bereid uw toelichting
en argumenten nog eens aan mijn
geestesoog te laten voorbijtrekken.
Dan zal ik nog altijd proberen af te
wegen in hoeverre het niet beter is
dat de Kamer hier gewoon zegt wat
zij precies vindt, dan dat er een
motie ligt waarvan ik hoop dat er
later niet een andere interpretatie
aan wordt gegeven dan die welke ik
zelf, gelet op mijn opvattingen over
de rol van werkgevers en werkne–
mers, aanvaardbaar zou vinden.

De heer Van Mierlo (D66): Veront–
schuldiging dat ik door de woorden
van de heer Wöltgens even op een
dwaalspoor was gebracht. Ik ben blij
met de ruimte die hij nog voor zijn
geestesoog heeft gereserveerd.
Moge zijn blik in het weekend
daarover dwalen.

De heer Wöltgens (PvdA): Waar ik
dankbaar voor ben, is dat ik er
inderdaad in geslaagd ben om de
heer Van Mierlo op een dwaalspoor
te brengen.

Voorzitter! Het is vanzelfsprekend
dat je een debat als dit waar het gaat
over de vraag wat er allemaal mis is
met de uitvoering van de sociale
zekerheid, heel snel in een situatie
komt waarbij alles wat sociale
zekerheid heet een negatieve
bijsmaak krijgt. Dat doet zich voor bij
het begrip "collectieve-lastendruk".
ledereen voelt: dat is iets verkeerds.
Het begrip "sociale premies" heeft
langzaam maar zeker de bijsmaak
gekregen van iets wat eigenlijk

verkeerd is, in de zin dat als er geen
sociale premies zouden zijn, dit land
zo ongeveer een paradijs zou zijn. Ik
wi! er toch op wijzen dat in zo'n
klimaat een paar simpele doch meest
essentiële zaken vergeten worden die
op zichzelf hoog uittorenen boven
het belang van datgene wat wij nu
besproken hebben, namelijk het
belang van de sociale zekerheid zelf.

Ik vind het buitengewoon
interessant dat er in geen enkel
verkiezingsprogramma staat dat de
AOW moet worden afgeschaft.

De heer Bolkestein (WD): De WAO
valt onder het basisstelsel!

De heer Wöltgens (PvdA): Jawel,
maar nu even los van de systeem–
discussie, het gaat nu over het
principiële denken en dus niet over
het onmiddellijk binnenhalen van het
kleinpolitieke. Ik noem dus iets
waarover wij het allemaal eens zijn:
de AOW moet blijven. Terwijl het op
zichzelf natuurlijk heel eenvoudig zou
zijn om te zeggen: mensen die zelf
verantwoordelijk zijn en er ook nog
in slagen 65 jaar te worden, die
moeten maar zodanig sparen dat ze
daarna niet op kosten van de
gemeenschap gaan niksen. Dit soort
denkwijzen kom je tegenwoordig wel
vreselijk veel tegen als het gaat over
sociale zekerheid. Maar dezelfde
redenering waarom wij niet tegen de
AOW'ers zeggen dat ze zelf maar
moeten sparen voor hun oudedags–
voorziening, zou moeten gelden als
het gaat over mensen beneden de 65
jaar die plotseling arbeidsongeschikt
worden of buiten hun schuld
werkloos worden. Ik wil graag nog
iets zeggen tegen al degenen die zich
opmaken voor welke verkiezingscam–
pagne dan ook. Als het over de
sociale zekerheid gaat, hebben wij
het vaak over uitkeringsgerechtigden.
Maar wij kunnen allemaal op een
dag arbeidsongeschikt worden. Ik
hoop uiteraard dat wij allen bejaard
worden of in het ergste geval - en
dan kijk ik niet alleen naar mijn eigen
fractie - werkloos.

D

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Ik kom terug op de korte
gedachtenwisseling met de heer Van
Mierlo over de objectivering van de
keuring. Voor de duidelijkheid is het
misschien goed, het begrip
"keuring" te vervangen door de
beslissing om een bijstandsuitkering

te verstrekken. Daarbij spelen sociale
partners geen rol. Niettemin
beschrijft Van der Zwan in zijn
onderzoeksrapport dat er dan nog
heel wat tekortkomingen kunnen
ontstaan bij het functioneren van de
besluitvormingsprocessen. Dit kan
zelfs zo ver gaan, dat Van der Zwan
tot de conclusie komt dat de norm
zoek is in plaats van geobjectiveerd.
Ik heb er bij interruptie op willen
wijzen dat er veel meer moet
gebeuren dan alleen het verwijderen
van de vertegenwoordigers van de
sociale partners uit de besturen van
de organen die de beslissingen
nemen. Er moet zorgvuldig
nagedacht worden over de nieuw te
creëren structuur. Wie moeten
daarvoor de verantwoordelijkheden
dragen? Hoe moeten die organisaties
aangestuurd worden?

De heer Van Mierlo (D66): Ik ben het
daar zeer mee eens. Het verschil is
alleen dat je bij de bijstand dan
vooral over fraude praat. Het gaat
dan over mensen die veinzen dat ze
in een situatie verkeren die recht
geeft op een bijstandsuitkering. Bij
arbeidsongeschiktheid gaat het eerst
om een medisch oordeel en daarna
volgt een inschatting welke
consequenties dat medisch oordeel
heeft voor de arbeid. Dat is echt iets
anders. Natuurlijk, het is altijd
mogelijk dat een ambtenaar afgaat
op de gegevens die aan het
bijstandsloket worden overhandigd
of dat hij zich bij het onderzoek van
de gegevens laat misleiden. Dat is
misschien ook mogelijk bij de WW.
De commissie-Buurmeijer stelt voor
om bij vrijwillig ontslag de aanspraak
op WW te laten vervallen. Wij weten
allemaal dat er dan iets bedacht kan
worden om vrijwillig ontslag te
voorkomen. Dat is altijd mogelijk,
maar dat is misieiding. Dat is iets
anders dan het oneigenlijk gebruik
dat kan ontstaan door een medisch
oordeel dat onder invloed staat van
belangenbehartigers.

Minister De Vries: De heer Van
Mierlo doet alsof er sprake is van
een groot onderscheid. Ik denk
echter dat je in aile gevallen te
maken hebt met een situatie, waarin
de wetgever een aantal criteria heeft
geformuleerd waaraan voldaan moet
zijn alvorens men in aanmerking
komt voor de desbetreffende
uitkering. In al die situaties kan - dit
geldt voor de contactambtenaar bij
de gemeente, voor de keuringsarts of
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voor de bedrijfsvereniging - in
meerdere of mindere mate de hand
gelicht worden met de criteria. Daar
kunnen verschillende overwegingen
aan ten grondslag liggen. Om dan in
het ene geval van fraude te spreken
en in het andere geval van oneigen–
lijk gebruik, is te gemakkelijk. De
grensovergangen verlopen veel
vloeiender dan de heer Van Mierlo
schetst. In alle gevallen kan het
voorkomen, dat men gewoon op
basis van sociale of subjectieve
betrokkenheid bij het probleem in de
verleiding komt - misschien komt
men zelfs onder een zekere druk te
staan - om die uitkering toch maar
toe te kennen, ook al wordt niet
volledig aan die criteria voldaan. Het
objectiveren betekent nu juist, dat je
in het systeem voldoende garanties
moet inbouwen die ertoe leiden dat
dit niet gebeurt. Dan ontstaat als het
ware ook op dit terrein de hele
problematiek van Van der Zwan.
Daar moet je goede en passende
oplossingen voor vinden. Nogmaals,
het debat ademt naar mijn idee te
veel een sfeer in de zin van "ach, als
de sociale partners er maar uitgaan,
worden de andere problemen wel
opgelost". Als dat een misverstand
is, is het goed dat wij dat op dit
moment nog even rechtzetten.

