
29ste vergadering Woensdag 24 november 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 116 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Beijlen-Geerts,
Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van
den Berg, Biesheuvel, Bijleveld–
Schouten, Blaauw, Blauw, Boers–
Wijnberg, Bolkestein, Brinkman,
Brouwer, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum,
De Cloe, Dees, Deetman, Van Dijk,
Dijkstal, Doelman-Pel, Eisma,
Eisses-Timmerman, Van Erp,
Esselink, Frissen, Van Gelder,
Gerritse, De Graaf, Groenman, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van
Heemst, Van der Heijden, Hillen, Van
der Hoeven, Van Hoof, De Hoop
Scheffer, Van Houwelingen, Huibers,
Huys, Janmaat-Abee, A. de Jong, G.
de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Korte, Korthals, Krajenbrink,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers,
Leijnse, Lilipaly, Van der Linden,
Linschoten, Mateman, Middel, E. van
Middelkoop, Van Mierlo, Niessen,
Van Nieuwenhoven, Van Noord,
Nuis, Ockels, Van Ojik, Van Otterloo,
Paulis, Van der Ploeg-Posthumus,
Ramlal, Reitsma, Remkes, Rempt–
Halmmans de Jongh, Van Rey, Van
Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt,
Rosenmöller, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes,
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Van Traa, Tuinstra, Van
der Vaart, Valk, Ter Veer, Verbugt,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, Weisglas,
Wiebenga, Willems, Willemse-van
der Ploeg, Wolters, Wöltgens en
Zijlstra,

en de heren Lubbers, minister–
president, minister van Algemene
Zaken, Kooijmans, minister van
Buitenlandse Zaken, Hirsch Ballin,
minister van Justitie, Ter Beek,
minister van Defensie, De Vries,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Dankert, staatsse–
cretaris van Buitenlandse Zaken,
Frinking, staatssecretaris van
Defensie, Gabor, staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Wallage, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, en
Simons, staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.

D

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

Van Ziji, wegens bezigheden elders,
alleen voor de ochtendvergadering;

Kalsbeek-Jasperse en Van Nieuwen–
hoven, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middagvergadering;

Ruigrok-Verreijt, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middag– en
avondvergadering;

M.M. van der Burg, Lilipaly, Middel,
Stoffelen, Verspaget en Vos, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
avondvergadering;

Te Veldhuis, wegens familie–
omstandigheden;

Netelenbos, Hermes en Spieker,
wegens bezigheden elders;

R.M. van Middelkoop, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

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

- het wetsvoorstel Wijzigïng
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (met uitzonde–
ring van het deel NAVO) (23281).

(Zie vergadering van 23 november
1993.)

De voorzitter: Door mij zijn
schriftelijke antwoorden ontvangen
van de bewindslieden van Defensie
op vragen, gesteld in eerste termijn.

Deze antwoorden zullen worden
opgenomen in een bijvoegse! bij de
Handelingen van deze vergadering.

(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.)1

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister Ter Beek: Mijnheer de
voorzitter! De Kamer heeft gisteren
uitgebreid stilgestaan bij het
buitengewoon belangrijke werk dat
grote aantallen Nederlandse
militairen momenteel verrichten,
soms ver van huis en onder vaak
moeilijke omstandigheden. De grote
waardering die alle woordvoerders
uitspraken voor hun werk, is mij uit
het hart gegrepen. Wat waarschijnlijk
meer telt, is dat zij voor de Neder–
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landse militair een zeer belangrijke
steun in de rug betekent. De brede
politieke en ook maatschappelijke
steun in Nederland voor deelname
aan vredesoperaties is een groot
goed. Deze houding stoelt op het
besef dat ons land in een steeds
kleinere wereld steeds meer wordt
geraakt door gebeurtenissen elders.
Zij is ook een concrete uiting van
onze betrokkenheid bij het lot van
anderen.

Mijnheer de voorzitter! Wie
Nederlandse militairen bezoekt in
den vreemde, raakt onder de indruk
van de inzet en de motivatie
waarmee zij zich van hun taken
kwijten. Creativiteit, inventiviteit en
vooral ook kameraadschap dragen
ertoe bij dat de Nederlandse militair
menige lastige taak met succes
klaart. Het resultaat van deze
mentaliteit van samen de schouders
eronder, niet zeuren maar aanpak–
ken, heb ik twee weken geleden met
eigen ogen kunnen zien tijdens mijn
bezoek aan de Nederlandse
eenheden in voormalig Joegoslavië.
Ook de kamerdelegatie die hen
onlangs bezocht, trof dezelfde goede
sfeer.

Het is van groot belang, vast te
stellen dat de vele ingrijpende
veranderingen de Nederlandse
militair beslist niet bij de pakken
doen neerzitten. Integendeel. Terwijl
met veel energie wordt gewerkt aan
de herstructurering, slaagt onze
krijgsmacht er tegelijkertijd in,
belangrijk bij te dragen aan
vredesoperaties, binnenkort zelfs met
meer dan 3000 militairen. Ik meen
daarom dat mevrouw Van
Heemskerck, hoewel zij het mis–
schien niet zo heeft bedoeld, de
Nederlandse militairen groot onrecht
aandoet, als zij hun houding betitelt
als een van teruglopende motivatie.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Dat wil ik
even verduidelijken, want stel je voor
dat ik dat zou zeggen. Ik denk dat de
minister wel weet wat ik bedoelde,
maar dit soort plaagstootjes al na vijf
minuten...

Minister Ter Beek: Om u een beetje
wakker te krijgen.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Ik denk dat de
motivatie binnen de krijgsmacht
hoorbaar is afgenomen. Dan bedoel
ik de motivatie om er keer op keer
tegenaan te gaan en de motivatie om

alle veranderingsprocessen iedere
keer weer enthousiast en actief op te
pakken. Dat heb ik bedoeld. Ik heb
natuurlijk helemaal niet bedoeld om
de Nederlandse militair in een kwaad
daglicht te stellen. U weet wel beter.

Minister Ter Beek: Ik heb een
omgekeerde ervaring. Ondanks de
onzekerheden die onvermijdelijk
verbonden zijn aan zo'n ingrijpende
herstructurering, waarvoor wij de
volle steun van dit parlement
hebben, blijft de Nederlandse militair
buitengewoon gemotiveerd om aan
de slag te gaan en zijn werk te
verrichten. Die vaststelling wil ik toch
graag gemaakt hebben. Ik merk, dat
mevrouw Van Heemskerck dat ook
met mij eens is.

Mijnheer de voorzitter! In de
eerste termijn van de Kamer is al
gebleken dat alle woordvoerders er
veel aan gelegen is, de Prioriteiten–
nota zo goed mogelijk ten uitvoer te
brengen. Er is, en ik overdrijf niet,
sprake van een grote mate van
politieke overeenstemming over de
hoofdlijnen van ons defensiebeleid.
De afschaffing c.q. opschorting van
de opkomstplicht, de gelijktijdige
herstructurering en verkleining van
de krijgsmacht en de genoemde
substantiële Nederlandse deelname
aan vredesoperaties worden politiek
breed gedragen. De ontwikkelingen
van de afgelopen tijd tonen aan dat
de keuze voor een kleinere, snel
inzetbare en kwalitatief hoogwaar–
dige beroepskrijgsmacht een juiste is
geweest.

Maar overeenstemming over de
hoofdlijnen van ons defensiebeleid
betekent uiteraard niet dat wij nu
achterover kunnen leunen. Het
onvermijdelijk strakke budgettaire
kader waarbinnen, gegeven de
moeilijke economische omstandighe–
den en vele nieuwe politieke
uitdagingen, gewerkt moet worden,
vraagt voortdurend de aandacht. De
zakken vol geld die mevrouw Sipkes
gemakkelijk denkt te besparen, zie ik
niet, integendeel.

Alle woordvoerders zijn terecht
ingegaan op de financiële problema–
tiek die Defensie is tegengekomen. Ik
stel overigens met genoegen vast
dat de vragen en opmerkingen
vooral de uitvoering van het beleid
betreffen en niet het beleid als
zodanig. Van enige fracties is dat niet
onverwacht, maar ik vond de inbreng
van mevrouw Van Heemskerck als
woordvoerster van de oppositie
"ontwapenend".

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Dat is niet de
bedoeling. Ik heb bedoeld om het
volgende te zeggen. Wij hebben met
de Prioriteitennota een beleid
ingezet. Ik heb ook in mijn inbreng in
eerste termijn gezegd dat wij dat
beleid op een paar punten hebben
aangevuld. Ik noem een vijfde
mobilisabele brigade en een extra
bataljon mariniers. De minister heeft
gekozen voor een derde paraat
bataljon voor de luchtmobiele
brigade. Wij hebben dat beleid hier
met elkaar in mei wat "opgetopt".
Dat beleid hebben wij toen goedge–
keurd. Dan is het logisch dat wij na
vijf maanden vragen: hoe is de
uitvoering van dat beleid, inclusief
dat "opgetopte" beleid? Daarover
heb ik juist wat extra vragen gesteld.
Wij staan in dezen achter de
plannen, maar wij stonden al in juni
jongstleden achter die plannen, die
wij toen met een meerderheid van
de Kamer hebben geaccepteerd. De
minister zegt nu dat hij aangenaam
verrast was of aangenaam
"ontwapend" werd. Dat is niet mijn
bedoeling.

Minister Ter Beek: Ik wilde
mevrouw Van Heemskerck een
compliment maken. Ik vond het
gisteren van haar kant een buitenge–
woon constructieve oppositie. Ik heb
het natuurlijk wel eens anders
meegemaakt, namelijk dat de
oppositie aanvoert dat het beleid niet
deugt. Dat heb ik van mevrouw Van
Heemskerck niet gehoord. Zij maakte
zich zorgen over de uitvoering van
het beleid. Daar gaan wij het nu over
hebben.

Bij de uitvoering van de begroting
is Defensie dit jaar op problemen
gestuit. Enerzijds bleek de uitvoering
van een korting op het budget in dit
jaar moeizaam te realiseren.
Anderzijds werden wij geconfron–
teerd met veel hogere uitgaven voor
vredesoperaties dan was geraamd.
Het kabinet heeft daarom besloten
Oefensie dit jaar enigszins te ontzien
en de additionele uitgaven voor
vredesoperaties in 1993 voor de helft
uit de algemene middelen te
financieren. Ook in de tweede
suppletore begroting die gisteren bij
de Kamer is ingediend, ziet men dat
Defensie opnieuw maatregelen heeft
moeten nemen om hogere uitgaven
en tegenvallende ontvangsten te
compenseren. De tegenvallende
ontvangsten zijn overigens een
gevolg van trage betalingen door de
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VN. Ik zeg dat ook aan het adres van
de heer De Graaf.

Naar aanleiding van de opmerkin–
gen over de VN-vergoedingen voor
Nederlandse eenheden die deelne–
men aan vredesoperaties, zeg ik het
volgende.

De heer De Graaf (CDA): De
minister spreekt over de trage
vergoedingen door de VN. Ik denk
dat hij daar bij de VN hard achteraan
zou moet zitten. Is hij dat van plan of
slikt hij het betalingsregime van de
VN zomaar?

Minister Ter Beek: !k zou bijna
willen zeggen dat wij niet anders
doen. Het is echter bekend dat de VN
zelf, als gevolg van het feit dat een
aantal lidstaten achterstallig blijven
met het betalen van hun contributies
aan de VN, grote financiële
problemen kent. De VN verschuift
daarom noodgedwongen betalingen
die in een bepaald jaar gedaan
zouden moeten worden naar
volgende jaren. Voor onze begroting
vormt dit vooral een probleem van
voorfinanciering.

De heer De Graaf (CDA): Dat
probleem is internationaal bekend. Ik
heb echter begrepen dat de landen
die het hardst zeuren om het geld
waar zij recht op hebben, het geld
eerder krijgen dan de landen die het
een beetje op zijn beloop laten.

Minister Ter Beek Als dat zo zou
zijn, dan zou ik nog harder zeuren
dan wij op dit moment al doen.

Voorzitter! Tijdens mijn bezoek aan
de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties heb ik mijn grote
bezorgdheid geuit over de financiële
problematiek van de VN. Daarmee
hangt immers ook samen de vaak
traag verlopen betalingen van de VN
aan de troepenleverende landen.
Voor alle duidelijkheid: ik heb het zelf
op 7 september van dit jaar tijdens
mijn bezoek aan de secretaris–
generaal ter sprake gebracht.

Tegen die achtergrond is de
aandacht die mevrouw Van
Heemskerck vraagt voor de
bedrijfsvoering van
VN-vredesoperaties, mij uit het hart
gegrepen. Overigens onderneemt
Nederland nu al regelmatig samen
met gelijkgestemde - de woorden
van mevrouw Van Heemskerck - of
gelijkgezinde landen initiatieven ter
verbetering van de organisatie van
vredesoperaties. Mede dankzij

dergelijke impulsen vanuit de
lidstaten is onder meer een
"situation centre" opgezet in New
York van waaruit dag en nacht
informatie wordt verzameld over en
ten behoeve van lopende vredesope–
raties.

Nederland heeft op verzoek van de
VN zes officieren aangesteld bij het
Department for Peace Operations. De
komende periode zullen wij - geheel
in de geest van de suggesties van
mevrouw Van Heemskerck - blijven
bijdragen aan de verbetering van de
doelmatigheid bij VN-operaties. Het
feit dat ik, eerlijk gezegd, niet of
nauweiijks heb hoeveri na te denken
over het verzoek van de VN om
officieren bij het Department for
Peace Operations te plaatsen, komt
onder andere voort uit dat besef.

Voorzitter! Ik keer terug naar de
begroting. Bij de voorbereiding van
de begroting voor 1994 bleek dat de
financiële situatie van het Rijk van
dien aard was dat er onvermijdelijk
maatregelen moesten worden
genomen. De heer Vos wees hier
gisteren ook al op. Bij de algemene
en financiële beschouwingen is dat
door de Tweede Kamer onderstreept.
Bij de opstelling van de begroting
voor de komende jaren heeft
Defensie een aandeel moeten
leveren bij de oplossing van de
financiële problematiek van het Rijk.
Het betreft hier met name het niet
uitdelen van de prijsbijstelling 1994.
Een maatregel waarbij voor Defensie
een bedrag van zo'n 154 mln. was
gemoeid. Naast deze externe
taakstellingen achtte ik het nodig om
de geraamde verkoopopbrengsten,
die helaas achterblijven bij de
verwachtingen, te verlagen.
Overigens, de suggestie van de heer
Ter Veer dat deze inkomsten willens
en wetens te hoog zouden zijn
geraamd, moet ik afwijzen.

Ik wil mevrouw Van Heemskerck
erop wijzen dat op de pagina's 55 en
56 van de memorie van toelichting
en in de artikelsgewijze toelichting
concreet is aangegeven hoe deze
taakstellingen met maatregelen zijn
ingevuld. Al moet ik toegeven dat
het niet eenvoudig was, het is toch
gelukt toereikende maatregelen te
nemen zonder de hoofdlijnen van de
Prioriteitennota in gevaar te brengen.
De gevolgen van deze maatregelen
mogen overigens ook weer niet
worden onderschat.

In de begroting voor 1994 is een
structurele voorziening van 125 mln.
getroffen voor additionele uitgaven

vredesoperaties. In de Prioriteiten–
nota was dat slechts 39 mln. Het is
voor mij - dit zeg ik ook in antwoord
aan de heren De Graaf, Van
Middelkoop en Ter Veer - geen wet
van Meden en Perzen dat alle extra
uitgaven voor vredesoperaties
automatisch ten laste van het
defensiebudget komen. De extra
uitgaven zullen, met name als gevolg
van de uitzending van de ruim 1100
extra militairen naar Bosnië,
aanzienlijk hoger zijn dan voorzien.
Omdat belangrijke investeringen
voor toekomstige taken daardoor
onder druk zouden kunnen komen, is
in het kabinet afgesproken bij de
voorbereiding van de Voorjaarsnota
te spreken over de wijze waarop de
extra uitgaven voor vredesoperaties
moeten worden opgevangen. Van
mijn kant zal ik mij uiteraard
maximaal inspannen om de extra
uitgaven voor vredesoperaties
binnen de perken te houden.
Operaties zullen dan ook - ik zeg dit
in antwoord aan de heer Leerling -
tussentijds tegen het licht worden
gehouden.

Over de contributies voor
vredesoperaties is met mijn collega
voor Ontwikkelingssamenwerking
afgesproken, dat hij alle contributies
met ingang van 1994 betaalt. Op dit
onderdeel is er dus geen risico meer
voor de begroting van Defensie.

Mevrouw Van Heemskerck
Piliis Duvekot <VVD): Ik ken het
systeem van de contributies. Ik weet
dat er tot op heden niet onderuit is
te komen voor een land dat actief
deelneemt aan vredesoperaties,
maar het zou die contributies voor
vredesoperaties alvast maar in eigen
zak moeten kunnen steken, want de
kosten worden natuurlijk nooit
helemaal vergoed. Is er, nu het in de
loop der jaren zulke gigantische
bijdragen worden, niet een modus te
vinden om in ieder geval die
contributie in eigen zak te houden?

Minister Ter Beek: Ik denk dat wij
dan toch het paard achter de wagen
spannen. Ik kan mij voorstellen dat u
met deze suggestie komt. Nederland
is, ook overeenkomstig de reputatie
die het heeft, een trouwe betaler van
alle VN-verplichtingen. De verdeel–
sleutel voor de bijdragen van de
lidstaten van de VN aam vredesope–
raties komt erop neer, dat Nederland
1,5% van alle kosten betaalt. Als
Nederland dat niet meer doet, het
geld in eigen zak steekt etc., betekent
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dat dat er een bijdrage wordt
geleverd aan een zekere losbandig
heid die nu juist bestreden moet
worden. Andere landen moeten juist
gedwongen worden om hun
verplichtingen na te komen. De heer
De Graaf sprak daar al over. Goed
voorbeeld doet dan goed volgen. Als
wij de andere kant opgaan, maken
wij er, met alle respect, nog meer
een zootje van. Ik kan mij de
gemoedstoestand van mevrouw Van
Heemskerck voorstellen, maar het
lijkt mij dat de praktische aanbeve–
ling die zij doet de verkeerde kant op
kan werken.

Ik wil nog eens met nadruk
zeggen, dat de begroting van
Defensie ten aanzien van de
contributies geen risico loopt, ook al
worden die het volgend jaar hoger
dan de geraamde 61,4 mln. De
meerkosten zijn voor rekening van
de collega voor Ontwikkelingssamen–
werking. Wordt het minder, wat ik
niet verwacht, dan is het natuurlijk
voor hem minder.

De heer Vos (PvdA): Ik geloof niet
dat je er daarmee bent. Als de
ontwikkeling die de afgelopen jaren
is ingezet, doorgaat, namelijk dat de
belangrijkste kosten van de inzet
worden toegerekend aan de landen
die bereid zijn mee te doen aan de
VN-operaties, word je eigenlijk
gestraft omdat je een grotere
loyaliteit opbrengt dan anderen. Dan
ben je er niet door vast te stellen dat
het jammer is dat de andere landen
zich zo gedragen. Er moet dan ook
een hele discussie plaatsvinden met
de verantwoordelijke mensen van de
VN zelf, over de wijze waarop kan
worden voortgegaan. Als dat niet
gebeurt, loopt de minister in zijn
eigen mes.

Minister Ter Beek Dat zou ik zeker
willen voorkomen, want die leeftijd
heb ik nog niet bereikt.

De heer Vos (PvdA): Ik had het niet
over harakiri.

Minister Ter Beek Ik vind de
financiering van VN-operaties een
wezenlijk vraagstuk, dat de VN
rechtstreeks raakt. Ook mijn collega's
van Buitenlandse Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking hebben
ter zake van deze kwestie een eigen
rol en verantwoordelijkheid. Wij
moeten als Nederlandse regering
geen enkele twijfel laten bestaan
over onze opvatting, over ons

standpunt en het beleid dat wij in
dezen propageren.

Ik ben nog steeds bezig met de
financiële kant van de begroting. Het
is misschien overbodig om te
zeggen, maar toch merk ik op dat ik
gezien de financiële druk de
realisatie van de begroting nauwge–
zet volg. Dit heeft ertoe geleid dat dit
voorjaar voor enige tijd een algehele
verplichtingenstop van kracht is
geweest. Gedurende deze tijd is
bezien op welke wijze onder andere
de hogere uitgaven voor vredesope–
raties in de begroting konden
worden verwerkt. Bij de oplossing
van de financiële problemen hebben
de volgende drie uitgangspunten
vooropgestaan. In de eerste plaats
dient het herstructureringsproces dat
in de Prioriteitennota is beschreven,
voortgang te vinden. In de tweede
plaats dient de voorbereiding op en
de uitvoering van vredes– en
crisisbeheersingstaken voortgezet te
worden. In de derde plaats moet er
sprake zijn van een verantwoorde
bedrijfsvoering. Met inachtneming
van deze drie wezenlijke uitgangs–
punten zijn de nadere maatregelen
genomen. Deze zijn door de Kamer
bij de eerste suppletore begroting
aanvaard.

Vervolgens bleek dit najaar uit de
realisatie van de begroting dat
opnieuw een adempauze gewenst
was. Bij de Koninklijke landmacht
hadden de maatregelen nog niet
direct het beoogde effect gehad. Met
het oog op de goede beheersbaar–
heid van de vooral voor de Konink–
lijke landmacht ingrijpende reorgani–
satie heb ik ertoe besloten, voor dit
krijgsmachtdeel opnieuw van het
instrument verplichtingenstop
gebruik te maken. Hiermee verschaf–
fen wij ons als bewindslieden goede
mogelijkheden om extra sturing aan
de gang van zaken binnen de
Koninklijke landmacht te geven. Dit
was nodig, omdat bij de Koninklijke
landmacht voor 1993 een overschrij–
ding - de heer Vos gebruikte het
juiste woord - van 100 mln. dreigde
en voor 1994 een overschrijding van
200 mln. Deze ontwikkeling hebben
wij tijdig onderkend en opgevangen.
De maatregelen die ik hiertoe heb
laten nemen, acht ik aanvaardbaar,
zeg ik in antwoord aan de heer De
Graaf.

Overigens haast ik mij om te
zeggen dat het dus ging om een
verplichtingenstop en niet om een
uitgavenstop, zoals mevrouw Van
Heemskerck vermoedde. Teneinde

overschrijding te voorkomen, zijn in
de afgelopen weken additionele
maatregelen genomen.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Verplichtingen
heb ik gezien als investerings–
verplichtingen, het aangaan van
afspraken die geld kosten. Een
uitgavenstop betekent naar mijn
mening zoiets als geen grote
oefeningen in het komende jaar, het
niet oproepen van dienstplichtigen,
geen nieuwe bureaustoelen, die dan
over twee jaar vernieuwd moeten
worden. Ik heb de verplichtingenstop
echt gezien als: nu gaat de geldkraan
niet open, tenzij absoluut noodzake–
lijk. Misschien kan de minister nader
hierop ingaan.

Minister Ter Beek: Het is nadrukke–
lijk geen uitgavenstop. De Koninklijke
landmacht doet gewoon de uitgaven
die zij te doen heeft als gevolg van
eerder aangegane verplichtingen. Het
gaat erom dat men tijdelijk geen
nieuwe verplichtingen kan aangaan.
Wat dat betreft, geldt die
verplichtingenstop over de hele linie
om onszelf die adempauze te
verschaffen zodat wij die maatrege–
len kunnen treffen. Van die maatre–
gelen leiden sommige uiteraard tot
minder uitgaven, maar dat is ook de
bedoeling. Dat is natuurlijk niet
hetzelfde als het afkondigen van een
uitgavenstop.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Maar wat is
dan het niet door laten gaan in het
hele volgende jaar van de grote
oefeningen en het niet oproepen van
dienstplichtigen? Roepen we die
dienstplichtigen dan later wel op en
doen we die oefeningen het jaar
daarop wel?

Minister Ter Beek: Dat is dus om
minder uitgaven te doen maar dat is
geen uitgavenstop.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): We spreken
over hetzelfde, maar we gebruiken
alleen andere woorden.

Minister Ter Beek Ik kom er nog op
terug.

De heer De Graaf (CDA): Voorzitter!
Ik kan mij het instrument dat hij nu
tot twee keer toe heeft ingezet, wel
voorstellen maar het betekent wel
dat dingen die toch moeten
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gebeuren vooruitgeschoven worden.
Denkt de minister dat met de nu
ingezette maatregelen ook de situatie
in 1995 beheersbaar blijft?

Minister Ter Beek: Ik kom daarop
terug, maar ik wil nu al zeggen dat ik
meen dat de situatie beheersbaar
blijft. Ik ben nog niet helemaal klaar
met dit deel van mijn betoog. Maar
de flexibiliteit wordt uiteraard
geringer.

De heer Ter Veer (D66): Voorzitter!
Doet de naam er nog wat toe? Maakt
het nu verschil of je het een
overschrijding noemt of een tekort?
Is het niet veel interessanter om te
kijken wat er aan ten grondslag ligt?
Is de minister het dan toch niet in
alle eerlijkheid met mij eens dat het
komt omdat voor de landmacht te
veel taken en opdrachten nog steeds
in de Prioriteitennota zijn voorzien
ten opzichte van de financiële
middelen die daarvoor beschikbaar
zijn? Ik noem bijvoorbeeld de
tegenvallende opbrengsten van het
afstoten van het militair materieel.
Daar ontstaat een extra financiële
tegenvaller die uiteindelijk bij de
landmacht terugkomt.

Minister Ter Beek: Ik wil absoluut
niet de ingrijpende aard van de
reorganisatie bij de landmacht
wegpoetsen. Integendeel, ik ben mijn
betoog begonnen met daarop te
wijzen. We moeten echter goed in de
gaten houden dat wij in eerste
aanleg spreken over de realisatie van
de aanvaarde begroting voor 1993,
een begroting die door uw aanvaar–
ding tot wet is verheven. Het is mijn
plicht om toe te zien op de realisatie
van die begroting. Bij de realisatie
van welke begroting dan ook heb je
te maken met mee– en tegenvallers
en met de vraag of verplichtingen
die in een bepaald jaar zijn aange–
gaan inderdaad in het daaropvol–
gende jaar of later tot betalingen
komen of dat dit, zonder een ingreep
van mijn kant, als gevolg van
vertragingen in het project toch tot
uitstel kan leiden. Daar zit altijd enige
spanning in. In dat opzicht is er niet
zoveel nieuws onder de zon. Hier
ging het heel nadrukkelijk om een
dreigende overschrijding van de
begroting voor 1993 die, als wij geen
maatregelen zouden hebben
getroffen, weer effect gehad zou
hebben voor de begroting voor 1994,
volgens de keurige regels van de
budgetdiscipline die de minister van

Financiën terecht aanhoudt. Het was
dan ook in ons eigen belang om
maatregelen te nemen.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Begrijp ik de
minister goed dat bijvoorbeeld bij de
Koninklijke landmacht geen tekorten
worden doorgeschoven naar het
volgende jaar? Volgens de minister
houden we door de uitgaven– en
verplichtingenstop de tekorten
binnen het begrotingsjaar.

Minister Ter Beek Nogmaals, het
gaat niet om tekorten, het gaat om
de overschrijding van de begroting
voor 1993 die dreigde. Op basis van
de huidige inzichten zou ook een
overschrijding van de begroting voor
1994 dreigen. Daarom heb ik een
aantal maatregelen genomen om die
overschrijding tegen te gaan,
respectievelijk te voorkomen.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis Duvekot (VVD): Wordt die
overschrijving door die maatregelen
nu helemaal in de hand gehouden?
Ik heb namelijk informatie gekregen
waaruit blijkt dat dat niet lukt. De
flexibiliteit zou zo gering zijn dat de
overschrijdingen niet in de hand
worden gehouden en dat een aantal
tekorten, bijvoorbeeld bij de
landmacht alleen al meer dan 100
mln., toch weer naar het volgende
jaar wordt overgeheveld.

Minister Ter Beek: Het is volstrekt
duidelijk dat wanneer je maatregelen
treft om een dreigende overschrij–
ding tegen te gaan, ze ook effecten
kunnen hebben die verder strekken
dan het jaar waarvoor de maatrege–
len als zodanig van toepassing zijn
om binnen de begroting te blijven.
Daar wilde ik juist iets over zeggen.
Misschien is het toch beter dat ik het
verhaal completeer voordat wij
verder met elkaar praten. Anders
zouden wij misschien in een
merkwaardig woordenspel terechtko–
men. Dat is helemaal niet mijn
bedoeling.

Ik noem de maatregelen: minder
dienstplichtigen onder de wapenen
roepen en het beperken van
oefeningen op hoger dan
compagniesniveau tot ongeveer een
derde. Er is dus geen sprake van een
oefeningenstop. Het besluit om
minder dienstplichtigen onder de
wapenen te roepen staat overigens
los van de lengte van de overgangs–
periode. Die overgangsperiode - ik

heb mij daar in het verleden sterk
voor gemaakt en ik zal dat blijven
doen - is nodig vanwege de
beheersbaarheid en een goede
bedrijfsvoering. Bij het kortgeleden
genomen besluit om minder
dienstplichtigen op te roepen gaat
het om eenheden die op afzienbare
termijn worden opgeheven. Besloten
is om deze eenheden niet koste wat
het kost tot het laatste moment op
sterkte te houden met dienstplichti–
gen. Dat voorkomt ook die verveling
waarvoor mevrouw Van Heemskerck
terecht vreesde.

Mijnheer de voorzitter! Op de
uitvoering van de begroting blijft
enige spanning staan, echter wel een
verantwoorde spanning.

De heer Ter Veer (D66): Is de
minister nu niet de facto bezig de
Prioriteitennota te herschrijven en
anders uit te voeren dan is afgespro–
ken door minder dienstplichtigen op
te roepen en minder te oefenen?

Minister Ter Beek: Neen, absoluut
niet. In feite zullen voor eenheden
die volgens de Prioriteitennota
worden opgeheven of met beroeps–
personeel worden gevuld minder
dienstplichtigen worden opgeroepen.
Dienstplichtigen zullen niet koste wat
het kost in de sterkte van de eenheid
worden gehouden als vaststaat dat
die eenheid toch opgeheven zal
worden. Uiteraard levert het
financiële voordelen, maar los van
de financiële problematiek is dat ook
materieel gezien uiterst logisch.

De heer Ter Veer (D66): Ik zou mij
kunnen voorstellen dat het ook
consequenties heeft voor bijvoor–
beeld de vijfde mobilisabele brigade.
Die zal er toch anders uitzien? En als
die gespaard blijft, dan zal toch de
feitelijke vulling voor dit jaar en het
volgend jaar van de eerste, tweede
of derde brigade er anders uitzien?

Mmister Ter Beek Absoluut niet. De
vijfde mobilisabele brigade blijft
sowieso tot 1998 gehandhaafd. Daar
heeft het dus geen enkele gevolgen
voor.

Mijnheer de voorzitter! Ik had het
over de spanning op de uitvoering
van de begroting. Ik vind het een
verantwoorde spanning. In de
context van de financiële problema–
tiek die ik u net heb geschetst - de
staatssecretaris zal er nader op
ingaan - lijkt het mij niet verant–
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woord om het materieel voor een
zesde brigade aan te houden.

Ik zeg heel nadrukkelijk dat de
Prioriteitennota kan worden
uitgevoerd. De flexibiliteit is er voor
de eerstkomende jaren goeddeels
uit, maar het is mijn taak om met de
beschikbare financiële middelen een
maximaal resultaat te bereiken. Mij is
er net als de Kamer, zoals ik gisteren
tot mijn voldoening heb mogen
constateren, uiteraard zeer veel aan
gelegen om de Prioriteitennota zo
goed mogelijk ten uitvoer te
brengen. Dat gaat ook lukken, niet
door star vast te houden aan elke
letter van de nota, maar door actief
en creatief in te spelen op verande–
rende omstandigheden. Daarvan heb
ik overigens in mijn reactie op het
advies van de Raad van State ook
voorbeelden gegeven.

Het is begrijpelijk dat de Kamer
tijdens dit begrotingsdebat vooral
heeft stilgestaan bij de Koninklijke
landmacht. Dit krijgsmachtdeel
ondergaat immers niet minder dan
een gedaanteverwisseling. Verschil–
lende ingrijpende veranderings–
processen treden tegelijkertijd op. In
de eerste plaats is dat natuurlijk de
stapsgewijze overgang naar een
organisatie met louter vrijwilligers.
Nauw daarmee samen hangt een
tweede ingrijpend proces: de
cultuuromslag. Die is nodig, omdat
het omgaan met dienstplichtigen iets
heel anders is dan het omgaan met
vrijwilligers. De cultuuromslag is ook
nodig om beroepsmilitairen van, laat
ik maar zeggen, vóór de val van de
Muur goed voor te bereiden op hun
nieuwe taken. Een derde
veranderingsproces betreft de wijze
van oefenen en optreden. Men weet
immers niet wanneer, hoe, waar en
met wie zal worden opgetreden. Dat
stelt hoge eisen aan de training van
het personeel, maar ook aan het
materieel.

De heer Ter Veer (D66): Nu de
minister dit zo zegt, vraag ik hem of
dat niet leidt tot een mild oordeel
over dat krijgsmachtdeel. Is de
minister het eens met wat collega
Vos gisteren naar mijn gevoel in zijn
interruptie van mijn betoog legde,
namelijk dat beide andere
krijgsmachtdelen er wonderwel in
slagen om binnen hun begroting te
blijven, terwijl de Koninklijke
landmacht zorgeloos en argeloos
was en zomaar Gods water over
Gods akker liet lopen.

Minister Ter Beek: Zo heb ik de
woorden van de heer Vos niet
verstaan. Ik heb ze meer als volgt
begrepen. De Koninklijke marine en
de Koninklijke luchtmacht hadden
betrekkelijk snel in de gaten dat op
hun begroting ook mogelijke
overschrijdingen dreigden en hebben
tijdig maatregelen genomen. De
Koninklijke landmacht heeft
natuurlijk op een gegeven moment
ook ontdekt dat zich bepaalde
problemen zouden kunnen voordoen.
In goed overleg met de bevelhebber
hebben de staatssecretaris en ik
mogelijke maatregelen besproken
om die overschrijding tegen te gaan.
Vervolgens hebben wij een aantal
beslissingen ter zake, in goed
overleg en in overeenstemming met
de bevelhebber, genomen.

Ik deel de wens van de heer Vos
c.m te komen tot een verdere
internationale samenwerking. Hij
heeft daarvoor gisteren een aantal
creatieve ideeën op tafel gelegd.
Maar de heer Vos kent uiteraard net
als ik, hoewel hij misschien een nog
wel betere "danseur" is dan ik, de
grote problemen die daarbij soms
moeten worden overwonnen.
Immers, en daar komt die "danseur",
"it takes two to tango". Wij mogen
ons echter niet laten ontmoedigen
door de problemen die zich daar
voordoen. Ik vind dat wij steeds de
handschoen moeten oppakken en
internationaal nieuwe initiatieven
moeten nemen. Dat doe ik dan ook
graag. Ik zeg dit mede naar
aanleiding van de opmerkingen van
de heer De Graaf hierover.

Ik zeg toe de komende periode de
mogelijkheden te zullen onderzoeken
voor Nederlands-Duitse samenwer–
king op het gebied van de maritieme
patrouillevliegtuigen. Daarbij blijf ik
uitgaan van de structuur van de
Koninklijke marine, zoals deze op
hoofdlijnen is vastgelegd in de
Prioriteitennota. Daarbij zijn aan de
Orions van de marineluchtvaart–
dienst, behalve in de bondgenoot–
schappelijke verdediging, ook
belangrijke taken toebedeeld bij
crisisbeheersingsoperaties. Ik wijs
erop dat van de dertien Orions op dit
moment vier bijna permanent buiten
Nederland actief zijn: één Orion op
Kevlavik, één Orion op de Antillen en
twee Orions vanaf Sigonella boven
de Adriatische Zee.

De heer De Graaf (CDA): Ik heb de
minister gisteren gevraagd of, als wij
in deze Kamer komen te praten over

de updating van de Orions, ook het
taakveld van de Orions nog eens
heel breed kan worden bekeken.
Misschien kan voor die discussie
door het kabinet inzicht worden
gegeven in die taken. De minister
noemt er nu zo een paar, maar er
zijn er mogelijk meer. Gisteren
noemden wij de kustwacht, waaraan
de Orions ook deelnemen.