Dan wil ik nog reageren op een
opmerking van de heer Bolkestein.
Die opmerking kan namelijk
aanleiding geven tot misverstanden.
Die moeten geen eigen leven gaan
leiden. Het gaat hierbij over mijn
opmerking over de capaciteits–
problemen bij de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Die
zijn kennelijk anders verstaan dan ik
ze bedoeld heb. Ik heb het volgende
bedoeld. De nieuwe
arbeidsvoorzieningsorganisatie is
twee of drie jaar geleden tot stand
gekomen. Zij werd al of niet
enthousiast gesteund door deze
fractie, vanwege de tripartiseringsge–
dachte die erachter zat; ik ben er niet
geheel zeker van of de fractie van de
heer Bolkestein die operatie toen
heeft gesteund. In ieder geval is het
een organisatie die zich in een
ontwikkelingsfase bevindt. Er is
afgesproken dat het functioneren van
deze organisatie na drie of vier jaar
geëvalueerd zou worden. Daardoor
kan zichtbaar worden of wij daarmee
de goede beslissing hebben
genomen en of de ontwikkeling van
de organisatie inderdaad zodanig is
dat wij ook achteraf kunnen
constateren dat wij daarmee op de

goede weg zijn. Ik heb ervoor willen
waarschuwen, tijdens dat traject niet
een aantal belangrijke nieuwe taken
toe te vertrouwen aan die organisa–
tie. Daarin zie ik bepaalde risico's.
Dat is geen kwestie van een tekort
aan capaciteit dat je kunt verhelpen
door daar, in plaats van de door de
fractie van de heer Bolkestein
regelmatig voorgestelde extra
tekorten op het budget van die
arbeidsvoorziening, wat extra geld
naartoe te brengen. Het lijkt mij niet
dat het in de eerste plaats een
financieel probleem is. Het is een
probleem van een organisatie die
nog niet tot volle ontplooiing is
gekomen en nog niet overal zo
functioneert als ons voor ogen staat.
Daar ben ik niet negatief over, maar
ik wil die operatie niet te veel
belasten met deze nieuwe taken.

Dan ga ik over naar de regionalisa–
tie. Die heeft natuurlijk toch
betrekking op de sociale verzekerin–
gen die het karakter van een sociale
verzekering zullen houden. Zou de
uitvoering van de Ziektewet
geprivatiseerd zijn, dan zie ik voor de
regionale uitvoeringsorganisatie
geen rol weggelegd en naar ik meen,
ziet de heer Bolkestein die rol dan
ook niet. De heer Brinkman heeft er
volgens mij terecht op gewezen, dat
ieder type verzekering misschien wel
een verschillende einduitkomst heeft.
Ik denk dat wij hier in het bijzonder
spreken - dat is althans het zekerst -
over de toekomstige uitvoerings–
organisatie van de Werkloosheids–
wet. Daarbij doet zich overigens nog
wel een complicatie voor. Moet de
verbinding van de nieuwe regionale
uitvoeringsorganisatie met de
arbeidsvoorzieningsorganisatie
betrekking hebben op het totale
pakket aan verzekeringen waarmee
de regionale uitvoeringsorganisatie
zich bezighoudt, of moet deze vooral
worden toegespitst op de
Werkloosheidswet en wellicht de
Arbeidsongeschiktheidswet? Bij de
Ziektewet zouden wij daar misschien
iets anders tegenaan kunnen kijken.

De heer Bolkestein heeft een motie
ingediend over de premie–
vaststelling. Ik voelde mij uitgeno–
digd, daarop enig commentaar te
geven. De zorg van de heer
Bolkestein is wel begrijpelijk, maar
niet geheel terecht. Hij veronderstelt
dat met de premievaststelling
voortdurend inkomenspolitiek
bedreven zou kunnen worden. Wij
kennen geen rijksbijdrage meer. Dat
betekent dat over de middellange

termijn die premies kostendekkend
moeten worden vastgesteld.

Wanneer er sprake is van tekorten,
afgemeten aan de normen van de
vermogensposities, dan heeft het
kabinet hooguit de ruimte om een
beslissing te nemen over de vraag of
het de vermogensposities in twee of
in vier jaar zal repareren. Daarmee
houdt het zo'n beetje op. Keynesi–
aanse inkomenspolitiek kan daarmee
niet of nauwelijks worden bedreven.
Je zou hooguit kunnen zeggen dat
als de regering dat doet in een
periode van slechte conjunctuur, zij
het vermogenstekort en het
Werkloosheidsfonds niet in het jaar
van de diepste recessie ook nog eens
zal repareren en in dat jaar dus niet
een geweldige opslag bovenop de
kostendekkende premie zal leggen
om de vermogenspositie in één jaar
weer op peil te brengen.

Ik weet niet of, vanuit die situatie,
waarin de ruimte op middellange
termijn voor inkomenspolitiek
eigenlijk nihil is, het grote winst zou
zijn om te zeggen dat de overheid
niet de laatste verantwoordelijkheid
mag hebben voor de vaststelling van
de premie als het gaat om sociale
verzekeringen. Wij spreken dan over
collectieve uitgaven waarbij de
overheid verantwoordelijk is zowel
voor de daaraan verbonden uitgaven
als voor de daarmee verbonden
collectieve-lastendruk. Ik neem
tenminste aan dat de heer Bolkestein
die mening is toegedaan. Ik vind dat
geen vooruitgang.

De motie is in een bepaald opzicht
ook niet helder. Als er staat dat de
premies jaarlijks kostendekkend
moeten worden vastgesteld, spreekt
de heer Bolkestein tevens de
verwachting uit dat die fondsen een
reservepositie zullen opbouwen. Dat
kan alleen wanneer je in bepaalde
jaren de premie meer dan kostendek–
kend vaststelt. Aangezien wij
ervaring op dat punt hebben,
bijvoorbeeld in de sfeer van de
Ziekenfondswet, waarbij inderdaad
de ziekenfondsen de ruimte hebben,
de eigen premie vast te stellen en
reserves op te bouwen voor de
individuele kassen van die zieken–
fondsen, moet ik zeggen dat ik de
laatste jaren wel eens met een
bezorgde blik daarnaar heb gekeken
en mij heb afgevraagd of het echt
nodig is dat in deze jaren in dit
tempo vermogens en reserveposities
worden opgebouwd. Ik ben er
daardoor bepaald niet echt van
overtuigd geraakt dat een dergelijke

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

25 november 1993
TK30 30-2300



De Vries

ontwikkeling door ons bevorderd zou
moeten worden voor de sociale–
zekerheidspremies.

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik hoop dat de Kamer
gezien het tijdstip van de behande–
ling begrip heeft voor het feit dat ik
probeer op enkele hoofdlijnen te
antwoorden. Het is niet mijn
bedoeling, onhoffelijk te zijn jegens
de inbreng van de zijde van de
Kamer.

Ik meen dat als wij kijken naar de
organisatiekant de Kamer er
behoefte aan heeft, op een aantal
punten tot uitspraken te komen. Het
essentiële element in de gedachten–
wisseling is de vraag of het kabinet
zich voluit zal inzetten om de
hoofdrichting tot uitvoering te
brengen: wijziging van de bedrijfstak–
gewijze organisatiestructuur in een
regionale.

Twee elementen in de opstelling
van het kabinet zijn van belang. Het
eerste is dat die richting door het
kabinet wordt onderschreven. Ik
herhaal dat omdat de heer Van
Mierlo er nog eens expliciet naar
vroeg. Ook in de brief van het
kabinet staat dat die richting
onderschreven wordt. Ik heb dat
vandaag al een aantal keren gezegd.
Wij moeten echter wel open zijn over
het feit dat daarmee de precieze
vormgeving van wat dan decentraal
georganiseerd wordt, niet is bepaald.
Er dringen zich echt een aantal
inhoudelijke vraagstukken op.