Minister Ter Beek: In de schriftelijke
beantwoording hebben wij het punt
van de kustwacht behandeld. Gelet
op onze taakverdeling, zal de
staatssecretaris over de CUP van de
Orion spreken. Ik heb het nu
benaderd vanuit twee invalshoeken.
De eerste is die van de structuur van
de marine. In de Prioriteitennota is
bewust gekozen voor de driedimen–
sionale structuur die, simpel gezegd,
neerkomt op "op het water, onder
het water en boven het water". De
tweede invalshoek is die van de
internationale samenwerking en
taakverdeling, waarover ook de heer
Vos heeft gesproken.

De heer Vos (PvdA): Ik sluit mij
graag aan bij wat de minister zegt
over de samenwerking met de
Duitsers, maar het voorstel dat ik
deed over een discussie met de
Belgen gaat veel verder.

Minister Ter Beek: Ja. Die discussie
is, kan ik de heer Vos zeggen, al aan
de gang. Maar ik durf geen
voorspellingen te doen over de
uitkomst van die discussie, want
daarvoor geldt wederom wat ik
zoëven opmerkte: it needs two to
tango.

De heer Vos (PvdA): Dat klopt. Maar
we kunnen in elk geval voor onszelf
beslissen of we de dansvloer op
willen.

Minister Ter Beek: Ook in eerdere
discussies heb ik al eens naar voren
gebracht dat ik, ook om politieke
redenen, een groot voorstander ben
van zoveel mogelijk multinationale
verbanden. Wat mij betreft blijft die
multinationale samenwerking niet
beperkt tot het gezamenlijke
Duits-Nederlandse korps, de
multinationale divisie of de UK/NL
Amphibious Force, wat allemaal
geslaagde voorbeelden zijn van
multinationale samenwerking. Die
samenwerking kan zich ook
uitstrekken tot andere terreinen. De
suggesties die de heer Vos gisteren
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heeft aangedragen kan ik op zijn
minst als interessant kwalificeren.

Voorzitter! Om ons doel, een
kleinere, moderne en snel inzetbare
beroepskrijgsmacht, zo goed
mogelijk te bereiken, houden de
staatssecretaris en ik voortdurend de
vinger aan de pols. Dit alles uiteraard
in goed overleg met het parlement.
De motie-Van Vlijmen/Koffeman,
waarover de heer De Graaf gisteren
sprak, is een politieke bevestiging
van deze goede gewoonte: samen–
spraak tussen regering en parlement.
Vandaar ook het 151ste lid, dat ik zo
graag wilde zijn. Nu begrijp ik van de
heer De Graaf dat hij tevreden is met
de wijze, waarop wij jaarlijks in de
memorie van toelichting ingaan op
de voortgang bij de herstructurering.
Ik denk dat de heer De Graaf en ik
het bovendien geheel eens zijn met
elkaar dat een duidelijke waarde
moet worden toegekend aan een
tweejaarlijkse evaluatie van de
internationale veiligheidssituatie. De
wijze, waarop die evaluatie precies
vorm wordt gegeven lijkt mij,
gegeven onze inhoudelijk-politieke
overeenstemming, een zaak van de
tweede orde. Heel praktisch gezien
zal de eerste evaluatie van de
internationale veiligheidssituatie
door het nieuwe kabinet moeten
worden uitgevoerd. Ik kan wel een
bepaalde toezegging doen aan de
heer De Graaf, maar dat doe ik alleen
in ruil voor zijn toezegging dat hij er
dan ook aan mee zal werken dat ik
die toezegging ook daadwerkelijk kan
uitvoeren in een volgend kabinet.

De heer De Graaf (CDA): U maakt
zich er iets te gemakkelijk van af.
Terecht zegt u dat uw opvolger...

Minister Ter Beek: Ik ben nog niet
zover om nu al over mijn opvolger te
spreken.

De heer De Graaf (CDA): In het
volgende kabinet komt een minister
van Defensie, namelijk de nieuwe
minister van Defensie, wie dat ook
mag zijn. Maar het gaat hier om de
vorm. De minister merkt terecht op,
dat wij tevreden zijn over hoe de
voortgang in de begroting voor 1994
is beschreven. Toch heb ik gisteren
gevraagd om een afzonderlijk
document over die kwestie van vrede
en veiligheid en het daaruit
voortvloeiende concept. Dat moet in
een bepaalde vorm worden gegoten.
Natuurlijk kan het volgende kabinet
met de volgende Kamer tot andere

afspraken ter zake komen, maar ik
acht het van groot belang, als wij
vandaag overeenstemming zouden
kunnen bereiken over hoe wij daar
tegenaan kijken.

Minister Ter Beek: Dat begrijp ik. Ik
ben bereid om daarover nader met
mijn collega van Buitenlandse Zaken
te spreken. Met name het deel over
de evaluatie van de internationale
veiligheidssituatie raakt ook de
verantwoordelijkheid van mijn
collega van Buitenlandse Zaken.
Later deze week behandelen wij
samen wat nog altijd heet het
NAVO-deel van de begrotingen
Buitenlandse Zaken en Defensie. In
feite betreft dat de internationale
veiligheidssituatie. Ik zal daar dus
zeker met collega Kooijmans over
spreken.

Binnenkort ontvangt de Kamer de
toegezegde notitie over de formele
betrokkenheid bij uitzending.
Vandaag wil ik daarvan reeds de
hoofdlijnen schetsen. Ik heb de
afgelopen periode goed geluisterd
naar de opvattingen van een aantal
parlementariërs. Zonder de anderen
daarmee te kort te willen doen - ik
denk daarbij aan vorige discussies -
noem ik met name de heren Van
Middelkoop, Van Traa en De Hoop
Scheffer. De kern daarvan is, dat wij
ons kunnen vinden in de manier
waarop de betrokkenheid van de
Kamer nu al gestalte krijgt door
informatieverschaffing en overleg
vooraf. Denk aan het fregat bij Haïti
en aan de discussie vorige week over
het extra bataljon voor Joegoslavië.

Waar wringt de schoen dan? De
gewoonte van informatieverschaffing
en overleg werkt wel, maar is nogal
diffuus. Ze ligt nergens integraal
vast, alleen in enkele moties, die
weliswaar onomstreden zijn, maar
niet het hele veld bestrijken.
Bovendien is gezegd: wij vertrouwen
er wel op dat deze bewindslieden
zich aan de gegroeide gewoonte
houden, maar wie zegt ons dat hun
opvolgers er net zo over denken? Ik
stel een paar dingen vast. Er bestaat
noch bij de Kamer, noch bij minister
Kooijmans en mij twijfel over het nut
en de waarde van de nu gevolgde
procedure van informatieverschaffing
en overleg over de Nederlandse
deelname aan internationale
operaties. Het gaat daarbij overigens
niet om het instemmingsrecht vooraf
van de Kamer, zoals de heer Van
Middelkoop tijdens het MO over
Joegoslavië terecht vaststelde. Wij

willen de betrokkenheid van de
Kamer zo goed mogelijk tot haar
recht laten komen binnen het
bestaande staatsrechtelijke kader. De
regering beschouwt het overleg met
de Kamer als een staatsrechtelijke
verplichting. Daar zijn niet alleen
minister Kooijmans en ik aan
gebonden, ook toekomstige
kabinetten kunnen zich daar niet aan
onttrekken, zo zij dat al zouden
proberen. Ik zeg daar nu in alle
openheid bij, dat ik niet denk aan
een wettelijke vastlegging daarvan. Ik
stel overigens voor, de juridische
merites te bespreken aan de hand
van de notitie, die de Kamer
binnenkort zal bereiken. Daarbij
zullen ook de bij een vorige
gelegenheid genoemde varianten,
Grondwet, wet, goedkeuring
VN-overeenkomst, de revue
passeren.

De krijgsmacht heeft, zoals in de
Prioriteitennota is beschreven, twee
hoofdtaken, de verdediging van het
eigen en het bondgenootschappelijk
grondgebied en de deelname aan
crisisbeheersingsoperaties. Er
bestaat, dit ook in antwoord op een
vraag van de heer De Graaf, geen
spanning tussen beide taken. Sterker
nog, het gaat bij de herstructurering
juist om de verbetering van de
mobiliteit, flexibiliteit en multifunctio–
naliteit van eenheden, die voor beide
hoofdtaken geschikt zijn. Nieuwe
investeringen verbeteren dus de
toekomstige bijdrage van Nederland
aan de NAVO en vergroten tegelijker–
tijd onze mogelijkheden om buiten
het NAVO-gebied, ook in andere
internationale verbanden, aan
crisisbeheersingstaken bij te dragen.
Daar voeg ik overigens in de richting
van de heer De Graaf aan toe, dat bij
een onverhoopte massale dreiging
tegen het eigen of het NAVO–
grondgebied elders gestationeerde
Nederlandse troepen uiteraard
kunnen worden teruggehaald voor
taken dichter bij huis. Die taak is dan
uiteraard nummer één.

Mijnheer de voorzitter! Onlangs
heb ik de Kamer op de hoogte
gesteld van mijn voorlopige
conclusie dat het mogelijk is de
vijfde mobilisabele brigade, de 52ste
brigade, ook na 1998 te handhaven.
De kosten daarvan bedragen
ongeveer 130 mln. per jaar. Een
definitief besluit over de handhaving
van een vijfde mobilisabele brigade
zal in 1994 kunnen worden genomen
in nauwe samenhang met de dan
bekende uitkomsten van de studie
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over het nieuwe legervormings–
systeem en uiteraard de financiële
situatie van de Koninklijke land–
macht. Deze onderwerpen zijn
immers, zoals mevrouw Van
Heemskerck terecht onderstreept,
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zoals gevraagd in de motie-Van
Traa heb ik inmiddels een studie
laten verrichten naar het eventueel
paraat stellen van een derde bataljon
mariniers. Deze studie bevat een
aantal opties met daarbij steeds
aangegeven de financiële gevolgen.
Het zal de verschillende woordvoer–
ders niet verbazen, dat ik gegeven
het krappe budgettaire kader
waarover wij al spraken, geen ruimte
zie om een dergelijke eenheid in te
passen in de huidige plannen.
Daarom zal ik de Kamer de studie op
korte termijn doen toekomen, zodat
zij zich daarover een goed oordeel
kan vormen.

Nu de Koninklijke landmacht zo
ingrijpend wordt veranderd, voldoet
het oude vertrouwde legervormings–
systeem niet meer. De studie naar
een nieuw systeem zal waarschijnlijk
begin eerste deel van het jaar 1994
zijn afgerond. Echter, ik wil nu al een
aantal hoofdlijnen schetsen. Het
BBT-personeel, het beroepspersoneel
bepaalde tijd, zal na beëindiging van
het contract geen verdere verplichtin–
gen worden opgelegd. Dat draagt bij
aan het zo belangrijke beeld van
Defensie als aantrekkelijke werkge–
ver. Het BBT-personeel wordt bij
onverhoopte mobilisatie uiteraard
wel opgeroepen. Overigens kan dan
ook worden besloten de opkomst–
plicht te reactiveren. In ieder geval
tot ongeveer het jaar 2005 wordt bij
mobilisatie voor een deel nog
teruggevallen op dienstplichtigen.
Herhalingsoefeningen voor complete
eenheden worden niet meer
gehouden. Individuele herhalingsoe–
feningen zullen slechts op vrijwillige
basis plaatshebben. Er worden
speciale deelcontracten overwogen,
zoals afroepcontracten voor medisch
specialisten. Natres-personeel zal op
vrijwillige basis aan het parate deel
van de Koninklijke landmacht kunnen
worden toegevoegd voor crisis–
beheersingsoperaties. Daarnaast kan
het bij mobilisatie worden opgeroe–
pen. Dat zal dan gebeuren in de
eerste fase daarvan. Naast
beveiligingstaken zal het Natres–
personeel logistieke taken uitvoeren
waarbij het inzetgebied niet per
definitie tot Nederland beperkt
behoeft te zijn. Nogmaals, de studie

is nog niet afgerond. De Kamer zal
die volgend jaar krijgen, maar ik heb
haar toch al enige van de hoofdlijnen
willen schetsen, met name wat
betreft de positie van de Nationale
reserve, omdat ik mij nog heel goed
kan herinneren de opmerkingen die
de heer Van Vlijmen daarover heeft
gemaakt bij de behandeling van de
Prioriteitennota.

Na deze vooral op de landmacht
betrekking hebbende opmerkingen,
keer ik terug naar de krijgsmacht als
geheel. De krijgsmacht wordt, zoals
bekend, niet alleen geherstructu–
reerd, maar ook aanzienlijk verkleind.
Ook dit jaar zal ruimschoots aan de
taakstellingen worden voldaan. Dat is
mede te danken aan de met de
centrales van overheidspersoneel
overeengekomen uitbreiding van het
sociaal beleidskader en aan de
totstandkoming van een uitstroom–
bevorderende maatregel voor
ouderen.

Vooral vanaf 1996 zal de afslan–
king zich naar verwachting zwaarder
laten voelen. Ik vrees dat dan, zoals
tot dusverre nog steeds is gelukt,
niet langer ontkomen kan worden
aan gedwongen ontslagen. Ik voeg
daar echter onmiddellijk aan toe dat
dit uiteraard geen voorspelling is
waar ik mij op voorhand bij neerleg.
Daarom wordt met grote inzet
gewerkt aan het bemiddelen bij het
vinden van ander werk. Dat is
overigens een taak die er in deze
economisch moeilijke tijd niet
gemakkelijker op wordt. Inmiddels
worden de eerste vruchten geplukt
van de externe bemiddelings–
organisaties. Ook verwacht ik dat de
contacten met andere ministeries
ertoe zullen leiden dat overtollig
defensiepersoneel binnen de
rijksoverheid een andere baan vindt.
Met de ministeries van Justitie,
Binnenlandse Zaken, Verkeer en
Waterstaat en VROM wordt
gesproken over de overgang van
defensiepersoneel naar het gevange–
niswezen, de politie, Rijkswaterstaat
en de milieu-inspectie.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): De minister
noemt het gevangenispersoneel. Wij
hebben daar al eerder over
gesproken. De Kamer was terecht
tevreden dat er een overloop zou
kunnen zijn van het ministerie van
Defensie naar andere ministeries. Is
het correct dat bijvoorbeeld bij het
experiment voor gevangenbewaar–
ders in Vught, maar een heel klein

gedeelte door kon stromen van
Defensie naar Justitie, omdat Justitie
de, in mijn ogen niet terechte, eis
schijnt te hebben dat het vrij jonge
mensen moeten zijn, tot begin 30
jaar en dat mensen die wat ouder
zijn niet over kunnen gaan? Is dat de
manier waarop wij met elkaar
omgaan? Is dit inderdaad correct?
Dan moeten wij daar namelijk wat
aan doen.

Minister Ter Beek: Dat is een van de
problemen. Er is sprake van een
zekere mis-match tussen aan de ene
kant het overtollige defensie–
personeel en aan de andere kant de
behoefte van Justitie. Dat geldt niet
alleen voor het gevangenispersoneel,
maar ook voor de politie. De
overtolligheid bij Defensie ontstaat
vooral in de leeftijdscategorie boven
de 40, terwijl bij Justitie vooral
behoefte bestaat aan personeel
onder de 30. Die spanning is er en er
is ook nog een andere spanning. De
overtolligheid bij de Defensie
ontstaat vooral in de rangen van
sergeant-majoor en adjudant, die op
een bepaald salarisniveau zitten. De
behoefte aan gevangenispersoneel
bij Justitie gaat om twee catego–
rieën: de gevangenbewaarder, schaal
4, en de penitentiair–
inrichtingswerker, schaal 6. De
Pl-werker komt zelf met gevangenen
in contact en de bewaarder niet. Die
schalen 4 en 6 zijn echter lager dan
wat op dit moment verdiend wordt
door die sergeant-majoor en
adjudant die eventueel overtollig
worden. Daar hebben wij wel weer
afspraken over gemaakt, maar ik
geef het als voorbeeld van een
mis-match.

Een andere mis-match bij de
politie is dat daar behoefte is aan
jonge mensen, maar vooral ook in de
Randstad, terwijl de overtolligheid bij
Defensie voor een groot deel buiten
de Randstad ontstaat. Die problemen
doen zich dus voor. Daar zijn wij mee
bezig. Als men mij wil steunen om
mijn collega's bij Justitie te vragen
om met name met betrekking tot de
leeftijd niet zulke starre eisen te
stellen, ben ik daar zeer erkentelijk
voor.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis Duvekot (VVD): Dit wordt een
aardige discussie. Hiervoor is een
geweldige steun van mijn kant.

De voorzitter: Ik moet u zeggen dat
interrupties om zaken tot klaarheid te
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brengen, toegestaan zijn, maar dat
interrupties niet bedoeld zijn om een
termijn te verkrijgen. We hebben nog
een tweede termijn.

Minister Ter Beek: Mijnheer de
voorzitter! De staatssecretaris en ik
realiseren ons ten volle de werkdruk
voor het militaire en het burger–
personeel. Juist onder de huidige
omstandigheden worden hoge eisen
gesteld en mogen ook hoge eisen
worden gesteld aan het personeels–
beleid. In de richting van de heer
Leerling merk ik op dat het perso–
neelsbeleid, zoals het in 1990 van
kracht is geworden, nog geheel van
toepassing is. De kenmerken van dit
beleid, flexibiliteit en individualise–
ring, zijn juist in de huidige periode
van personeelsvermindering van
groot belang.

Mijnheer de voorzitter! De jaarlijks
noodzakelijke instroom van
beroepspersoneel neemt geleidelijk
toe tot zo'n 9000 BBT'ers per jaar. De
voorspoedige opbouw van een
nieuwe wervingsorganisatie en de
goede resultaten van de werving
voor de luchtmobiele brigade en
andere eenheden zijn wat dit betreft
bemoedigend. Werving van de
BBT'ers is een van de kritische
factoren voor succes bij de opbouw
van de nieuwe krijgsmacht. Het
succes van de werving wordt
bepaald door onder andere het
imago van de krijgsmacht, de
arbeidsvoorwaarden, de flexibiliteit
in de contracten en de professionali–
teit van de werving. Wat dit laatste
betreft: de plannen voor een actieve
en professionele werving liggen
klaar. De nieuwe wervingsorganisatie
zal begin 1994 operationeel moeten
zijn. We kunnen ons op dit punt geen
mislukkingen veroorloven.

BBT'ers zullen in het hele land
geworven moeten worden en
persoonlijk moeten worden
benaderd. Dit kan alleen maar goed
gebeuren door het opzetten van een
regionaal netwerk van banenwinkels.
Hierbij moet de boodschap worden
gebracht door mensen die de
krijgsmacht van binnenuit kennen,
dus militairen. De boodschap is dat
Defensie voor 70.000 mensen
uitdagend werk te bieden heeft. De
staatssecretaris zal overigens nader
ingaan op de positie van de directie
dienstplichtzaken met betrekking tot
de nieuwe wervingsorganisatie. Wij
streven - de heer Vos noemde deze
mogelijkheid ook al - naar een
flexibele contractduur van twee tot

zes jaar. Hierdoor neemt ook het
aantal jaarlijks te werven BBT'ers af.

De heer Ter Veer (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik begrijp dat het werven
voor alle drie de krijgsmachtdelen zal
gebeuren door die ene organisatie.

Minister Ter Beek Er is één
wervingsorganisatie vanuit het
ministerie. Dit betekent niet dat de
krijgsmachtdelen in de uitvoering zelf
geen activiteiten ondernemen. Ik heb
hierover gesproken in de schriftelijke
beantwoording. Wanneer iemand
bijvoorbeeld belangstelling toont
voor de marine, maar hij op enigerlei
wijze toch niet in aanmerking komt
voor een baan bij dit onderdeel, dan
gaat het boek natuurlijk niet weer
dicht. Nee, de andere krijgsmacht–
delen worden dan wel degelijk
geïnformeerd over de belangstelling
van deze sollicitant voor een baan bij
de krijgsmacht.

De heer Vos (PvdA): Uw antwoord
op de betreffende vraag is dus
precies het omgekeerde van wat hier
gisteren aan de orde kwam, namelijk:
waarom probeer je niet als eenheid
te presenteren en mensen te
interesseren voor de krijgsmacht? En
waarom kijk je vervolgens niet voor
welke plek zij het meest geschikt
zijn? Hier wordt precies het
omgekeerde gedaan. Je hebt drie
gescheiden activiteiten en daarna
gaat de ene activiteit verwijzen naar
de andere. Ik denk dat je hierdoor
een heleboel effect verliest.
Bovendien: wat heeft het voor zin
om als concurrenten op te treden op
één arbeidsmarkt?

Minister Ter Beek: Dit laatste moet
zeker voorkomen worden, maar het
imago is natuurlijk belangrijk als het
gaat om de werving. Dit imago en de
hiermee voor een deel samenhan–
gende cultuur is bij de krijgsmacht–
delen nogal verschillend. Ik noemde
net het voorbeeld van iemand die
belangstelling toont voor de marine.
Zo iemand mag natuurlijk niet
verloren gaan, maar het valt ook niet
uit te sluiten dat de betrokken man
of vrouw alleen belangstelling heeft
voor de marine en niet voor de
infanterie van de landmacht.

De heer Vos (PvdA): Een van de
belangrijke vragen van de toekomst
is hoe wij tot voldoende vulling
kunnen komen.

De voorzitter: Ik wijs u erop dat u
geen termijn hebt, maar wel een
interruptie mag plaatsen. Ik heb het
idee dat u nu een beschouwing gaat
geven waarin u de toekomst
aansnijdt.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! U
hebt vaak gelijk, maar deze keer niet,
want hier kwam een vraag achter–
aan.

De voorzitter: Dan hebt u één zin
voor die vraag.

De heer Vos (PvdA): Ik vraag de
minister om kennis te nemen van
activiteiten op dit gebied, die door de
Canadese krijgsmacht worden
ontwikkeld. Daarvan zijn films op de
Defensieleergangen vertoond, die
buitengewoon succesvol zijn, zoals
iedereen weet.

Minister Ter Beek; Laten de heer
Vos en ik geen verschil creëren als
dat niet nodig is. Wij zijn het er
allebei roerend over eens dat het
buitengewoon belangrijk is dat de
werving professioneel wordt
aangepakt en goed verloopt. Voor
een belangrijk deel staat of valt
daarmee het succes van de overgang
van de krijgsmacht van dienstplichti–
gen naar de krijgsmacht van
vrijwilligers. Elk middel dat kan
dienen om de werving effectiever en
efficiënter te maken, is mij welkom.

Voorzitter! Ik noemde tegenover
de heer Vos daarnet de flexibele
contractduur, van twee tot zes jaar. In
de brief over de legervorming zal ik
daar nader op ingaan. Uiteraard
wordt daar ook het advies van de
Maatschappelijke raad voor de
krijgsmacht over de contractduur bij
betrokken.

Een baan bij de krijgsmacht kan
een goede basis zijn voor het vervolg
van de loopbaan. Dat wordt onder
meer bereikt door de opleidingen zo
in te richten dat daarmee de kansen
in de civiele maatschappij kunnen
worden vergroot, zoals de heer Vos
bepleitte. Dat is te bereiken door het
aanbieden van onderwijsfaciliteiten,
zoals in de educatieve centra bij de
grote legerplaatsen, maar ook door
heel concreet te helpen bij het
zoeken van een nieuwe baan. Met
het Centraal bestuur arbeidsvoorzie–
ning wordt op dit moment gesproken
over nauwe samenwerking tijdens
het gehele traject van werving,
scholing en uitstroom.
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Op het gebied van de primaire en
de secundaire arbeidsvoorwaarden is
Defensie concurrerend. Door het
onlangs met de centrales van
overheidspersoneel in het sector–
overleg Defensie gesloten akkoord
wordt die positie nog versterkt,
vooral door verbeteringen van de
voorzieningen voor de lager–
betaalden. Zo zal de zakgeldregeling
voor de meeste militairen worden
afgeschaft en zullen de laagste
rangen betere financiële perspectie–
ven worden geboden.

Ik voeg eraan toe dat ik de indruk
kreeg dat mevrouw Van Heemskerck
vreesde dat de kosten van dit
arbeidsvoorwaardencontract uit de
begroting zouden komeri. Ik kan haar
zeggen dat dit niet het geval is.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Dan hebben
wij elkaar verkeerd begrepen. Ik zal
terughoudend zijn over het
arbeidsvoorwaardenoverleg, omdat
het overleg is tussen u en uw
mensen. Maar gaat het positieve
resultaat van dit
arbeidsvoorwaardenoverleg niet ten
koste van de flexibiliteit of de extra
bandbreedte die de militaire
ambtenaar altijd heeft gezien? Heeft
het niet alles opgesoupeerd?

Minister Ter Beek: Dat is niet het
geval. De kosten van het nieuwe
arbeidsvoorwaardencontract worden
voor 0,75% exogeen gefinancierd,
dus niet ten laste van de defensie–
begroting. De rest van het met de
centrales bereikte akkoord wordt
gefinancierd uit middelen die al in de
arbeidsvoorwaardenpot zaten,
bijvoorbeeld doordat een aantal
bestaande vergoedingen of
regelingen worden aangepast.
Daardoor was het mogelijk om de
generieke salarisverhoging op te
trekken tot 1,7% en een eindejaars–
uitkering van 0,4% voor zowel
burgers als militairen te bewerkstelli–
gen. Dat is heel belangrijk, omdat de
Simons-gelden wel als financierings–
bron gehanteerd konden worden
voor het burgerpersoneel, maar niet
voor het militair personeel, omdat dit
hiervoor al in een eerder stadium
compensatie had gekregen, door de
bekende 0,2%. Desalniettemin zijn
wij erin geslaagd om in goed overleg
- dat was van tijd tot tijd best wel
een beetje moeilijk - met de
centrales een akkoord te sluiten dat
voor zowel burgerpersoneel als
militair personeel geldt. Dat was nu

ook juist de bedoeling van het
nieuwe sectoroverleg Defensie.

Voorzitter! Verschillende woord–
voerders zijn ingegaan op de
motie-Valk. Daarin wordt gevraagd
om lichtingsploegen zoveel mogelijk
samen te stellen uit vrijwillige
dienstplichtigen. Door de demografi–
sche ontwikkelingen alsmede door
het toenemend aantal verzoeken om
uitstel en vrijstelling, is er echter
voorlopig nog geen overschot aan
dienstplichtigen. Bovendien neemt
de jaarlijkse behoefte aan dienst–
plichtigen met ongeveer 30% toe
door de verkorting van de diensttijd
tot negen maanden.

Naar aanleiding van de motie-Valk
heb ik de Maatschappelijke raad voor
de krijgsmacht gevraagd, advies uit
te brengen over de vormgeving van
het oproepingsbeleid in de laatste
fase van het overgangstraject naar
een vrijwilligerskrijgsmacht. Oaarbij
wordt ook de vraag van de heer Vos
over een versoepeling van het
vrijstellingsbeleid meegenomen.
Hoewel ik, in afwachting van het
advies van de MRK, op dit moment
nog geen stellige uitspraak kan doen
over het precieze jaar, zeg ik de
Kamer toe dat in ieder geval de
vrijwillige dienstplichtigen voor wie
een passende functie beschikbaar is,
als eerste zullen worden opgeroepen.

De verwachtingen omtrent het
aantal vrijwilligers moeten echter
niet te hooggespannen zijn, want het
aantal vrijwillige dienstplichtigen zal
waarschijnlijk dalen tengevolge van
de tegen die tijd op volle kracht
draaiende werving voor de BBT'ers.
Ik vermoed dat die vrijwillige
dienstplichtigen voor een deel zullen
opteren voor een BBT-contract. Ik
blijf onverminderd sympathiek staan
tegenover de gedachte die is
neergelegd in de kamerbreed
aanvaarde motie-Valk, maar ik wijs
op een paar externe factoren die zich
voordoen.

De heer Vo« (PvdA): Heeft de
minister overigens kennis genomen
van een onderzoek van de VVDM? Zij
wilde vaststellen hoe groot de
ambitie zou zijn van mensen die nu
nog voor de eerste oefening kunnen
worden opgeroepen. Zij kwam tot de
conclusie dat daarmee de opvulling
van de organisatie tussen 1995 en
1998 volledig zou kunnen worden
afgerond.

Minister Ter Beek: Ik ken dat
onderzoek. Dat is al een maand of

vijf oud. Ik ben echter ook geïnteres–
seerd in het antwoord op een andere
vraag die niet gesteld is. Wat doet de
dienstplichtige die wel bereid is om
op vrijwillige basis zijn diensttijd van
negen maanden te vervullen, als hij
kan kiezen tussen een dienstplicht
van negen maanden of een contract
voor twee jaar als BBT'er, met ook
nog al die extraatjes zoals vergemak–
kelijking van de toegang tot de
civiele arbeidsmarkt door certificaten
en opleidingen? Ik weet dan nog niet
zo net of iedereen zal kiezen voor
negen maanden dienstplicht. Ik denk
dat een groot aantal zal zeggen: dan
teken ik liever een contract voor twee
jaar als BBT'er. Je zit dus in dezelfde
vijver te vissen.

De heer Vos (PvdA): Dat zou
allemaal best kunnen, maar laten wij
dan uitproberen hoe dat loopt.

Minister Ter Beek: Dat is een van de
redenen waarom ik tegen de MRK
gezegd heb: geef ons daar nu eens
nader advies over.

Ik wil het heel helder zeggen. Ik
heb geen twijfels over de wenselijk–
heid van de ideeën die hier naar
voren zijn gebracht; ik heb twijfels
over de praktische realiseerbaarheid
van die gedachte al in jaar 1995.
Daar gaat het dan immers concreet
over. Ik wil daar niet al te makkelijk
en lichtzinnig over doen, want het
blijft mijn plicht om de organisatie
gevuld te houden. Daar heb ik op dit
moment nog mijn twijfels over. Dat
laat echter onverlet dat wij wel voor
dezelfde inzet kiezen.

De heer Vos (PvdA): Wanneer is het
rapport van de MRK klaar?

Minister Ter Beek: Dat moet ik aan
de MRK vragen.

De heer Vos (PvdA): Als wij als
uitgangspunt kiezen dat 1995 toch
nog in discussie moet blijven,
moeten wij ook de gelegenheid
hebben om daar vroegtijdig met
elkaar over te kunnen praten.

Minister Ter Beek: Oké. Ik kom daar
nog op terug.

Ten slotte kom ik toe aan een
opmerking van de heer De Graaf. De
heer De Graaf zei dat er maar één
minister van Defensie is. Dat was mij
uit het hart gegrepen.
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Staatssecretaris Frinking: Mijnheer
de voorzitter! De ingrijpende
veranderingen bij Defensie hebben
ook grote gevolgen voor de
maatschappelijke positie van onze
krijgsmacht. De huidige maatschap–
pelijke en politieke legitimatie van
Defensie is gecompliceerder dan
vroeger. Bovendien heeft de
herstructurering van met name de
Koninküjke landmacht rechtstreeks
gevolgen voor allerlei sectoren van
de maatschappij. Mijn uitgangspunt
is dat Defensie zich toegankelijk
moet tonen voor de vragen en
impulsen uit de maatschappij. Wij
moeten goed luisteren om een sterk
draagvlak voor Defensie te behou–
den. Zoals in de eerste termijn van
de Kamer al bleek, vervult de Kamer
hierbij een eigen rol.

Defensie moet niet alleen strikt
naar de eigen belangen kijken, maar
ook naar die van de gehele
rijksoverheid en die van de hele
Nederlandse samenleving. Defensie
staat daarbij voortdurend voor tal
van moeilijke keuzes. De heer De
Graaf verwees hier al naar. Allerlei
randvoorwaarden, politieke,
financiële, economische, bedrijfs–
matige en ruimtelijke, spelen daarbij
een rol.

De heer Vos vraagt aandacht voor
zo'n keuze, namelijk het civiel
medegebruik van de defensie–
infrastructuur. Ik sta daar in beginsel
positief tegenover. Het gebeurt
trouwens al heel veel. Bij de
vliegbases Eindhoven, De Kooy,
Woensdrecht en Twenthe is al
geruime tijd sprake van permanent
civiel medegebruik. Bij de andere
vliegbases is sprake van incidenteel
medegebruik.

De grenzen van dit medegebruik
worden onder meer bepaald door de
wettelijk toegestane geluidsbelasting
en de capaciteit van de basis. Bij
medegebruik van bijvoorbeeld de
infrastructurele voorzieningen op de
Rijkswerf loopt men weer tegen
andere grenzen op. In zo'n geval
moeten de belangen van Defensie en
de belangen van het civiele
bedrijfsleven zorgvuldig worden
afgewogen. In beginsel is medege–
bruik op commerciele basis alleen
mogelijk als de civiele markt die
bepaalde infrastructurele voorzienin–
gen niet biedt.

Voorzitter! Bij materieelverwerving
moeten politieke, militaire en
industriële belangen goed tegen

elkaar worden afgewogen. Zaken
zoals internationale samenwerking,
standaardisatie en financiële
prioriteiten, zullen bij de keuze
moeten worden betrokken. De heer
Vos onderstreepte dat. Uiteraard
worden ook de industriële belangen,
in overleg met Economische Zaken,
hierbij betrokken. Mevrouw Van
Heemskerck refereerde hieraan. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het
behoud van technologische kennis,
compensatie-opdrachten en bovenal
werkgelegenheid. Werkgelegenheid
vormt misschien wel het belangrijk–
ste raakvlak tussen Defensie en de
maatschappij.

Defensie heeft op materieelgebied
altijd voor kwaliteit gekozen. Zeker
voor een kleinere krijgsmacht telt dit
aspect zwaar. Daarom zijn de
speerpuntprojecten van zo'n groot
belang. Het afgelopen halfjaar zijn er
flinke stappen voorwaarts gemaakt.
Er worden zeventien lichte transport–
helikopters aangeschaft en zeven
zware transporthelikopters. Voor de
verwerving van nog zes Chinooks is
er hopelijk in december groen licht.
De samenstelling van de transport–
vloot is bijna rond. De vliegtuigen
van het type DC-10 en Hercules zijn
besteld. Dit vergroot in de toekomst
de mogelijkheden om met andere
landen op dit gebied samen te
werken. Over de Fokkers vinden nog
onderhandelingen plaats. Daarbij
vormt de financiering een serieus
probleem. Ik verwijs naar de
schriftelijke antwoorden. Met de
bouw van het amfibisch transport–
schip kan volgend jaar worden
begonnen.

De heer Vos (PvdA): U zegt dat de
financiering nog een probleem is.
Daarover kan enig misverstand
ontstaan. Gaat het over de wijze van
financiering of ook over de hoogte
van de prijs?

Staatssecretaris Frinking: Over
beide! U vindt dat terug in mijn
antwoorden.

De heer Vos (PvdA): Dan vrees ik dat
wij nog steeds dubbel gehandicapt
zijn in de onderhandelingen.

Staatssecretaris Frinking: Dit zijn
heel lastige onderhandelingen.

Bij een aantal andere materieel–
projecten, zoals de modernisering
van de F-16's, is belangrijke
voortgang geboekt. Dit betekent niet
dat de herstructurering op materieel–

gebied is voltooid. Er liggen nog
enkele omvangrijke projecten in het
verschiet, allereerst de verwerving
van bewapende helikopters. Met dit
project wordt werkelijk inhoud
gegeven aan het concept van de
luchtmobiele brigade. In antwoord
op de vragen van de heer De Graaf
en mevrouw Van Heemskerck kan ik
zeggen, dat de brief hierover binnen
enkele weken bij de Tweede Kamer
zal liggen.

Een ander belangrijk materieel–
project is de verbetering van de
gevechtswaarde van de resterende
Leopard-2-tanks, een kostbaar
project. Hierbij moet nagedacht
worden of het project in de geplande
vorm en omvang moet worden
doorgezet.

In debatten met de Kamer over
materieelprojecten valt steeds weer
het belang op dat de Kamer hecht
aan de betrokkenheid van de
Nederlandse industrie. Enkele weken
geleden heb ik tijdens een sympo–
sium van de NIID gezegd, dat ik het
bevorderen van een gezonde
defensie-industrie tot mijn politieke
verantwoordelijkheden reken. Dat is
niet alleen voor Defensie van belang,
maar ook voor de Nederlandse
economie.

Daarnaast hecht ik groot belang
aan een goede afstemming met
ander landen in Europa. Een
afstemming van eisen zal bijdragen
aan een gemeenschappelijke
vervulling van behoeften. Een recent
voorbeeld is de samenwerking met
Duitsland bij het project verkennings–
voertuig. De Nederlandse industriële
belangen en de kennis van voertuig–
technologie wegen zwaar bij dit
project. Zij moeten worden afgewo–
gen tegen het vele defensiegeld dat
met de ontwikkeling van dit project
is gemoeid. Omdat zich de mogelijk–
heid voordoet van samenwerking
met Duitsland, hebben mijn collega
Schönbohm en ik gekozen voor een
unieke aanpak. Wij hebben hierover
maandag in Luxemburg gesproken.

Wij hebben heel interessante
afspraken met de Duitsers kunnen
maken over de inschakeling van de
Nederlandse industrie. Twee
consortia zulien om de order gaan
strijden. Het ene is DAF Special
Products/Wegmann; het andere
Kraus-Maffei/Mercedes. Zelfs als
gekozen wordt voor het ontwerp van
het Duits-Duitse consortium zal de
Nederlandse industrie de helft van
het ontwikkelingswerk krijgen en
55% van de serieproduktie. Ik ben blij
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met de brede steun die de Kamer
gisteren voor deze aanpak uitsprak.
Ik ben hoopvol over dit gezamenlijke
ontwikkelingsproject. Wij moeten
echter ook beseffen dat er financiële
grenzen zijn bij de inschakeling van
de Nederlandse defensie-industrie.
Wij moeten met onze schaarse
middelen zuinig omgaan. De
defensiegulden is in de eerste plaats
bedoeld voor een defensietaak en
voor defensiepersoneel.

Mijnheer de voorzitter! Een
jaarlijkse investeringsquote van 28%
tot 30% is op langere termijn van
belang om de kwaliteit van de
krijgsmacht te verzekeren. Daarin
liggen het vernieuwende element
van de krijgsmacht en het vermogen,
de voor de nieuwe taken benodigde
uitrusting te verwerven. Wij
realiseren ons terdege dat er op dit
moment sprake is van een situatie
waarin dit percentage niet geheel
wordt gehaald. In de toekomst zullen
alle zeilen moeten worden bijgezet
om op het niveau van de in de
Prioriteitennota genoemde percenta–
ges te geraken. Anders zou dit op
termijn negatieve consequenties
hebben voor de instandhouding van
een hoogwaardige krijgsmacht. Ik zal
mij inzetten voor het in stand
houden van een investeringsquote
van voldoende omvang, ondanks de
budgettaire krapte. Dat kan ik de
heer De Graaf verzekeren.

Dit betekent onder meer dat de
exploitatiekosten voortdurend
zorgvuldig moeten worden bewaakt.
Materieel dat uit operationeel
oogpunt niet strikt noodzakelijk is,
kan niet binnen de organisatie
worden gehandhaafd.

Een zesde mobilisabele brigade is
voor de uitvoering van de taken van
de Koninklijke landmacht niet nodig.
Bovendien ontbreken voor deze
brigade de financiële middelen. In
het recente landenexamen van de
NAVO is de Nederlandse bijdrage
beoordeeld als goed doorwrocht,
waarbij op geen enkel moment is
gevraagd, extra materieel op te
slaan. Wel werd een spoedige
aanschaf van bewapende helikopters
bepleit.

Het opslaan van het materieel van
een zesde brigade kost elk jaar
ongeveer 20 mln. Dit zit 'm vooral in
de exploitatiekosten van de
opslagcomplexen en de
conserveringskosten. Daarnaast moet
het materieel in dezelfde configuratie
worden gehouden als dat van de
andere gemechaniseerde brigades.

Dit betekent dat allerlei
moderniseringsprogramma's ook op
dit materieel van toepassing zijn. Als
je het niet doet, moet je het voor een
bepaalde tijd willen doen. Hiermee is
naar verwachting gemiddeld 90 mln.
per jaar gemoeid. De vraagprijs van
het materieel dat voor de zesde
mobilisabele brigade moet worden
aangehouden, bedraagt ruim 500
mln. Veel hangt van de marktsituatie
af, omdat de uiteindelijke prijs
voortkomt uit onderhandelingen. Ik
wijs erop dat in de meerjarenramin–
gen rekening is gehouden met een
deel van de opbrengsten van het
materieel dat voor een zesde brigade
bestemd zou moeten worden. Als dit
materieel wordt aangehouden,
moeten de meerjarenramingen
tussen 1995 en 1998 met ongeveer
50 mln. per jaar worden verlaagd.

De heer De Graaf (CDA): Wat is
volgens de staatssecretaris op grond
van de markt van vandaag de
discrepantie tussen de voorgesteide
vraagprijs en datgene wat hij echt
kan beuren? Natuurlijk is het
afhankelijk van onderhandelingen;
dat begrijp ik ook wel. Er is op dit
moment echter een internationale
markt.

Staatssecretaris Frinking: Daarop
kan ik geen antwoord geven, omdat
over deze systemen nog niet wordt
onderhandeld. Ik mocht dit van u
niet en ik heb het dus ook niet
gedaan. Wij zullen hierover pas
spreken als het afstotingsbeleid aan
de orde komt. Er is wel een bedrag
op de meerjarenramingen uitgetrok–
ken, waarvoor schattingen zijn
gemaakt. Voordat wij al te ver in
details gegaan, stel ik voor dat wij
over dit onderwerp verdere discussie
voeren in het mondeling overleg
over het afstotingsbeleid. Dan
kunnen wij allerlei zaken in detail
bezien. Ik waarschuw ervoor dat wij,
als wij geen opening hebben voor
deze extra kosten, moeten bezuini–
gen. Deze bezuinigingen kunnen
alleen plaatsvinden in investeringen
of in het personeelsbestand. Dit zijn
moeilijke keuzen. Nogmaals, ik vraag
u om hierover dieper in discussie te
gaan in het mondeling overleg over
het afstotingsbeleid.

Ik ben er evenals de heer De Graaf
blij om dat begin deze maand het
eerste zand is gestort voor de
inrichting van het dubbele eenheids–
oefenterrein De Haar. Dit was de
eerste concrete handeling voor de

inrichting van een oefenterrein sinds
de goedkeuring van het structuur–
schema Militaire terreinen in 1985.
De reden dat er in de afgelopen acht
jaar geen spade de grond is
ingegaan, is niet dat de landmacht
geen behoefte aan deze terreinen
had, maar is de lengte van de
advies– en inspraakprocedures die
ons bij dit soort ruimtelijke–
ordeningsprojecten parten speelt.
Terecht wordt zorgvuldig en
verantwoord te werk gegaan, omdat
zulke projecten direct ingrijpen in de
leefomgeving van burgers. De eerste
helft van 1994 wordt een belangrijk
jaar voor Defensie op het gebied van
oefenterreinen. Enkele onderzoeken
op ruimtelijk gebied worden dan
afgerond. Het gaat om de partiële
herziening van het structuurschema
Militaire terreinen, de milieu–
effectrapportage voor Havelte en de
studie naar de verplaatsing van
oefenterreinen van natuurgebieden
naar landbouwgebieden. Mag ik de
heer Van Middelkoop voor zijn
specifieke vraag over de SMT–
herziening verwijzen naar de
schriftelijke antwoorden?

Uit de zojuist genoemde onderzoe–
ken blijkt duidelijk dat het Defensie
ernst is met de aandacht voor het
milieu. Naar aanleiding van de
inbreng van mevrouw Sipkes wil ik
zeggen dat dit ook blijkt uit het
vasthouden aan de uitvoering van
het bodemsaneringsprogramma.

Voorzitter! De verkleining van de
defensie-organisatie heeft nogal wat
gevolgen voor de regionale
werkgelegenheid. Met het sociaal
beleidskader is een goed sociaal
vangnet voorhanden. Bij besluiten
over de sluiting van complexen
wordt, waar mogelijk, rekening
gehouden met de plaatselijke
belangen. Deze kunnen echter niet
doorslaggevend zijn. Voor Defensie
geldt in de eerste plaats dat het met
de beschikbare middelen een zo
goed mogelijke krijgsmacht in stand
moet houden. Nu hebben verschil–
lende afgevaardigden de aandacht
gevraagd voor de personeelsvoorzie–
ning van de krijgsmacht met
kort-verbandvrijwilligers en de
inschakeling daarbij van de directie
dienstplichtzaken. De conclusie van
de heer Vos was juist. De minister en
ik zullen ons tot het uiterste
inspannen om de negatieve
gevolgen van de opschorting van de
dienstplicht voor het personeel van
de directie dienstplichtzaken tot een
minimum te beperken. Daar hoeft
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men niet aan te twijfelen. De
inschakeling van Kerkrade bij de
wervingsorganisatie lijkt echter op
gespannen voet te staan met de
opzet van de personeelsvoorziening
die ons voor ogen staat. Zoals de
minister al aangaf, staat de
effectiviteit voorop. Dat betekent:
regionaal werven door militairen.
Laat het duidelijk zijn dat dit niets
afdoet aan de uitstekende prestaties
van de directie dienstplichtzaken bij
de voorziening van de krijgsmacht
met dienstplichtigen.

De keuring en selectie zullen, zoals
in de schriftelijke beantwoording al is
aangegeven, uit een oogpunt van
doelmatigheid zoveel mogelijk op
één plaats worden geconcentreerd,
zodat inschakeling van de indelings–
raden vooralsnog niet aan de orde is.
Een centrale locatie voor keuring en
selectie biedt grote efficiency–
voordelen. Bovendien kunnen de
kandidaten daardoor op een meer
professionele wijze worden getest.
Mocht echter blijken dat een centrale
locatie als klantonvriendelijk wordt
ervaren, dan kan alsnog voor een
regionale organisatie worden
gekozen, waarbij inschakeling van de
indelingsraden voor de hand ligt. De
vraag doet zich voor of er naast de
werving en selectie alternatieven
voor Kerkrade zijn. De studie
hiernaar is nog niet afgerond. Ik ben
bezig met de evaluatie van de
antwoorden van de krijgsmacht–
delen. Wel merk ik op dat het alleen
doenlijk zou zijn om een nieuwe
administratieve dienst of een dienst
die sterk groeit naar Kerkrade te
brengen. Bovendien moeten dat
diensten zijn die op afstand kunnen
functioneren. Het overbrengen van
een bestaande dienst geeft te veel
repercussies. Ik zou niet weten hoe ik
aan de lokale bestuurders van de
regio waar deze dienst wordt
weggehaald, zou moeten uitleggen
waarom ik de werkgelegenheid in
Kerkrade prioriteit wil geven ten
opzichte van die in hun regio. Ik zou
dan precies dezelfde vragen als die
welke nu uit Kerkrade komen, horen
uit de regio Den Helder en uit de
regio de Veluwerand. Op vele
plaatsen in het land heeft men te
maken met precies dezelfde
problemen. Mijn probleem is, dat
een krimpende organisatie geen
nieuwe mogelijkheden oplevert.

De heer Vo« (PvdA): Voorzitter! Ik
snap dat wel, maar ik kijk nu even
naar de vraag die de staatssecretaris

gesteld heeft aan enkele naaste
adviseurs, de secretaris-generaal en
de drie bevelhebbers. Hij wijst er dan
op dat het voor de spreidingsregio's
kabinetsbeleid is om niet een meer
dan evenredige vermindering van
werkgelegenheid te laten ontstaan.
Op grond daarvan vraagt de
staatssecretaris om uitputtend na te
gaan of het mogelijk is bestaande of
nieuwe administratieve diensten naar
Kerkrade te verplaatsen. In die brief
geeft hij dus al aan dat er sprake is
van een wat uitzonderlijke situatie,
omdat daar bovenproportioneel
wordt gesneden in de werkgelegen–
heid, hetgeen een extra verantwoor–
delijkheid legt bij de regering. Dat
moet toch een rol spelen?

Staatssecretaris Frinking: Ja.

De heer Vos (PvdA): Dat proef ik
onvoldoende uit uw laatste zin, tenzij
ik niet goed heb opgelet.

Staatssecretaris Frinking: U heeft
natuurlijk goed opgelet. De vraag is
alleen of dit de enige brief is die ik
heb uitgezonden om de werkgele–
genheid in Nederland wat Defensie
betreft verder te beschermen.

De heer Vos (PvdA): Ik mag toch
veronderstellen dat u niet een brief
met dezelfde tekst aan alle regio's
hebt gestuurd, want dan had u die
beter thuis kunnen houden.

Staatssecretaris Frinking: Precies. Ik
heb al gezegd dat deze brief is
uitgegaan, omdat ik de betrokken–
heid bij Kerkrade niet alleen in deze
functie, maar ook eerder heb
aangegeven. Ik wil er alles aan doen
om daar iets van te maken, maar
gelet op de mogelijkheden bij deze
herstructurering en met name bij de
verkleining van de krijgsmacht zal
dat buitengewoon lastig zijn. Ik kan
naar aanleiding van de antwoorden
op deze brief nog niet definitief
zeggen wat de mogelijkheden zijn.
Wel geef ik aan dat het verplaatsen
van werkgelegenheid van de ene
regio naar de andere prima is voor
de regio waar die gelegenheid wordt
geplaatst, maar dat de regio waar ik
die werkgelegenheid weghaal
natuurlijk vraagt hoe ik het in mijn
hoofd haal om dat te doen.

De heer Vos (PvdA): Dat begrijp ik
wel. Het is ook een heel lastige
discussie. Maar er is eigenlijk al een
voorschotje genomen op de

discussie die wij nu voeren. Ik heb
gisteren verwezen naar het verslag
van een overleg tussen gedepu–
teerde staten en de staatssecretaris
van Economische Zaken, die zich met
hetzelfde probleem heeft bezigge–
houden. Het is interessant te weten
of de consequenties van uw brief
van 1 oktober of daaromtrent alleen
door uzelf gedragen moeten worden
dan wel of er ook een relatie ligt
tussen u en de staatssecretaris van
Economische Zaken, die zich
daarover heel concreet heeft
uitgelaten.

Staatssecretaris Frinking: In dit
opzicht heb ik ook gesprekken
gevoerd met de gouverneur van
Limburg, die inziet dat hij daar een
probleem heeft. Het is ook een
regionaal probleem voor de
provinciale overheid. Wij horen
precies hetzelfde geluid als wij over
Den Helder praten. Als ik aan de
bevelhebber van de marine vraag of
hij iets voor Zuid-Limburg heeft, dan
herinnert hij mij er terecht aan dat hij
allereerst een probleem in Den
Helder heeft. Dat is het beste bewijs
dat politieke wil niet het enige is om
hier een oplossing voor te vinden,
maar dat er ook mogelijkheden
moeten zijn. Nogmaals, die
mogelijkheden zal ik zeer serieus
wegen. Ik betwijfel of ik erin zal
slagen om daar grote mogelijkheden
in te ontwikkelen, maar ik ben nog
niet aan mijn eindoordeel toe.

In een krimpende organisatie is dit
een bijna onoplosbaar probleem.
Administratieve diensten worden
kleiner en om allerlei redenen
geregionaliseerd. Wellicht zouden er
zuiver administratieve taken op het
gebied van personeelsvoorziening
van BBT'ers, die nu centraal worden
gedaan, naar Kerkrade kunnen. Dat
zou een afgerond administratief
takenpakket zijn dat op afstand kan
functioneren. Ik laat er nog naar
kijken, maar als het al kan, dan kan
het niet nu. De opbouw van de
personeelsvoorzieningsorganisatie is
daarvoor te kritisch.

De heer Ter Veer (D66): Er is ook
gezegd dat de mensen in Kerkrade
betrokken zouden kunnen worden bij
het begeleiden van de uitstroom, het
intreden in de burgermaatschappij
nadat hun contractperiode is
afgelopen. Dat is ook een verbijzon–
dering in de mogelijkheden,

Staatssecretaris Frinking: Ik luister
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in dit debat goed naar mogelijke
oplossingen. Elke suggestie die mij
kan helpen om daar iets aan te doen,
zal ik analyseren en bekijken. Ik kan
nu niet zeggen dat dit dè oplossing
is. Het zou mij niet verbazen als wij
bij die begeleiding ook weer zoeken
naar een decentrale oplossing, zoals
wij zoveel dingen decentraliseren in
Nederland.

De inkrimping van de Amerikaanse
presentie in Europa levert een ander
probleem op, op het gebied van de
werkgelegenheid. Het lijkt onvermij–
delijk dat in Nederland een Ameri–
kaans opslagcomplex wordt
gesloten. Formeel staat nog steeds
niet vast dat de Amerikanen zullen
overgaan tot sluiting van een
complex. De heren De Graaf en
Leerling hadden over dit onderwerp
enkele vragen gesteld. Op grond van
de overeenkomst met de Verenigde
Staten kan overleg met de Neder–
landse overheid plaatsvinden. De
Amerikanen nemen het uiteindehjke
besluit. De Koninklijke landmacht
gaat op dit moment na, of eventueel
vrijkomende infrastructuur een
bestemming kan krijgen binnen de
eigen organisatie. In beginsel is het
mogelijk materieel voor een brigade
in een POMSS als Ter Apel op te
slaan. Maar evenals bij Kerkrade,
geldt hier dat wij moeten voorkomen
dat wij gaten met gaten vullen.

Ook de geestelijke verzorging zal
moeten worden afgestemd op de
verminderde behoefte tengevolge
van de reductie van de krijgsmacht.
Met de heer Vos ben ik echter van
mening dat de vermindering van het
aantal geestelijke verzorgers moet
worden uitgesteld tot aan het einde
van de herstructureringsperiode.
Maar dat hadden wij ook al in vorige
debatten, toen met name de heer
Koffeman hierop inging, afgespro–
ken. Juist in deze tijd van ingrijpende
reorganisaties zal er een toenemende
behoefte zijn bij het personeel om
daarover met iemand te kunnen
praten en dan bij voorkeur met
iemand die niet in de hiërarchische
lijn van de organisatie valt.

De heer De Graaf sprak de hoop
uit dat in de nieuwe samenwerkings–
structuur plaats zou zijn voor het
gedachtengoed van de katholieke
militaire tehuizen. Op dit moment
streven de humanistische en de
katholieke organisaties naar een
samenwerkingsstructuur voor de
exploitatie van de militaire tehuizen.
Uit gesprekken met de initiatiefne–
mers is gebleken dat in de nieuwe

structuur alle ruimte is voor het
uitdragen van het gedachtengoed
van beide stromingen. Dit sluit goed
aan bij mijn beleidsuitgangspunt, dat
ook in algemene militaire tehuizen
identiteitsgebonden activiteiten
mogelijk moeten blijven.

De heer Vo» (PvdA): Ik had begrepen
dat niet alleen een poging werd
gedaan om de humanistische en
katholieke militaire tehuizen onder
één paraplu te brengen, maar dat zij
graag ook met de protestanten onder
één dak zouden willen leven.
Aangezien daar problemen leven,
komt ook het samenwerkingsverband
tussen de humanisten en de
katholieken op één been te staan.
Dat zou iets met geld te maken
kunnen hebben. De staatssecretaris
zegt dat wij ernaar moeten streven
dat zoiets onder één dak gebeurt.
Waarom zijn wij dan niet in staat om
ervoor te zorgen dat iedereen iets
van zijn eigen autonomie loslaat om
te zorgen dat de dienstverlening op
een behoorlijk niveau blijft? Wat zou
de staatssecretaris eraan kunnen
doen om ervoor te zorgen dat
iedereen weer tijdelijk op aarde
terugkeert en probeert tot een
gemeenschappelijke oplossing te
komen?

Staatssecretaris Frinking: De
oplossing die nu binnen bereik ligt,
is niet zo gek. Er is in feite sprake
van drie organisaties, vier als wij de
joodse organisatie erbij nemen, maar
die heeft geen militaire tehuizen. Er
is dus sprake van een drietal
organisaties. De katholieke militaire
tehuizen waren op basis van de oude
subsidies niet in staat hun tehuizen
verder te exploiteren. Die gaan dus
allemaal dicht als er niets gebeurt. Er
bestaat een beperkt aantal humanis–
tische militaire tehuizen. De
protestantse organisatie, die een
grote en, ook financieel, sterke
achterban heeft, is in staat om een
groot aantal militaire tehuizen te
exploiteren op basis van de
voorzieningen die wij tot nog toe
hebben ontwikkeld.

Als je respect betoont voor het
verlangen van mensen, op basis van
hun eigen identiteit hun organisatie
te willen laten functioneren,
misschien ook wel omdat dat de
beste voorwaarde is om de
exploitatie te kunnen continueren, en
als andere organisaties zeggen "wij
zien het financieel slecht zitten, maar
als de overheid ons wil steunen.

willen wij die zaak aanpakken en dan
doen wij het wel samen", wie ben ik
dan om te zeggen dat men zijn eigen
identiteit moet loslaten? Wij zetten er
een koepel boven die bestaat uit die
drie organisaties. Deze koepel krijgt
een bepaald bedrag en regelt zelf de
verdeling daarvan onder de leden.
Als het moeilijk wordt, hoor ik het
wel. Ze zorgen er verder voor dat ze
een zodanige exploitatie ontwikkelen,
dat ze aan het eind van het jaar nog
bestaan. Eén ding is zeker: het
bestaan van de militaire tehuizen is
een defensiebelang en omdat het
een defensiebelang is, zal Defensie
daarvoor ook geld beschikbaar
blijven stellen. Het kan ook veel
minder, omdat de krijgsmacht
inkrimpt. In die krimpende organisa–
tie ontstond de vraag, waar
protestantse militaire tehuizen
zouden komen en waar militaire
tehuizen waarin twee organisaties
samengaan. Men moet daarbij zelf
maar uitmaken, of dit voldoende
garantie biedt voor de eigen
identiteit. Er is gezegd, er maar één
organisatie van te maken, maar ik
ben afhankelijk van het particulier
initiatief en van de wensen die
daarbij naar voren worden gebracht.

De heer Vos (PvdA): Dat zeg ik niet
alleen, dat zegt ook de meerderheid
van de Maatschappelijk raad voor de
krijgsmacht, zo heb ik begrepen. U
hecht veel waarde aan de eigen
identiteit, en dat doe ik ook. Als in de
praktijk blijkt - aan het eind van de
rit gaat het immers toch weer om de
centjes - dat vanwege het feit dat
men niet tot overeenstemming heeft
kunnen komen de humanisten en de
katholieken niet in staat zijn om
daarin verder een rol te spelen, wat
gaat u dan doen?

Staatssecretaris Frinking: Dat is tot
nog toe niet het geval.

De heer Vos (PvdA): Ik heb begrepen
dat het risico levensgroot aanwezig
is, en dus is het beter om ons daarop
van tevoren te beraden. Dat is veel
produktiever dan wanneer we het als
een soort natuurverschijnsel over
ons heen laten komen.

Staatssecretaris Frinking: Ik kan
zeggen: ik heb met u allen niets
meer te maken, u bent één organisa–
tie en u krijgt van mij één bedrag,
waarvoor de zaken moeten worden
geregeld. Een andere mogelijkheid is
dat ik te maken heb met een dialoog

Tweede Kamer Defensie
24 november 1993
TK29 29-2122



Frinking

die met de organisaties is ontwik–
keld, waarbij zij een aantal wensen
naar voren hebben gebracht. Die
wensen pasten in het subsidiebedrag
dat Defensie hiervoor beschikbaar
kan stellen en ook in de gedachten–
gang die ik vanuit de organisaties
heb gehoord. In feite loopt het
prima. Natuurlijk moeten zij zichzelf
overwinnen, want als het om geld
gaat moet je proberen, daar zo goed
mogelijk mee om te gaan. Wij stellen
vast wat het minimumaantal militaire
tehuizen zou moeten zijn en in welke
plaatsen deze moeten komen. Zij
gaan vervolgens na, waar zij het
liefst hun militaire tehuizen zouden
willen exploiteren. Dan is er
misschien een probleempje op één
of twee plaatsen, maar dat hoor ik
dan wel. Als ik daarbij een knoop
moet doorhakken, doe ik dat. Maar
tot nog toe loopt dit overleg zeer
goed. Ik heb begrip voor de
verschillende invalshoeken die men
daarbij kiest. Wie ben ik om daar een
algemeen geval - ik wil niet zeggen
"een grauwsluier" - van te willen
maken, waarbij men de eigen
identiteit gaat missen? Er moet nog
een definitieve afspraak met de
tehuizen worden gemaakt. Mijn
insteek is dat ze moeten blijven,
binnen de daarvoor beschikbaar
gestelde bedragen. Er is ook een
eigen verantwoordelijkheid van die
tehuizen om tot een sluitende
exploitatie te komen. Waar geen
kansen zijn, moet de zaak opnieuw
worden bekeken. Het mislukt niet;
daar sta ik borg voor.

Ik heb een aantal vragen bespro–
ken die zijn gesteld over de relatie
tussen Defensie en de Nederlandse
samenleving. Ik ben dankbaar dat de
leden van deze Kamer zo intensief de
rol van intermediair vervullen. Mede
dankzij hun frequente contacten met
de samenleving en met Defensie is
sprake van een levendige communi–
catie. Ik heb met waardering
vastgesteld dat zij ook bereid zijn,
moeilijke boodschappen uit te
dragen en begrip te vragen voor de
belangen van een goede defensie–
organisatie.

D

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): VoorziUer! Ik
dank de minister en de staatssecreta–
ris voor hun grondige antwoorden,
ook voor de stapel schriftelijke
antwoorden.

De minister spreekt van een
constructieve oppositie. Daarmee
heeft hij heel goed begrepen wat de
VVD heeft bedoeld als het gaat om
de controle op en de uitvoering van
het beleid dat wij met elkaar hebben
afgesproken. Ik sluit mij ook aan bij
wat de minister heeft gezegd over
militairen "overal en elders". Het is
buitengewoon belangrijk dat wij ons
realiseren, dat wij keer op keer
achter de maatregelen moeten staan
die wij nemen, want ze moeten door
mensen worden uitgevoerd.

Dan de conclusie en het debatje
over de VN. Ik steun de minister in
zijn pogingen tot op heden, maar
wat mij betreft gaat hij nog een
eindje verder. Die zes Nederlandse
officieren zijn buitengewoon nodig,
want er werd helemaal niet gepland
en gecoördineerd op één centrale
plaats. Misschien kan de minister
verder bekijken, of er criteria boven
water kunnen komen voor de
geoefendheid van de militairen die
worden ingezet. Wellicht kunnen er
criteria voor mobiliteit naar boven
komen. Er is zo'n gebrek aan
helikopters bij VN-operaties. Het lijkt
mij goed als de minister probeert om
die kwestie vanuit de VN met een
aantal gelijkgestemde landen, met
het krediet van Nederland, boven
tafel te krijgen, zonder mensen voor
het hoofd te stoten. Ik begrijp het
probleem in dezen.

Ik ben tevreden met de opmerking
van de minister, dat de extra
uitgaven van VN-organisaties niet
noodzakelijkerwijs allemaal op de
begroting van Defensie kunnen
drukken. Het is kabinetsbeleid. De
uitvoering ligt bij Defensie. Daarom
is het logisch dat er binnen het
kabinet over de fondsen wordt
gesproken.

Ik heb een beetje moeite met de
verplichtingenstop. De minister zegt
dat die nodig is om de begroting
sluitend te houden. Daar heb ik wel
begrip voor, maar wij zullen toch
heel voorzichtig moeten zijn met de
planning. Wat dat betreft, ben ik het
niet helemaal eens met de heer Vos.
De volstrekte verandering van de
landmacht brengt gigantische
problemen met zich. Je kunt niet
alles van tevoren plannen om dan
aan het eind van het jaar precies uit
te kunnen komen. Ik heb daar grote
zorgen over. Wij zullen dat heel
zorgvuldig blijven monitoren.

Dan de werving. In de antwoorden
staat terecht, dat de werving de
toekomst van de krijgsmacht in

belangrijke mate zal bepalen.
Vervolgens doet zich een aantal
onduidelijkheden voor, eerst in de
beantwoording van de schriftelijke
vragen, maar nu ook weer. In de
schriftelijke beantwoording van de
vragen 58 en 59 heeft de minister het
over die beroeps voor onbepaalde
tijd. Dat klopt zo ongeveer wel. Dan
spreekt hij over die beroeps voor
bepaalde tijd. Op dat punt lopen de
aantallen die wij nodig hebben en de
aantallen die wij werven redelijk
uiteen. Verder komt daar nog eens
een uitval van 21% bij. Als ik de
cijfers van de BBT'ers bekijk, de
beroeps voor bepaalde tijd, de
vervanging van de dienstplichtigen
dus, dan blijven wij redelijk achter
wat betreft de opgekomen mensen
en de wervingsbehoefte. Die 21%
valt dan ook nog eens uit. Dan
blijven wij met de werving toch echt
achter bij onze behoefte. Verder staat
in de schriftelijke beantwoording, dat
een en ander 10 mln. heeft gekost.
Wij moeten die werving dus nog
eens anders bekijken. In de krant
stond dat de luchtmacht 1500
mensen nodig had. Men ging
daarvoor naar de regionale
arbeidsbureaus om en nabij
Leeuwarden en daar zou men wel
eens zien hoe dat ging. Ik ben heel
benieuwd hoe dat loopt, alhoewel
het probleem daar minder groot is,
maar de houding op zichzelf vind ik
wel goed. Ik krijg wel graag nadere
informatie over de wervingsbehoefte,
over wat is opgekomen en of de
uitval erin is verwerkt.

Naar aanleiding van het BBT heeft
de minister gezegd dat tot 2005 wat
betreft de mobilisatie voor een deel
nog teruggevallen kan worden op
dienstplichtigen. Hij heeft verder
gezegd dat de BBT'ers alleen nog
opgeroepen worden in het geval van
mobilisatie. Maar wat verstaan wij
nu precies onder mobilisatie? Tijdens
de Golfoorlog was 40% van de daar
ingezette Amerikanen reservisten. In
feite was daar sprake van mobilisa–
tie. Welnu, wellicht is het goed dat
de minister nog eens nader schetst
wat mobilisatie nu precies inhoudt.
Als hij dat nu niet kan doen, lijkt het
mij goed dat daarop nader wordt
ingegaan in de studie over de
legervorming. Ik vind namelijk dat dit
punt juist voor het reservepersoneel
duideiijk moet zijn. Ik ben overigens
blij dat de minister heeft gezegd dat
er ten aanzien van de reservisten een
wettelijk kader komt. Dat is inder–
daad nodig.
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Van Heemskerck Pillis-Duvekot

Dan kom ik te spreken over de
internationale samenwerking. In dit
verband geldt: hoe meer, hoe beter.
Ook collega Vos heeft dat gezegd.
Dank voor zijn steun in dezen. Het
betreft hier overigens een weerbar–
stige materie. Ik dank de minister
voor zijn uitgebreide antwoord met
betrekking tot het begin van de
samenwerking tussen het Neder–
landse en het Duitse legerkorps.
Juist vanwege het verschil in
militaire cultuur, met name de
materieel-militaire cultuur, heb ik
gevraagd de Kamer hierover
periodiek op de hoogte te houden. Ik
heb daarop nog geen toezegging van
de minister gehoord. Ik ga ervan uit
dat hij begrijpt dat wij als Kamer
mee willen denken over zo'n
belangrijk onderwerp.

Naar aanleiding van de opmerking
van de minister over de vijfde
mobilisabele brigade neem ik aan
dat de desbetreffende 130 mln. per
jaar nog niet zijn verwerkt in de
plannen en dat dit pas zal gebeuren
bij het definitieve besluit, hoewel ik
dacht dat wij dat definitieve besluit
allang hadden genomen.

Wat betreft het derde parate
bataljon mariniers begrijp ik de
problemen die de minister schetst.
Laten wij er inhoudelijk nog eens
verder over praten, waarna wij
kunnen bezien of dit punt in het
komend voorjaar meegenomen kan
worden. Wel achten wij het van
belang dat alle vier varianten daarbij
aan de orde komen.

De studie inzake het leger–
vormingssysteem is buitengewoon
belangrijk en dient dan ook met
spoed verricht te worden. Het punt
van de Natres willen wij daarbij ook
graag betrokken zien.

Wij steunen de minister ten
aanzien van de discussie met zijn
collega-departementen. Het kan
natuurlijk niet dat wanneer wij met
een probleem zitten dat ons aller
probleem is en wij een beroep doen
op collega-ministeries, dergelijke
eisen gesteld worden. Het is altijd
beter om een salarissuppletie te
geven voor een bepaalde periode,
dan dat er iemand in de bijstand
geraakt.

Last but certainly not least, de
directie dienstplichtzaken Kerkrade.
Beide bewindslieden hebben gezegd
op dit punt hun best te zullen doen.
Als steuntje in de rug voor alle
activiteiten moet er de absolute
meerderheid in dit huis zijn voor het
vinden van een oplossing voor de

onevenredige functiebestands–
vermindering in het zuiden van
Limburg. Wij gaan ervan uit dat dit
punt heel zwaar meeweegt.

D

De heer De Graaf (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank beide
bewindslieden voor de veelal
duidelijke en concrete antwoorden
op de gestelde vragen. Die dank
geldt overigens ook voor de
schriftelijke antwoorden.

Allereerst wil ik nog iets zeggen
naar aanleiding van de reactie van
de minister op de motie-Van
Vlijmen/Koffeman ter zake van de
evaluatie van de Defensienota en de
rapportage over de Prioriteitennota.
In hoofdlijnen zijn de minister en ik
het op dit punt eens. Wij wachten
het resultaat af van het overleg dat
de minister zal voeren met zijn
collega van Buitenlandse Zaken. Het
standpunt van mijn fractie is
daarover voldoende duidelijk.

Dan de nazorg voor mensen die
terugkeren van allerhande vredeso–
peraties, soms grote, soms kleine. Is
het juist dat de minister overweegt
een deel van die nazorg uit te
besteden aan civiele organisaties?
Dat is wat mij betreft op zichzelf best
een begaanbare weg. De minister
zegt dat daarvoor nog een afspraak
tussen de krijgsmachtdelen nodig is.
Dat is prima, maar de minister blijft
wel verantwoordelijk. Ik zou de hele
nazorg in zijn aandacht willen
aanbevelen.

Ik dank de minister voor zijn
toezegging een notitie uit te brengen
over de permanente betrokkenheid
van de Kamer bij uitzendingen voor
vredesoperaties.

De minister heeft ook gesproken
over taakveld 1 van de krïjgsmacht–
onderdelen. Ik dank de minister voor
zijn standpunt daarover. Hij zegt dat
bij onverhoopte calamiteiten de
mogelijkheid bestaat onderdelen
terug te trekken. Dat is prima, maar
ook in vredestijd en als er geen
calamiteiten zijn, moet er voldoende
aandacht blijven voor taakveld 1.
Juist in deze periode van herstructu–
rering, met de nadruk op de
vredesoperaties, mag de aandacht en
de energie bij de leiding voor
taakveld 1 niet ondersneeuwen.

Ik accepteer graag wat de
staatssecretaris zegt over het
materieel van de zesde brigade. Hij
komt daarop terug in het mondeling
overleg over de afstoting in zijn

geheel. Namens mijn fractie
benadruk ik dat wij niet willen
spreken over een diep mobilisabele
zesde brigade. Wij praten uitsluitend
over "motteballen".

Ik ben niet helemaal tevreden over
de schriftelijke antwoorden op de
vragen over het onderhoud van de
Hercules C-130 en de samenwerking
met België. Het is een nogal vaag
antwoord en ik zou graag willen dat
de staatssecretaris daar in tweede
termijn op ingaat. Er wordt wel enige
vorm van samenwerking nage–
streefd, maar aangezien wij het
moeten doen met twee van
dergelijke vliegtuigen en zij er veel
meer hebben, lijkt dit mij een
uitgelezen punt om heel concreet te
bekijken.

De staatssecretaris refereerde aan
nogal wat zaken die met betrekking
tot de oefenterreinen aan de orde
zullen komen. Komen een groot
aantal van deze zaken, misschien
inclusief een partiële herziening van
het SMT, nog in deze kabinets–
periode aan de orde?

Met betrekking tot Kerkrade heb ik
vertrouwen in de inspanning die de
staatssecretaris zich zal getroosten. Ik
heb hier nog wel een concrete vraag
over. In de schriftelijke antwoorden
wordt gesteld dat de keuring van
jongens afgeschaft gaat worden,
zodra de opkomstplicht verdwijnt.
Blijft er dan nog wel een soort
registratiesysteem bestaan? Is daar
werkgelegenheid mee gemoeid en
waar zal die dan terechtkomen?