Het kabinet hecht aan het
toegespitste SER-advies over die
route. Het gaat dus niet om de vraag
of er een route gekozen wordt, maar
hoe die route zal verlopen. Wij
hechten aan het SER-advies omdat ik
hoop dat het advies ons behulpzaam
zal zijn bij het verder in kaart
brengen van wat je dan het
stappenplan zou kunnen noemen om
tot gedecentraliseerde uitvoering te
komen. Ik vind dat daarbij de zorgen
zoals die door de heer Brinkman zijn
verwoord en de afwegingen zoals die
rond de arbeidsvoorzienings–
organisatie overigens nog moeten
worden gemaakt echt van groot
belang zijn. Nu is de vraag of wij in
staat zijn om, met een uitspraak of
met uitspraken van de Kamer
enerzijds en met de bereidheid van
het kabinet tot spoedige gerichte
adviesaanvragen over de organisatie–
kant van de sociale verzekering

anderzijds, de komende maanden
goede voortgang te boeken. Met de
mogelijkheden die ook dankzij dit
debat zijn ontstaan om de
Organisatiewet snel te behandelen,
moeten wij in die behandeling, die
immers de eerste gelegenheid is die
wij hebben, proberen om de
bedoelingen van de Kamer en van
het kabinet zo goed mogeiijk in de
richting van een wetgevingstekst
vorm te geven.

Ik zeg dit ook omdat de heer
Bolkestein in zijn inbreng op een
aantal punten heeft aangegeven
onder welke randvoorwaarden zijn
fractie daaraan wil meewerken. Ik
vind die randvoorwaarden zeer
bespreekbaar. Het moet ook mogelijk
zijn om daar in de reactie van het
kabinet in de nota van wijziging
zodanig op te reageren dat dit kan. Ik
wil op één punt zeker geen onduide–
lijkheid laten bestaan, omdat ik dat
zelf een cruciaal punt vind. In de
brief heb ik aangegeven dat het gaat
om het op termijn stellen en
daarmee bedoel ik het op termijn
stellen in de wet. Er moet geen
misverstand over bestaan dat ik,
luisterend naar het debat in deze
Kamer, de conclusie heb getrokken
dat als je, onder de hier besproken
randvoorwaarden, een aantal taken
neerlegt bij het in te stellen orgaan,
dit voor een beperkte tijd is. De wet
dwingt ons ook om voortgang te
maken.

Dat was de innovatieve gedachte
die ik heb geprobeerd te ontwikke–
len. Ik zet nu niet het inhoudelijke
debat met de heer Van Mierlo voort
over de door hem genoemde punten.
Er is veel over te zeggen, maar ik
hoop dat het bij de op korte termijn
plaatsvindende behandeling van de
OSV mogelijk is om ook een aantal
taaktoedelingen te laten landen, juist
ook in relatie tot het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie, de
vraag wat je wel en niet aan welk
orgaan kunt toevertrouwen en de
rollenscheiding die niet alleen langs
de lijn van de sociale partners en
anderen loopt, maar bijvoorbeeld
ook tussen de expliciete toezichthou–
dende rol en een aantal andere
functies.

De heer Bolkestein (VVD): Wij
wachten de nota van wijziging met
veel belangstelling af.

Staatssecretaris Wallage: Hetzelfde
geldt voor de opmerkingen van
mevrouw Brouwer over de sturing.

Die laat zich in dat debat goed
bespreken. Ik maak voor mijzelf een
scherp onderscheid tussen de sturing
binnen de organisatie-uitvoering en
het veranderingsproces waaraan de
verantwoordelijke bewindslieden,
naar mijn vaste overtuiging, leiding
moeten geven. De heren Bolkestein,
Wöltgens en Brinkman hebben
nadrukkelijk aangegeven dat zij dit
als verantwoordelijkheid van het
kabinet zien en ik wil dat graag
onderstrepen. Ik heb de kritische
opmerking van de heer Wöltgens
daarover natuurlijk geïncasseerd,
maar mijn meedenken met anderen
in deze Kamer was gebaseerd op de
sterke behoefte van de Kamer om
rechtstreeks zodanig over dat proces
geïnformeerd te worden dat het niet
aan het zicht van de Kamer ontsnapt
en dat het commitment, de door de
enquête ontstane betrokkenheid ook
in het vervolg haar vertaling kan
krijgen. Die behoefte blijkt overigens
ook uit de motie over het monitoren.
Het was geenszins mijn bedoeling
om iets anders dan de volle
ministeriële verantwoordelijkheid op
dat veranderingsproces te laten
rusten. Dat was ook de reden
waarom ik positief op de benadering
van de heer Schutte reageerde.

Mijnheer de voorzitter! Het is niet
om te prikkelen dat ik vaststel dat
allerlei vraagstukken over het stelsel
zelf, ook in deze Kamer en door
verschillende geachte afgevaardig–
den, heel verschillend worden
benaderd. Dat is niet verbazingwek–
kend, maar het betekent wel dat het
kabinet, alles afwegende, deze
kwestie serieus heeft bekeken. Dat
zeg ik ook tegen de heer Brinkman,
die mij citeerde. Terugkijkend op die
tekst moet ik inderdaad vaststellen
dat ook ik wel eens een ambitieuze
tekst hanteer die een paar weken
later niet helemaal kon worden
waargemaakt. Ik hoef daar niet eens
voor naar Groningen, om het zo
maar eens te zeggen. Wij hebben
ons als kabinet echter serieus
afgevraagd hoe wij dit proces goed
kunnen dienen en vervolgens toch
ook volstrekte geloofwaardigheid
kunnen vragen voor het beleid dat
wij de komende maanden moeten
uitvoeren met het schattingsbesluit
en alles wat eraan vastzit. Dat heeft
geleid tot deze inderdaad sobere
brief, maar ik ben ervan overtuigd
dat op het kernvraagstuk van de
arbeidsongeschiktheid niet het
definitieve antwoord gegeven is. Dan
praat je naar mijn opvatting over de
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Fractievoorzitter Van Mierlo (D66)

vraag wat er, zowel volgens de
commissie-Buurmeijer als volgens de
bedoelingen van het kabinet, met
mensen zal gebeuren die een deel
van hun capaciteiten zelf kunnen
inzetten. In welke mate weten wij
daarvoor op de arbeidsmarkt
emplooi te vinden? De heer Van
Mierlo zegt dat het denken daarover
niet stil kan staan en dat er op dit
terrein meer moet gebeuren. Mijn
antwoord daarop is dat ik ervan
overtuigd ben dat met en na de
invoering van de TBA niet het
definitieve antwoord op dat
vraagstuk gegeven is. Echter, ik stel
vast dat niemand van ons in
instrumentele zin dat antwoord
beschikbaar heeft. Het enige wat ik
bepleit, is dat wij niet alleen spreken
over volumes in termen van getallen,
maar dat wij dat proces van de
besprekingen met de sociale
partners, van het CAO-overleg en
alles wat daarbij behoort, intensive–
ren. Het is tegen die achtergrond dat
ik de benadering van de heer Van
Mierlo onderschrijf.

De heer Van Mierlo (D66): Dank u
wel, maar de vraag was hoe wij dit
gaan onderzoeken. Als je die andere
weg van Buurmeijer gaat volgen,
kom je een aantal kernproblemen
tegen. Voor die problemen zijn
opgelost, kun je die weg niet
bewandelen.

Staatssecretaris Wallage: Mijn
opstelling houdt in, voorzitter, dat,
gelet op de gigantische uitvoerings–
opdracht die de TBA met zich brengt,
wij daaraan onze volle aandacht en
energie moeten geven. Ik ben ervan
overtuigd dat vervolgens, in de
komende jaren, in de sfeer van het
flankerende beleid maatregelen nog
scherper aan de orde zullen komen
dan ze al aan de orde zijn geweest.
Verder wil ik het misverstand
wegnemen dat men, door middel
van verdergaande studie naar een
alternatief model, de praktijk–
vraagstukken waarvoor wij in de
komende maanden en jaren staan,
zou wegnemen. Ik hou wat dit betreft
nadrukkelijk vast aan de lijn die ik in
eerste termijn heb gekozen.

De heer Van Mierlo (D66): Dat
betreur ik, zoals ik het ook betreur
dat de PvdA aangeeft dat zij eigenlijk
niet weet of zij die obstakels wel zou
willen wegnemen en dan die weg
zou willen volgen. Ik vind dat de
Kamer niet kan accepteren dat dit
verder onbesproken en niet
onderzocht blijft. Het heeft geen zin
om de regering te vragen, dit te laten
onderzoeken als de regering meent
dat dan de andere weg wordt
ondergraven. Daar ben ik het niet
mee eens. Vervolgens moeten wij
nagaan of de Kamer niet zèlf een
follow-up kan geven aan het
onderzoek van de commissie–

Buurmeijer. Wellicht kunnen wij in de
vaste Commissie voor sociale zaken
een initiatief nemen opdat deskundi–
gen onderzoeken hoe die obstakels
kunnen worden weggenomen.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Het is uiteraard aan de Kamer om
wat dit betreft tot een afweging te
komen. Alles afwegend, vind ik dat
men ook hier eenduidig moet zijn en
dat houdt in dat in het kader van de
diep ingrijpende veranderingen die
nu op dit terrein moeten plaatsvin–
den, eerst gericht aandacht moet
worden gegeven aan wat men zich
heeft voorgenomen om uit te voeren.
Daarmee is niet gezegd dat op
allerlei plaatsen en op allerlei
momenten het denken over deze
zaken zal stilstaan. Ik vind dat de
regering de eerste verantwoordelijk–
heid heeft om uit te voeren wat zij
zich in cruciale zin op dit terrein
heeft voorgenomen. Welnu, dat is
wat wij doen.

Voorzitter! Ik ga vervolgens op de
moties in omdat ik daarbij de naar
voren gebrachte kernpunten van een
reactie kan voorzien. In de motie van
mevrouw Brouwer wordt gekozen
voor het zelfstandige bestuurs–
orgaan. Het spreekt vanzelf dat, als
hierover nu een oordeel van het
kabinet wordt gevraagd, mijn
opvatting moet zijn dat aan die motie
geen behoefte bestaat. Ik zou het
echter, kennis nemend van de
opvattingen die in de motie zijn
verwoord, op prijs stellen wanneer
de Kamer bij haar beoordeling van
deze motie mede zou betrekken de
behandeling van de OSV die
aanstaande is. Misschien kunnen wij
dan vaststellen dat er inhoudelijke
argumenten zijn om dat zelfstandige
bestuursorgaan nu niet los en nieuw
te introduceren maar wel bij het
geheel van de afwegingen te
betrekken.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat betekent dat u dit een serieuze
gedachte vindt die, ongeacht het
voorstel waarmee u komt, mee–
gewogen moet worden.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik heb in eerste termijn gezegd dat ik
bij de behandeling van de OSV mijn
uiterste best zal doen om er een
open gedachtenwisseling van te
maken, zoals het bij wetsvoorstellen
toch al behoort te gaan. Ik weet
immers dat de fracties deze wet
vanuit zeer verschillende startposities
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Wallage

willen behandelen. Het geven van
een eindoordeel over het bestuurs–
model en het coördinatiemodel in dit
verband kan dan ook het best
gegeven worden als wij de wet
behandelen.

In de motie op stuk nr. 19 wordt
gevraagd, inzicht te verschaffen in de
positie van zieke werknemers die na
het bereiken van de maximale
ZW-termijn niet in de WAO uitstro–
men. Ik zal graag bevorderen dat alle
informatie die daarover beschikbaar
is, aan de Kamer zal worden
verstrekt. Dit lijkt mij een heel reëel
verzoek.

Met de motie op stuk nr. 20 wordt
beoogd, één uitspraak te doen over
de positie van sociale partners,
toegespitst op het keuringsvraagstuk.
Nu moet ik zeggen dat wij naar mijn
gevoel uitgerekend in de TBA en in
het schattingsbesluit een van de
belangrijke onderdelen van het
advies van de parlementaire
enquêtecommissie honoreren,
namelijk door een belangrijke
objectivering tot stand te brengen. Ik
ken de opvattingen van de onderte–
kenaars van deze motie op dit
onderdeel. Ik vind het niet van
wijsheid getuigen om dit te isoleren
van een aantal andere inrichtings–
vraagstukken, maar ik ga ook niet het
omgekeerde bepleiten van wat er in
de motie staat. Ik zou het op prijs
stellen om dit uitgangspunt samen
met andere uitgangspunten die
vanuit de Kamer naar voren zijn
gebracht, te kunnen betrekken bij de
reactie van het kabinet op het
SER-advies dat de Kamer uiteindelijk
als één geheel zal bereiken. Als een
eenzijdige indicatie vind ik het dus
niet echt wenselijk om het te doen
zoals in de motie wordt aangegeven.
Dit is inderdaad een zeer genuan–
ceerde benadering, want als men mij
louter vraagt of het een inhoudelijke
verantwoordelijkheid van sociale
partners is om zich met keuringen
bezig te houden, is het antwoord:
nee. Maar als men mij vroeg - dit is
echter niet gebeurd - of bij een
goede uitvoering van de huidige
arbeidsongeschiktheidswetgeving,
met het huidige schattingsbesluit,
belangenverstrengeling al voor een
deel goed bestreden is, dan zou mijn
antwoord "ja" zijn.

De heer Van Mierlo (D66): Voor een
deel. Zouden wij belangen–
verstrengeling niet helemaal gaan
bestrijden?

Staatssecretaris Wallage: De
minister heeft al een opmerking
gemaakt over de uitkeringsver–
strekker en de dokter, om het maar
even kort samen te vatten. Als je
bezig bent om het stelsel opnieuw
vorm te geven, kan ik mij voorstellen
dat je het principiële uitgangspunt
een keer wilt vaststellen. Dus
nogmaals, ik bestrijd dit niet
inhoudelijk, maar als wij bezig zijn
om de verschillende aspecten die
hierbij aan de orde zijn, goed terecht
te laten komen, weet ik niet of het
van wijsheid getuigt om dit element
er op deze wijze uit te lichten.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Ik heb expres dit ene element
genomen, omdat je er anders
ontzettend veel andere dingen
omheen zou kunnen zetten. Het is
een filosofische gedachte, een
bestuurlijk uitgangspunt. En dit is
nog maar het begin, terwijl het om
het eindresultaat gaat. De staatsse–
cretaris is het ermee eens, dus wat
weerhoudt ons er nu in 's hemels
naam van, een keer helder uit te
spreken wat wij eigenlijk vinden? Wij
zeggen er meteen bij dat wij de
gevaren van verkeerd interpreteren
van tevoren willen wegnemen, maar
laten wij het een keer zeggen! Het
zou als uitgangspunt in de advies–
aanvraag moeten worden opgeno–
men in plaats van dat de staatssecre–
taris aan de SER vraagt, of die dit
ook vindt. Dat is een verkeerde
manier om met de SER om te gaan.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Anderen hebben al onderstreept dat
de overgang van sectoraal naar
regionaa! niet wil zeggen dat de
sociale partners niet bij het geheel
van de uitvoering betrokken zullen
zijn. Ook de heer Van Mierlo heeft dit
niet gezegd. Ik vind het van
betekenis om dit volledige vraagstuk
straks goed te kunnen bezien. Wel
zeg ik toe dat ik de principiële
uitgangspunten, niet alleen het
uitgangspunt "geen
belangenverstrengeling", maar ook
de andere, in de adviesaanvrage zal
neerleggen. Dus als de heer Van
Mierlo er zorgen over heeft dat het
kabinet een aantal principiële, meer
filosofische uitgangspunten niet in
de adviesaanvrage zou neerleggen,
dan wil ik hem dit heel nadrukkelijk
toezeggen. Ik laat uiteraard aan de
Kamer over om te beoordelen of het
wijs is om dit nu te doen, maar wij
moeten de verantwoordelijkheids–

verdeling in ieder geval nog uiterst
secuur bekijken. Ik denk dat het
proces ermee gediend zou zijn, over
de definitieve vormgeving en de
regio nu niet op één onderdeel een
afzonderlijke uitspraak te doen.