Over de PMT's wil ik nog het
volgende opmerken. Mijn fractie is
een tegenstander van het loslaten
van de identiteit. Collega Vos pleitte
zojuist voor één grijze massa, die
dan ook nog zou moeten worden
bevorderd door de overheid.

De heer Vos (PvdA): Om ieder
misverstand te voorkomen, wil ik
even zeggen dat ik dat niet heb
bepleit. Ik heb niet gezegd dat als
men niet onder drie verschillende
daken zit, men de eigen identiteit
niet overeind zou kunnen houden.

De heer De Graaf (CDA): Collega
Vos pleitte er heel concreet voor dat
de overheid ze onder één dak zou
moeten brengen.

De heer Vo» (PvdA): Waarom zou dat
niet kunnen?

De heer De Graaf (CDA): Wij zijn in
dit land al lang af van het idee van
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De Graaf

een maakbare samenleving. Ik vind
het volstrekt onbegrijpelijk dat de
heer Vos - dit punt is ook in zijn
partij al lang geen gemeen goed
meer - vindt dat overheid particu–
liere instanties met andere onder één
dak moet stoppen.

De heer Vos (PvdA): Ik weet wel dat
ik hier op iikdoorns ga staan, maar
dat het zoveel pijn zou doen, had ik
niet verwacht.

Het gaat mij om één vraag,
mijnheer De Graaf. Laat het even
blijven zoals het nu is. U hecht
zoveel waarde aan de eigen
identiteit, evenals ik. Maar wat zou
nu, op het moment dat zal blijken dat
humanisten en katholieke militaire
tehuizen niet meer te exploiteren zijn
in verband met ontwikkelingen
binnen de krijgsmacht die wij
allemaal erkennen, uw positie zijn in
de richting van het ministerie van
Defensie om ervoor te zorgen dat de
eigen identiteit voor iedereen
overeind blijft?

De heer De Graaf (CDA): Nogmaals,
ik vind het onjuist dat de overheid
zich met deze particuliere organisa–
ties gaat bemoeien, zeker daar waar
een organisatie de zaken financieel
goed op orde heeft. Alleen daarom al
zou ik het buitengewoon betreuren
dat de overheid ingrijpt met de kans
dat het daar ook nog slechter gaat.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Ik
vind dat wij op dit punt even
duidelijkheid moeten hebben. Je kan
nooit pleiten voor eigen identiteit in
een soort verscheidenheid binnen de
krijgsmacht, als je op deze manier
afscheid neemt van de discussie. Het
kan nooit zo zijn, zoals Henri Ford
vroeger zei: je kan bij mij iedere
kleur auto kopen, als hij maar zwart
is. Ik denk dat dit te gemakkelijk is.

De heer De Graaf (CDA): Voorzitter!
Ik heb in eerste termijn gezegd dat ik
het idee van de koepel, waar de
staatssecretaris zojuist over sprak,
toejuich, zeker daar waar het gaat
om de verdeling van de financiën.
Maar een pleiten om de twee
organisaties die er straks zullen zijn,
onder één dak te krijgen, werp ik
verre van mij.

Voorzitter! Ik sluit af. De beide
bewindslieden hebben ons gedu–
rende deze kabinetsperiode nogal
wat stukken toegezegd. Het zal vrij
veel inspanning kosten om deze
tijdig aan de Kamer te doen

toekomen, zodat er ook nog tijdig
een behandeling kan plaatsvinden. Ik
wens de bewindslieden bij dit vele
werk succes toe.

D

De heer Ter Veer (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor de uitvoerige beantwoording. Ik
heb behoefte aan het maken van een
aantal opmerkingen.

De eerste is dat ik een zekere
nuance aan wil brengen in de
woorden van de minister. De
minister Defensie zei namelijk zeer
stellig dat het een juiste beslissing is
geweest om de Prioriteitennota het
licht te doen zien, dat deze aangeno–
men is en dat de Kamer hier
kamerbreed een grote steun aan
heeft betuigd. Ik zeg dan: ja, dat is
vvaar, mits het werven lukt en mits
de financiële ruimte in de pas loopt
met de plannen die wij hebben
neergeschreven in deze nota. Ik ben
hier een beetje bezorgd over. De
minister was zo voorkomend om er
ook zelf nadrukkelijk op te wijzen dat
er eerst in het voorjaar een
algemene verplichtingenstop is
geweest en in het najaar nog eens
speciaal bij de Koninklijke landmacht.
Of wij hier nu spreken van een
overschrijding dan wel een tekort,
zou zeer snel kunnen leiden tot
semantiek, tot de vraag: doet de
naam ertoe? Maar juist het feit dat er
bij de KL sprake is van overschrijding
dan wel een tekort, geeft aan dat de
financiële ruimte wel eens niet in de
pas zou kunnen lopen met de
plannen die speciaal voor de KL zijn
opgeschreven, waar uiteraard de
omschakeling en dus de pijn die
wordt geleden, het grootst is.
Vandaar mijn oproep per interruptie
om de KL toch, zonder hem te
ontzien, met een zekere mildheid en
begrip tegemoet te treden. Want als
blijkt dat je te weinig financiële
middelen beschikbaar hebt gesteld,
is het onvermijdelijk dat je uiteinde–
lijk je plannen niet kunt realiseren,
zoals ze waren opgeschreven.
Vandaar ook mijn pleidooi om ons
een boedelomschrijving te doen
bezorgen, zodat we precies weten
hoe de vork in de steel zit. Anders
gezegd: mijn zorg is of er straks een
kast zal zijn, waarin een financieel lijk
blijkt te zitten of misschien nog
erger, een hele meubelwinkel met
financiële lijken in kasten. Wij
hebben al gezien dat er tussen de
derde dinsdag in september en de

dag van vandaag ten aanzien van de
zesde mobilisabele brigade een
nieuw standpunt is ingenomen. De
minister zegt dat de vijfde mobilisa–
bele brigade blijft, ook na 1998, maar
dat hij dit in 1994 opnieuw zal gaan
bezien. Verder zijn de plannen voor
de mijnenvegers herzien. Dat zijn
stuk voor stuk beslissingen die in de
richting gaan van de plannen beter
in de pas laten lopen met de krappe
financiële middelen. Dat geldt ook
voor het aantal wapens dat wij voor
de F-16 kopen. Heel spannend is de
vraag wat er met de aan te schaffen
gevechtshelikopters zal gebeuren.
Het feit dat elke keer zo wordt
benadrukt hoe noodzakelijk zij zijn,
kan een teken zijn dat er zorgen zijn
op dit punt.

Voorzitter! Er zijn van alle zijden
opmerkingen gemaakt over Kerkrade
en de afdeling dienstplichtzaken. Ik
heb in eerste termijn aangekondigd
te overwegen hierover een motie in
te dienen. Ik doe dat niet, omdat er
kamerbreed zo'n geweldig indrin–
gend beroep op de staatssecretaris is
gedaan om de inspannings–
verplichting na te komen. Maar wij
zullen op het vinkentouw blijven
zitten. Er moet rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat
de Kamer nog op dit punt terugkomt.

In eendrachtige samenwerking
met mijn collega van de WD kom ik
tot een afsluitende opmerking. Ik
vraag opheldering over het
volgende. De cijfers over het
afslanken van de centrale organisatie
die in de memorie van toelichting bij
de begroting worden gegeven, lijken
andere cijfers te zijn dan nu bij de
schriftelijke beantwoording zijn
gegeven. Deze vraag is misschien
technisch en niet a bout portant te
beantwoorden, maar wij zouden
hierover graag nadere informatie
willen.

Minister Tar Beak: Wij hebben een
nieuw overzicht gegeven in het
antwoord op de laatste vraag, dat u
vanochtend hebt gekregen.

De heer Ter Veer (D66): Dat zijn
andere cijfers dan in de memorie van
toelichting. Hoe sporen deze met
elkaar?

Minister Tar Beek: Wij melden in de
beantwoording van de vragen dat
het gaat om een gecorrigeerd
overzicht.

Mevrouw Van Heemskerck
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Ter Veer

Pillis Duvekot (VVD): Maar dan is
het logisch dat wij enige vorm van
uitleg krijgen.

De voorzitter: De minister vraagt
iets ter verduidelijking en hij zal
straks antwoorden. Als het dan niet
duidelijk is, heb ik een blauwgrijs
vermoeden dat u zich naar de
interruptiemicrofoon zult spoeden
om alsnog duidelijkheid te verkrij–
gen.

D

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Ik moet mij beperken
vanwege de tijd die ik gisteren heb
gebruikt. Ik heb een aantal concrete
vragen, maar ik wil allereerst de
beide bewindslieden hartelijk
dankzeggen voor de duidelijke en
alomvattende beantwoording van de
vragen. Deze heeft voor de tweede
termijn veel verheldering gebracht.

Verder is er sprake van enige
opluchting aan mijn kant. Ik heb
daarnet het kleine debatje tussen
mevrouw Van Heemskerck en de
minister gehoord. Het feit dat er
sprake was van een loyale opstelling
en een constructieve oppositie van
de zijde van mevrouw Van
Heemskerck heeft mij opgelucht. Op
13 oktober las ik in een interview in
Trouw dat zij het volgende oordeel
uitsprak over de minister: een
socialist op Defensie blijft discutabel,
zijn hart ligt er niet. Uit de bijdrage
van mevrouw Van Heemskerck heb ik
begrepen dat die journalist haar
absoluut verkeerd heeft begrepen, en
dat is heel goed.

Mevrouw Van Heemskerck
Pilüs Duvekot (WD): Als u spreekt
over een constructieve oppositie, lijkt
het mij goed om te verklaren wat ik
daarmee bedoel. Ik bedoel het zoals
de minister het heeft opgevat: wij
hebben aarzelingen, maar wij blijven
volgen, monitoren en informatie
uitwisselen. Dat heeft niets met het
artikel in Trouw te maken. Wat daar
stond, heb ik gezegd.

De heer Vos (PvdA): Er stond dat een
socialist op Defensie daar niet met
zijn hart zit en dat je daar niet op
kunt vertrouwen. Dat stond er. Dat
houdt u gewoon overeind, begrijp ik
nu. Waarom hebt u dat dan niet in
dit huis gezegd?

Mevrouw Van Heemskarck

Pillis Duvekot (WD): Staat dat niet
vertrouwen eronder?

De heer Vos (PvdA): Mevrouw, er
staat: een socialist op Defensie blijft
discutabel, zijn hart ligt er niet,
poneerde zij. Ik wil de volgende zin
ook nog wel even voorlezen: er was
geen generaal die haar tegensprak.
De auteurs zijn overigens historici.

Mijnheer de voorzitter! Over de
werving wil ik ook nog iets zeggen.
Er zijn presentaties geweest bij de
Defensieleergangen. Daar is kennis
genomen van de opvattingen van
een aantal mensen die duidelijkte
maken hebben met de werving. Zij
hebben gezien hoe het in Canada
gaat. Daar wordt in feite gezegd: join
the forces! Op het moment dat je
een algemeen beeld geeft, ben je
daarna in staat om met mensen te
praten over hun specifieke belang–
stelling. Dat werkt in Canada al heel
lang en heel succesvol. Het zou goed
zijn om niet opnieuw het wiel uit te
vinden, maar om te kijken of wij van
dat soort ervaringen iets kunnen
oppikken.

De minister heeft gesproken over
een geleidelijke instroom van 9000
mensen. Hij zegt dat dit wel voor
elkaar komt. Welke termijn staat
daarvoor? Op welk moment is de
stroom zodanig in beweging dat in–
en uitstroom elkaar in balans
houden? Wij moeten weten hoe wij
op langere termijn met de organisa–
tie moeten omgaan.

Minister Ter Beek: Kan de heer Vos
nog even uitleggen wat hij precies
bedoelt?

De heer Vos (PvdA): De minister
zegt: geleidelijk loopt de instroom op
tot 9000 mensen. Het woord
"geleidelijk" is redelijk relatief uit te
leggen. Allereerst wil ik graag weten:
wanneer komt men op dat niveau
terecht? Wij moeten ervoor zorgen
dat de instroom en de uitstroom
elkaar redelijk in evenwicht houden.
Wij moeten de organisatie op
langere termijn kunnen invullen en
kunnen plannen op basis van de
ingerichte nieuwe organisatie.
Wanneer zit de minister op dat punt
en op grond waarvan heeft hij de
zekerheid dat de instroom ook op dat
niveau blijft? Daar gaat het om.

Ik ben ontzettend blij met de
opmerking van de minister over de
taakspecialisatie, de taakintegratie en
de relaties met de Belgen en de
Duitsers. Ik heb gezegd: bottom-up.

Laten wij het dus zelf maar proberen
als anderen dat niet kunnen
verzinnen. Dat zal daar dan ook
gebeuren.

Ik kom te spreken over de
motie-Valk. De minister heeft een
advies van de MRK gevraagd. Dat is
op zichzelf goed. Maar wil je een
redelijk tempo aanhouden, dan moet
je er natuurlijk wel voor zorgen dat
dit advies er vrij snel ligt, zodat het
regeringsstandpunt ook op een niet
al te lange termijn aan ons kan
worden gepresenteerd. Als er vanaf
1995 een tekort aan vrijwillig
dienstplichtigen zou zijn, dan wordt
voorgesteld om degenen die uitstel
hebben gekregen voor 1995, alsnog
op te roepen. Het kan in het zicht van
de finish natuurlijk niet zo zijn dat
uitstel automatisch afstel wordt. Daar
ging het dictum van die motie ook
over.

Ik heb in eerste termijn een aantal
opmerkingen gemaakt over civiel
medegebruik. De staatssecretaris
reageert daar goed op. Je moet ten
aanzien van het complex in Ter Apel
overigens niet alleen praten over de
alternatieven in de richting van civiel
gebruik. Wij hebben immers nog
steeds een studie tegoed over de
luchtmobiele brigade. Bij een bezoek
aldaar is het mij opgevallen dat de
aanwezige loodsen in feite al
ingericht zijn voor het parkeren van
de helikopters. Dat zou dus een heel
interessante gedachte zijn.

Met betrekking tot de afstoting
heb ik over een vraag geen
duidelijkheid gekregen. Er worden
prijzen voor onroerend goed
genoemd. Ik heb gevraagd: wanneer
zou blijken dat je een interessant
investeringsproject met economische
uitstraling voor een bepaalde regio
hebt, op welke wijze kan er dan
gespeeld worden met de prijs die je
voor het onroerend goed moet
hebben? Eén ding staat voor mij
vast: wat je in het onroerend goed
steekt, kun je naderhand niet meer
investeren in economische activitei–
ten.

Ik sluit mij volstrekt aan bij de
woorden van de heer Ter Veer over
Kerkrade. Het is nu niet het moment
om te spreken over een motie. Het is
veel beter om eerst af te wachten
wat er wordt gedaan. Daarna kan de
Kamer haar eigen verantwoordelijk–
heid nemen.

Ik heb een antwoord op mijn
vraag over het Marineblad gemist.
Daarvoor wordt onder bepaalde
voorwaarden ƒ 75.000 subsidie

Tweede Kamer Defensie
24 november 1993
TK29 29-2126



Vos

gegeven. Ik heb gevraagd of die
voorwaarden duidelijk kunnen
worden gemaakt. Als het te maken
heeft met de informatiefunctie, is
mijn vraag: kunnen die anderen dat
dan ook doen?

Ik heb voorts gesproken over de
structurele psycho-sociale hulp. Ik
vind dat daarop onvoldoende is
gereageerd. De minister zegt
weliswaar dat men zijn uiterste best
zal doen. Het lijkt mij echter dat
Defensie daarvoor een eigen
verantwoordelijkheid moet blijven
dragen, ook bij de uitvoering. Anders
komen wij terecht bij het RIAGG. Dat
zou betekenen dat de sociale
consequenties van wat er bij
Defensie gebeurt, voor rekening van
de begroting van Volksgezondheid
komen. Dat kan nooit de bedoeling
zijn.

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Dank aan de
bewindsiieden voor de beantwoor–
ding. Ik heb met name nog een
aantal vragen ten aanzien van
schriftelijke antwoorden die ik heb
ontvangen.

Ik heb gevraagd om een wat
actiever beleid ten aanzien van
afstoting van materieel richting VN.
Het antwoord daarop is dat die
initiatieven er met name niet zijn
gekomen door de financiële
problemen waarin de VN verkeert.
Dat was echter niet zozeer mijn
opzet. Er kan toch ook afgestoten,
overgedragen en ter beschikking
gesteld worden aan de VN, zonder
dat dit gepaard gaat met geld? Ik
doel dus iets meer op gesloten
beurzen. Ik wil graag een reactie op
de vraag of dit internationaal niet
mogelijk is.

Ik heb vragen gesteld over de
F-16's. De minister was nogal
geruststellend in zijn antwoord. Hij
stelt dat zij inderdaad teruggetrokken
zijn, maar dat.zij binnen 48 uur weer
kunnen worden ingezet. In mijn
optiek hebben wij op het moment te
veel F-16's. Een van de redenen
waarom ik de terugtrekking van de
F-16's genoemd heb, is het simpele
feit dat ik denk dat de andere
partners er voldoende hebben.
Nederland hoeft in zijn uppie niet
alles te doen en wij kunnen dus
gewoon met minder toe. Daarom
dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat additionele
reducties van het aantal operationele
F-16's dat aan de NAVO ter
beschikking wordt gesteld, mogelijk
zijn;

van mening, dat als gevolg van
additionele reducties een lager aantal
F-16's in aanmerking kan komen
voor een "midlife update"-
programma;

constaterende, dat tijdens de "Deny
flight"-actie boven het voormalige
Joegoslavië gebleken is dat het
internationaal aanbod van F-16's
voor multilaterale operaties zeer
ruim is;

constaterende, dat Defensie steeds
meer met financiële problemen
kampt en dat additionele reducties
van het aantal F-16's de financiële
tekorten kunnen verkleinen;

verzoekt de regering op korte termijn
voorstellen aan de Kamer te doen
toekomen over mogelijk additionele
reducties van het aantal operationele
F-16's,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 15 (23400-X).

De heer Ter Veer (D66): Dit laat toch
onverlet dat de fractie van Groen
Links grote waardering heeft voor
het werk dat vanuit Villafranca wordt
gedaan om boven Joegoslavië het
vliegverbod te handhaven?

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Daar
heb ik inderdaad geen afbreuk aan
gedaan.

Tot slot kom ik toe aan mijn vraag
over de bodemsanering. Uit het
antwoord blijkt dat er rekening
gehouden is met de prijs en dat de
koper inderdaad minder betaalt,
omdat er een waardevermindering is
opgetreden. Er is echter geen enkele
garantie dat de koper op termijn of
op korte termijn overgaat tot
sanering van het betreffende terrein.

Daar moet dan weer de provincie op
aangesproken worden. Er is hier
sprake van het aanbieden van
vervuilde terreinen. De koper betaalt
minder, omdat hij de terreinen zal
moeten gaan reinigen. Waarom
wordt dat niet in het contract
opgenomen? Ik vind dit een beetje te
vaag. Dit is het afschuiven van het
probleem van de een naar de ander.
Daarom dien ik de volgende motie
in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij (incidentele)
verkoop van een verontreinigd
terrein de saneringsverplichting bij
de koper komt te liggen;

voorts constaterende, dat in het
verkoopcontract geen enkele termijn
voor de sanering wordt opgenomen;

van mening, dat hierdoor de kans
groot is dat uitgeweken wordt van
het streven om al die gevallen van
bodemverontreiniging voor het jaar
2000 te saneren;

verzoekt de regering in het verkoop–
contract een bepaling op te nemen
waarbij de koper zich verplicht te
saneren voor het jaar 2000,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 16 (23400-X).

Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
minister heeft niet gereageerd op
mijn vraag hoe het eigenlijk zit met
de bezuiniging in het PvdA-program.
Is hij het simpelweg vergeten of kan
hij het niet? Ik ben benieuwd hoe hij
dat straks gaat verdedigen. Ik hoor
dan ook graag een reactie.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Ook van mijn kant dank
aan het adres van de bewindslieden
en hun staf voor de antwoorden, met
name de schriftelijke antwoorden.

De minister heeft omstandig
uiteengezet dat hij onvoorwaardelijk
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Leerling

vasthoudt aan de uitvoering van de
Prioriteitennota. Toch is de minister
in problemen gekomen door extra
bezuinigingen. De genomen
maatregelen, die wij ook vandaag
hebben besproken, laten zich
verstaan, maar moeten wij niet
ronduit vaststellen dat de rek echt uit
de defensiebegroting is, dat wij nu
aan de categorie noodmaatregelen
zijn toegekomen en dat daardoor de
gevolgen zich zeker deels na deze
kabinetsperiode zullen doen
gevoelen?

Wat de kans op gedwongen
ontslagen betreft, vraag ik de
minister of mijn indruk - ook uit de
schriftelijke antwoorden - juist is dat
de kans daarop eerder is afgenomen
of afneemt dan toeneemt, nu de
uitvoering van de Prioriteitennota
steeds meer handen en voeten krijgt.

De staatssecretaris wil ik vragen of
de pijn van een mogelijke sluiting
van een NAVO-depot over diverse
depots kan worden verdeeld of dat
het per se dat ene depot moet zijn.

Tot slot moedig ik de staatssecre–
taris aan om vast te houden aan zijn
standpunt met betrekking tot de
militaire tehuizen. De overheid mag
het subsidie-instrument niet
misbruiken om samenwerking af te
dwingen.

D

Minister Ter Beek: Mijnheer de
voorzitter! Ik zal mijn best doen om
de concrete vragen en opmerkingen
ook zo concreet mogelijk te
beantwoorden.

Mevrouw Van Heemskerck vroeg
of het niet mogelijk is een begin te
maken met het aanleggen van
criteria voor geoefendheid van
VN-militairen. Ik ?ou daar wel voor
voelen, maar wijs erop dat het voor
de VN überhaupt al een probleem is
om voldoende aantallen militairen
binnen te krijgen.

Voorzitter: Wolters

Minister Ter Beek: Ik geef een heel
concreet voorbeeld. Het kost heel
veel moeite om 7500 man extra voor
Bosnië binnen te krijgen. Die zijn
nodig vanwege Veiligheidsraads–
resolutie 836. Dat leidt er bijvoor–
beeld toe, dat het eerste deel van
180 man van het toegezegde
Maleisische bataljon, nu aanwezig in
het gebied van Bihac, op dit moment
een aanvullende opleiding krijgt van
het Franse bataljon. De mate van

geoefendheid was onvoldoende om
onmiddellijk al in het gebied te
kunnen optreden. Desondanks
hebben de VN dankbaar gebruik
gemaakt van het aanbod van het
Maleisische bataljon.

Een ander punt is dat deze
bataljons niet altijd toereikend
uitgerust zijn. Een concreet voor–
beeld is het toegezegde Pakistaanse
bataljon. Dat zal "in de spullen
gestoken worden" door Duitsland.
Dat soort problemen doet zich voor.
Ik geef nog een concreet voorbeeld
hoe de materieeluitrusting per
bataljon kan verschülen. Het
Nederlandse mariniersbataljon in
Cambodja had zo'n 7000 ton
materieel bij zich, terwijl een aantal
andere bataljons - ik zal nu geen
namen noemen - 500 ton ter
beschikking hadden. Desalniettemin
verwelkomen de VN deze militairen.
Ik ben wel voor criteria, maar in de
praktijk zie ik het er nog niet zo gauw
van komen.

Mevrouw Van Heemskerck
Pilüs Duvekot (VVD): Ik deel
natuurlijk uw scepsis in dezen, maar
op het moment dat de geweldscurve
oploopt, is het voor onze mensen
essentiee! dat wij een vorm van
standaardopleiding om ons heen
hebben. Wij zijn het met elkaar eens
dat het nodig is; wij zijn het ook met
elkaar eens dat het buitengewoon
gevoelig is. Bij dezen laat ik het aan
de minister over of hij de wens kan
inpassen in een aantal reorganisaties
bij de VN.

Minister Ter Beek: Prima!
Mevrouw Van Heemskerck is mij

bijgevailen in mijn opvatting dat het
geen wet van Meden en Perzen is
dat additionele uitgaven vanwege
vredesoperaties automatisch voor
rekening van Defensie komen. Ik ben
haar dankbaar voor die steun.

Mevrouw Van Heemskerck vroeg
naar de cijfers van de werving. Dat
de wervingsbehoefte die geformu–
leerd is, groter is dan het aantal
daadwerkelijk opgeroepenen, komt
natuurlijk doordat er rekening mee
moet worden gehouden dat er
tijdens de opleiding afvallers zijn.
Daarom is de wervingsbehoefte
groter dan wat daadwerkelijk
opgeroepen wordt. Het aantal dat
opgeroepen wordt, is globaal
voldoende om aan de behoefte van
de krijgsmacht ter vervulling van de
functies te voldoen. Op die manier
moeten wij dat uit elkaar trekken.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Zit in het
gedeelte dat opkomt, de uitval van
ruim 20% of komt dat later? In dat
geval komen wij er helemaal niet uit.

Minister Ter Beek De uitval tijdens
de opleiding zit niet meer in het
aantal dat daadwerkelijk opgeroepen
wordt.

Ik wil eens een beetje royaal zijn.
Er is mij niet om gevraagd, maar
toch wil ik iets toezeggen. De heer
De Graaf zei al dat ik nogal wat
stukken heb toegezegd en wenste
mij er veel sterkte mee om deze op
tijd hier te krijgen. Ik zeg nog een
notitie toe, waar dus niet om
gevraagd is.

Er is hier terecht erg veel aandacht
aan het verloop van de werving
besteed. De werving is cruciaal voor
de omvorming naar de vrijwilligers–
krijgsmacht. Het verloop hiervan
werd door de heer Ter Veer bijna als
een ontbindende voorwaarde voor
zijn steun aan de Prioriteitennota
neergelegd. Ik kan mij heel goeci
voorstellen dat de Kamer in het
verdere traject van de uitvoering van
de Prioriteitennota de vinger aan de
pols wil houden op het punt van de
werving. Ik wil over een aantal
maanden, wanneer wij de wervings–
organisatie echt gestalte hebben
gegeven, de Kamer een notitie doen
toekomen met daarin een weergave
van het verloop van de wervingsin–
spanning. Dan kunnen wij er eens in
een mondeling overleg of zo apart
met elkaar over spreken. Ik heb er,
eerlijk gezegd, zelf ook behoefte aan
om dat te doen.

Mevrouw Van Heemskerck vroeg
wat er nu eigenlijk met mobilisatie
wordt bedoeld. Hier wordt mobilisa–
tie natuurlijk in de klassieke
betekenis gebruikt: je blaast je
krijgsmacht op tot het mobilisabele
bestand in het geval van een
grootschalig conflict. De precieze
verhouding tussen een en ander, ook
in de relatie met het reserve–
personeel, is een onderwerp dat
uitvoerig aan de orde komt in de
studie over de legervorming. Dit
vermoedde mevrouw Van
Heemskerck zelf al. Bij gelegenheid
spreken wij er met elkaar dus nader
over. Uiteraard houd ik de Kamer
graag op de hoogte van het verloop
van de besprekingen met onze
oosterburen over het Duits–
Nederlandse legerkorps.

Het is misschien goed dat ik voor
de vijfde mobilisabele brigade de
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Ter Beek

zaken nog even op een rijtje zet. Wij
hebben er in het najaar van 1992 al
met elkaar over gesproken. Er is ook
in internationaal verband, in de
NAVO, over gesproken. In januari is
de Prioriteitennota verschenen,
waarin al de wens van de regering
tot uitdrukking is gebracht om ook
na 1998 de vijfde mobilisabele
brigade in de sterkte te houden. Ik
heb ook toen al gezegd dat wij wel
met een paar praktische of organisa–
torische problemen zitten, vooral bij
de vulling van de brigade, in het
bijzonder van de kaderfuncties.
Daarvoor moet in de vredesorganisa–
tie ook een plek zijn. Ik heb al gezegd
dat wij daar een studie naar gaan
verrichten.

De deelstudie is inmiddels
afgerond en het is duidelijk
geworden dat het intact laten van de
politieke wens om de vijfde
mobilisabele brigade te handhaven,
zoals het er nu naar uitziet, organisa–
torisch mogelijk is. Ook is daaruit
gebleken dat het bedrag van zo'n 100
mln. voor de kosten van die brigade,
dat ik de Kamer bij de behandeling
van de Prioriteitennota heb
genoemd, hoger blijkt uit te vallen,
namelijk 130 mln. Ik heb dat al in de
brief van vorige week aangegeven.
Mijn politieke wil en bereidheid blijft
recht overeind, maar er zit toch het
systeem van legervorming aan vast
inclusief het financiële plaatje. Ik wil
dat meenemen in het geheel van de
studie over de legervorming die in
de loop van dit jaar wordt gedaan.
De concrete vraag of in de plancijfers
van de KL rekening is gehouden met
het aanhouden van de vijfde
mobilisabele brigade na 1998, kan ik
bevestigend beantwoorden.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Voorzitter!
Om bij mij misverstand te voorko–
men, nog even de volgende vraag.
Wij hebben afgesproken dat de vijfde
mobilisabele brigade deel uitmaakt
van de Prioriteitennota. Maar de
vraag hoe dat precies wordt
uitgewerkt en wat de cijfers zijn voor
het hele materiële deel, wordt toch in
het komende jaar opgenomen in de
studie over de legervorming,
waarmee de minister nu bezig is?

Minister Ter Beek: We zullen er dan
ongetwijfeld met elkaar over
spreken. Ik blijf echter staan achter
hetgeen ik in de Prioriteitennota heb
geformuleerd, namelijk dat de inzet
van de regering is en blijft om die

brigade te handhaven. We zijn die
verplichting ook internationaal
aangegaan.

Ik heb al het nodige gezegd over
het derde parate mariniersbataljon.
We zullen daar verder over spreken
nadat de studie die ik heb toegezegd,
verschijnt.

Ik kom nu bij de inbreng van de
heer De Graaf en de motie-Van
Vlijmen/Koffeman. Ik heb heel goed
begrepen wat de heer De Graaf
namens het CDA heeft gezegd over
het operationele deel van het dictum
betreffende de analyse en evaluatie
van de internationale veiligheids–
situatie. Ik zal uiteraard na overleg
met collega Kooijmans u daarover
nader informeren.

De heer De Graaf (CDA): Voorzitter!
Zou het mogelijk zijn dat de minister
het resultaat van dit overleg met zijn
collega vóór de stemming over de
begroting aan de Kamer meedeelt?

Minister Ter Beek: Vanavond zitten
collega Kooijmans en ik hier samen
voor de behandeling van het
NAVO-deel.

De heer De Graaf (CDA): Dat is dan
een prima gelegenheid.

Minister Ter Beek: De heer De Graaf
kan zich na een nadere afstemming
tussen de krijgsmachtdelen heel
goed voorstellen dat elementen van
de nazorg uitbesteed worden, maar
hij wil een bevestiging krijgen dat de
minister verantwoordelijk blijft. Ik
kan hem daar een positief antwoord
op geven, want deze minister zou dat
ook niet anders willen. Ik voel dit als
mijn speciale verantwoordelijkheid
jegens de mensen om wie het gaat
en die door de Nederlandse regering,
gesteund door het Nederlandse
parlement, met een speciale
verantwoordelijkheid voor de
minister van Defensie, daar naartoe
zijn gestuurd. Wij mogen hen zeker
niet vergeten vanaf het moment
waarop zij weer voet op Nederlandse
bodem hebben gezet. Ik zeg
nadrukkelijk dat dat niet mag
gebeuren.

De heer De Graaf heeft een
opmerking gemaakt over de twee
taken. Volgens mij zegt hij dat de
deelname aan vredesoperaties niet
ten koste mag gaan van de
voorbereiding op de algemene
verdedigingstaak. Dan zeg ik heel
nadrukkelijk dat de Nederlandse
krijgsmacht volledig voorbereid.

opgeleid, getraind en uitgerust zal
moeten zijn om beide taken aan te
kunnen.

Voorzitter! Ik heb net al de
opmerking van de heer Ter Veer over
de werving als voorwaarde voor zijn
instemming met de Prioriteitennota
genoemd. Hij heeft nog eens
gewezen op de financiële krapte. Ik
ontken niet dat ik best een ruimere
financiële jas zou willen hebben. Wie
niet? Maar ik houd vol dat het met
het huidige budget mogelijk is om de
Prioriteitennota integraal uit te
voeren. Her en der zullen er
herfaseringen en herschikkingen
moeten plaatsvinden of hebben ze al
plaatsgevonden. Dat is helemaal niet
zo buitengewoon. Laten wij dat een
beetje nuchter blijven bekijken. Ook
in jaren waarin de defensiebegroting
nog een groei te zien gaf, vonden er
van tijd tot tijd herfaseringen en
herschikkingen plaats. Dat zal ook nu
het punt zijn. De flexibiliteit is met
name in de eerstvolgende jaren
gering, maar blijft binnen de
grenzen. Wij moeten ook niet
vergeten dat de vrije ruimte na
verloop van tijd weer wat zal
toenemen, omdat verplichtingen dan
nog niet zijn aangegaan. Dan kun je
her en der een overloopverschijnsel
zien. Het is allemaal niks bijzonders.
Het laat onverlet dat er enige
spanning is. De flexibiliteit is gering,
maar de nota kan en zal uitgevoerd
worden. Ik voel dan ook helemaal
niks voor de boedelbeschrijving waar
de heer Ter Veer om vraagt. De
boedel beschrijven doe je bij een
sterfhuis met lijken in de kast en
dergelijke. Defensie is springlevend
en volop in beweging. Als het aan
mij ligt, dan zal die beweging erin
moeten blijven, ook na de verkiezin–
gen van volgend jaar, in dezelfde
richting.

Mevrouw Van Heemskerck
Pülis Duvekot (WD): Ik ben daar in
mijn eerste termijn heel kritisch over
geweest. Ik heb er ook vragen over
gesteld. De minister zegt dat het zo
kan: wij hebben de eerste jaren een
geweldige krapte, maar de
Prioriteitennota kan integraal
uitgevoerd worden. Dat houdt
natuurlijk wel in - dat is mijn vraag -
dat wij nu ophouden met extra te
bezuinigen op Defensie.

Minister Ter Beek: Extra; daar ben ik
het volstrekt mee eens.

Ik kom op de cijfers van de CO.
Mijn excuses, door een of andere
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Ter Beek

foute computerbesturing hebben wij
in de memorie van toelichting foute
percentages gemeld. Niet de cijfers
en de aantallen, maar de percenta–
ges waren fout. Dat heeft geleid tot
die nieuwe percentages, gecorri–
geerd overeenkomstig de werkelijk–
heid. Laten wij wel het schuurtje bij
het huisje houden. Het gaat erom dat
ook de CO zijn deel voor zijn
rekening neemt in de reductie–
operatie. De CO slankt voldoende en
volgens plan af.

De heer Vos heeft gevraagd
wanneer de instroom van de 9000 zal
plaatsvinden. Dat zal het geval zijn
aan het eind van de overgangspe–
riode, wanneer wij een volledige
vrijwilligerskrijgsmacht hebben. Hij
heeft in zeker opzicht gelijk, hoewel
het om steeds verschillende gevallen
gaat, dat er sprake is van communi–
cerende vaten: minder dienstplichti–
gen, meer vrijwilligers. Dat kun je
echter niet op een schaal van een
tegen een neerzetten. De nieuwe
krijgsmacht is gecompleteerd in
1998, wanneer er nul dienstplichtigen
worden opgeroepen.

Ik heb op 1 november jl. een
adviesaanvraag aan de MRK
gestuurd met het verzoek om mij
medio 1994 te rapporteren.

Wat de / 75.000 subsidie betreft,
krijg ik de volgende aantekening
aangereikt: nu niet te beantwoorden,
maar onze immer alerte directeur–
generaal economie en financiën zal
ernaar kijken. Dat vertrouwenwek–
kende wordt mij gemeld.

De heer Vos (PvdA): Daar heb ik ook
alle vertrouwen in!

Minister Ter Beek: Voorzitter! Het
mag duidelijk zijn dat ik de motie
over de F-16's van mevrouw Sipkes
krachtig moet ontraden. Bij de
behandeling van de Prioriteitennota
hebben wij gesproken over de
operationele sterkte van de
Koninklijke luchtmacht. Toen hebben
wij besloten dat twee squadrons
minder "unit equiped" aan NAVO
zullen worden aangeboden en dat
het dus gaat om 108. Dat wilde ik
maar zo laten. Onze aanwezigheid in
Villafranca heeft daarmee echt
helemaal niets te maken, behalve dat
misschien aangetoond is dat het
buitengewoon nuttig is om ook de
beschikking te hebben over
gevechtsvliegtuigen.