De heer Bolkestein heeft een motie
ingediend op stuk nr. 21. Die motie is
al door de minister van commentaar
voorzien, zodat ik daarover niets hoef
te zeggen.

Op stuk nr. 22 is er de motie van
de heer Wöltgens en een groot
aantal anderen, over de hoofd–
conclusie van het debat. Ik betreur
het overigens dat dit geen oordeel
van de Kamer als geheel is, omdat
dit naar buiten toe - ook ten opzichte
van alle betrokkenen - van nog
grotere betekenis zou zijn geweest. Ik
neem echter aan dat die poging heus
wel is ondernomen.

Bij de motie maak ik één
kanttekening die ik de indieners
serieus in overweging wil geven.
Achter het laatste liggende streepje
staat dat "het toezicht op de
uitvoering onafhankelijk zal zijn van
de overheid en van in de besturen
van de uitvoering betrokken
organisaties". Het onafhankelijk zijn
van de overheid kan gemakkelijk het
risico in zich dragen dat bijvoorbeeld
een informatieverplichting of het
aansturen in een aantal opzichten
niet zou kunnen plaatsvinden. Met
"onafhankelijk" wordt naar mijn
mening "zelfstandig" bedoeld.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik kom de
staatssecretaris op dit punt tege–
moet. Ik geef toe dat men door de
formulering op een gedachte kan
komen die niet in de bedoeling van,
naar mijn gevoel, alle onderteke–
naars ligt. Wij kunnen het gestelde
achter het laatste gedachtenstreepje
heel simpel formuleren, in die zin dat
er onafhankelijk toezicht op de
uitvoering zal zijn.

De voorzitter: U wijzigt de motie
dus?

De heer Wöltgens (PvdA): Ja.

De voorzitter: De motie-Wöltgens
c.s. (22730, nr. 22) is in die zin
gewijzigd dat het gestelde achter het
vierde gedachtenstreepje thans luidt:

Motie

dat er onafhankelijk toezicht zal zijn;.
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Voorzitter

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 24
(22730).

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Onze conclusie uit de voorgelegde
motie is dat het gaat om onafhanke–
lijkheid, op een wijze die de
ministeriële verantwoordelijkheid
volstrekt intact laat. Dat is de
bedoeling van de indieners. Ik wil dat
nog een keer onderstrepen.

De richting waarin deze motie wil
uitwerken, onderschrijft een van de
hoofdconclusies van de parlemen–
taire enquête, waarop het kabinet in
zijn brief op hoofdlijnen al positieve
instemming had gegeven. Ik kan mij
goed voorstellen dat na de uitspraak
de laatste zinnen van deze motie,
inhoudende het informeren, direct
tot uitvoering komen, en wel door
het ter hand nemen van een plan
van aanpak en van de wijze waarop
wij daarna omgaan met het
SER-advies en de volgende stappen,
ook in termen van de verstevigde
uitvoering.

De heer Brinkman (CDA): Ik laat nu
maar even daar dat de motie door de
verschillende indieners verschillend
wordt geïnterpreteerd. Dat is
voldoende duidelijk gebleken in het
debat. Op zichzelf is het al voldoende
reden om onze steun niet aan de
motie te geven.

Ik roep nog even mijn vraag in
herinnering wat precies het tijdpad is
in de richting van de Sociaal–
economische raad. Anders gezegd,
kan de staatssecretaris bevorderen
dat ruim vóór de start van de
kabinetsformatie het advies op tafel
ligt?

Staatssecretaris Wallage: Dat is
inderdaad de bedoeling. Het is ook
de bedoeling omdat ik nog in deze
kabinetsperiode met de Kamer van
gedachten wil wisselen over de
uitvoering van deze motie. Daarmee
kom ik tot een opmerking van de
heer Bolkestein, die ik wèl moet
weerspreken. De gedachte dat je
projectsgewijze met behulp van
externe deskundigheid aan de slag
gaat, is geenszins een aantasting van
het vertrouwen dat je in de eigen
organisatie hebt. Als dat waar was,
zou het betekenen dat in dit land
grote concerns en grote organisaties
bijna per definitie dat ingebouwde
wantrouwen hebben. Gelukkig is het
bij grote organisaties gebruikelijk om
je van veel deskundigheid te
voorzien. Het principiële punt dat

hierbij aan de orde was - daar
moeten wij geen doekjes om winden
- is dat deze Kamer van de regering
vraagt, dat proces zo vorm te geven
dat de Kamer voluit betrokken wil
zijn bij het herstructureringsproces,
zoals zij dat bij de parlementaire
enquête heeft laten zien. Tegen die
achtergrond zoek ik naar een
werkwijze die daartoe voldoende
voeding geeft. Daarover zal ik nadere
voorstellen doen aan de Kamer.

Voorzitter! De gedachte van de
motie op stuk nr. 23 heb ik in eerste
termijn al positief beoordeeld. Ik zal
uiteraard de uitvoering daarvan
graag bevorderen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
aanstaande over de ingediende
moties te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Privatise–

ring van het Spoorweg–
pensioenfonds (Wet privatisering
Spoorwegpensioenfonds)
(23305).

Het wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

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

van bepalingen van de Mediawet
in verband met de verlenging
van de experimentele reclame–
regeling voor de lokale en
regionale omroep en enkele
andere wijzigingen (23426).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Middel (PvdA): Voorzitter!
Sedert enige jaren mogen lokale en
regionale publieke omroepen binnen
bepaalde voorwaarden reclamebood–
schappen uitzenden. Op dit moment
is in de wet bepaald, dat de
betreffende omroepen hieromtrent
overeenstemming moeten bereiken
met plaatselijke respectievelijk
regionale uitgevers van dag– en
nieuwsbladen. Bij uitblijven van
overeenstemming kan het Commis–

sariaat voor de media een uitspraak
doen. Inmiddels hebben alle
regionale omroepen en ongeveer de
helft van de lokale omroepen
toestemming reclame uit te zenden.
De opbrengst hiervan bedraagt naar
schatting enige tientallen miljoenen
guldens op jaarbasis. In de meeste
gevallen delen de betreffende
krantenuitgevers voor ongeveer 50%
mee in de netto opbrengst van de
reclame zonder dat daar een feitelijke
inspanning, los van een eventuele
deelname aan acquisitie, tegenover
staat. In de ogen van de fractie van
de Partij van de Arbeid is dit eigenlijk
een onverkwikkelijke zaak, te meer
daar krantenuitgevers, generalise–
rend gesproken, niet tot de minst
bedeelden in onze samenleving
gerekend kunnen worden.

Voorzitter! Doel van het wetsvoor–
stel is, de huidige reclameregeling te
verlengen tot 1 januari 1996 omdat
per die datum commerciële omroep
op niet nationaal niveau feitelijk
mogelijk wordt. Diverse uitgevers
oriënteren zich of bereiden zich voor
op het starten van of het deelnemen
aan commerciële omroep. Tot 1996
mag dit niet en dus zouden uitgevers
tot die datum recht hebben op een
deel van de opbrengst van reclame–
gelden van de publieke omroep op
niet nationaal niveau. De regering
maakt niet duidelijk, waarom dit echt
noodzakelijk zou zijn.