Mevrouw Sipkes wilde ook graag
weten wat ik vind van het PvdA–
verkiezingsprogramma. Ik vind dat

een heel goed program. Het is nog
een ontwerp-program, en dat geldt
dus ook voor de 900 mln. die in het
financiële staatje zijn opgenomen.
Daarover vroeg zij mijn oordeel. Dat
oordeel kan ik pas geven indien ik
weet hoe die 900 mln. gevonden
moet worden. Dat weet ik nog niet,
maar het is een heel goed program.

De heer Leerling sprak over
gedwongen ontslagen. Tot dusver is
het nog steeds gelukt om gedwon–
gen ontslagen te voorkomen. Tot op
de dag van vandaag was er nog niet
één. Vanaf 1991, Defensienota, tot
nu, 1994, geen gedwongen ontsiagen
vind ik geen geringe prestatie, maar
het is ons gelukt. Ik heb gewezen op
het feit dat het vanaf 1996, zo is de
inschatting, toch nog wel een slagje
moeilijker zal worden. Maar dat
betekent niet dat ik die voorspelling
onmiddellijk als uitkomst van beleid
wil aanvaarden, en daar mag men
mij ook aan houden. Nee, ik wil alles
uit de kast blijven halen om dat
aantal gedwongen ontslagen te
voorkomen.

De heer Leerling (RPF): Mijn vraag
in tweede termijn was misschien wat
cryptisch geformuleerd vanwege de
spreektijd. De minister horend en de
schriftelijke antwoorden lezend,
kreeg ik de indruk dat wij, nu wij
eenmaal op gang zijn en ook zicht
hebben op mogelijke herplaatsing
binnen de rijksdienst, wellicht minder
kans lopen dan wij gedacht hadden
op gedwongen ontslagen. Zit dat
lichtpuntje erin? Is dat een juiste
conclusie of is zij te voorbarig?

Minister Ter Beek: Ik ben in ieder
geval niet zonder hoop. Wij hebben
op dit gebied al heel veel gepres–
teerd. Waar het mij om gaat, is dat ik
mij niet wens neer te leggen bij de
onvermijdelijkheid van gedwongen
ontslagen op grote schaal. Als de
politiek, en ik voorop, dat zou doen,
dan is de politiek verkeerd bezig. Wij
hebben de plicht om echt alles uit de
kast te halen om gedwongen
ontslagen zoveel mogelijk te
voorkomen. Die inspannings–
verplichting ben ik ook jegens het
personeel aangegaan. Daar mag men
mij ook altijd aan houden.

D
Staatssecretaris Frinking: Voorzitter!
De discussie met de Tweede Kamer
over de herstructurering en de
toekomst van Defensie is duidelijk

gebaseerd op goede informatie over
en weer en ook op de vraag in
hoeverre die herstructurering, vol
van onzekerheden, kans van slagen
heeft. Ik weet dat de commissie bij
de luchtmobiele brigade op bezoek is
geweest. Ik was daar zelf ook. Het
elan van die eenheid om toekom–
stige taken op zich te nemen, is
verfrïssend. Dat zou evenwel ook
kunnen leiden tot de conclusie dat de
herstructurering krachtig wordt
aangepakt en verder ook grote
kansen op succes zal hebben. Als wij
vanuit de politiek, dus Kamer en
regering, deze uitstraling verder
zouden kunnen uitdragen, is dat voor
de krijgsmacht zelf natuurlijk van
groot belang. Ik heb uit de discussie
die wij gisteren en hedenmorgen
hebben gevoerd, in ieder geval
geproefd dat de krijgsmacht kan
rekenen op brede steun van regering
en parlement om die herstructure–
ring voort te zetten. We moeten
blijven nadenken over alle onvolko–
menheden en we moeten onze
fantasie blijven gebruiken om daar
waar knelpunten zijn tot goede
oplossingen te komen, maar het zal
de Kamer duidelijk zijn dat we
daarbij niet royaal met de geldbuidel
kunnen zwaaien. We zitten krap in
ons geld, niet alleen bij de overheid,
maar ook bij Defensie. Met andere
woorden: alle suggesties die extra
geld kosten, kunnen alleen maar
worden gedaan als daar tegenover
een suggestie wordt gedaan om
elders minder uit te geven. Ik blijf
erover nadenken, daar hoeft de
Kamer niet over te twijfelen, maar
dat moeten we samen doen. Vandaar
dat ik zeer content ben met dit debat,
omdat de Kamer daarvan blijk heeft
gegeven.

Ik zal niet veel meer zeggen over
het materieel van de zesde brigade,
omdat we daar later nog over komen
te spreken. Ik heb een paar elemen–
ten in dit probleem, dat waarachtig
niet eenvoudig is, genoemd. Het
klinkt zo logisch dat we het zouden
moeten gaan doen, maar mijn
grenzen worden in het algemeen
bepaald door de financiële middelen
die er zijn. Ik heb natuurlijk best
begrepen dat de heer De Graaf niet
heeft gesproken over een mobilisa–
bele brigade, maar over het opslaan
van het materieel. Laten we daar nog
maar eens naar kijken.

Wat het onderhoud van de
Hercules betreft, heeft de heer De
Graaf antwoord gekregen op zijn
vraag. Hij vindt dat we het met de
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Belgen moeten gaan doen. In het
antwoord op de vraag wordt
aangegeven dat we samen met de
Belgen kijken naar een onderhouds–
aanpak. Ik begrijp nu overigens dat
de heer De Graaf heeft gezegd dat
wij het nauwer met de Belgen
zouden moeten gaan doen, omdat zij
er zoveel meer hebben dan wij. Eén
ding is zeker: wij willen het zo
goedkoop en efficiënt mogelijk doen.
Met wie wij het doen kan me
eigenlijk niet zoveel schelen, als het
maar goed gaat. Of dat gebeurt
samen met de Belgen in NAVO–
verband, of met andere landen: het
moet zo efficiënt mogelijk. De Kamer
heeft pas geleden kunnen constate–
ren dat, als het gaat over contracten,
de KLM kans heeft gezien op een
zeer concurrerende markt dergelijke
contracten te verkrijgen voor de
DC-10's.

Over de oefenterreinen had de
heer De Graaf geconstateerd dat wij
tijdens deze kabinetsperiode
daarover tot een complete afronding
zouden kunnen komen. Hij heeft
daarbij de herziening van het
structuurschema Militaire terreinen
over het hoofd gezien. Daarover
zullen we in de eerste helft van 1996
praten. De partiële variant is nu in
voorbereiding. Wij wachten natuurlijk
vooral op de uitkomsten van de
MER-studie die daarvoor nog nodig
is. Wat mij betreft doen we het, maar
ik ben een beetje afhankelijk van de
toeleveranciers.

Aan Kerkrade hoeven we niet veel
woorden te besteden. We hebben
over en weer vastgesteld dat er
behoefte bestaat aan alternatieven. Ik
heb mijn terughoudendheid daarover
al laten doorklinken, omdat ik qua
mogelijkheden bijna uitgeput ben.
Maar ik blijf ermee bezig.

In de discussie over de militaire
tehuizen hebben we, lijkt mij, wat
langs elkaar heen gepraat. Ik ben er
zeker van de heer Vos de identiteits–
gebonden militaire tehuizen volop
erkent. We kunnen met betrekking
tot de organisatie waarmee je die
zaak aanpakt, constateren dat we
met het voorstel om er een
koepelorganisatie van te maken, die
voor een belangrijk deel door één
secretaris kan worden gevoerd en
die betrekking heeft op de vraag hoe
het geld dat beschikbaar wordt
gesteid, zal worden verdeeld,
uiteindelijk terechtkomen op twee
organisaties: één van algemene
tehuizen en één van protestants–
christelijke tehuizen. Ze regelen het

maar. Ze krijgen vanwege het belang
dat wij er zelf aan hechten een som
gelds. Als ze tehuizen gaan
organiseren die slecht te exploiteren
zijn, hebben ze pech, want meer geld
krijgen ze niet. Dan moeten ze dus
een andere keuze maken. Het gaat
overigens in goed overleg. De
situatie zag er een jaar geleden
tamelijk somber uit, maar nu is die
voor alle deelnemers eigenlijk zeer
attractief geworden.

De heer Leerling vroeg of wij de
pijn zouden kunnen verdelen over
alïe Amerikaanse opslagplaatsen. Die
kwestie heeft ook te maken met de
vraag wat de meest efficiënte
oplossing is. De Amerikanen zullen
dat overigens zelf uitmaken. Als je
het personeelsbestand evenredig
over een aantal van deze opslag–
plaatsen verlaagt, dan behoud je
echter wel een overhead per
opslagplaats. Ik neem aan dat de
Amerikanen vooral kijken naar de
kosten. Voor de afvloeiing van het
personeel geldt in ieder geval het
sociaal beleidskader. Er is echter nog
geen definitieve beslissing genomen.
Dat is een Amerikaanse zaak.

De heer De Graaf maakte nog een
opmerking over de vele stukken die
nog naar de Kamer zullen worden
gestuurd. De Kamer weet dat dit een
gevolg is van de herstructurering en
het feit dat wij een nieuwe krijgs–
macht op poten zetten. Ik ben
overigens zeer tevreden over de
manier waarop de Kamer op die
stukken reageert, want zo worden
beslissingen genomen. De Kamer
kiest vervolgens die onderwerpen die
zij wil bespreken. Als wij op deze
manier tot aan het kerstreces
doorgaan, dan zijn de meest
essentiële besluiten genomen. Men
weet hoe wij de krijgsmacht daarmee
motiveren en herstructureren.

De heer Vos merkte over Ter Apel
op, dat hij niet bedoelde dat het
civiel medegebruik daar zou moeten
gelden. Dat had ik ook niet in
gedachten. Civiel medegebruik heeft
vooral betrekking op vliegvelden, ook
op de werven, maar daar heb ik al
restricties op aangebracht. Wat
betreft De Kooy: Ik heb eens een
gesprek met iemand uit die
omgeving gehad over die kwestie,
maar daar heb ik verder niets meer
van gehoord. Ik moedig de mensen
van die kant dus nog eens aan om
die kwestie naar voren te brengen.

De heer Vos (PvdA): Dat krijgt u
tussen nu en veertien dagen.

Staatssecretaris Frinking: Dat is
prima. Ik wijs wel op de beperkingen
met betrekking tot de overschrijding
van de geluidsbelasting. Op
vliegbasis Twenthe hebben wij het
probleem van een vernielde baan
door te zware vliegtuigen.

De heer Vos (PvdA): Dat lossen wij
allemaal op.

Staatssecretaris Frinking: Zo gauw
wij wat weten, zullen wij een en
ander afwegen. De instelling is: als
er een mogelijkheid is, dan zullen wij
het doen. De regio zelf zal overigens
in het algemeen opdraaien voor de
kosten.

De heer Vos (PvdA): Dat is even iets
te simpel. In eerste en tweede
termijn heb ik al tegen de staatsse–
cretaris gezegd, sprekende over civiel
medegebruik, dat daarbij een aantal
zaken een rol speelt. Het gaat dan
om de acceptatiegraad, als het gaat
om de aanwezigheid van Defensie in
die regio, ook op langere termijn,
want die staat enigszins onder druk.
Tegelijkertijd, vanwege het feit dat de
activiteiten van Defensie teruglopen,
gaat het om een soort injectie in de
economische ontwikkeling van de
regio. Dan moet je op voorhand niet
zeggen: wij wonen hier wel samen,
maar er zit een muur tussen, dus u
zoekt het verder maar uit. Je moet
dan gaan praten over hoe je dat kunt
oplossen.

Staatssecretaris Frinking: Oaar ging
het mij niet om. Als de behoefte
wordt voorgelegd, wegen wij een en
ander af, maar tot nog toe heb ik
over de wijze van financieren geen
problemen gehad. Men snapt best,
als men in bepaalde regio's iets wil,
dat daarvoor een gemeenschappe–
lijke oplossing moet worden
gevonden. Laat mij eerst maar kijken
wat men wil. Dan komt de afweging
wel.

De heer Vos (PvdA): U krijgt binnen
veertien dagen een formeel
standpunt over die kwestie van De
Kooy.

Staatssecretaris Frinking: Toen ik
daar een keer was, heeft men mij dat
ook beloofd, maar ik heb er
sindsdien niets meer van gehoord.

De heer Vos (PvdA): Het komt eraan.

Staatssecretaris Frinking: Goed.
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De heer Vos (PvdA): Ook over
Twenthe vinden op dit moment
berekeningen plaats. Wij hebben
inmiddels van elkaar begrepen dat
daarover te praten valt.

Staatssecretaris Frinking: Ja.

De heer Vos (PvdA): Goed, dat is nu
een concreet voorbeeld. Een aantal
mensen hebben gezegd dat de basis
Twenthe eigenlijk weg moet, vooral
nadat er een aantal calamiteiten zijn
geweest. Bij de bespreking van de
Defensienota en de Prioriteitennota
hebben wij hier met elkaar al gezegd,
dat als er sprake is van civiel
medegebruik wij in staat moeten zijn
met elkaar iets op te bouwen wat
ook van belang is voor zo'n regio. Ik
vind dat dat ook een belang van
Defensie is.

Staatssecretaris Frinking: Ja, maar u
heeft van mij ook gehoord dat het
natuurlijk moet liggen binnen de
grenzen van de operationele
mogeliikheden. Wij moeten het ook
kunnen inpassen in het gebruik van
de vliegvelden. Maar dat snapt
iedereen.

Het civiel medegebruik van Ter
Apel was eigenlijk niet het punt. Het
ging om de vraag of Ter Apel zou
kunnen worden benut als uit de
uitplaatsingsstudie zou blijken dat de
luchtmobiele brigade naar het
noorden zou verhuizen. Zoals
bekend, komt die studie er aan. Al
eerder is aan de orde geweest dat
het een flinke tijd zal vragen om die
tot uitvoering te brengen, zo wij het
geld er al voor hebben.

Op de vraag of wij mobilisatie–
opslagplaatsen nodig hebben, moet
ik hetzelfde antwoord geven dat ik al
eerder heb gegeven, namelijk dat bij
een krimpende organisatie wij eerder
mobilisatiecomplexen overhouden
dan dat wij die nieuw gaan inrichten.

De heer Vos (PvdA): Dat was ook
niet mijn vraag, maar die van de
heer De Graaf. Ik had het erover dat
ik tijdens een bezoek aan Ter Apel
had gemerkt dat wanneer de hallen
verbouwd zijn, ze geschikt gemaakt
zijn voor het parkeren van helikop–
ters. Dat is de reden waarom ik mij
afvroeg waarom wij weer het wiel
zouden moeten uitvinden. Als blijkt
dat een aantal van dat soort zaken
samenkomt, lijkt het mij goed om te
proberen dat bij het onderzoek te
betrekken.

Staatssecretaris Frinking: Natuurlijk
betrekken wij dat erbij. Alleen, het
plaatsen van helikopters in een
vrijkomende opslagplaats zonder dat
wij weten hoe wij voor het overige
met de vliegveldbezetting omgaan, is
een beetje onpraktisch. De Ameri–
kaanse opslagplaatsen vormen
overigens maar één elementje wat
betreft het vrijkomen van mogelijkhe–
den.

De heer Vos (PvdA): Wij behoeven er
vandaag ook nog niet over te
besiissen. Het gaat mij erom dat
Gilze-Rijen en de Ginkelse Heide
verder van elkaar af liggen dan Ter
Apel en oost-Groningen. Als wij toch
praten over uitplaatsing, is het dus
dubbel interessant om dat erbij te
betrekken.

Staatssecretaris Frinking: Goed, dat
is begrepen.

Met betrekking tot het afstoten van
onroerend goed hebben wij in de
schriftelijke beantwoording al een en
ander gezegd. Ik wil nog wel
opmerken dat het afstotingsbeleid
van Defensie niet neerkomt op het
zomaar weggeven. Het betreft
kapitaalgoederen waarin veel is
geïnvesteerd. ik kan niet akkoord
gaan met de gedachte dat ik een
voormalig vliegveld zou moeten
afstoten è raison van ƒ 5 per
vierkante meter, omdat Defensie toch
de boel sluit en omdat anderen de
grond hard nodig hebben. Die
suggestie om de grond dan maar
weg te geven - mevrouw Sipkes
suggereert ook zoiets in de richting
van de VN - gaat volledig voorbij
aan het feit dat Defensie ferm van
plan is om dit soort zaken uitsluitend
tegen marktwaarde te verkopen.

De heer Vos (PvdA): Ik denk dat u
daarmee toch met een probleempje
komt te zitten. Dat je de grond niet
voor / 5 per vierkante meter weg
moet doen, snap ik ook. Maar leg het
in vredesnaam ook niet voor
ƒ 200 per vierkante meter in de
aanbieding, want dan beloof ik u één
ding: dan zullen uw achterkleinkinde–
ren nog meemaken dat die staatsse–
cretaris in het bezit is van een
vliegveld dat hij aan de straatstenen
niet kwijt kan. Wat je dan inmiddels
aan rente kwijt bent, is veel meer,
hoor. Er zijn nu bijvoorbeeld zeven
kazernes in de aanbieding. Als een
gemeente zegt in staat te zijn om op
een voormalig kazerneterrein een
bedrijfsverzamelgebouw op te zetten

waarin 42 bedrijven onder zijn
gebracht, dan kan dat een giganti–
sche injectie betekenen voor de
regionale economie. Als je dan tot
het eind van de rit vasthoudt aan je
maximale prijs, dan maak je
dergelijke ontwikkelingen bijna
onmogelijk. En daar hebben wij met
z'n allen ook een verantwoordelijk
voor. Dat bedoel ik.

Staatssecretaris Frinking: Daar ben
ik het wel mee eens, maar je kunt je
ook afvragen of Defensie de sociale
woningbouw zou moeten gaan
subsidiëren. Daar is Defensie dus
niet voor.

De heer Vos (PvdA): Het omgekeerde
heb ik zojuist ook aan de orde
gesteld. Op het moment dat er wordt
gesproken over psychische nazorg
van militairen bij uitzending, moet je
de zaak ook niet naar volksgezond–
heid toeschuiven. Dit soort zaken zal
altijd wel eens voorkomen in
bepaalde situaties. Daar moet niet zo
moeilijk over worden gedaan. Ik vind
ook niet dat Defensie als een soort
melkkoe zou moeten fungeren. Er
wordt echter een bepaalde economi
sche activiteit gestopt en dan moet
worden geprobeerd om daar iets
anders voor te creëren. Er moet dan
ook ruimte zijn om te kijken hoe dat
op een behoorlijke manier kan
worden opgelost.

Staatssecretaris Frinking: Het moet
zeker worden opgelost.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
heb niet gezegd dat Defensie
kazernes moet weggeven. Ik heb
alleen gesproken over het overbo–
dige materieel. Als dat hier toch
maar staat en niemand er iets mee
doet, terwijl partners bij VN-operaties
klagen over gebrek aan materieel,
dan zou het daar in depot kunnen
worden gedaan, zodat het in ieder
geval wordt gebruikt.

Staatssecretaris Frinking: Ik weet
niet goed waar mevrouw Sipkes dat
depot ziet staan. De VN heeft
namelijk geen depots. Al die
suggesties zijn prima, als daaraan
wordt toegevoegd dat het een
kwestie is van vraag en aanbod en
van het afwegen van belangen voor
Defensie. Men kan in die krappe
financiële positie niet net doen alsof
men Sinterklaas is. Dat betekent dat
wij vanuit Defensie zeer zakelijk met
al deze af te stoten zaken om zullen
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moeten blijven gaan, want wij
verkeren niet in een positie dat wij
royaal om kunnen springen met ons
materieel.

In de motie van mevrouw Sipkes
wordt wel een aardige gedachte op
tafel gelegd, maar ze is niet zo erg
werkbaar. In de motie wordt de
regering verzocht om in contracten
voor verkoop van grond op te nemen
dat voor 2000 de bodemverontreini–
ging moet zijn gesaneerd. De
afstoting van middelen is een taak
van de Dienst der domeinen.
Defensie bepaalt dus niet hoe het
contract wordt opgemaakt. De Dienst
der domeinen verstrekt nooit
schone-grondverklaringen. In de Wet
op de bodemsanering wordt de
aansprakelijkheid geregeld. Dat
betekent dat er een verhaal is op de
vervuiler. Als Defensie gronden gaat
verkopen, zal zij direct en open
verklaren dat bepaalde saneringen
nodig zijn en als dat nodig is wordt
de prijs aangepast. Defensie krijgt
dan gewoon minder voor de grond,
omdat de sanering nog moet
plaatsvinden. Degene die daar dan
op in moet springen is de provincie
en niet Defensie of de Dienst der
domeinen. De motie kan dus niet
door Defensie worden uitgevoerd.
Daarom ontraad ik haar aanvaarding.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
staatssecretaris houdt een ingewik–
keld verhaal over iets heel simpels.
Een deel van het principe dat de
vervuiler betaalt, wordt door
Defensie gehandhaafd, want het
wordt in mindering gebracht op de
prijs. Defensie moet dan zakelijk zijn
en zeggen: daar betaal ik voor en
dan wil ik ook dat het uitgevoerd
wordt. Dat wordt in de motie
gevraagd. De staatssecretaris schuift
het nu van de ene naar de andere
dienst en zegt dat er niemand
verantwoordelijk is. Als ik de koper
was, wist ik het wel. Dan kreeg ik
voor een prikkie een stuk grond,
terwijl niet vastligt wanneer het
schoongemaakt moet worden.
Daarom zou moeten worden
opgenomen in het contract dat men
het goedkoper krijgt, maar dat men
dan ook moet zorgen dat het op een
bepaalde termijn wordt schoonge–
maakt.

Staatssecretaris Frinking: Dat is
echter geen aangelegenheid voor
Defensie. Het is de nieuwe taak van
de provincie om dat te controleren
en de nieuwe eigenaar daaraan te

houden. De systematiek in de motie
is dus niet goed.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): U
zegt dat het de nieuwe taak van de
provincie is om hierop te letten. Het
lijkt mij logisch dat, als de grond dan
overgedragen is met de verplichting
deze inderdaad schoon te maken, de
provincie erop toeziet dat dit ook
gebeurt. Maar waar is de verplichting
voor een koper om grond schoon te
maken die hij goedkoper heeft
gekocht?

Staatssecretaris Frinking: De
provincie zal eisen stellen ten
aanzien van de mate waarin de
verontreiniging in het gebied moet
worden aangepakt. Ik begrijp het
probleem eerlijk gezegd niet. Of
Defensie maakt de grond schoon en
verkoopt schone grond. Of de
nieuwe eigenaar krijgt de grond
tegen een lagere prijs, omdat hij nog
de verplichting heeft om de grond te
reinigen.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Er
wordt gesteld dat Defensie in kaart
brengt hoe de grond verontreinigd is
en wat het precies kost om deze
schoon te maken. Waarom zegt u nu
ineens: de provincie?

Staatssecretaris Frinking: Omdat
Defensie dan geen eigenaar meer is.

De heer De Graaf (CDA): Is de
staatssecretaris niet met mij van
mening dat dit veeleer publiekrechte–
lijk moet worden afgedwongen dan
privaatrechtelijk in zo'n contract, met
alle mogelijkheden van sanctie–
maatregelen van de vorige privaat–
rechtelijke eigenaar, in dit geval de
Staat?

Staatssecretaris Frinking: Waarom
zou ik iets anders zeggen dan "ja"?
De heer De Graaf weet er meer van
dan ik.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Vanavond begint de
Kamer met de behandeling van het
deel NAVO van de begrotingen van
Defensie en Buitenlandse Zaken. Na
afloop hiervan zal geconcludeerd
worden omtrent het tijdstip van de
stemmingen, onder meer voor wat
betreft de moties die vanmorgen zijn
ingediend.

De vergadering wordt van 13.25 uur
tot 14.05 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

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.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid Rempt-Halmmans
de Jongh aan de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
en de staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, over de
affaire rond Nutricia.

D

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Voorzitter! Het
zwartepieten rond de Nutricia-affaire
schreeuwt om opheldering. De brief
van de staatssecretaris van WVC laat
nog wat vragen open.

1. Kan Nutricia er in principe van
uitgaan dat door de Rijksdienst voor
de keuring van vee en vlees (RVV)
gekeurd en gecertificeerd vlees als
grondstof voor babyvoeding van
vreemde smetten vrij is?

2. Zo ja, is het dan niet merkwaar–
dig dat de andere rijksdienst, de
Keuringsdienst van waren, deze
babyvoeding afkeurt, omdat zij via
het verwerkte vlees te veel resten
van desinfecteringsmiddelen bevat?

3. Begreep Nutricia na de eerste
waarschuwing, in juni jongstleden,
dat het bedrijf bij de volgende
overtreding Ólvarit van de markt zou
moeten halen?

4. Waarom werd de RVV niet
gevraagd, vleesleveranciers op te
kwistig gebruik van desinfecterings–
middelen te controleren?

5. Op welk wetenschappelijk
onderzoek is het maximum
gebaseerd dat babyvoeding aan
eventuele resten van desinfecterings–
middelen mag bevatten?

6. Wat zijn precies de gevolgen
voor de gezondheid van baby's bij
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normaal gebruik van Olvarit, indien
dit maximum wordt overschreden?

7. Indien de nadelige gevolgen
voor de gezondheid gering zijn,
wordt er dan een afweging gemaakt
tussen de aard van de overtreding en
de paniek die bij de ouders van
kleuters kan uitbreken, als baby–
voedsel moet worden teruggeno–
men?

De voorzitter: De beide staatssecre–
tarissen hebben gezamenlijk
maximaal vijf minuten voor het
antwoord.

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter! In
onze onderlinge taakverdeling zal ik
vraag 1 voor mijn rekening nemen.
De andere vragen worden door
collega Simons beantwoord.

De vraag van mevrouw Rempt of
Nutricia in principe kan rekenen op
smetvrij vlees, als het eenmaal is
gekeurd, kan ik als volgt beantwoor–
den. De RVV is verantwoordelijk voor
de keuring van vlees voor en na de
slacht. Indien de RVV vlees goed–
keurt, is het dus vrij voor de handel.
In dat geval kan verdere verwerking,
bijvoorbeeld in een uitsnijderij, zoals
in het onderhavige geval, plaatsvin–
den. De uitsnijderijen worden
dagelijks door de RW gecontroleerd
aan de hand van een checklist,
waarbij wordt nagegaan of is

voldaan aan de eisen wat betreft de
hygiëne en de werkwijze. Als er geen
tekortkomingen zijn geconstateerd,
kan het vlees vrij worden gegeven
voor waar het naartoe gaat,
eventueel met certificaten. Ik kan
geen mededelingen doen over dit
concrete geval, omdat op dit
ogenblik nog een justitieel onderzoek
gaande is.

D

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Na het verschijnen van de nodige
publikaties op het terrein van al of
niet samenwerkende diensten heb ik
aanstonds, in het belang van de zaak
zelf, via de directeur-generaal
volksgezondheid een onderzoek
gelast naar het precieze verloop van
de gebeurtenissen vanaf juni tot
medio november. Dat rapport is met
een begeleidende brief en een
bestuurlijk commentaar van mijn
kant hedenochtend bij de Kamer
bezorgd. Het geeft, hoop ik, een
goed beeld van het feitelijke verloop
van de gebeurtenissen in de
aangegeven periode en mijn
beoordeling daarvan. Ik zal bij de
beantwoording van de vragen een
enkele keer verwijzen naar het
rapport en de begeleidende brief,
omdat die op veel punten ingaan.

Vraag 2 luidt: is het niet merkwaar–
dig dat de andere rijksdienst de
babyvoeding afkeurt omdat die via

het verwerkte vlees te veel resten
van desinfecteringsmiddelen bevat?
Voor het antwoord op die vraag
verwijs ik naar het rapport. De kern
is eigenlijk als volgt: in retrospectief
opzicht is het natuurlijk altijd
makkelijk om vast te stelien waar het
probleem in heeft gezeten. Er is
sprake van een veelheid van
variabelen. Het rapport laat zien dat
men pas in de laatste fase met
grotere zekerheid kon aangeven waar
ongeveer het probleem zou zitten.

Vraag 3 luidt: begreep Nutricia na
de eerste waarschuwing in juni dat
het bedrijf bij de volgende overtre–
ding het desbetreffende produkt van
de markt zou moeten halen? Nutricia
heeft na de constatering van de IGB
in juni een proces-verbaal gekregen.
De zaak werd toen beschouwd als
een incident. Nutricia zegde toe, de
noodzakelijke maatregel te nemen
om herhaling te voorkomen. De
waarschuwing waar mevrouw Rempt
op doelde, is derhalve niet aan de
orde geweest.

Vraag 4 luidt: waarom werd de
RVV niet gevraagd, vleesleveranties
op een te kwistig gebruik van
desinfecteringsmiddelen te controle–
ren? Zoals uit het door mij aange–
haalde rapport blijkt, heeft de IGB
gedurende die hele periode haar
aandacht vooral gericht op de
verontreiniging van de peuter–
voeding in de vorm waarin deze aan
de consument werd aangeboden. Het
is, blijkens het rapport, lange tijd
absoluut onduidelijk geweest wat de
verklarende factoren waren van de
verontreiniging, voor zover daar
overigens nu al met grote stelligheid
iets over te beweren zou zijn. Ik stel
ook vast in mijn bestuurlijk commen–
taar dat de IGB in het belang van de
consumentenveiligheid in die hele
periode correct heeft gehandeld. Ik
voeg hieraan toe, zonder iemand
daarvan de schuld te geven, dat in
de laatste fase de communicatie
tussen de desbetreffende rijksdien–
sten effectiever en beter had kunnen
zijn.

Ik maak er overigens in de
begeleidende brief geen geheim van
dat de kwestie Olvarit-Nutricia
nadrukkelijk moet worden onder–
scheiden van de algemene discussie
inzake een zekere herstructurering
van de betrokken diensten. Die
discussie is nuttig en nodig. Op dat
punt ligt er een kabinetsvoorstel bij
de Kamer. Ik verwijs hierbij naar de
opvattingen die daarover in de
publiciteit zijn gebracht door de
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voorzitter van een produktschap en
andere achtenswaardige medebur–
gers die zich een oordeel over deze
materie vormen.

Er ligt een verantwoordelijkheid bij
het bedrijfsleven en een verantwoor–
delijkheid bij de overheid. Ik maak er
overigens in de brief melding van
dat het op zichzelf zinnig zou kunnen
zijn om zo'n casus te belichten tegen
de achtergrond van de huidige
verantwoordelijkheidsverhoudingen
en de door het kabinet bepleite
verantwoordelijkheidsverhoudingen.
Maar voor de beoordeling van de
overtreding hier is de
herstructureringsdiscussie naar mijn
oordeel irrelevant.

Vraag 5 gaat over het wetenschap–
pelijk onderzoek. !k wil twee
kanttekeningen maken. Het is
natuurlijk essentieel dat er een norm
gesteld is die, naar later bleek, niet
incidenteel maar op meer systemati–
sche wijze werd overtreden.
Vervolgens is de vraag van belang:
wat gaat er schuil achter die norm?
De norm voor de desinfecteringsmid–
delen is vastgesteld in de residu–
beschikking onder de
Bestrijdingsmiddelenwet. Die eis
bestaat al circa vijftien jaar. De
residulimiet van 1 mg per kg produkt
geldt voor alle voeding. Er is geen
specifieke limiet voor babyvoeding.
De limiet is in belangrijke mate
gebaseerd op beschikbaar kortdu–
rend toxicologisch onderzoek. Voor
de verdere technische details verwijs
ik naar het vanochtend aangeboden
rapport.

Vraag 6 luidt: wat zijn precies de
gevolgen voor de gezondheid van
baby's bij normaal gebruik van
Olvarit indien dit maximum wordt
overschreden? Het departement
heeft na de publiciteit, eigenlijk
aanstonds, aangegeven dat de kans
op aantoonbare gezondheidsschade
gering moet worden geacht. Toch
moet de grootste voorzichtigheid
worden betracht, omdat overschrij–
ding van de wettelijke beschermings–
norm zowel serieus als - dat is hier
van groot gewicht - stelselmatig
piaatsvond. Daarnaast is er de
bijzondere omstandigheid dat het
hier om voeding ging en gaat voor
kleine kinderen. Op basis van recente
informatie met betrekking tot het
afbraakprodukt van chloramine-T,
namelijk het bekende produkt p-TSA,
blijkt dat bij een kortdurend
onderzoek met een rat, bij 120 mg
per kg lichaamsgewicht, een
verdikking van de blaaswand en

andere verschijnselen kunnen
worden gevonden. Met andere
woorden, kijkend naar de onderbou–
wing van die norm is er alle reden
om waar een systematische
overtreding plaatsvindt, vast te
stellen dat het risico op gezondheids–
schade, zeker bij jonge kinderen, aan
de orde zou kunnen zijn.

De voorzitter: Wilt u op de tijd
letten?

Staatssecretaris Simons: Zeker!
Ik kom toe aan de laatste vraag. Er

wordt altijd een afweging gemaakt of
de risico's voor de gezondheid zo
substantieel zijn dat een optreden
noodzakelijk is. Zie ook, blijkens het
rapport, de lange periode waarin het
bedrijf, en terecht, alle ruimte en
kans gekregen heeft om te zien waar
de oorzaken lagen en om het
probleem op te sporen en te
verhelpen. In dit geval werd medio
november vastgesteld dat het om
een wezenlijke en stelselmatige
overschrijding ging van een
vastgelegde norm voor een stof die -
ik zeg het maar in alle simpelheid -
op zichzelf niet in een voedingsmid–
del thuishoort.

D

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Mijnheer de voorzitter!
Het antwoord van staatssecretaris
Gabor is van fundamenteel belang.
Hij heeft gesteld dat afnemers in
principe moeten kunnen vertrouwen
op vlees dat van vreemde smetten
vrij is. De Keuringsdienst van waren
tilt echter nogal zwaar aan restanten
van ontsmettingsmiddelen in
babyvoeding. De RVV concentreert
zich nogal op de hygiëne in
vleesverwerkende bedrijven. Het zou
dus ontzettend goed zijn geweest als
de Keuringsdienst van waren toch de
RVV had gewaarschuwd. De
kennelijk niet goede controle door de
RVV heeft immers grote gevolgen
voor de ouders van kinderen die
kindervoeding gebruiken en ook voor
het bedrijf waar wij mee te maken
hebben. Men had dus moeten
waarschuwen en het is niet zo dat
"het goed zou zijn geweest" om te
waarschuwen.

In het rapport is niet onomstotelijk
aangegeven dat er een acuut gevaar
zou zijn geweest voor de volksge–
zondheid. Het blijkt dat de marge die
men mag hanteren zelfs niet is
overschreden. De vraag is dus.

opnieuw gesteld aan de staatssecre–
taris van Volksgezondheid, of het
risico inderdaad zo substantieel was
dat men met name de ouders zo
ongerust heeft moeten maken.

D

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Ik denk dat de aan mij
gestelde vragen betrekkelijk snel
beantwoord kunnen worden.

Ik heb in de begeleidende brief bij
het rapport, dat dus een onderzoek
bevat over het optreden van de IGB
in de periode van medio juni tot
medio november, nadrukkelijk
aangegeven dat in de laatste fase
voor het bekend worden van dit
probleem en in de actie die toen
door de IGB is ondernomen - laat ik
daar maar niet al te diplomatiek over
spreken - de communicatie tussen
de verschillende overheidsdiensten
effectiever had gekund, zonder daar
mijnerzijds een oordeel aan te
verbinden over wie de ander op welk
moment beter had kunnen informe–
ren.

Dat brengt mij op het algemenere
thema van het mede door dit kabinet
beoogde belang dat gehecht moet
worden aan de verbetering van de
samenwerkende diensten op dit
terrein. Ik hoop dat dit veel aandacht
en belangstelling van de Kamer zal
hebben. Hoe je ook over precieze
voorstellen van het kabinet,
waarover wij nog zullen spreken,
denkt, de casus is op zichzelf in ieder
geval illustratief voor het belang van
een betere communicatie en een
verdeling van verantwoordelijkhe–
den, ook tussen het particuliere
bedrijf en de overheidsdiensten die
erbij betrokken zijn.

De tweede vraag van mevrouw
Rempt laat zich heel kort beantwoor–
den. In juni is vastgesteld dat er
sprake is van een overschrijding van
een wettelijk vastgelegde norm. Ik
heb aangegeven dat die norm nu
juist gesteld is met het oog op
gezondheidsrisico's. Het optreden
van de IGB in die fase was helemaal
niet gericht op publieke acties en wat
dies meer zij. Integendeel, er kwam
een lange periode waarin over en
weer, zoals blijkt uit het rapport, het
bedrijf samen met de inspectiedienst
naging waar de problemen vandaan
zouden kunnen komen. Pas in een
uiterste fase, zonder waardeoordeel
van mijn kant of het bedrijf
voldoende heeft gedaan of niet, als
wordt vastgesteld dat het meer dan
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een incident is en het produkt op een
vrij systematische wijze is verontrei–
nigd met een middel dat er echt niet
in thuishoort, is er op basis van de
Warenwet de verplichting om het
publiek te informeren respectievelijk
het bedrijf de kans te geven, het
publiek te informeren.

Het dispuut over het precieze
gezondheidsrisico is niet minutieus
te beantwoorden. Vaststaat, dat bij
stelselmatige onderwerping van
kleine kinderen aan het produkt met
de verontreiniging door het
desinfecteringsmiddel strikt
genomen op enig moment een risico
aan de orde is.

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Voordat er een misverstand ontstaat
wil ik ingaan op hetgeen mevrouw
Rempt heeft gezegd. Zij poneerde
een stelling over het niet juist
controleren van de RVV. Zo'n stelling
is in de huidige fase, waarin justitieel
onderzoek gaande is, absoluut
voorbarig. Ik moet haar in deze fase
absoluut verwerpen.

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Zonder nu in te gaan op
de structuur van de gezondheids–
bescherming en de keuring van
levensmiddelen moet het ook de
bewindslieden opgevallen zijn, dat er
nogal met modder is gegooid naar
aanleiding van het optreden van de
verschillende diensten in de
Olvarit-kwestie.

De heer Tazelaar, de voorzitter van
het Produktschap vee en vlees, vindt
dat de Keuringsdienst van waren niet
aan de bel had moeten trekken zoals
dat is gedaan. Zijn de bewindslieden
het daarmee eens? Vinden zij dat de
keuringsdienst ten onrechte de
publiciteit heeft gezocht en een
bedrijf daarmee kapot heeft gemaakt,
in plaats van heel voorzichtig en stil
te zoeken naar oorzaken en
dergelijke? Vinden zij deze beschuldi–
ging door de heer Tazelaar terecht of
wijzen zij die uitdrukkelijk van de
hand?

De staatssecretaris van LNV kan
nog niet antwoorden op de vraag of
de RW in dit bijzondere geval de
besmetting had moeten ontdekken.
Vindt hij wel dat de RW in het
algemeen dit soort besmettingen
behoort op te sporen?

D

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Mijn reactie op de opvattingen en
opmerkingen van de heer Tazelaar
die ons via de publiciteit zijn
geworden is eigenlijk betrekkelijk
eenvoudig. Ik deel die opvattingen
niet. Er worden twee dingen door
elkaar gehaald. Er is de casus op
zichzelf: zie het rapport en de
analyse. De conclusie is, dat de IGB
volstrekt correct en te goeder trouw
heeft gehandeld, na een lange
periode van afwegen. Vervolgens
vestigt de heer Tazelaar er de
aandacht op, dat de beoordeling
zijdens de IGB van deze casus mede
beïnvloed zou zijn door het
algemene debat over de herstructu–
rering van de diensten. Uit de brief
van het kabinet blijkt onze opvatting,
dat die twee kwesties nadrukkelijk te
scheiden waren, willen wij een
zuivere meningsvorming hebben,
ook over de voorstellen van het
kabinet.

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Uit mijn antwoord op de eerste
vraag bleek ai hoe de procedure voor
de keuring is en dat je ervan moet
kunnen uitgaan dat zich in gekeurd
vlees geen besmettingen voordoen.
Hiermee zijn niet het moment en de
wijze waarop een en ander in zijn
werk is gegaan, gedefinieerd. De
informatie daarover wacht ik graag
in alle rust af om zorgvuldig te
bekijken wat er aan de hand is
geweest.

D

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik begrijp heel goed dat
beide staatssecretarissen, ook in de
brief die wij ontvangen hebben,
proberen een scheiding te maken
tussen deze casus en de discussie
over de nieuwe inrichting van de
levensmiddelencontrole. Ik ben het
overigens hiermee eens. Het grote
probleem doet zich nu voor dat
degenen die er direct bij betrokken
zijn, de casus en de herstructurering
van de levensmiddelencontrole wel
op één hoop gooien. Ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken dat een
oorzaak hiervan is dat de acceptatie–
graad van de voorstellen van het
kabinet voor de inrichting van die
nieuwe levensmiddelencontrole nog
maar marginaal is.

Ik heb ten slotte een vraag voor
beide staatssecretarissen. Ik begrijp
hun antwoorden heel goed, maar ik
vraag mij af of wij niet ook voor
ogen moeten houden dat in de
regelingen die wij kennen, de
producent de verantwoordelijkheid
draagt voor produkten die hij of zij
op de markt brengt. Je moet dus niet
de rel tussen RVV en IGB centraal
stellen, maar ook kijken naar de
eigenlijke verantwoordelijke. Dat
blijft degene die produkten op de
markt brengt.

D

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik antwoord mede namens mijn
collega Gabor.

Het beeld dat de heer Kohnstamm
schetst van een rel tussen publieke
diensten, wil ik aanmerkelijk
nuanceren. Je hoeft er niet geheim–
zinnig over te doen als er tussen
publieke diensten waarderings–
verschillen zijn. Wij stellen beiden
vast, nogmaals, dat in de laatste fase
de communicatie effectiever had
gekund, maar dat er over de hele
linie geen geweldige mis–
communicatie is.

De heer Kohnstamm raakt wel de
kern als hij zegt dat kwaliteitscon–
trole door het individuele bedrijf en
door de bedrijfstak het begin van alle
dingen is. Vervolgens kan naar de
mate waarin de kwaliteitsbewaking
daar effectief is, de rol van de echte
toezichthoudende organen in een
aantal opzichten anders zijn dan
vandaag. Met andere woorden: dit
maakt het debat in de komende
maanden over een paar aanpassin–
gen in de onderlinge verhouding
tussen de private sector en publieke
diensten uitermate nuttig. Onze
voorstellen zijn erop gericht om deze
verhouding helder te krijgen, en ook
de onderlinge competentiekwesties,
die zich helaas ook tussen publieke
diensten een enkele keer afspeien.

Ik ben er blij om dat de heer
Kohnstamm erkent en bevestigt, en
ik hecht eraan, als slotconclusie te
benadrukken dat uit de hele analyse
blijkt dat het optreden van de IGB
een absoluut legitiem karakter heeft
gehad en op geen enkele wijze is
beïnvloed door opvattingen binnen
die kring of daarbuiten over de
herstructurering die op handen is. De
Kamer mag ervan overtuigd zijn dat
ik mij daarop heb geconcentreerd.
De casus Nutricia ware dus
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nadrukkelijk te scheiden van die
algemene discussie.

Voorzitter: Van Houwelingen

D

De heer Blauw (VVD): Voorzitter!
Terecht zeggen beide bewindslieden
dat je dit geval los moet zien van de
toekomstige discussie over de
rapportage en de conclusies van
Hendriks en De Zeeuw. Nochtans
heeft ook de staatssecretaris van
Volksgezondheid net een relatie
gelegd in zijn beantwoording. Dit
geeft mij te meer de vrijheid, de
volgende vragen te stellen.

Is de informatie die de fractie van
de VVD heeft bereikt, juist dat er,
toen de emotie en de commotie op
hun hoogtepunt waren, bij het
toeleverende bedrijf vier verschil–
lende keuringsdiensten tegelijk over
de vloer kwamen? Achten de
bewindslieden dit normaal in de
huidige organisatiestructuur? Kunnen
zij toelichten welke keuringsdiensten
dat waren?

D

Staatssecretaris Simons: Ik kan dit
feit bevestigen noch ontkennen. Ik
ben niet op de hoogte van wat zich
precies op de werkvloer van het
toeleveringsbedrijf heeft afgespeeld.
Maar mocht de berichtgeving die via
de VVD is ontvangen, juist zijn dan
sterkt mij dat nog meer in de
overtuiging dat een zekere bijstelling
in de onderlinge verantwoordelijkhe–
den nuttig, nodig en maatschappelijk
wenselijk is.

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
De informatie die de heer Blauw
bereikt heeft over de verschillende
diensten die zich gelijktijdig op 16 en
17 november in dat bedrijf bevon–
den, is correct. Ik sluit mij heel graag
aan bij collega Simons, die zegt dat
dit juist de reden is waarom wij op
een bepaald moment deze zaak ter
discussie hebben gesteld en een
nota bij u hebben gebracht om dat
eens goed met elkaar uit te praten.

D

De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Ik heb nog twee korte
vragen.

1. Mag nu duidelijk worden
gesteld dat het ook tot de taak van
de RVV kan worden gerekend om in
een eerder stadium dezelfde waarde
vast te stellen die de Keuringsdienst
van waren heeft vastgesteld en dat
de RVV hetzelfde had moeten
kunnen constateren als de Keurings–
dienst van waren?

2. Zou het dan geen aanbeveling
verdienen om voor deze speciaal
kwetsbare groep van consumenten,
peuters en kleuters, andere waarden
te hanteren, gezien de samenhang
tussen lichaamsgewicht en opname–
vermogen in het lichaam, voor die
elementen die onder de Keurings–
dienst van waren vallen? Het gaat
toch om de bescherming van meer
kwetsbare personen dan de normale
volwassen personen?

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
De beantwoording van de vragen zal
mogelijk zijn zodra het onderzoek is
afgerond. Ik heb het dan niet over
het onderzoek dat ik heb ingesteld
maar over het onderzoek dat op dit
moment justitieel gaande is.

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik
vroeg ten principale of het tot de
taak van de RVV behoort.

Staatssecretaris Gabor: In algemene
zin had dat zeer wel gekund als zich
dat inderdaad zo zou hebben
voorgedaan.

D

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Op de tweede vraag van de heer Van
Otterloo of de huidige normstelling
er voldoende op toeziet, kan ik als
volgt antwoorden. Voor zover ik het
kan beoordelen, is de normstelling
zodanig vastgesteld dat er bij uitstek
rekening mee wordt gehouden dat
voedsel beschikbaar wordt gesteld
aan baby's en peuters. Ik geloof niet
dat er op dit punt scherpere
normstelling aan de orde is.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid E. van Middelkoop
aan de minister-president, over de
uitslag van het referendum op
Cura^ao.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Als het goed gaat, kan
een referendum een bijdrage zijn aan
een proces van besluitvorming, maar
het kan ook een bijdrage aan de
verwarring zijn. Dat laatste lijkt het
geval te zijn met de volksraadpleging
van vorige week over de staatkun–
dige toekomst van Curagao. Eén ding
is duidelijk, de bevolking van
Curagao heeft haar politieke leiders
als een baksteen laten vallen.
Daarmee lijkt tevens een deel van de
legitimatie van de onderhandelings–
partners in het kader van de
Toekomstconferentie ernstig
verzwakt.

Ik wil allereerst aan de minister–
president als voorzitter van de
Toekomstconferentie vragen wat dit
betekent voor het moment van
afronding van deze conferentie maar
ook voor de voorbereidende
werkzaamheden die thans volop aan
de gang zijn. Heeft mevrouw
Liberia-Peters hem opgebeld met de
mededeling dat de Toekomst–
conferentie geen zin meer had? Zo
ja, wat was zijn reactie?

Vervolgens wil ik de regering
vragen wat dit betekent voor de
bilaterale wijze van werken via
protocollen met de andere eilanden.
Is bijvoorbeeld het reeds afgesloten
protocol met Aruba op losse
schroeven komen te staan, nog even
afgezien van de problemen
veroorzaakt door premier Oduber
waarover mevrouw Terpstra straks
vragen zal stellen? Wat zal de
komende maanden de politieke regie
van het verdere onderhandelings–
proces zijn? Wordt van de andere
eilanden verwacht dat zij zich op hun
beurt uitspreken over de optie van
handhaving in enigerlei vorm van
een Antilliaans staatsverband?
Minister Hirsch Ballin heeft zoiets
gesuggereerd, maar zal dat de
verwarring niet nog groter kunnen
maken?

Ik wil de regering ook voorhouden
dat het ook en misschien zelfs
allereerst ging om deugdelijk bestuur
op de eilanden. Hoe vaak hebben wij
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Minister-president Lubbers van Algemene Zaken

dat niet tegen elkaar gezegd? In
hoeverre wordt nu ook die doelstel–
ling bedreigd?

Ten slotte wil ik vragen of de inzet
van de regering is en blijft de
afronding van de onderhandelingen
over een nieuw koninkrijksverband in
deze kabinetsperiode. Het kan en
mag toch niet zo zijn dat na ruim vier
jaar discussie de politieke erfenis van
de minister voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
precies dezelfde zal blijken te zijn als
die van zijn voorganger, zodat wij
weer helemaal terug bij af zouden
zijn.

D

Minister Lubbers Voorzitter! Het is
waar dat mevrouw Liberia-Peters
contact met mij gezocht heeft.
Daarbij heeft zij haar zienswijze
onder mijn aandacht gebracht dat
het beter was om de voorziene
agendareservering voor de
Toekomstconferentie niet te
benutten, maar eerst goed na te
denken wat er nu verder moet
gebeuren. Ik heb gezegd dat ik het
daarmee eens was. Vervolgens heb
ik een brief ontvangen van de heer
Mendes de Souveia in zijn functie als
voorzitter van de vaste Commissie
voor de staatkundige structuur van
Curagao en participant aan de
Toekomstconferentie met een
verzoek in dezelfde richting.

Wat betekent dit nu verder? Het
betekent dat het ook een zaak is van
de andere partners in de Toekomst–
conferentie hoe wij verder moeten
gaan. Ik weet niet of de heer Hirsch
Ballin er iets van wil zeggen, want hij
heeft frequentere contacten. Dat
beeld is nog niet compleet. Wel staat
vast dat er op het ogenblik druk
politiek overleg is binnen de
Antilliaanse regering, precies nu bij
het ontbijt. Dat gaat dezer dagen
waarschijnlijk door. Dan komt er een
ontlading. Die zullen wij moeten
afwachten, want dan is er pas weer
te praten.

De vervolgvraag is of wij er al
over nadenken, nadat er een begin
van helderheid is, welke politieke
consequenties er op Curagao en de
Antillen worden getrokken uit de
uitslag van het referendum. Ja, wij
denken erover na. Wij proberen ons
te prepareren in die zin dat wij het
dossier met betrekking tot deugdelijk
bestuur en alle componenten ervan
afronden. Er is al heel veel aan
gedaan, niet alleen in relatie met
Aruba, maar ook in andere gesprek–
ken. Wij zullen dat proberen af te
ronden. Als het stof is neergedwar–
reld en wij weer door kunnen met
het werk, dan ligt dat in ieder geval
klaar. Een nieuw element is zeker dat
wij na deze overweldigende uitslag
moeten aannemen dat er naast de
eisen van deugdelijk bestuur een
andere situatie is ontstaan rond de

bijdrage die het werken met één
bestuurslaag op Curagao aan
datzelfde deugdelijk bestuur zou
kunnen leveren. In de Nederlandse
zienswijze vanuit Den Haag en de
zienswijze van ginds leidt dat tot een
andere vorm van autonomie. Ik laat
dat deel even terzijde, want het zal
grondig opnieuw bezien moeten
worden.

Collega Hirsch Ballin en ik weten
ons gebonden aan de afspraken met
Aruba. Die waren niet op titel van de
Toekomstconferentie gemaakt, maar
ze zijn eigenlijk ook voortgevloeid uit
het verlangen van Aruba om de
bekende bepaling geschrapt te
krijgen waarmee het uit het
Koninkrijk zou wegvallen. Dat wil het
niet. Daar is het hele overleg op
gevolgd, wat naar ons gevoel
afrondbaar zou moeten zijn. Het was
niet helemaal afgerond. De fiscaliteit
was bijvoorbeeld opengelaten en er
moeten nog juridische teksten
uitgewerkt worden. Zeker zal onder
ogen moeten worden gezien dat er
een onderscheid in de tijd wordt
gemaakt tussen de afronding van
Aruba en de afronding van de
Toekomstconferentie met de overige
gesprekspartners. Het is natuurlijk
mooi als het allemaal tegelijk kan,
maar die kans is op het ogenblik heel
klein. Misschien moet er ook in dit
huis nagedacht worden over het
laatste aspect dat ik zojuist noemde.

Ten slotte kom ik aan de timing.
Wij gaan door, niet met een gevoel
van haast, maar wel met de behoefte
aan zorgvuldigheid.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik heb ook een vraag aan
minister Hirsch Ballin gesteld over
zijn in de pers gepubliceerde
opmerking, dat nu eerst moet
worden afgewacht wat de andere
eilanden ervan vinden. Misschien
kan hij die straks even beantwoor–
den.

Ik dank de minister-president voor
zijn antwoord. Het enige lichtpuntje
dat ik daarin aantrof, was dat met
het dossier "deugdelijk bestuur"
wordt doorgegaan. Ik vind dat prima:
ga zo door!

Ik ben er minder enthousiast over
dat hij in reactie op het telefoontje
van mevrouw Liberia-Peters kennelijk
heeft beaamd of toegezegd dat de
conferentie voorlopig niet moet
doorgaan. Dat is een negatieve
beslissing. Mag ik het eens
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Van Middelkoop

omdraaien? Wat is erop tegen, de
Toekomstconferentie niet uit te
stellen? Ik heb het dan niet over het
exacte moment van medio decem–
ber, maar het mag dan ook een paar
weken later. Waarom zou je niet
proberen, de uitleg van het
referendum in enigerlei vorm te
verzilveren? Ik constateer nu dat de
uitslag van het referendum een
extern effect krijgt als de andere
eilanden zich kennelijk moeten
beraden op de nieuw ontstane
situatie. Ik vrees dat de verwarring
dan groter wordt. Als je van tevoren
weet dat dit consensus oplevert,
moet je het vooral doen, maar wij
weten allemaal dat dat een zeer
optimistische verwachting zou zijn.
Als je wacht op de andere eilanden,
zul je alleen maar alle
"middelpuntvliedende krachten"
activeren. Dat kan naar mijn gevoel
worden voorkomen als Nederland
krachtig leiding geeft aan de
discussie. Ik meen aithans dat dat
het geval moet zijn. Vandaar mijn
vraag: is het niet verstandig om alle
betrokkenen binnen een aantal
weken voor een vergadering bijeen
te roepen met op de agenda "de
continuering van een Antilliaans
staatsverband in enigerlei vorm"?.
Het is secundair of je dat dan een
toekomstconferentie noemt of niet.
Deze vergadering zou dan ongeveer
op de voor de oorspronkelijke
Toekomstconferentie geplande
termijn moeten worden gehouden.

D

Minister Lubbers Voorzitter! De
geachte afgevaardigde de heer Van
Middelkoop sprak mij in eerste
termijn aan als voorzitter van de
Toekomstconferentie. In die
capaciteit luidt mijn antwoord dat
een conferentie weinig zin heeft als
je met mensen aan tafel zit van wie
enkelen niet weten wat zij eigenlijk
willen. Die situatie was ingetreden
onmiddellijk na het qua uitslag
indrukwekkende referendum. Het
gaat dan dus om de vraag, welke
consequentie de gespreksdeelnemers
daaruit trekken. Ik heb het dan met
name over de Nederlands–
Antilliaanse regering en de Eiland–
raad van Curagao. Misschien moet ik
die volgorde omdraaien. Ik geloof
dat een conferentie niet behulpzaam
is om, als iemand in grote onzeker–
heid is, dat helder te maken via de
andere partners.

Mijn reactie mag niet worden
misverstaan. Het was een sober
antwoord op een concrete vragen.
Het kan natuurlijk niet alleen blijven
bij uitstel "sine die". Je kunt hier een
aantal dagen voor geven, misschien
een enkele week, maar dan moet
helder zijn wat de positie is van de
Eilandraad en van de Antilliaanse
regering. Een regering die geen
positie heeft, is geen regering, denk
ik dan maar. Dat moet nu dus gaan
blijken.

Ik sluit niet uit dat wij op niet al te
lange tijd een voorzittersoverleg
hebben, zoals wij dat noemen. Ik heb
dat al met collega Hirsch Ballin
besproken; de suggestie was zelfs
van hem. Dit overleg heeft een wat
meer procedureel karakter om druk
op de ketel te zetten, opdat die
helderheid er komt. Maar hier en nu
zeg ik dat het niet wijs zou zijn
geweest als de speciale
"interventiemacht" in de vorm van
collega Hirsch Ballin en ik naar
Willemstad was gevlogen om daar
het licht aan te steken.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! In aanvulling op de
antwoorden van de minister–
president nog het volgende. De
houding van Nederland is er zeker
niet een van het beëindigen of
afbreken van de gesprekken. Dat
geldt dus ook voor de gesprekken
met de eilandsdelegaties, maar wel
in het besef dat er met het referen–
dum op Curagao wat Curagao betreft
een heel andere situatie is ingetre–
den. Wij hebben steeds het
standpunt ingenomen dat de
modellen secundair zijn ten opzichte
van de alles overheersende
doelstelling van verbetering van
kwaliteit van het bestuur, de
financiën op orde brengen, rechts–
handhaving enzovoorts. Dat zijn,
kortom, alle waarborgen die men
van het Statuut mag verwachten. Dat
was en is het standpunt in deze
Kamer en in de Eerste Kamer, wat
een– en andermaal, onlangs nog bij
de begrotingsbehandeling, is
gebleken.

In dat perspectief zullen de
verdere contacten staan met de
andere eilanden, waarmee we
gedeeltelijk al zeer ver gevorderd
waren. Zodra duidelijk is hoe de
zaken zich op het niveau van de
landsregering van de Nederlandse
Antillen ontwikkelen en duidelijk is

welke consequenties de eilanden al
dan niet verbinden aan de nieuwe
ontwikkeling, zullen wij er geen gras
over laten groeien om bijeen te
komen, om zo voortgang te maken
met deze onderwerpen.

Naar aanleiding van een vraag van
de heer Van Middelkoop in de eerste
ronde zeg ik dat er nog andere
aangelegenheden zijn waarbij
gewoon wordt doorgewerkt. Ik noem
de overeenstemming over een
rijkswet betreffende samenwerking
op het gebied van de criminaliteits–
bestrijding. Dit is door niemand
geconditioneerd ten opzichte van de
staatkundige modellenkeuze, en de
procedure ten aanzien daarvan -
overeenstemming tussen Aruba, de
Nederlandse Antillen en Nederland -
gaat gewoon door. Dat geldt ook
voor vele andere zaken.

D

De heer Wiebenga (VVD): Voorzitter!
Ik wil een vraag stellen aan de
minister voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken,
waarbij ik het vooral wil hebben over
het Nederlandse beleid. Rond de
zomer is het Nederlandse beleid ten
aanzien van de Antillen gewijzigd, en
is de regering onderhandelingen
begonnen met alle eilanden apart.
De Kamer zal zich herinneren dat de
VVD-fractie - mevrouw Terpstra heeft
dat onderstreept bij de begrotings–
behandeling - daarvan afstand heeft
genomen, omdat wij het uiteenvallen
van de Antillen nooit hebben willen
bevorderen en nooit hebben
goedgevonden. Integendeel, wij
hebben altijd een zeker staats–
verband voor de Antillen van de zes
bepleit. Er is nu een nieuw feit: de
bevolking van het grootste eiland wil
dat ook. Mijn vraag is dan ook of de
regering bereid is, dat in de zomer
ingezette Nederlandse beleid om met
elk eiland apart zaken te doen te
heroverwegen en in ieder geval op
korte termijn een notitie aan deze
Kamer te doen zenden, waarin wordt
gereageerd op de nieuwe feiten die
nu hebben plaatsgevonden, zoals het
referendum. Ten slotte wil ik de
minister vragen, toe te zeggen dat
vooraleer de Kamer over deze zaken
heeft kunnen debatteren - op een
betere manier dan nu, via deze
mondelinge vragen - de regering
zich onthoudt van verdere activitei–
ten met de aparte eilanden, in de
hoop dat de regering daarover geen
dubbelspel wil spelen.
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D

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter!
Het zal duidelijk zijn dat het
uiteenvallen van de Nederlandse
Antillen wis en waarachtig geen
doelstelling van het Nederlandse
beleid is geweest. Wij hebben in de
eerste ronde van de Toekomst–
conferentie geconstateerd dat men
zich op Curagao op het standpunt
stelde dat men de positie van
Curagao apart kan opeisen. Dat is de
aanleiding geweest om te zoeken
naar een oplossing voor de
onderliggende problemen, waarop
onze doelstelling wèl is gericht en
om de gesprekken aan te gaan met
de eilanden enzovoorts. Die
doelstelling geldt onverminderd. Ik
denk dat dat het antwoord is op de
hoofdvraag van de heer Wiebenga
over het beleid van de Nederlandse
regering. Die doelstelling is ook nooit
in discussie geweest.

Wat betreft de andere eilanden:
uiteraard heeft mevrouw Liberia–
Peters ook met mij contact gezocht,
zowel over de Toekomstconferentie,
als over de contacten met de andere
eilanden. Van Nederlandse zijde is er
uiteraard geen enkele behoefte om
de Nederlandse Antillen uiteen te
drijven. Er is wel sprake van een
belangrijk nieuw feit met het
standpunt van Curapao. In de
komende dagen zal moeten blijken
hoe de positie van de Antilliaanse
landsregering eruit zal zien en welke
consequenties daaraan worden
verbonden door de andere eilanden.
Intussen mijden wij de contacten
niet. Het is aan de andere eilanden
om te bepalen wat zij doen, maar er
zullen geen protocollen worden
ondertekend. Wij hebben één
protocol, dat is het protocol met
Aruba. Dat is unaniem door de
staten van Aruba aanvaard. Het
bevat een aantal punten, dat hier ook
algemeen wordt onderkend en
gewaardeerd, als het gaat om de
versterking van de waarborgen.

D

Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzitter!
Ik wil een vraag stellen aan de
minister-president. Is hij zich ervan
bewust dat hij de uitslag van het
referendum op Curagao mee heeft
bepaald? In de krant staat namelijk,
dat de roep om handhaving van de
status quo - dat is uiteindelijk ook de
uitslag van het referendum gewor–
den - steeds sterker werd, vooral ook

omdat premier Lubbers voor
Curagao dezelfde voorwaarden in
gedachten zou hebben, als die welke
zijn neergelegd in het protocol met
Aruba. Ik concludeer daaruit, dat de
keuze op Curagao mede is ingegeven
door de impliciete verwachting, dat
de status quo minder ernstige
complicaties zou hebben voor
Curagao, dan wanneer men ook een
status aparte zou wensen.

Mijn tweede vraag is: wil de
minister-president de gedachtengang
impliciet weerspreken, dat een status
quo zou inhouden dat door
Nederland en de koninkrijksregering
minder krachtig zou worden
aangedrongen op deugdelijk bestuur
en het vervullen van alle voorwaar–
den die te maken hebben met een
sterke criminaliteitsbestrijding en een
onafhankelijke rechtspraak, dit vooral
als waarschuwing voor de andere
eilanden?

D

Minister Lubbers: Voorzitter! De
geachte afgevaardigde gebruikt het
woord "impliciet". Waarschijnlijk
bedoelde zij het woord "expliciet".
Het antwoord is: ja.

D

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Ook
de fractie van D66 is van mening, dat
de regering bij de herstructurering
van de Antillen moet blijven streven
naar een deugdelijk en sober
bestuur. Dat was de inzet. Dat blijft
ook zo. Hoe schat de regering de
kans in, dat de uitslag van het
referendum die doelstelling
dichterbij, dan wel verder weg heeft
gebracht? Voor beide is iets te
zeggen.

Er was overleg aan de gang met
de afzonderlijke eilanden. Hebben die
eilanden de minister voor
Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken al iets laten weten
over wat zij van die uitslag van het
referendum vinden? Dan nog een
vraag aan de minister-president. Is
hij met ons van mening, dat wij uit
wat er op Curagao is gebeurd, de les
kunnen trekken dat een referendum
er in ieder geval toe kan leiden, dat
politici op het juiste spoor worden
gezet ten aanzien van wat hun
kiezers eigenlijk willen?

D

Minister Lubbers: Voorzitterl Ik

begin met de derde vraag. Mij wordt
vaak voorgehouden in het beleid, de
Antillen betreffend, dat wij de
verschillen tussen de Antillen en
Nederland onvoldoende onderken–
nen. Het antwoord op de eerste
vraag is moeilijk te geven, zie ook de
vraag, gelardeerd met citaten uit de
krant, van mevrouw Terpstra. Mijn
persoonlijke indruk is - dat heb ik
ook meteen naar buiten gezegd, dus
dat is niet nieuw - dat de basis–
boodschap er niet een was van
staatkundige aard, maar van de
keuze om meer accent leggen op het
goede bestuur voor de burgers, dan
op de wens naar autonomie/
onafhankelijkheid, in dit geval
autonomie. Degenen die voorstander
waren van die optie - die heeft het
dus bepaald niet gehaald in het
referendum - zijn echter niet
opgehouden met het proberen uit te
leggen dat die twee zaken in elkaars
verlengde lagen. Hoe meer autono–
mie, hoe beter bestuur. Dat oordeel
is kennelijk door de Curagaose
bevolking niet onderschreven.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Wat betreft de posities
van de andere eilanden, kan ik nu
geen afgerond bericht geven, omdat
er geen afgerond oordeel is van die
andere eilanden. Dat ligt met enige
nuances verschillend. Met Bonaire is
nog voordat de uitslag van het
referendum bekend werd, geconclu–
deerd dat als Bonaire geconfronteerd
zou worden met opsplitsing van de
Antillen, er dan overeenstemming
bestaat over de wijze waarop dat
geregeld zou moeten worden. De
lijnen daarvan zijn bekend uit
eerdere discussies in deze Kamer en
de commissie. Voor Saba en
Sint-Eustatius geldt iets dergelijks.
Wat betreft Sint-Maarten is er de
herhaalde uitspraak dat men een
"full internal self-government" wil,
maar zijn er nog een aantal
voorvragen te beantwoorden. Met
het oog daarop is er jongstleden
vrijdag door de ministerraad van het
Koninkrijk een evaluatiecommissie
van het hoger toezicht ingesteld. Ik
neem aan dat de komende dagen
wel zal blijken hoe de andere landen
er tegenover staan. Dat geldt ook
voor de positie van de Nederlands–
Antilliaanse regering. Hier geldt: de
ochtend weet meer dan de avond. En
dat is niet alleen een kwestie van
tijdsverschil.
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Minister Hirsch Ballin van Justitie

D

De heer Krajenbrink (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik heb er op
zichzelf begrip voor, dat de uitslag
van het referendum enige bezinning
noodzakelijk maakt op Curacao, op
de Nederlandse Antillen en wellicht
ook in Nederland. Maar wij moeten
enorme vertragingen in de besluit–
vorming voorkomen. Daar hebben
wij in het verleden langzamerhand
genoeg mee te maken gehad. Ik
herinner er maar aan hoe vaak wij
hier op spoed hebben aangedron–
gen.

Ik heb twee vragen. Wanneer het
zai komen tot honorering van de
kennelijke wens van de meerderheid
van het Cura^aose volk, de 73%, tot
behoud in enigerlei vorm van de
Antillen van de vijf, betekent dit dan
dat de besprekingen die gaande zijn
weer volstrekt opnieuw opgezet
moeten worden of betekent dit een
relatief geringe aanpassing? In
hoeverre zal dit een vertragende
factor zijn?

Op het ogenblik zijn wij bezig met
de behandeling van het wetsvoorstel
tot schrapping van artikel 62 van het
Statuut. De Kamer heeft te horen
gekregen dat wij daarbij de nodige
spoed zouden moeten betrachten. Bij
de begrotingsbehandeling hebben
wij in meerderheid verklaard dat te
willen. Ik zou de minister de vraag
willen voorleggen of de voorliggende

uitslag van het referendum in feite
betekent dat er mogelijkerwijs ook
een andere opstelling van de
Nederlandse Antillen ten aanzien van
dat wetsvoorsiel denkbaar is. Zo ja,
dan zouden wij dat op vrij korte
termijn moeten weten, juist in
verband met de spoedige behande–
ling hier in de Kamer.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! De heer Krajenbrink heeft
gevraagd of wij nu zo ongeveer
opnieuw moeten beginnen met de
besprekingen of dat het allemaal
vanzelf doorloopt, ook na een keuze
van Curagao voor de Antillen van de
vijf. Ik denk dat het er ergens
tussenin zit. Opnieuw beginnen,
zeker niet, want de doelstellingen zijn
ongewijzigd. Het gaat dan om betere
waarborgen, om criteria, wettelijke
verankering enz. Daarvoor kan men
uiteraard blijven kijken naar wat er
eerder aan standpunten van
Nederlandse zijde is ingenomen, die
ook terug te vinden zijn in het met
Aruba gesloten protocol.

Wat betreft onderwerpen, zoals de
vormgeving van de samenwerking
bij de crirninaliteitsbestrijding, loopt
het werk door. Dat was in feite al
geïmpliceerd in de manier waarop de
afspraken, voorafgaand aan het
referendum, waren gemaakt. Als het
gaat om de maatstaven ten aanzien

van het op orde brengen van de
financiën geldt hetzelfde. Dus bij al
die zaken geldt dat wij gewoon door
kunnen werken. Maar er zijn
natuurlijk wel andere vragen op het
punt van de doelmatige inrichting
van het bestuur te beantwoorden.
Het probleem van de omvangrijke
overheid in twee lagen is niet weg
met deze uitslag van het referendum.
De vragen zullen een ander
antwoord vereisen. Ik heb de indruk
dat in de intense discussies die nu
aan de overkant plaatsvinden, men
zich ook realiseert dat met deze
uitspraak van het referendum een
bepaald type discussie is afgesloten,
maar dat het werk nu met veel kracht
moet worden aangevat.

De heer Krajenbrink heeft verder
een vraag gesteld over het protocol
met Aruba en de afwerking van het
voorstel van rijkswet betreffende de
positie van Aruba in het Koninkrijk. Ik
kan mij moeilijk voorstellen dat deze
ontwikkeling voor de Nederlandse
Antillen aanleiding is om de houding
te veranderen. De staten van de
Nederlandse Antillen hebben
unaniem laten weten dat men bereid
is tot afwerking van het voorstel van
rijkswet. Het referendum ging niet
over een optie E, Antillen van de zes.
Dat is dus niet aan de orde.

D

De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik heb begrip voor de
enigszins afwachtende benadering
van beide bewindslieden. Ik ga er
echter van uit dat die afwachtende
houding niet zo lang duurt dat dit
punt deze regeerperiode niet kan
worden afgehandeld. Wij zijn er altijd
van uitgegaan dat beide bewindslie–
den deze zaak begonnen zijn en dat
zij die zullen proberen af te handelen
voor het eind van deze regeer–
periode.

D

Minister Lubbers: Ik dank de heer
Vermeend dat hij ons een volledige
regeerperiode gunt. Wij zullen daar
goed gebruik van maken.
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Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid E.G. Terpstra aan
de minister voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken,
over het verwerpen van het
Protocol Aruba-Nederland door
de Arubaanse premier.

De voorzitter: Hierbij zijn tevens
aan de orde de schriftelijk door
mevrouw Terpstra gestelde vragen
over hetzelfde onderwerp.

D

Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De schriftelijke vragen
gaan ook over de Antillen, maar over
een geheel andere zaak, dan de
mondelinge vragen die ik nu ga
stellen.

Voorzitter! Twee weken geleden bij
de behandeling van de begroting van
Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken is uitvoerig gesproken
over het protocol tussen Aruba en
Nederland. De meerderheid van de
Kamer was van opvatting dat als er
geen protocol zou zijn er ook geen
statuutswijziging zou kunnen komen
voor een blijvende, vrijblijvende
status aparte voor Aruba. De VVD
heeft in datzelfde debat een
afwijkend standpunt ingenomen en
heeft gepleit om te komen tot een
"stopcontactwetje", waarin wordt
uitgesproken dat Aruba niet
automatisch onafhankelijk wordt op
het moment dat de statuutswijziging
nog niet doorgevoerd wordt, en
waarin ruimte wordt geschapen voor
nader overleg.