De huidige regeling was oorspron–
kelijk mede bedoeld om uitgevers de
gelegenheid te geven zich multime–
diaal te ontwikkelen. Daarvan valt in
de praktijk overigens niet zo vreselijk
veel te merken. In de nota naar
aanleiding van het verslag geeft de
regering in reactie op onze vraag en
die van de fracties van VVD en D66,
of het echt noodzakelijk dan wel
wenselijk is om in de overgangspe–
riode tot 1996 de uitgevers wederom
in zo'n grote mate te laten meedelen
in de reclame-inkomsten, geen
helder antwoord. Ingegaan wordt op
de verschillende rollen die uitgevers
aanvankelijk in de regionale en/of
lokale situatie vervulden. De
conclusie is: "Het ligt dus in veel
gevallen niet aan de uitgevers dat zij
een deel van de reclame-opbrengst
innen zonder dat daar een prestatie
tegenover staat."

Voorzitter! Dat kan waar zijn, maar
de fractie van de PvdA heeft niet
gevraagd naar de schuld maar naar
de rechtvaardiging en effectiviteit
van het meedelen van de uitgevers
zonder dat zij daar iets tegenover
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Middel

stellen. De noodzaak van continue–
ring van dit mee delen, zien wij dan
ook nog steeds niet in. Tegen deze
achtergrond moet het door mij
ingediende amendement bezien
worden. De opbrengst van de
reclame die toevalt aan de omroepen
is in beginsel additioneel en behoort
geheel gebruikt te worden voor de
programmering. Als ook het huidige
uitgeversdeel naar de publieke
omroepen gaat, zal dat de program–
mering ten goede komen. Daarmee
wordt tegelijkertijd - en dat is voor
ons een belangrijk argument - de
concurrentiepositie van de publieke
omroep ten opzichte van de
commerciële omroep versterkt.

De fractie van de PvdA houdt
serieus rekening met de komst van
commerciële omroep op niet–
nationaal niveau. Dit stemt onze
fractie niet tot vreugde. Wij zullen
ons er echter ook niet krampachtig
tegen verzetten. Wel zijn wij van
mening dat commerciële omroep het
best bestreden kan worden door een
zo sterk mogelijke publieke omroep
in dezelfde regio. Wij kiezen dus
onverkort voor een sterke publieke
omroep met publieke taken die de
concurrentiestrijd aankan met een
omroep die in wezen maar één doel
heeft, namelijk om in zo'n kort
mogelijke tijd met zo weinig mogelijk
inspanning zoveel mogelijk geld
verdienen. Kortom, de publieke
omroepen kunnen de extra inkom–
sten uit reclame-opbrengsten heel
goed gebruiken.

D

De heer Koetje (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Geheel in stijl met het
onderwerp van dit wetsvoorstel lijkt
de behandeling en het tijdstip wei
een soort zwevend STER-blokje.
Desalniettemin wil ik enkele
opmerkingen maken.

De CDA-fractie heeft in het verslag
gezegd mee te willen werken aan het
vermijden van een vacuüm voor de
betrokken lokale en regionale
omroepen. Ook en juist na de UCV
over de toekomst van lokale en
regionale omroepen is dat het geval.
Er bestaat tussen minister en Kamer
over het voortzetten van de
mogelijkheid van reclame voor lokale
en regionale omroepen brede
overeenstemming. Minder overeen–
stemming is er tussen het kabinet en
de Kamer over het introduceren van
commerciële lokale en regionale
omroepen. De standpunten in de

Kamer zijn in zoverre helder dat er
een meerderheid lijkt voor introduc–
tie daarvan. Dat lijkt zo, omdat de
PvdA het eigenlijk ook niet wil, maar
toch meegaat. Zo vertaal ik het even
kort door de bocht! Als de introduc–
tie wettelijk een feit zal zijn, is er
reden om de huidige regeling te
veranderen en de positie van de
uitgevers te herijken. De zinvolheid
van de verplichte samenwerking is er
dan niet meer. Het zou van de
CDA-fractie niet consistent zijn om
binnen enkele weken een ander
standpunt in te nemen over de
huidige regeling. Mijn fractie is het
eens met de minister dat het
schrappen van de verplichte
samenwerking nu een fundamentele
wijziging van de Mediawet betekent,
te meer daar de bepaling ook nog
rechtstreeks voortvioeit uit het
regeerakkoord, zo zeg ik ook tegen
de heer Middel. Wij zullen dus het
amendement steunen.

Ook in het licht van de onlangs
gehouden UCV over het persbeleid is
er reden om het voorgestelde
amendement inhoudelijk te
bestrijden. Ik zou er een kwartiertje
aan kunnen wijden, maar gezien het
tijdstip zal ik dat maar niet doen. De
CDA-fractie meent dat een verkeerd
signaal wordt afgegeven als ten
minste een samenhangend mediabe–
leid nog als maatstaf mag gelden.
Wij willen die maatstaf nog hanteren.
Voor een betere werking van de
regeling had de CDA-fractie nog wel
willen bekijken of de regeling
vervangen kan worden door een
bijdrage aan het Bedrijfsfonds voor
de pers. Maar na de UCV van 15
november lijkt dat niet zo zinvol
meer.

Voorzitter! Ik wil ingaan op een
mogelijk misverstand dat in de
memorie van antwoord is geslopen
naar aanleiding van de vraag van
onze kant over de functie van de
STER in de toekomst. De functie in
verband met sponsoring werd in de
memorie van toelichting genoemd.
De vraag had ten doel, erachter te
komen of de minister van mening is
dat de STER ook voor lokale en
regionale omroepen mag of moet
gaan werken. Die behoren immers
ook tot de publieke omroep.

Mijn fractie ziet met belangstelling
uit naar de nota van wijziging die is
aangekondigd in de UCV over lokale
en regionale omroepen. Hopelijk
komt die nota van wijziging snel.

D

Mevrouw Kamp (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Wij zijn in de Staten–
Generaal in afwachting van onder
andere de wetswijziging waarbij de
reclame in een breder verband wordt
gezien. Zolang die wetswijziging er
nog niet is, erkennen wij de
noodzaak van verlenging van de
huidige experimentele regeling. De
VVD wil natuurlijk in de Mediawet de
belemmeringen wegnemen, zodat
uiteindelijk commerciële omroep op
lokaal en regionaal niveau mogelijk
zal zijn.

Gelet op onze inbreng in het
verslag zal het aan de ene kant
duidelijk zijn dat het ingediende
amendement-Middel ons sympathiek
overkomt. Het amendement brengt
als het ware een stop aan in het
rondpompen van geld. Aan de
andere kant vragen wij ons af of het
amendement niet een beetje
voorbarig is. Immers, de raam–
overeenkomst tussen lokale en
regionale omroepen enerzijds en de
lokale en regionale uitgevers
anderzijds blijft nodig, zolang de
uitgevers bij wet is verboden om
commercieel te participeren in lokale
en regionale radio en IV. Omgekeerd
is er geen verbod voor lokale en
regionale omroepen - of zij het nu
doen of niet - om een krant uit te
geven. Daardoor was in wezen die
raamovereenkomst nodig. Er geldt
hier dus een enerzijds en een
anderzijds. Ons eindoordeel zullen
wij, na bespreking van dit onderwerp
in de fractie, volgende week bij de
stemming kenbaar maken.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter! Zoals
mevrouw Kamp zei: er is een stroom
van wetsvoorstellen die ertoe
strekken tot een inhoudelijke en
principiële wijziging van de
Mediawet te komen. Vandaag
bespreken wij eigenlijk een wets–
voorstel dat daarop een uitzondering
is. Het voorstel tot verlenging van
het lokale en het regionale omroep–
reclameregime is beperkt en
technisch van aard. Het voorstel
strekt ertoe om in de tijd tussen nu
en de inhoudelijke wijziging van de
lokale en regionale omroepregeling
te voorkomen, dat de mogelijkheden
van reclame-uitzendingen en de
daaraan verbonden inkomsten
vervallen.
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d'Ancona

Dat reclameregime was bedoeld
voor een periode van drie jaar.
Eigenlijk moeten wij nu constateren,
dat men maar anderhalf jaar de tijd
heeft gehad om het goed uit te
proberen. Door de voorgestelde
wijziging van de wet, zal het
experiment dus met twee jaar
worden verlengd. De feitelijke duur
van het experiment wordt daardoor
een periode die overeenkomt met de
bedoeling van de kamerleden die
destijds het amendement-Van
Nieuwenhoven hebben gesteund.
Voorts voorziet het wetsvoorstel in
een codificering van de beleids–
praktijk om de binnenlandse
commerciële omroep een aanlooptijd
van een jaar te gunnen alvorens de
landelijke verspreidingseis van
toepassing wordt.