Afgelopen weekeinde ontvingen
wij een ANP-bericht met als kop "De
Arubaanse premier verwerpt
protocol met Nederland". Ik heb de
minister voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken het
ANP-bericht overhandigd. Ik wil hem
eerst vragen of dat ANP-bericht op
waarheid berust. Als dat zo zou zijn,
zou dat de wereld op zijn kop zijn. De
oppositie houdt vast aan een
protocol dat is gesloten door de
premier en de regering van Aruba,
die daar inmiddels van af wil zien.

Als het waar is wat hier gezegd
wordt, namelijk dat de Arubaanse
premier wil afzien van het protocol
en dat daarmee de discussie in
Aruba op gang is gekomen over
wellicht een crisiskabinet of
versnelde verkiezingen, ligt het dan

niet in de rede om alsnog dat
voorstel van de VVD te ondersteunen
om te komen tot een stopcontact–
wetje? Daarmee kan dan ruimte
worden geschapen voor nader
overleg over de Antillen van de vijf,
over Aruba en wellicht ook over de
Antillen van de zes, met een
vergaand gedecentraliseerd bestuur,
maar wel met hoger toezicht als dat
nodig is voor deugdelijk bestuur en
versterking van de politiële en
justitiële taken.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Ik wil wat betreft de
laatste vraag van mevrouw Terpstra
verwijzen naar mijn laatste antwoord
in het vorige rondje vragen. Een
optie E, Antillen van de zes, is
nergens aan de orde geweest. Ik
geloof dat we, uitgaande van de
vaste wil van de regering en het
parlement in Nederland om tot
resultaten te komen, geen discussie
over dode paarden op gang moeten
brengen.

Wat het bericht betreft dat premier
Oduber het protocol met Nederland
zou verwerpen, wil ik tegen
misverstanden waarschuwen. Het
gaat volstrekt niet over het protocol
betreffende de toekomstige positie
van Aruba in de politieke en
constitutionele orde van het
Koninkrijk. Het gaat over een
passage in het communiqué dat als
resultaat van hetzelfde overleg van
de minister-president van het
Koninkrijk, de minister-president van
Aruba, de oppositieleider van Aruba
en mij tot stand is gebracht, namelijk
die passage in het communiqué die
betrekking heeft op - ik citeer de
woorden uit dit door ons vieren
gezamenlijk vastgestelde en
uitgegeven communiqué - "de
ernstige financiële en bestuurlijke
problemen van Aruba". Ik citeer
opnieuw: "De deelnemers aan het
overleg zijn van oordeel dat voor de
oplossing hiervan ingrijpende
maatregelen nodig zijn. De Aru–
baanse deelnemers aan het overleg
zullen zich nu in eigen kring beraden,
met als inzet dat in de Arubaanse
samenleving een draagvlak wordt
gecreëerd om tot een fundamentele
aanpak van de problemen te kunnen
komen".

Over deze passage gaat de heftige
discussie in Aruba. Deze passage
heeft aanleiding gegeven tot de
berichten, onder meer in de Beurs–

en Nieuwsberichten, over een
verwerpen van het protocol. Die
berichten weerspiegelen een
discussie over de vraag of de
ernstige bestuurlijke en financiële
problemen wel kunnen worden
opgelost in een combinatie van een
grote partij met twee kleine partijen.
Hierbij zijn vragen aan de orde die
achter de financiële problematiek
liggen en die aan de orde zijn
geweest in de begrotings–
behandeling, zoals het bestuurlijke
probleem en de kwestie van de stijl
van politiek bedrijven. Ik kan goed
begrijpen dat deze discussie speelt.
Wij hebben op dit moment zelf ook
een heftige discussie met de minister
van vervoer en communicatie van
het land Aruba over de urgente
kwestie van de verzelfstandiging van
de luchthaven. Wij hebben hier
voorstellen voor gedaan. Teneinde
de nodige investeringen mogelijk te
maken, bepleiten wij al jarenlang een
verzelfstandiging van het luchthaven–
bedrijf, hetgeen ook van bestuurlijk
belang is om te voorkomen dat
andere motieven dan die van een
goede bedrijfsvoering van invloed
zijn op de financiële positie en de
investeringsmogelijkheden van de
luchthaven. Wij krijgen hierop
voorstellen die alleszins doordacht
en redelijk zijn - dat kan ik de Kamer
verzekeren - en voor zover nodig nul
op het rekest van de zijde van de
betrokken minister, bewindsman van
een van de huidige coalitiepartners
op Aruba. Maar wat deze problemen
betreft hebben de Arubaanse politici
een taak op zich genomen. Zij
hebben de harmonie van het overleg
hier niet volgehouden. De minister–
president van Aruba in zijn hoeda–
nigheid van leider van de MEP heeft
ook aangegeven dat er in zijn partij
op dit moment geen bereidheid
bestaat om een andere weg in te
slaan, zoals was bepleit door de
oppositieleider. Welnu, dit zijn de
uitspraken waarop de discussie in
Aruba over een breed gedragen
aanpak van de bestuurlijke en
financiële problemen, betrekking
heeft.

D

Mevrouw Terpstra (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor zijn antwoorden, maar ik vraag
me af of wij het over hetzelfde
bericht hebben. Ik wil graag iets
citeren. "Premier Nelson Oduber van
Aruba heeft het onlangs in Den Haag
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Mevrouw Terpstra IWD)

ondertekende protocol tussen Aruba
en Nederland naast zich
neergelegd". "Deze week liet de
premier van Aruba in Oranjestad
weten, geen vertrouwen meer te
hebben in Eman en Nederland, die in
de afgelopen jaren slechte en
onbetrouwbare partners zijn
gebleken". "Eman vermoedt dat de
premier veel kritiek te incasseren
kreeg bij terugkomst op Aruba en
moest zwichten als gevolg van de in
Nederiand gemaakte afspraken",

Voorzitter! Dit zijn uitspraken die
wat anders suggereren dan alleen
proberen in harmonie te komen door
het corrigeren van een kleine
passage in een overleg. Ik zou graag
nogmaals van de minister een
nadrukkelijke verklaring willen horen
dat de unanieme aanname van het
protocol door de staten van Aruba
een feitelijk gegeven is, waaraan niet
te tornen is.

Zowel de minister-president als de
minister zegt dat optie E, Antillen
van de zes, niet aan de orde is
gesteld. Niet door de Antillen en
Aruba zelf, dat is waar, maar ook wij
zijn een onderdeel van het
onderhandelingsproces. Wij zouden
kunnen analyseren dat het probleem
van Aruba voorai was het loskomen
van de besluitvorming van Curapao.
Er zou nu een nieuwe situatie
kunnen intreden, waarbij een Antillen
van de zes met verregaand gedecen–
traliseerd bestuur wellicht mogelijk

is. De eilanden waren daar destijds
nog niet aan toe, maar nu misschien
wel. Ik vraag mij af of deze optie niet
op z'n minst ook ter sprake zou
moeten komen.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben over het
onderwerp dat mevrouw Terpstra
aansnijdt, zo vaak gesproken en de
conclusies zijn zo eenduidig dat wij
toch wel afscheid zouden nemen van
elk realisme ten aanzien van de
verhoudingen in het Koninkrijk, als
Nederland na de ontwikkelingen op
Curagao met een pleidooi zou komen
om de Antillen van de zes te
herstellen.

Nederland heeft een protocol tot
stand gebracht met Aruba, dat
inmiddels unaniem is aanvaard in de
staten van Aruba. Er is geen enkele
reden voor twijfel dat dit protocol
met Aruba onverminderd door de
hele Arubaanse politiek wordt
gedragen. Wij hebben daarover een
expliciet, schriftelijk bericht gehad
van de staten van Aruba. Er is geen
sprake van dat de uitspraken van
premier Oduber daarop zouden
slaan. Er is geen spoortje van
afstand van de afspraken over de
staatkundige toekomst van Aruba.

leder die zijn uitspraken in de
context heeft gelezen, begrijpt dat zij
gaan over een discussie over

mogelijke politieke samenwerking en
het brede politieke en maatschappe–
lijke draagvlak voor de financiële en
bestuurlijke maatregelen die nodig
zijn. Dat onderwerp is van groot
belang, want Aruba is dringend toe
aan ingrijpende maatregelen op dit
terrein. Hier ligt een taak die in
wezen geen dag kan wachten. Het
gaat erom knopen door te hakken
ten aanzien van de overbezetting met
ambtenaren, de overdadige omvang
van uitgaven, tekorten op het punt
van de inkomsten en besluitvorming
over luchthaven en hotels, enzo–
voorts.

Over de uitspraken dat Nederland
onbetrouwbaar zou zijn heb ik
eergisteravond een uitvoerig
telefoongesprek gehad met premier
Oduber. Hij heeft mij verzekerd dat
hij verkeerd is begrepen in de
berichtgeving.

De voorzitter: Ik heb begrepen dat
de minister er prijs op stelt om de
schriftelijke vragen van de leden E.G.
Terpstra en Wiebenga heden
mondeling te beantwoorden.

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Mevrouw Terpstra en de
heer Wiebenga hebben gevraagd of
ik kennis heb genomen van
uitspraken van minister Smits in een
krante-interview en een radio–
interview over Nederlands
ontwikkelingsgeld, dat hij niet meer
nodig denkt te hebben. Het antwoord
op die vraag is: ja, daarvan heb ik
kennis genomen.

Gevraagd is of de betrokken
minister daarmee bedoelde te
zeggen dat hij de ontwikkelings–
relatie met Nederland wil beëindi–
gen, en of hij die uitspraak heeft
gedaan namens het gehele Antilli–
aanse kabinet. Ik kan daarover
melden dat mij op dit moment niet
duidelijk is wat de precieze strekking
van deze uitspraken is. Mij is wel
duidelijk wat de achtergrond daarvan
is. Deze uitspraken komen voort uit
een discussie die al vele maanden
loopt over de rente en aflossing van
leningen die van Nederlandse zijde
aan de Nederlandse Antillen zijn
verstrekt.

Nederland heeft in lijn met
datgene wat met de Kamer, in het
bijzonder met de vaste Commissie
voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse zaken, in het kader van
het begrotingsonderzoek is bespro–
ken, het volgende standpunt
ingenomen. Wij geven geen
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begrotingssteun, tenzij in eerder
besproken kaders onder bepaalde
voorwaarden. Daaraan kon echter
niet worden voldaan door de
Nederlandse Antillen. Men kent het
Herstructureringsfonds. Ik hoef dat
hier niet uitgebreid weer te geven.

De Nederlandse begrotingsmid–
delen zijn dus bestemd voor het
financieren van specifieke projecten,
programma's en activiteiten in
aanvulling op wat in eigen verant–
woordelijkheid moet worden gedaan
van Antilliaanse zijde. Nederland ziet
het niet tot zijn taak om een deel van
de algemene begrotingsfinanciering
voor zijn rekening te nemen.

Het standpunt van minister Smits
was en is kennelijk, dat de Neder–
landse Antillen ermee gediend
zouden zijn om via verrekenings–
constructies toch op iets uit te
komen wat neerkomt op die
financiering van een deel van de
begroting. Over de strekking van zijn
uitspraken kan ik in wezen niet meer
zeggen dan datgene wat valt af te
leiden uit de interviews. Ik heb
daarover geen schriftelijke berichten
gekregen.

Er is voorts gevraagd naar het
standpunt van de Antilliaanse
regering. Premier Liberia-Peters heeft
volgens een bericht in de Beurs– en
Nieuwsberichten gezegd dat zij die
verklaring zelf niet heeft gelezen en
dat zij niet exact weet wat minister
Smits bedoelt. Wat het eerste betreft,
ligt het voor mij dus anders. Ik heb
het wel gelezen. Wat het laatste
betreft, moet ik het hier weergege–
ven oordeel van de minister–
president van de Nederlandse
Antillen onderschrijven.

De voorzitter: Ik zie dat mevrouw
Terpstra wil interrumperen. Er is
geen discussie mogelijk. Het is
uitsluitend het mondeling beant–
woorden van de vragen. Heeft de
minister de beantwoording afge–
rond?

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! De zesde vraag beant–
woord ik met "ja".

De voorzitter: Ik constateer, dat
hiermee het vragenuur is afgesloten.

Mevrouw Terpstra (WD): Voorzitter!
Mag ik dan misschien zeggen dat het
mij is opgevallen dat één antwoord
niet is gegeven?

De voorzitter: Nee.

Aan de orde is de behandeling van:
- het rapport van de Enquête–

commissie uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen (22730,
nrs. 7 t/m 10).

De voorzitter: Verleden week heeft
de Kamer het debat met de
commissie gehouden. Wij beginnen
nu met de gedachtenwisseling
tussen Kamer en regering.

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik heb het
vorige week al gezegd bij het debat
met de commissie: de commissie–
Buurmeijer heeft een stevig stuk
werk verricht. Nauwgezet, serieus en
los van verouderd politiek spel, heeft
zij de uitvoeringsorganisaties van de
werknemersverzekeringen onder het
felle licht gehouden. Dat was
schrikken. Er bleef niet veel van over.
Terecht besloot daarna deze
kamerbrede en volgens de verklaring
van haar voorzitter nog steeds
unanieme commissie, om niet alleen
haar bevindingen op papier te zetten,
maar ook om een paar flinke strepen
door de rekening van uitvoering en
stelsel te trekken en opnieuw te
beginnen. Bang zijn Buurmeijer en
de overige commissieleden niet
geweest. Dat valt zeker in de politiek
en zeker in een tijd van aankomende
verkiezingen op zichzelf al te prijzen.

De fractie van Groen Links heeft
met meer dan gewone belangstelling
het werk van de commissie gevolgd.
De prikkelende resultaten hebben wij
ook stevig bediscussieerd en die
discussie zal nog wel even doorgaan.
Het gaat tenslotte niet om een
gewone uitvoeringsorganisatie. Het
gaat om een bouwwerk dat hoort tot
het hart van de verzorgingsstaat. Het
gaat om een organisatie waarvan
meer dan een miljoen mensen
afhankelijk zijn voor hun dagelijks
natje en droogje. Met zo'n instantie
mag je nooit lichtzinnig omgaan,
want haar reilen en zeilen bepaalt in
hoge mate de perspectieven van
uitkeringsgerechtigden die daarvan
afhankelijk zijn. Men mag overigens
ook nooit lichtzinnig stilstaan bij het
oude.

Wie dit alles in het achterhoofd
houdt, huivert bij ieder van de ruim
420 bladzijden van het rapport dat de
commissie-Buurmeijer heeft

gepresenteerd. Het rapport schetst
op zichzelf een verbijsterend beeld.
Een uit zijn voegen gegroeide
uitkeringsorganisatie, die wordt
beheerd en bestuurd alsof wij nog in
de jaren vijftig leven. De tijd van
waxinelichtjes en koekjes van
Verkade. U weet wel, toen er nog
veel kostwinners waren, keurig
onbetaald werkende huismoeders,
een enkele werkloze en hier en daar
iemand met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, wat
toen nog een invalide-uitkering
heette. Dat was de tijd waarin
vakantiebonnen werden verzameld,
de bonden hun eigen kassen hadden
en iedereen iedereen kende.

De anonieme jaren tachtig, met
massawerkloosheid en massale
uitstoot van mensen met "een
vlekje", leverde wel de ene na de
andere verlaging van de uitkering op,
leverde wel gedetailleerde regelingen
- de TBA is toch wel een van de
toppers - maar leverde geen
verandering van de uitvoering op.
Een kleine groep van de bestuurders,
afgevaardigd door de sociale
partners, regelde en regelt nog
steeds formeel het bestuur. Volgens
de commissie is zij in de praktijk
echter vooral bezig met individuele
gevallen in de kleine commissies.

Ook nadat het aantal uitkeringen
schrikbarend stijgt in de jaren
tachtig, komt volumebeleid pas zeer
laat op de agenda van de besturen.
Men accepteert de werkloosheid en
de stijgende arbeidsongeschiktheid
als een natuurgegeven. Administra–
tiekantoren doen het feitelijke werk,
maar zij worden nauwelijks
gecontroleerd. De Sociale
verzekeringsraad, ingesteld om te
controleren en te regelen, krijgt niet
of nauwelijks de kans, wegens
competentiestrijd met de privaatrech–
telijke Federatie van bedrijfsvereni–
gingen. De centrale fondsen, die de
slordige 30 mld. beheren, worden
niet of nauwelijks gecontroleerd. Die
30 mld. zijn in een vlugge berekening
gelijk aan bijna een zesde van de
rijksbegroting. In al deze organen
zetelen de sociale partners.

Je vraagt je af hoe zo'n ongestruc–
tureerde, chaotische en in feite
ongecontroleerde uitvoerings–
organisatie nog in staat was om zo'n
groot bedrag redelijk te beheren. Ik
bedoel met redelijk dat de uitkerin–
gen op tijd en snel werden betaald.
Van corruptie was er geen sprake en
in zoverre ging het prima. Er bleven
echter onnodig veel mensen
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afhankelijk van de anonieme
uitkeringsfabriek waarin zij de weg
kwijtraakten, geen begeleiding naar
werk kregen, maar in de jaren tachtig
wel ontkoppeling ondervonden en
korting na korting van hun uitkering.

Hoe is het mogelijk - deze vraag
stel ik los van de politiek - dat al
deze ervaren jongens, en een enkel
meisje, van die besturen nooit op de
gedachte kwamen dat het bestuur
over zo'n grote en maatschappelijk
belangrijke zaak een vak apart is?
Daarvoor zou je ook een professio–
neel bestuur kunnen instellen, zonder
overigens je binding te verliezen.
Daar wordt steeds over gesproken. Ik
heb het de vorige week gevraagd en
ik herhaal die vraag nu aan de
regering. Hoe is het te verklaren dat
zelfs een voorstel tot een onafhanke–
lijk toezicht als een aanval op de
positie van sociale partners werd
beschouwd? Waarom werd op het
ministerie van Sociale Zaken ieder
vernieuwend initiatief direct in de
prullenbak gegooid, totdat de Kamer
eindelijk ging opspelen, waar het
ging om onafhankelijk toezicht en
later om onafhankelijk onderzoek?
Waarom was het ministerie ook zo
vastgeklonken aan wat eens was en
kennelijk altijd zo moest blijven,
terwijl het niet goed ging? Wat is
daar de diepere achtergrond van?
Hebben de minister en de staatsse–
cretaris, heeft de regering daar ooit
naar gekeken, er onderzoek naar
gedaan en geprobeerd zaken te
veranderen?

Deze consensuscultuur moet wel
behoren, zoals ook blijkt uit het
rapport van de commissie, tot de
kenmerken van het ministerie van
Sociale Zaken en tot een groot deel
van de politieke partijen. Het is een
consensus van "wij hebben het altijd
zo met elkaar gedaan; wij hebben
altijd vriendelijk overleg gehad; het is
toch een puur Nederlandse zaak en
dat is altijd goed gegaan; houden
wat je hebt". Het is de sfeer van
Pieter Stastok in de Camera Obscura.
Niet bepaald hoopgevend voor
vooruitgang.

De commissie beschrijft de
oorzaak als volgt: "de opstelling van
achtereenvolgende kabinetten,
Kamer en sociale partners en de
wijze waarop deze partijen elkaar in
een verlammende greep hebben
gehouden. Besluitvorming was
weinig adequaat, waardoor
initiatieven om tot verandering te
komen werden gesmoord."

Voorzitter! Waarom werden in de
jaren tachtig al deze woorden aan de
sociale zekerheid gewijd verspild, op
papier en in parlementaire debatten?
Kort gezegd deed het er niet toe wie
er regeerde, het CDA met de PvdA of
het CDA met de VVD. Ontkoppeling
en kortingen kwamen er door, maar
over de uitvoeringsorganisatie werd
slechts op fluistertoon gesproken, en
dan het liefst nog met de deuren
dicht, ondanks eerdere waarschuwin–
gen en ondanks de rapporten van
Lamers en Berenbos, die al in 1979
ernstige gebreken in de uitvoerings–
organisatie signaleerden. "De
rapporten lagen binnen een half uur
in de kast", meldt de commissie.
Cynischer kan het niet.

De cultuur was: bemoei jij je niet
met mij, dan bemoei ik mij niet met
jou, want je weet maar nooit
wanneer wij elkaar nog nodig
hebben. Wie denkt dat er geen
slachtoffers zijn van deze houding
heeft het mis. Slachtoffers van deze
gemakzuchtige immobiliteit zijn er
wel degelijk: de uitkeringsgerechtig–
den, die geen werk, maar wel een
verlaging van hun uitkering kregen.
Mijn fractie vat de opvatting van de
commissie-Buurmeijer in essentie op
als een radicale keus voor een
andere lijn. Die lijn is: een drastische
verzakelijking van de uitvoerings–
organisatie en een verbeterde positie
voor mensen die volledig arbeidson–
geschikt zijn, met als rode draad het
belang van de cüënt, de uitkeringsge–
rechtigde, en niet het belang van de
sociale partners of wie dan ook een
positie hebben in de uitvoerings–
organisatie. De heel logische
conclusie is: sociale partners uit de
besturen, onafhankelijk toezicht,
ontpolitisering van het beheer en van
de premievaststelüng, regionalisatie
en zoveel als mogelijk een één–
loketsysteem, zodat werknemers en
werkgevers niet meer van het kastje
naar de muur worden gestuurd.

Los van de vraag of je het met alle
aanbevelingen van de commissie
eens bent - dat zijn wij nadrukkelijk
niet - spreekt de hoofdgedachte van
de commissie-Buurmeijer ons aan.
Allereerst moet de verantwoordelijk–
heid van de werkgever voor het in
dienst houden van de zieke
werknemer worden vergroot. Wie
dan uitvalt en niet meer kan, moet
op een redelijk goede uitkering
kunnen rekenen, een betere dan bij
de TBA het geval is. Onder die wet
zit je zo op het minimum, zoals blijkt
uit de antwoorden van de commis–

sie. Een modale werknemer van 30
jaar oud valt binnen twee jaar terug
op het minimum en verliest,
vergeleken met het voorstel van de
commissie-Buurmeijer, daarmee zo'n
/ 534 per maand; een grote klap dus
voor iemand die volledig arbeidson–
geschikt is.

De commissie kiest niet voor een
ministelsel of voor een opbouw–
stelsel voor wie niets kan opbouwen
wegens een ongeval of een
ongeneeslijke ziekte. De commissie
kiest voor 70% en dat tot het 65ste
jaar. Dat vinden wij een prima
gedachte.

Dit debat zal weer aanleiding
geven tot het spelletje wie het
slechtste voor heeft met de WAO'er.
Is dat de heer Buurmeijer, de heer
Brinkman, de heer Bolkestein of zijn
het nog anderen? Ik kan nog wel een
paar B's erbij verzinnen. Ik wil best
een paar minuten aan dit spelletje
besteden.

Inderdaad, wie een matig loon
heeft en een beperkt aantal
gebreken, zoals de violist met reuma,
want muziek maken loont niet erg in
deze maatschappij, komt zelden voor
een WAO-uitkering in aanmerking,
nu niet en bij de commissie–
Buurmeijer niet. Dit komt door de
drastische wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriterium en
door het nieuwe schattingsbesluit. Er
is wel een groot verschil tussen
Buurmeijer en de TBA. Dit is de
keuze voor verzakelijking van de
uitvoering en meer mensen, ook
gehandicapten, in het arbeidsproces,
of voor doormodderen, immobiel
blijven en uitholling van het
uitkeringssysteem tot een verdere
verlaging van het minimum. Daar
gaan wij met rasse schreden op af,
als ik de verkiezingsprogramma's
goed heb gelezen. Het laatste vrezen
wij dus bij voortzetting van dit
beleid. Nu is de vraag: laten wij het
zo of doen wij er nog iets aan? Een
beetje van het een en een beetje van
het ander is niet mogelijk.

De brief die wij naar aanleiding
van het debat van de vorige week
van de regering hebben gekregen,
munt uit in nietszeggendheid. Zij
reageert nauwelijks op het ook voor
haar niet onkritische werk van de
commissie-Buurmeijer. Dat is op
zichzelf vreemd. Waarom is de
regering niet wat dieper ingegaan op
de analyse die de commissie
bladzijden lang van de toestand van
de uitvoeringsorganisatie heeft
gemaakt? Waarom volstaat zij met
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de stelling dat de commissie–
Buurmeijer in feite dezelfde lijn uitzet
als de regering stap voor stap al een
beetje heeft gedaan? Uit het rapport
van de commissie-Buurmeijer blijkt
dat in ieder geval tot de jaren 1989,
1990, waarna er niet veel is
geanalyseerd, de uitvoerings–
organisatie, het toezicht en de
politieke verantwoording faalden.
Waarom is de regering niet hierop
ingegaan?

Opvallend genoeg delen de sociale
partners en de Kamer de analyse van
de commissie-Buurmeijer. Wat de
regering deelt, weet ik nog niet. Daar
wacht ik nog op. Het eerste is al
prachtig; nu nog de consequenties
ervan. In elk geval lijkt het vast te
staan dat er een politieke meerder
heid is voor drastische ingrepen in
de uitvoeringsorganisatie van de
werknemersverzekeringen. Zelfs het
CDA, de hoeder van het immobiele
overlegmodel, wil, zoals ik vorige
week goed begrepen heb, regionali–
sering en een één-loketsysteem.

In de visie van het CDA verdwij–
nen de bedrijfsverenigingen
geleidelijkaan, binnen een jaar of
drie. Dit betekent dus een groot–
scheeps veranderingsproces. Zoals
iedereen weet, het CDA wellicht nog
het beste, vergt verandering
stuurmanskunst. Dus is de centrale
vraag nu wie de stuurmansrol in dit
proces op zich zal nemen. Een keuze
voor de onafhankelijke toezichtkamer
is naar ons oordeel niet erg
verstandig, omdat je dan toezicht en
beheer combineert.

Moeten het dan de oude hoofdrol–
spelers zijn, de sociale partners dus,
zoals de staatssecretaris nu voorstelt,
al is het maar tijdelijk door de
instelling van het GIB voor een paar
jaar met een horizonbepaling? Dat
lijkt mij niet verstandig en niet in
overeenstemming met de conclusies
van de commissie-Buurmeijer,
waarin juist uitvoerig beschreven is
hoe de sociale partners voor een
groot gedeelte verantwoordelijk zijn
voor de weigering veranderingen
door te zetten. De vraag is hoe
partijen die zich zo vurig tegen
verandering verzetten, het proces nu
zelf kunnen gaan leiden. Dit lijkt ons
verloren tijd. Aan een stervensproces
heeft niemand iets, zeker de
uitkeringsgerechtigden niet.

Er is maar één mogelijkheid. Voor
de coördinatie van een veranderings–
proces waarin wij zitten en waarnaar
wij nog toe gaan, is een vorm van
onafhankelijk beheer nodig door

mensen die weten wat een
veranderingsproces betekent. Een
commissariaat, zoals de heer
Buurmeijer zelf heeft voorgesteld, is
naar onze mening een goede vorm.
Deze kan bijvoorbeeld voor drie jaar
worden ingesteld en daarin kunnen
mensen gezet worden die gewend
zijn aan het doorvoeren van
grootscheepse veranderingen.
Staatssecretaris Wallage zegt in zijn
brief, dat de politiek zelf de
verlammende greep waarin de
uitvoeringsorganisatie is gekomen,
moet doorbreken. Welnu, dan moet
je nü een duidelijke stap zetten en
niet pas over drie jaar.

Op voorstel van de regering wordt
aan de SER advies gevraagd over
hoe het de komende tijd moet gaan.
Met andere woorden, hoe het
veranderingsproces in de komende
tijd moet verlopen. Eigenlijk vraag je
aan de SER hoe ze datgene wat ze
altijd deden, namelijk veranderingen
blokkeren, voortaan kunnen nalaten.
Nu heb ik niets tegen overleg en
niets tegen advies vragen, maar dit
lijken mij de verkeerde tijd, de
verkeerde plaats en de verkeerde
partners te zijn. Ik zie dus weinig in
het vragen om een SER-advies op dit
punt. Ik denk dat het beter is, te
besluiten om heel snel een commis–
sariaat in te stellen; dit commissa–
riaat een voorstel te laten doen dat
in de Kamer besproken wordt en
vervolgens aan het werk te gaan. Ik
ben bang dat als er om een
SER-advies gevraagd gaat worden en
het GIB ook nog eens drie jaar wordt
ingesteld, we van de ene kleine stap
schuifelen naar de andere kleine stap
en we eigenlijk niets van alles wat de
commissie-Buurmeijer heeft
voorgesteld, in beweging brengen.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Is die opmerking over het SER-advies
ingegeven door zorg over tijdverlies,
of zitten er andere motieven achter?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb meer elementen genoemd. U
vraagt aan de SER advies. De SER,
waar de sociale partners in zitten, is
een orgaan dat ook een belangrijke
rol heeft gespeeld, in de uitvoerings–
organisatie van de sociale zekerheid.
De commissie-Buurmeijer komt tot
de conclusie dat wij tot een
ontvlechting moeten komen van de
verlammende greep waarin de
politieke en sociale partners zitten.
De regering zegt dat zij het daarmee
eens is en dat er iets anders gedaan

moet worden en vervolgens gaat zij
advies vragen aan dezelfde partijen
die mee hebben geholpen aan die
verlammende greep. Dat lijkt mij niet
verstandig! Dat moeten wij niet
doen, want behalve dat het alleen
maar tijd kost, vragen we ook aan de
verkeerde partijen om advies.
Kunnen we niet iets anders
verzinnen? Kunnen wij niet bijvoor–
beeld heel snel een commissariaat
instellen of advies vragen aan andere
organisaties? Eigenlijk vind ik het
niet eens nodig om na dit rapport
advies te vragen, want er moeten nu
stappen worden genomen.

Voorzitter! Ik kom bij de rol van de
Kamer. De Kamer doet er goed aan,
het proces te blijven volgen. Dat kan
niet door hier alleen de vrome wens
daartoe uit te spreken. De vaste
Commissie voor sociale zaken zou er
een groot project van kunnen maken
voor dezelfde termijn als bijvoor
beeld het commissariaat zou worden
ingesteld. Ik zei al dat drie jaar
voorlopig mogelijk is, gezien de
overgangstermijn enzovoorts. De
kamerleden moeten vervolgens
stelselmatig controleren hoe het gaat
met het veranderingsproces; zij
moeten meesturen en mee controle–
ren alsmede de uitvoering controle–
ren. Daarbij dient datgene voorrang
te hebben wat uitkeringsgerechtig–
den nu nodig hebben: niet alleen een
goede berekening en betaling van
hun uitkering maar ook zo snel
mogelijk een laagdrempelig loket
creëren waarin uitkeringsverstrekking
en arbeidsbemiddeling samengaan.
De regering heeft gezegd dat het
samengaan van RBA en WW een
goede richting is maar zij vroeg zich
af of die RBA's zo goed werken. Ik
heb het nu simpel samengevat.

Staatssecretaris Wallage: Nu moet u
de brief recht doen. Er staat: er vindt
feitelijk een evaluatie plaats. Daar
moet je wel kennis van dragen. De
vraag die u er nu in legt, stond niet
in de tekst van de brief. Dat kan uw
opvatting zijn maar dat is iets
anders.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Natuurlijk kun je eerst dat proces
afwachten maar ik maak liever haast
naar het één-loketsysteem, naar de
regionalisering en naar de service–
verleningen aan uitkeringsgerechtig–
den. Op dat punt moeten wij niet te
veel evalueren. Indien snel blijkt dat
die RBA's inderdaad niet goed
werken - ik heb daar signalen voor -
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dan moeten we iets anders vinden,
want datgene wat wij willen bereiken
moet wel snel gebeuren. Dat kan niet
nog een paar jaar wachten omdat
dat weer tijdverlies betekent.

Overigens dienen niet alleen in de
uitvoering maar ook in de arbeids–
markt op grote schaal nieuwe
patronen te komen. Zonder nieuwe
banen blijft geschuif in de
uitvoeringsorganisaties het verplaat
sen van problemen ten koste van
uitkeringsgerechtigden. De regering
kan wel tevreden uitroepen dat het
aantal WAO'ers zich lijkt te stabilise–
ren, maar dan wil ik tegelijkertijd de
statistieken zien van de instroom in
de WW en de bijstand. Immers, als
het alleen maar gaat om een
verplaatsing van uitkeringsgerechtig–
den naar de slechtst mogelijke
regeling, is Groen Links niet thuis.
Wie de reorganisatie serieus neemt,
moet drie dingen doen: de uitvoering
verzakelijken, regionalisering en
één-loketsysteem. Maar ook een
drastische arbeidstijdverkorting als
perspectief bieden met werkgelegen–
heid en de verplichting van
werkgevers versterken om gedeelte–
lijke WAO'ers in dienst te houden.
Hoe zit het wat dat betreft met de
WAGW? Hoe zit het met de evaluatie
van het bonus/malus-systeem? Hoe
zit het met de premiedifferentiatie?
Ook moeten wij verpaupering
voorkomen door de uitkering voor de
volledig arbeidsongeschikten en ook
andere groepen die lang afhankelijk
zijn van een uitkering juist te
verbeteren. Dat is de goede gedachte
die in de aanbevelingen van de
commissie-Buurmeijer zit: niet alles
over één kam, maar volledig
arbeidsongeschikten een goede
uitkering geven. Die gedachte
vasthouden, vereist inderdaad
stuurmanskunst, maar het is de
moeite waard.

Ik kom bij de aanbevelingen
betreffende het stelsel. De verleiding
is groot, het kind met het vuile
badwater weg te gooien. Privatiseren
van de Ziektewet is daar naar onze
smaak een voorbeeld van. Dat
hebben wij al eerder gezegd. Wij
denken dat je daar spijt van zult
krijgen, zoals wij al zeiden bij de TZ–
en de Arbowet. Wij leven nu
eenmaal in een tijd waarin veel zal
moeten veranderen. Een duurzame
economische ontwikkeling zal ook
schokken geven in de werkgelegen–
heid. Juist in zo'n tijd is het
belangrijk, het collectieve sociaal
stelsel in ere te houden. Een

onderklasse bestaat al. Velen van
hen zijn afhankelijk van bijstand en
slechte banen. De coliectieve
Ziektewet geeft nog enige bescher–
ming, zoals de oude WAO dat ook
deed. Wil je nu greep houden op
arbeidsomstandigheden en
dergelijke, dan blijft overheidsopt–
reden noodzakelijk. Daarom kiest
Groen Links voor het bij elkaar
houden van slechte en goede
risico's, niet op de oude manier,
maar op een manier waarbij je ook
een verzakelijking van de uitvoering
de kans geeft. Daarbij schep je de
mogelijkheid voor de uitvoerings–
organisatie, regionaal georganiseerd,
tot het uitdelen van prikkels, zoals
ook in ons uitvoeringsalternatief is
genoemd. Vanuit diezelfde
solidariteitsgedachte om niet alles
weg te gooien wat je hebt, houden
wij vast aan de algemeen–
verbindendverklaring en de
Toeslagenwet zonder vermogens–
toets. Wij zien er niet veel voordelen
in om die weg te doen, maar wel
veel nadelen.

De lijn van denken over de WAO
van de commissie-Buurmeijer is
interessant. Wie volledig arbeidson–
geschikt is, krijgt een langdurige
uitkering. Wie dat niet is, blijft in
principe in dienst bij de werkgever.
Zo verlaag je de arbeidsproduktiviteit
en verruim je de werkgelegenheid.
Daarin zit de sleutel voor de
oplossing. Natuurlijk zijn er in dat
geval problemen bij kleine werkge–
vers. Dat valt niet te ontkennen. Daar
moet iets mee gebeuren. Een
herverzekering zal in dat geval wel
nodig zijn. Er ligt echter ook de
mogelijkheid om de ontslagbescher–
ming en het ontslagverbod te
versterken. Juist het begrip "goede
werkgever" zou moeten worden
versterkt door de werkgever meer
dan tot nu toe te verplichten,
gedeeltelijk arbeidsongeschikten in
dienst te houden en passend werk te
zocken. Alleen als aangetoond is dat
dit niet kan, kan de arbeidsovereen–
komst worden ontbonden.