Welnu, voorzitter, gelet op het feit
dat het wetsvoorstel deze inhoud
heeft en dat ik met de Kamer al
overleg heb gevoerd over de nota
"Een toekomstperspectief voor lokale
en regionale omroep" - de heer
Koetje sprak daarover - vind ik dat
wij ons vandaag moeten beperken
tot de bespreking van hetgeen in het
wetsvoorstel wordt voorgesteld. De
meeste vragen die hierover zijn
gesteld, hebben wij in de nota naar
aanleiding van het verslag al zo goed
mogelijk proberen te beantwoorden.

Voorzitter! Wat is de reden dat ik
vanavond nog zo laat het woord
voer? Met de behandeling van het
wetsvoorstel moeten wij de grootst
mogelijk spoed betrachten. Indien
het wetsvoorstel niet op uiterlijk 30
december in het Staatsblad komt,
herleeft volledig het reclameverbod
voor de lokale en de regionale
omroep. Overgangsvoorzieningen
zijn namelijk niet voorhanden en om
die reden heb ik ontraden om
amendementen op dit wetsvoorstel
in te dienen. De heer Middel draagt
de lokale en regionale omroep een
goed hart toe. Dat doe ik trouwens
ook. Niemand zal gebaat zijn met het
totaal vervallen van de reclame–
mogelijkheden. Dat zullen dus ook de
mensen van de lokale en regionale
omroep niet zijn.

Een punt van zorg van de
woordvoerders was met name de
participatie van uitgevers in de
reclame-exploitatie door de
omroepen. Ook tijdens de schrifte–
lijke behandeling heb ik gemerkt, dat
enkele leden de conclusie hebben
getrokken, dat in dit opzicht het
experiment minder geslaagd is.
Welnu, met het experiment wordt

nog niet erg lang gewerkt. Daarom
vind ik het nog te vroeg om daarover
al een finaal oordeel te vellen.

De heer Middel heeft echter toch
een amendement ingediend. Tegen
dat amendement heb ik bezwaar en
dat bezwaar wil ik kort aangeven. Er
zijn een paar redenen waarom ik het
amendement niet verstandig vind.

Allereerst wijs ik erop, dat in het
regeerakkoord duidelijk is vastge–
legd, dat bij de invoering van lokale
en regionale omroepreclame
rekening wordt gehouden met de
positie en de pluriformiteit van de
lokale en regionale pers. De heer
Koetje wees hier ook op. Om die
reden is in de experimentele regeling
een plaats voor de pers ingeruimd.
Het geeft mijns inziens dan geen pas
om dit aspect nu te veronachtzamen.
Ik zou het in bestuurlijk opzicht niet
netjes vinden als de pers nu van
haar positie werd beroofd zonder dat
daarvoor in de plaats andere
mogelijkheden werden geboden. In
mijn nota over de regionale en lokale
omroep heb ik de alternatieven in
samenhang met het beleid ten
aanzien van de publieke omroep
aangegeven. Uitgevers behoren net
als andere burgers op de overheid te
kunnen vertrouwen, zoals die zelfde
overheid op hen vertrouwt,
bijvoorbeeld bij de uitvoering van de
persfusiecode.

Een ander bezwaar is dat het
wetsvoorstel nog dit jaar in het
Staatsblad moet komen, opdat het
wettelijk reclameverbod niet herleeft.
Lukt dit niet, dan is het voor geruime
tijd afgelopen met lokale en
regionale reclame. Alles bijeen–
genomen zal de Kamer begrijpen dat
ik het amendement van de heer
Middel ontraad.

Ik kom op de vraag van de heer
Koetje. Inderdaad was er een
misverstand. Ik heb het even in het
verslag nagekeken. Ik betrok zijn
vragen op de landelijke publieke
omroep. De heer Koetje vroeg echter
of de STER geen positie zou kunnen
krijgen bij de reclame-uitzendingen
op de regionale en lokale omroep.
Men weet dat de regionale omroep
een exploitatiemaatschappij heeft ten
behoeve van de reclame, samen met
de uitgevers. Ik vind de suggestie
echter interessant. Ik stel voor,
hierop uitgebreider in te gaan bij de
behandeling van het zogenaamde
sponsorwetje.

D

De heer Middel (PvdA): Voorzitter! Ik
dank de minister voor haar beant–
woording. Het blijkt dat één punt van
discussie resteert: de verplichte
afdracht aan uitgevers. Dit moet
gezien worden in het licht van de
mogelijke komst van commerciële
omroep. De heer Koetje heeft
gezegd: de PvdA wil eigenlijk niet,
maar gaat wel mee. De PvdA is er,
ook dankzij het betoog van de
minister in de UCV van vorige week,
van overtuigd dat de commerciële
omroep op niet-nationaal niveau er
wel komt. Dat is de lijn die de
regering uitzet. Of wij het leuk
vinden of niet, wij moeten die lijn
onderschrijven.

De heer Koetje (CDA): Ik vind het
dus niet leuk dat die lijn door het
kabinet zo is uitgezet. Ik heb in de
UCV geprobeerd aan te tonen dat de
redenering van het kabinet op dit
punt niet waterdicht is. Als wij als
Kamer zeggen dat wij het niet willen,
dan is daar naar onze smaak alle
mogelijkheid nog voor. De Europese
regelgeving pleit er niet onherroepe–
lijk voor.

De heer Middel (PvdA): Nog
afgezien van het tijdstip lijkt het mij
weinig zinvol om de discussie uit de
UCV over te doen. Ik kan mij wel
herinneren dat er door de minister
gesproken is over de mogelijkheid
van U-bochtconstructies, zoals die
ook op nationaal niveau zijn
toegepast. Nogmaals, de PvdA–
fractie denkt dat je commerciële
omroepen het beste kunt bestrijden
door er een sterke publieke omroep
tegenover te zetten. Dat was de
achtergrond van mijn amendement.

De heer Koetje (CDA): Over die
bedoeling zijn wij het volstrekt eens.
Als het moet, dan hoort daar een
sterke publieke omroep naast. Dat
staat los van het element van de
uitgevers in de huidige regeling.
Voor de nieuwe regeling moet dit in
ieder geval gewaarborgd zijn. Deze
regeling moet dan niet worden
gecontinueerd. Dat is dan ook
logischerwijs niet nodig.

De heer Middel (PvdA): Dat is juist
het punt. De heer Koetje spreekt van
het regeerakkoord, net als de
minister dat doet. Het regeerakkoord
geldt voor de periode tot 1994. Op
het moment dat het regeerakkoord
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werd vastgesteld, waren de situatie
en de inschatting van de komst van
commerciële omroep op niet–
nationaal niveau anders dan nu. De
heer Koetje zit beter in deze materie
dan ik. Donner verscheen met zijn
verdeelde frequenties. Vanaf dat
moment werd het duidelijk dat
uitgevers zich volop konden
voorbereiden op het meewerken aan
en zelfs het opzetten van commer–
ciele omroep op niet-nationaal
niveau. Vanaf 1996 hebben zij feitelijk
de mogelijkheid om volop geld te
verdienen aan commerciële omroep.
Zij kunnen zich daar in de jaren tot
1996 ook vast op voorbereiden. De
situatie nu is dus anders dan die op
het moment, waarop het regeerak–
koorci werd vastgesteld. Dat is ook
de reden waarom ik het inhoudelijke
argument van de heer Koetje en van
de minister weliswaar niet echt
bestrijd, maar daar toch wel
kanttekeningen bij plaats.

Dan is er nog een formeel
argument. Ik begrijp wei dat de
minister een zeker mededogen heeft
met de pers. Afgezien daarvan gaat
zij echter het formele argument
aanvoeren dat de tijd dringt, niet
alleen nu, maar ook ten aanzien van
de Eerste Kamer, om de zaak nog op
tijd in het Staatsblad te krijgen. Uit
de nota naar aanleiding van het
eindverslag had ik begrepen dat er
met terugwerkende kracht wel het
een en ander geregeld kon worden
ten aanzien van de uitvoering, als het
op 1 januari nog niet allemaal rond
zou zijn. Als ik de minister nu goed
begrepen heb, kan het blijkbaar toch
niet dat, als deze wet op een te laat
tijdstip wordt aangenomen, zij dan
met terugwerkende kracht in werking
treedt. Dat is dus het probleem.
Misschien kan de minister daar in
tweede termijn nog iets over zeggen.
Dat wij nu niet meer met amende–
menten mogen komen, omdat het
anders wel heel erg moeilijk wordt,
vind ik echter een te formeel
argument. Dat doet eigenlijk ook niet
zoveel ter zake. Misschien is het een
beetje flauw, maar dan zouden wij
ook tegen de minister kunnen
zeggen dat, als zij het amendement
overneemt, de zaak toch nog deze
week rond kan komen. Wij moeten
dus niet op die formele toer gaan.
Wij moeten gewoon inhoudelijk met
elkaar blijven argumenteren. Ik zie
dus ook geen aanleiding om mijn
amendement in te trekken.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter! De
heer Middel zegt dat de context,
waarin het besluit ten tijde van het
regeerakkoord werd genomen, nu
anders was. Ik denk echter aan de
intentie die daarachter zat. Ten
aanzien van de landelijke omroep
hadden wij een soortgelijke afspraak
met de uitgevers. Deze afspraak is
vervallen door de intrekking van
artikel 133 op het moment dat
landelijk commerciële omroep wordt
toegestaan. De uitgevers kregen toen
mogelijkheden om zichzelf op een
andere wijze zelfstandig te manifes–
teren en om commerciële omroep te
bedrijven. De regeling voor de
afdracht aan de uitgevers kon dus
vervallen. En daarmee moeten wij
het vergelijken. De gedachtengang is
voor mij nu dezelfde.

Verder moet ik zeggen dat ik het
niet heb over mededogen met de
pers. De minister van WVC is
verantwoordelijk voor de pluriformi–
teit van de pers. Ik heb het dan niet
over de uitgevers en het oordeel van
de heer Middel over hoe warm of
hoe kil zij erbij zitten. Ik heb het dan
gewoon over de positionering van de
regionale en de lokale pers. Dat is de
achtergrond. Dat is ook de achter–
grond van de Persfusiecoderegeling.
Wij hebben er lang over gedaan om
daartoe te komen. Ik zou het - dat
heb ik ook in eerste termijn gezegd -
gevaarlijk vinden om in bestuurlijk
opzicht wankelmoedig te zijn ten
aanzien van de uitgevers door nu
ineens de regeling die alleen maar
verlengd moet worden, op dat punt
te veranderen. Ik zou het namelijk
buitengewoon betreuren, als de
uitgevers van hun kant zouden
zeggen dat zij dan ook nog eens
gaan kijken naar de Persfusiecode–
regeling. Nogmaals, ik ben veel te
beducht dat wij die na zo'n lang
overleg weer kwijtraken.

De heer Middel heeft gezegd dat
het amendement te laat gekomen
zou zijn. De Kamer is, wat de
minister daar ook op tegen heeft,
natuurlijk vrij om amendementen in
te dienen. Er is hier echter sprake
van een praktisch probleem. Het
wetsvoorstel moet ook nog naar de
Eerste Kamer. De Eerste Kamer zal,
zeker gezien haar reflecterende
kwaliteit, wat langer doen over een
wetsvoorstel, waarop een ingrijpend
amendement is aangebracht, dan
over de verlenging van een
experimentele regeling. Dat is voor

mij dus van belang, ook met het oog
op het belang van de lokale en
regionale omroep. Zij zijn er namelijk
zeker niet bij gebaat, wanneer het
gebod weer herleeft en er vervolgens
gewacht moet worden op een
gelegenheid - gelukkig hebben wij
die hier nogal eens - waarop wij de
herleving van de mogelijkheid om
reclame te maken, mee kunnen laten
liften met een wetsvoorstel dat wij
hier behandelen. Dat zal toch
betekenen dat de lokale en regionale
omroepen voor geruime tijd beroofd
zijn van de mogelijkheid om reclame
te maken. Waar wij wellicht nu
spreken van een half ei, is een lege
dop natuurlijk echt onaantrekkelijk.
Vandaar dat ik aanvaarding van het
amendement ten sterkste moet
ontraden.

De heer Middel (PvdA): Dat is
duidelijk, maar ik zou graag willen
dat de minister nog inging op het
aspect van de terugwerkende kracht.

Minister d'Ancona Terugwerkende
kracht is onmogelijk. De wettelijke
regeling vervalt gewoon. Per 1
januari is er dan weer een verbod op
reclame bij lokale en regionale
omroepen. Dan is het natuurlijk wel
weer mogelijk om dat te herstellen,
maar dan zult u moeten afwachten
totdat hier weer een wetsvoorstel
langskomt waarin u dat erbij kunt
betrekken.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag aanstaande te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 0.43 uur

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

1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het volgende voorstel
van wet:

Verlaging van de verschuldigde
pensioenbijdrage als bedoeld in de
Spoorwegpensioenwet geldend tot
aan het tijdstip van privatisering
(23489).

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;
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Lijst van ingekomen stukken

2. de volgende brieven:
een, van de minister van Defensie,

over een vijfde mobilisabele brigade
(23400-X, nr. 13);

een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
bruteringsoperatie (23400-XI, nr. 29);

twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over het rapport van de
Stuurgroep Ondergrondse Vervoers–
infrastructuur op het jaarlijkse
Wegencongres (22589, nr. 16);
een, ten geleide van antwoorden op
de nog openstaande vragen die
gesteld zijn tijdens de UCV Infra–
structuur op 8 november jl. (23400-A,
nr. 17);

een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, ten geleide van
de agenda voor de Consumenten–
raad van 19 november 1993
(21501-15, nr. 10);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over de bonus/malus-regeling
(22187, nr. 13);

twee, van de voorzitter, te weten:
een, over de afhandeling van de
onderscheiden vraagpunten en
aanbevelingen van de commissies
(21427, nr. 73);
een, over de afhandeling van
vraagpunt 002 en de aanbevelingen
van de commissie-Franssen
(decentralisatie) (21427, nr. 74).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. een brief van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen,
houdende intrekking van het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet
op het voortgezet onderwijs in
verband met het voorbereidend
beroepsonderwijs (Wet voorberei–
dend beroepsonderwijs) (20859).

De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van

Binnenlandse Zaken, ten geleide van
de bestuursafspraak Friese taal en
cultuur 1993;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het rapport Regels
en Realiteit.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken.
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