Typerend is dat het kabinet vooral
aandacht besteedt aan gedeeltelijk
arbeidsongeschikten die ontslagen
worden, terwijl de commissie–
Buurmeijer zich juist zorgen maakt
over de vraag hoe te bereiken dat de
gedeeltelijk arbeidsongeschikte niet
wordt ontslagen. Daarom is het
nogal komisch om hier, zoals vorige
week, gevechten te voeren over de
vraag wie nu het slechtste is voor de
WAO'ers: de TBA of de commissie–

Buurmeijer. De hoofdvraag is wat
socialer en rechtvaardiger is: met
een gedeeltelijke WAO-uitkering
zoals de TBA nog kent van een paar
honderd gulden op straat staan en
afhankelijk zijn van een werkloos–
heidsuitkering en later van een
bijstandsuitkering of geen gedeelte–
lijke WAO-uitkering, maar de
verplichting voor de werkgever je in
dienst te houden en zo nodig dat
risico te herverzekeren. Simpel
gezegd, op zichzelf is het niet
interessant te zien dat het aantal
WAO'ers minder wordt, ook met de
TBA. Interessant is de vraag waar die
mensen die de WAO niet halen nu
terechtkomen: bij de WW of de
bijstand.

Buurmeijer kiest voor de laatste
lijn als hoofdgedachte. Wij vinden
die gedachte zeer aantrekkelijk en de
moeite waard om te ondersteunen.
Als die gedachte nu praktisch gezien
wellicht niet op alle punten haalbaar
is, is ze daarom nog niet slecht, maar
moeten wij die haalbaar maken. Daar
zitten wij hier voor. Kan het GAK
trouwens, ais het toch strooit met de
WAO-cijfers van het laatste kwartaal,
ook worden gevraagd naar de
instroomcijfers van de WW, die
hiermee verband houden? Ik neem
aan dat ook staatssecretaris Wallage
weet, zoals hij zelf ook verwachtte,
dat minder instroom in de WAO een
grotere instroom in de WW tot
gevolg zal hebben. Dan zie ik de
debatten over een paar maanden
alweer komen over een verdere
verlaging van de uitkering. Welk
werkgelegenheidsbeleid zou offensief
kunnen worden ingezet als je wel
kiest voor het beleid van de
commissie-Buurmeijer. Dan denk ik
aan het in dienst houden van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten, aan
de daarmee bereikte verlaging van
de arbeidsproduktiviteit, aan wellicht
een uitbreiding van werkgelegenheid
door arbeidstijdverkorting en aan
andere mogelijkheden. Heeft de
regering daarover nagedacht en met
welke voorstellen komt zij nog in de
laatste maanden van haar bestaan?

Ik rond af. De commissie–
Buurmeijer heeft, wat ons betreft,
uitstekend werk gedaan. Het rapport
is niet binnen een half uur in de kast
terechtgekomen, en dat is in de
geschiedenis van de uitvoerings–
organisatie al winst. Maar als twee
mooie of minder mooie debatten en
een halfzachte brief van het kabinet
met vage voornemens en niet
hardgemaakte maatregelen het enige
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resultaat zijn, zijn wij er weinig mee
opgeschoten. Dat geldt ook voor de
uitkeringsgerechtigden. De proble–
men zijn nu overbestudeerd,
overbekend. De oplossingsrichtingen
zijn er ook. Over sommige daarvan
verschillen wij van mening, maar er
is hier langzamerhand wel brede
consensus als het gaat om de
uitvoeringsorganisatie. Dat gaat in de
richting van: regionale indeling,
één-loketsysteem, dichter bij de
uitkeringsgerechtigden.

Nu gaat het om de maatregelen.
Daar moeten wij, wat ons betreft,
niet op wachten totdat straks na de
verkiezingen moet worden gefor–
meerd. Zij moeten voor de verkiezin–
gen komen. Tenslotte zitten kiezers
niet te wachten op partijen die de
zaken, als zij helder zijn, voor zich
uitschuiven, maar wel op mensen die
hier en nu verantwoordelijkheid
nemen. De Kamer heeft ook niet de
taak om te zeggen: regering, mooi
debat, u heeft mooi gesproken en wij
wachten wel af. De Kamer moet
blijven waken door de uitvoering
voorlopig onder de speciale hoede
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid te nemen.
Het kan niet zo zijn dat ons werk is
afgelopen met de commissie–
Buurmeijer. Daarvoor staat er te veel
op het spel.

Staatssecretaris Wallage: Dat ene
zinnetje was net iets te kort voor mij
om te begrijpen wat u bedoelde. U
sprak van de "uitvoering onder de
hoede nemen van de vaste
commissie". Ik probeer mij voor te
stellen, hoe dat precies in de
verhouding tussen regering en
parlement bedoeld is. Misschien kunt
u dat toch nog toelichten?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat lijkt mij na de instelling van de
commissie-Buurmeijer amper een
toelichting waard, maar ik wil het
wel voor u doen. De vraag naar de
controle op de uitvoering, de vraag
of de wetten gehandhaafd zijn, de
vraag of volumebeleid is gevoerd en
de vraag of de noodzakelijke
veranderingen zijn aangebracht, zijn
eerder behandeld en eerder
beantwoord door de Kamer dan door
de regering. Die constatering heeft
de commissie-Buurmeijer niet ten
onrechte gemaakt. Die hadden wij
zelf ook kunnen maken, want wij zijn
zelf met het voorstel voor een
parlementaire enquête gekomen.
Wel, die constatering na jarenlang

rust op het uitvoeringsfront brengt
mijn fractie tot de gedachte dat het
beter is dat de Kamer een actieve rol
blijft spelen bij de controle op de
uitvoering. Uiteraard gaat het om de
controle, want wat kunnen wij
anders? Wij kunnen overigens ook
initiatieven nemen, staatssecretaris.
Ik weet niet of u dat bekend is.

Staatssecretaris Wallage: Uit uw
toelichting begrijp ik dat u niet sprak
over de uitvoering, maar over de
controle op de uitvoering.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Zeker.

Staatssecretaris Wallage: Dan
begrijp ik wat u bedoelt.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
lets anders zouden wij niet kunnen.
Wel kunnen wij initiatieven nemen in
de richting van de regering als wij
denken dat er iets moet gebeuren.

Staatssecretaris Wallage: U versprak
zich dus. Dat was het enige.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik vind het prima. Het
moge duidelijk zijn wat ik bedoel. De
vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid moet niet
zeggen: wij hebben nu dit werk
gedaan. Wij moeten er een groot
project van maken. Wij moeten een
aantal leden van onze Kamer
vrijmaken om dat te blijven
controleren, anders komt er weinig
van terecht. Ik vraag de regering dan
ook, in dit debat met echte voorstel–
len te komen. Wat ons betreft, begint
dat bij de instelling van een
commissariaat, opdat niet onnodig
tijd verloren gaat.

D

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Het bedenken van een sociaal–
economisch stelsel dat duurzaam,
rechtvaardig, doelmatig en betaal–
baar is, is al niet eenvoudig, het
wordt nog moeilijker wanneer je dat
moet doen vanuit een bestaande
situatie en helemaai wanneer je
kortgeleden diep insnijdende
maatregelen hebt genomen. Zelfs als
dat de minder juiste zouden zijn
geweest, dan nog zijn er grenzen aan
de grilligheid waarmee je met
wetgeving kunt omspringen.

Uitgangspunt voor mijn fractie
was en blijft het streven naar

handhaving van een stelsel van
sociale zekerheid, dat zich weliswaar
strikter dan tot nu toe richt op
degenen die werkelijk niet meer in
staat zijn om op eigen kracht uit de
moeiiijkheden te geraken, maar dat
die categorie dan ook doeltreffend en
afdoende bijstaat. Wie gemeen–
schapsgeld uitkeert aan mensen die
zich ook zonder zouden kunnen
redden, maakt het zichzelf onmoge–
lijk, goed te zorgen voor degenen die
dat niet kunnen. Dat vergt strengheid
bij de toegang en grote behulpzaam–
heid bij de uitgang, om daar tussenin
het bestaan draaglijk te houden voor
de mensen die op dat stelsel zijn
aangewezen.

Mijn fractie heeft er geen enkele
behoefte aan om in dit debat
achterhoedegevechten te blijven
leveren in het welles/nietes-debat
van de afgelopen jaren. Wij willen
met een ieder hier vooruitkijken en
bezien, welke concepties vanaf nu
onzes inziens de best denkbare zijn.
Maar wij willen ook niet het risico
lopen dat uit die houding ten
onrechte zou worden afgeleid dat we
het achteraf dus eens zijn met het
gevoerde beleid en zelfs nog verder
willen ingrijpen in de WAO dan de
coalitie heeft gedaan. Vandaar dat ik
voor alle zekerheid nog eens vastleg,
dat wij het tot op de dag van
vandaag nog betreuren dat vier jaar
geleden onzes inziens de verkeerde
analyse is gemaakt en een verkeerde
volgorde van ingrijpen is toegepast
op het WAO-vraagstuk. Hoe jammer
is het dat we niet twee jaar eerder
begonnen zijn met een effectief
volumebeleid en wijziging in de
uitvoeringsorganisaties hebben
aangebracht, om met de resultaten
daarvan nu tot een juiste inschatting
te komen van de keuzes, indien die
nodig zouden zijn, inzake ingrepen in
uitkeringshoogte en –duur. Ik hoorde
vorige week de heer Buurmeijer voor
de camera zeggen, dat zijn grote
tegenvaller was dat het rapport kort
voor de verkiezingen uitkwam. Dat
moge een beetje waar zijn, maar de
echte tegenvaller is, dat zijn rapport
uitkomt twee maanden nadat er
wetgeving is ingegaan waar
weliswaar niemand echt gelukkig
mee was, maar waarin veel
maatschappelijke beroering en
politiek prestige verwerkt zijn. Dat is
de echte pech, niet alleen voor hem,
maar voor ons allemaal. Ik kan het
ook wel vriendelijker zeggen: wat is
het jammer, dat wij twee jaar
geleden niet hebben beschikt over de
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analyses in de eerste plaats, maar
ook over de aanbevelingen van deze
enquètecommissie. Ik wil hier
eerlijkheidshalve dan wel toegeven
dat het niet zeker is dat op dat
moment deze enquêtecommissie met
deze analyse had durven en kunnen
komen.

Het is de grote verdienste van de
commissie– Buurmeijer geweest dat
zij ons uit die loopgravenoorlog van
de afgelopen vier jaar heeft gehaald,
al was het maar eventjes, en ons de
mogelijkheid van nieuwe wegen
heeft getoond, wegen waarop nog
flink wat obstakels liggen, die de
begaanbaarheid op sommige
plaatsen moeilijker maken, maar wel
wegen die in principe leiden naar
een doel dat mijn fractie van harte
onderschrijft. Het meest indrukwek–
kende gegeven is ongetwijfeld de
unanimiteit die gaandeweg in de
commissie, al kennisnemend en
analyserend, is gegroeid. Het
simpele feit dat acht mensen,
wanneer zij niet meer onder de regie
staan van het partijpolitieke prestige
of het traditionele rollenspel tussen
coalitie en oppositie, in staat zijn om
uit die loopgraven te klauteren en
elkaar intellectueel en politiekte
vinden in nieuwe creatieve denkbeel–
den, dat feit is veelzeggend, niet
voor de naïviteit van de commissie–
leden, zoals cynisch is opgemerkt,
maar voor de professionele
verkrampingen, die ons dagelijks
meer van overeenstemming
weghouden dan nodig is. Als
diepgaande ideologische verschillen
de verklaring daarvoor waren, dan
zou ook in de commissie unanimiteit
onmogelijk zijn geweest.

De betekenis van die ontstane
unanimiteit wordt ook bevestigd
door de wijze, waarop zij vorige
week onderuit werd gehaald, toen de
politieke commandant van het CDA
op zijn fluitje blies ten teken dat het
speelkwartier was afgelopen, om het
in zijn eigen termen te zeggen. Als
de heren Van der Burg en Hillen
hadden gezegd: "Wij hebben op een
enkel punt onze twijfels gekregen, er
zitten kanten aan die wij niet hadden
doorgrond", zou dit volkomen
correct zijn geweest. Maar een dag
na de uitspraak van de heer
Brinkman zeggen dat je achter de
adviezen staat, totdat je gedechar–
geerd bent, daarmee geef je aan dat
je je politieke overtuiging op termijn
hebt gezet en dat is gewoon troebel.
Dat is schokkend voor het geloof in
de integriteit van het oordeel van de

enquêtecommissie. De vileine
betekenis van de mededeling ligt
hier juist in haar inhoudelijke
overbodigheid.

Over het rapport is alom gezegd
dat de aanbevelingen niet voortvloei–
den uit de analyse. Dit is voor een
gedeelte waar en voor een gedeelte
niet waar. Maar het gemak waarmee
analyses in de politiek worden
geprezen, weerspiegelt vaak het
dédain dat men ervoor heeft.
Analyses, ach dat is vrijblijvend
gepraat, heel nuttig voor als je tijd
over hebt. Standpunten, daar gaat
het om! Dat is een gruwelijke
misvatting, die miskent dat de
analyse de onverbiddelijke afdaling
naar de waarheid kan zijn en dat, als
de analyse goed is, dit liele proces
de binnenkant van het standpunt is.
Als men het begrip "analyse" in die
zin serieus neemt, dan komt het
prijzen ervan in het rapport–
Buurmeijer neer op een aanklacht
tegen de politieke cultuur die in het
schemergebied tussen overheid en
middenveld de afgelopen decennia is
gegroeid. Een aanklacht, met veel
menselijk begrip voor de begane
zonden weliswaar, maar wel een
aanklacht, niet in de laatste plaats
tegen het in de schemer steeds meer
vervagende beeld van het departe–
ment van Sociale Zaken.

In ieder geval is er één aanbeve–
ling, die onverbiddelijk voortvloeit uit
de analyse zelf, en dat is het voorstel
tot een radicale hervorming van de
uitvoering van de sociale zekerheid.
Van de overige aanbevelingen kun je
niet zeggen dat zij in hun voorge–
stelde vorm de onvermijdelijke
consequentie zijn van de analyse,
maar je kunt niet ontkennen dat zij in
de sfeer van de analyse begrijpelijk
en niet onlogisch zijn. Dit krijgt extra
reliëf door een advies dat er
unaniem niet staat. Dat is het advies
om de TBA maar als uitgangspunt te
nemen, nu die toch is aangenomen.
Zelfs niet een minderheid heeft zich
op dat standpunt gesteld, hetgeen
curieus is.

Het rapport van de commissie–
Buurmeijer verschaft ons meer dan
alleen het inzicht hoe ons stelsel van
sociale verzekeringen in elkaar zit.
Het geeft ons daardoor een inzicht in
dat wat je het hart van Nederland
zou kunnen noemen. Stagnaties en
woekeringen in de processen van
onze overlegeconomie, die zich na
het wegvallen van de zuilen–
maatschappij in haar structuur te
weinig heeft aangepast.

Ons stelsel van sociale verzekerin–
gen, dat door het parlement rond de
eeuwwisseling zeer bewust in
handen van de sociale partners is
gesteld, heeft zich ontwikkeld en
vorm gekregen binnen de veilige en
heldere orde van ons zuilenstelsel, of
in de illusies daarvan, want de WAO
kwam in de nadagen van dat stelsel.
Helder, omdat alle betrokkenen, te
weten werkgevers, werknemers,
burgers en politici, in een organisch
verband een hoge communicatie
hadden. Veilig, omdat iedere regeling
voor uitwassen behoed werd door
een ijzersterke sociale controle op
basis van een hoog ontwikkeld
publiek besef. In de corporatistische
geest van na de oorlog was het
bedrijfstakgewijze denken een
vanzelfsprekend element. Zo
ontstond het mooiste humane stelsel
dat waarschijnlijk ooit heeft bestaan.
Niet in de laatste plaats bij de gratie
van hoge economische groei, veel
gas en min of meer volledige
werkgelegenheid.

Het keerpunt in deze drie
hoogconjuncturele elementen is in
dezelfde periode gekomen als de
leegloop uit het zuilenstelsel,
waarvan het karkas bleef staan ten
behoeve van de instituties. De
sociale contcole maakte plaats voor
de blik van verstandhouding tussen
werkgevers en werknemers:
arbeidsproduktiviteit en barmhartig–
heid werden elkaars beste maatjes.
Ons mooie systeem ging ten onder
aan berekende goedertierenheid en
zelfaanbidding. Het uitvoeringsmodel
gaf er alle ruimte voor. En het
ministerie was nergens. Ik bedoel
daarmee niet de huidige bezetting
van het ministerie die aan deze
affaire meer heeft gedaan dan ooit
bewindslieden daarvoor.

Het nadeel daarvan is niet alleen
geweest dat de
arbeidsongeschiktheidsregeling een
oneigenlijke toepassing kreeg die ten
slotte ver boven haar financiële
krachten ging, maar ook dat op deze
wijze de ontslagweg zoveel
menselijker werd dat ook de
werkgever bij het geringste
produktiviteitsprobleem, dat pad
gemakkelijker afging waardoor
gewoon banenverlies is veroorzaakt.
Daar en in ieder geval voornamelijk
daar, ligt de enig zinnige verklaring
voor het grote volumeverschil met
het buitenland, niet in de hoogte van
de uitkering zelf. die sinds de laatste
stelselherziening van 1986 niet
substantieel royaler was dan in het
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buitenland, maar in de cultuur van
de uitvoering. Dat is de onontkoom–
bare conclusie van die veelgeprezen
analyse van Buurmeijer en daarin
verschilt zij ook van de zienswijze die
de regering, althans in de afgelopen
periode, heeft gevolgd, die weliswaar
het volume ook aanwijst als het
kernprobleem, maar de omvang
daarvan in de eerste plaats rela–
teerde aan de aantrekkelijke kwaliteit
van de uitkering.

Voorzitter! Het is deze conclusie
van de commissie die in ieder geval
zeer logisch verwijst naar de drie
hoofdlijnen achter haar aanbevelin–
gen En die hoofdlijnen zijn: de
verzelfstandiging en regionalisering
van de uitvoering, een maximale
stimulering van het houden op de
arbeidsmarkt van wie dat nog voor
een deel kan, en een relatief ruime
uitkering voor wie ècht arbeidsonge–
schikt is.

Ik ga ervan uit, dat wij vandaag
niet geacht worden de definitieve
blauwdrukken in te leveren voor een
nieuw sociaal-economisch stelsel dat
onze samenleving door weer en
wind van de 21ste eeuw zal
heendragen. Ik zal met genoegen en
bewondering luisteren naar collega's
die dat misschien wèl kunnen, maar
ik kan het niet.

Natuurlijk moet je proberen
uiteindelijk tot een nieuw all–
weather-systeem te komen dat ook
rechtvaardig en duurzaam is bij
slecht weer. Het probleem is op dit
moment vooral dat we in het
onzekere verkeren over de aard van
het klimaat zelf. Het maakt een groot
verschil of het realistisch is uit te
gaan van volledige werkgelegenheid
als principe, dan wel van een
economie die een grote structurele
werkloosheid als een endemisch
gegeven in zich draagt. In het eerste
geval is het rechtvaardig en
doelmatig onderscheid te maken in
de rechten van arbeidsongeschikten
en werklozen, in het tweede geval
veel minder. In het eerste geval kun
je veel meer een beroep doen op de
arbeidsmarkt dan in het tweede.

Er is een uitgangspunt daartussen
dat mijn fractie zou willen kiezen. Er
zijn groeiende vraagtekens achter de
mogelijkheden om volledige
werkgelegenheid bij benadering te
realiseren. Veel zal bijvoorbeeld
afhangen van ons antwoord op de
zogenaamde globalisering van
arbeid. Maar het is niet bij voorbaat
zeker dat het niet kan. Daarom is het
om economische en sociaal–

psychologische redenen juister om
uit te gaan van het streven naar min
of meer volledige werkgelegenheid,
al was het alleen maar om met die
geladenheid de werkloosheid zoveel
mogelijk te beperken. Dat betekent
dat je moet proberen de arbeids–
markt de spil te laten zijn van je
sociale-verzekeringsstelsel, op
voorwaarde dat je ook bereid bent
de conditionering aan te brengen,
die de capaciteit van de arbeidsmarkt
maximaliseert. Dat betekent een
maatschappelijke bereidheid tot
aanvaarding van bepaalde vertragin–
gen in onze persoonlijke welvaarts–
groei, maar dan voor iedereen en in
zorg voor elkaar, alsook het daarmee
samenhangende verdelen van arbeid
over meer mensen, hetgeen
consequenties kan hebben voor de
persoonlijke arbeidsproduktiviteit en
de werkduur. Zonder die houding en
die bereidheid lijkt mij het opzetten
van een sociaal stelsel, dat voor het
grootste gedeelte scharniert op
reïntegratie in het arbeidsproces, niet
realistisch.

Vanuit die gezichtshoek vindt de
fractie van D66 de zojuist door mij
genoemde hoofdlijnen buitengewoon
belangrijk en wil ik globaal nagaan in
welke mate zij ook gerealiseerd
kunnen worden. Gezien de analyse
van de commissie van het vraagstuk
en zijn oorzaken is veruit de
belangrijkste aanbeveling die met
betrekking tot een drastische
wijziging van de uitvoering. Hoewel
niet gemakkelijk te kwantificeren is
het niet ondenkbaar dat een andere
geobjectiveerde uitvoering op
zichzelf reeds zal leiden tot een
zuivering van het volume, waardoor
reeds een aanmerkelijk deel van het
verschil met de volume-ontwikkeling
en de totale kosten in het buitenland
weggenomen zou kunnen zijn.

De uitvoering van de WW zou
door de RBA's ter hand moeten
worden genomen, zodra deze de
daartoe strekkende functionele
capaciteit ook hebben verworven. Op
korte termijn moet het beleid erop
gericht zijn, die capaciteit ook tot
stand te brengen. De uitvoering van
de WAO zou onafhankelijk van de
inhoudelijke aard ervan zo snel
mogelijk moeten worden overge–
bracht naar een onafhankelijk
orgaan, dat onder onafhankelijk
toezicht werkt.

Minister De Vries: De heer Van
Mierlo sprak zojuist over de
uitvoering van de WW, die door de

RBA's ter hand zou moeten worden
genomen, zodra deze de daartoe
strekkende functionele capaciteit
hebben verworven. Kan hij het
begrip "functionele capaciteit"
toelichten? Gaat het om professio–
nele capaciteit? Wordt de organisatie
niet professioneel genoeg geacht, of
denkt hij dat ze kwantitatief een te
geringe capaciteit heeft? Waar praten
wij over?

De heer Van Mierlo (D66): Het is mij
ter ore gekomen en ik heb uit het
onderzoek begrepen dat er op het
ogenblik nogal wat schort aan de
capaciteit van de RBA's, dat met
experimenten geprobeerd wordt om
dat te verbeteren, maar dat het nog
niet zover is dat zij op dit moment al
in staat zouden zijn om de hele
uitvoering van de WW op zich te
nemen. Het is dus wenselijk dat die
uitvoering ter hand wordt genomen,
dat is die één-loketgedachte, maar
dan moet er wel voor worden
gezorgd dat het kan. Verleden week
in het debat met de commissie is
een paar keer ter sprake gekomen
dat op dit moment die capaciteit er
nog niet zou zijn.

Minister De Vries: Spreken wij nu
over de bemiddelingscapaciteit van
de RBA's of gaat het om het
toevertrouwen van verantwoordelijk–
heden en taken die men nu niet heeft
en waarop men dus ook niet
berekend is?

De heer Van Mierlo (D66): Eerlijk
gezegd gaat het over beide. Er wordt
op dit moment reeds een tekort–
schietende capaciteit vastgesteld ten
aanzien van de taken die de RBA's
hebben. Dit gaat des te ernstiger
klemmen, wanneer je er een taak bij
gaat leveren.

Minister De Vries: De taak van
bemiddeling van werklozen, mensen
die in de bijstand zitten en gedeelte–
lijk arbeidsongeschikten heeft men
nu al. Er wordt gewerkt - en terecht
- aan een verbetering van de
kwaliteit van de organisatie. Ik kan
mij niet goed voorstellen wat de heer
Van Mierlo precies bedoelt met de
"verbetering van functionele
capaciteit". Stelt hij de organisatie
eerst nog twee jaar in staat om het
proces waarmee men bezig is te
verbeteren en wil hij dit afwachten
voordat hij deze stap gaat zetten? Of
zegt hij dat dit nu al zou kunnen?
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De heer Van Mierlo (D66): Ik voel
mij niet bevoegd om te zeggen
wanneer het moment is aangetreden
dat de capaciteit er is. Ik vind dat
Kamer en regering moeten treden in
het moment waarop die capaciteit
geacht wordt aanwezig te zijn. Op
dat moment moet je volgens mij
deze taak aan de RBA's toekennen.

Voorzitter! Het proces van keuring
en bepaling van de graad van
arbeidsongeschiktheid zou buiten de
verantwoordelijkheid van sociale
partners moeten plaatsvinden door
regionale kantoren van het
uitvoeringsorgaan, die voor de
arbeidsbemiddeling nauw samen–
werken met de RBA's. Deze
samenwerking is van groot gewicht
voor de arbeidsbemiddeling, zeker
ook voor de eerste periode waarin de
gedeeltelijk arbeidsongeschikte zijn
eerste ervaring opdoet met zijn
nieuwe functie.

De staatssecretaris kan deze
redenering volgen, maar zegt in zijn
brief dat, zolang gedeeltelijk
arbeidsongeschikten ook uitkeringen
krijgen - in de TBA dus - een betere
verbinding met de arbeidsvoorzie–
ning in de regio van groot belang is.
Ik weet niet waarop het woord
"beter" slaat. Beter dan wat? Naar
mijn gevoel kan het niet beter dan ik
zojuist heb aangegeven, tenzij je
vindt dat de sociale partners directe
medeverantwoordelijkheid horen te
dragen voor het proces van keuring
en bepaling van de graad van
arbeidsongeschiktheid. Maar dat kan
ik me niet voorstellen, want dat is nu
juist "des Pudels Kern". Dat is het
onzuivere element in de politieke
cultuur die we willen veranderen. Ik
vraag de staatssecretaris of hij hier
straks nader op wil ingaan.

Voorzitter! mijn fractie is van
mening dat het wetsvoorstel NOSV
door de regering aangepast moet
worden in de voorgestelde richting.
Dit betekent waarschijnlijk, naar ik
begrepen heb uit de brief, in
verdergaande mate dan de staatsse–
cretaris in zijn brief heeft aangege–
ven. Het minimum zou zijn dat er
geen artikel in komt dat haaks staat
op de voorgestane richting. Als de
regering hiertoe niet bereid zou zijn,
zou naar het oordeel van mijn fractie
het wetsvoorstel beter niet meer in
de huidige kabinetsperiode behan–
deld kunnen worden.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
De heer Van Mierlo zegt dat het wat
verder aangescherpt zou moeten

worden dan de regering tot nu toe
gedaan heeft. Het wetsvoorstel ligt
nu voor plenaire behandeling bij ons.
Is het enige alternatief, als de
regering er niet voor voelt om het
verder aan te scherpen, de hele zaak
dan verder maar uit te stellen? Dat is
ook nogal verstrekkend. Ik zou mij
kunnen voorstellen dat de heer Van
Mierlo dan zegt: dan proberen we te
amenderen.

De heer Van Mierlo (D66): Dat is
natuurlijk zo, ingeval het debat hier
toch zou plaatsvinden. Ik geef mijn
oordeel over wat wijs zou zijn. Laat
ik het nader specificeren. Ik denk dat
het wijs zou zijn als je het onafhanke–
lijk maken van het toezicht uit het
wetsvoorstel dat er nu ligt, zou
lichten en dat je de andere dingen
voorlopig nog even niet regelt. Dus
laat het bij het oude. Dit betekent dat
voorlopig de oude SVR nog even de
coördinerende taak vervult.

De heer Schutte (GPV): Dan zijn wij
over de invulling bezig, maar het
gaat mij erom dat wij ook nu groot
belang hebben bij datgene wat is
voorbereid. Het is niet zomaar van
tafel te vegen. We moeten proberen
het maximale te bereiken via een
wetsvoorstel dat al in een vergevor–
derd stadium is.

De heer Van Mierlo (D66): Daar ben
ik het geheel mee eens. Ik zeg alleen
dat het minimale dat je kunt vragen
is: zet er geen artikelen in die de
ontwikkeling in de gewenste richting
vertragen dan wel blokkeren.

De heer Wöltgens (PvdA): Omge–
keerd hebben wij er allemaal belang
bij dat datgene wat ook een
verbetering is, zoals de integrale
gevalsbehandeling, zo snel mogelijk
wet wordt. Ik neem aan dat D66
bereid is, daaraan mee te werken.

Maar ik wil even een heel andere
vraag stellen, omdat ik merkte dat de
heer Van Mierlo overging op het
schattingsbesluit. Ik heb zijn betoog
ademloos gevolgd. Ik dacht dat hij
bezig was met een soort parafrase
van zijn opvattingen over allerlei
elementen die als aanbevelingen van
de commissie-Buurmeijer naar
buiten zijn gekomen. Nu gaat hij
over naar de beoordeling van het
kabinetsbeleid.

De heer Van Mierlo (D66): Dat heeft
ook te maken met het feit dat de

heer Buurmeijer het schattingsbesluit
heeft overgenomen.

De heer Wöltgens (PvdA): Dus u
bent nog steeds bezig met de
beoordeling?

De heer Van Mierlo (D66): Van het
schattingsbesluit zoals het er ligt,
zoals het functioneert en zoals het
door de heer Buurmeijer wordt
toegepast op zijn weg.

De heer Wöltgens (PvdA): En ook
van de aanbevelingen van de
commissie-Buurmeijer. Ik kan het
betoog in belangrijke mate volgen.
Zelfs met de opmerkingen die u erbij
hebt gemaakt, ben ik zeer erkentelijk
voor de mededeling dat wij niet aan
jojo-beleid moeten beginnen. De TBA
vervat een stuk zekerheid. Wij
moeten de maatschappij niet
opnieuw in onzekerheid brengen.

Er is een vraag die mij nu
bezighoudt. Toen het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie
verscheen, had u een helder oordeel.
Dat heldere oordeel was: dit moet
worden uitgevoerd.

De heer Van Mierlo (D66): Wij
waren zeer positief.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik zag u
op de televisie, het was buiten. Ik
herinner het mij precies, want u bent
niet zo gemakkelijk te vergeten.

De heer Van Mierlo (D66): Het werd
binnen opgenomen, maar op een
plaats waar binnen lijkt op buiten.

De heer Wöltgens (PvdA): Dat is het
eerste element van misleiding dat in
dat programma zat. Nu kom ik op
het tweede. Ik maakte daaruit op dat
u zeer enthousiast was over het
rapport. Vindt u dat datgene wat u
nu zegt, een uitwerking is van die
enthousiaste samenvatting van toen?

De heer Van Mierlo (D66): Zullen wij
even doorgaan? Ik ben nog lang niet
klaar.

De heer Wöltgens (PvdA): U kunt
gewoon zeggen: ja, ik kan herhalen
wat ik heb gezegd.

De heer Van Miarlo (066): Ik sta ten
volle achter de reactie die wij hebben
gegeven, toen het rapport uitkwam.
Zij was er een van opluchting. Er
waren nieuwe gedachtenwegen
geopend en wij vonden de redene–
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ring daarachter buitengewoon goed.
Wij hebben meteen al gezegd dat de
vraag is of dit te realiseren is. Er zijn
een paar handicaps die zullen
beslissen wanneer en in welke mate
die weg begaanbaar is. Daar kom ik
nu aan toe.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik vind
het een heel redelijk antwoord dat
men ter voorbereiding van dit debat
gaat nadenken over een rapport,
waarover men al een verklaring heeft
uitgegeven. Ik ben blij dat de heer
Van Mierlo zo eerlijk is om dat te
erkennen.

De heer Van Mierlo (D66): Ik neem
helemaal niets terug van wat ik toen
heb gezegd. Ik heb een positieve
eerste reactie gegeven, maar ik heb
in die verklaring meteen gezegd dat
er haken en ogen aan zitten,
waarvoor wij nog geen oplossing
hebben. De vraag is of wij die
kunnen vinden, dat heb ik meteen
gezegd. Misschien was u een
moment afgeleid, toen u voor de
televisie zat.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik was
absoluut niet afgeleid. Nogmaals,
gaat u nu voort met het behandelen
van de onderdelen, zodat ik die
vraag aan het eind weer kan stellen?

De heer Van Mierlo (D66): Waar–
schijnlijk is dat niet nodig.

Voorzitter! Het schattingsbesluit
zoals het er nu ligt, vloeit voort uit
het volumebestrijdingsgedeelte van
de TBA. Hoewel wij vanwege het
uitkeringsgedeelte geen verantwoor–
delijkheid hebben genomen voor de
TBA, gebiedt de eerlijkheid te zeggen
dat ook wij ons niet kritisch hebben
uitgelaten over de consequenties van
die toerekeningswijze. Als je
terugdenkt, is het nog steeds
opvallend hoe weinig aandacht er in
dat debat is gegeven aan het
volumegedeelte en hoe alle politieke
energie zich heeft toegespitst op de
vraag of de uitkeringen wel of niet
mogen worden aangetast.

Niettemin blijkt uit de eerste
experimenten dat het schattings–
besluit dat daarop is gebaseerd, in
de praktijk buitengewoon hard
uitpakt tegenover de lage inkomens.
In feite blijkt het voor hen praktisch
onmogelijk om in de hoogste
ongeschiktheidscategorieën uit te
komen, tenzij men het via deeltijdar–
beid zou kunnen berekenen of op
sterven na dood is. Dit effect is.

geloof ik, niemands bedoeling
geweest, ook niet van de voorstan–
ders van een straf volumebeleid,
zoals mijn fractie was en is.

Het is goed dat de staatssecretaris
nog eens wil bezien hoe die
consequenties verzacht zouden
kunnen worden. In zijn brief van
hedenochtend vind ik het antwoord
nog niet. Ik leg hem het volgende
voor.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Die brief was ook een antwoord op
een andere vraag.

De heer Van Mierlo (D66): Ik had
gehoopt, het antwoord daarin te
vinden. Die ging immers over het
schattingsbesluit en de staatssecreta–
ris heeft in het mondeling overleg
gezegd dat de vraag hem bezig hield.
Ik verwijt het de staatssecretaris ook
niet. Ik stel alleen vast dat ik er nu
niet over begonnen zou zijn als het
daarin gestaan had. Het klinkt als een
verwijt, maar ik bedoel het dus niet
zo.

Staatssecretaris Wallage: Ik luister.

De heer Van Mierlo (D66): Het
schattingsbesluit gaat uit van de drie
hoogst betaalde functies en neemt
daarvan de middelste. Maar per
functie gaat men dan uit van de
hoogste loonwaarde van de
verschillende loonwaarden die in die
functie bestaan. Je zou ook kunnen
uitgaan van de gemiddelde
loonwaarde per functie. Die ligt per
definitie lager. Volgens mij doet men
in het SER-advies uit 1991 dat laatste
en dan valt het schattingsbesluit
minder straf uit voor die lage
inkomens. Ik vraag de staatssecreta–
ris of ik dit juist zie. Ziet hij geen
reden om een aanpassing in deze zin
aan te brengen? Misschien is er
echter een andere weg.

In combinatie met het 1/3- en
2/3-criterium van de commissie–
Buurmeijer werkt het schattings–
besluit in principiële zin eigenlijk
onaanvaardbaar uit. Ik zeg: in
principiële zin. Als voor twee mensen
- de een verdient ƒ 45.000 en de
ander ƒ 75.000 - nog een baan op
minimumloon denkbaar is, dan
wordt de tweede volledig arbeidson–
geschikt verklaard en gaat de eerste
naar de arbeidsmarkt met een dikke
kans dat hij in de bijstand terecht–
komt. Het blijkt dat de toegang tot de
collectieve regeling zelf niet bepaald
wordt door het loon dat men nog

kan verdienen, maar door het loon
dat verdiend werd. Omdat het hier
niet gaat over verschillen van
uitkering maar over de toegang tot
de collectieve regeling zelf, kan naar
mijn gevoel dit soort rechtsongelijk–
heid niet echt de bedoeling zijn
geweest.

Indien de lijn-Buurmeijer voor de
WAO te zijner tijd realiteit zou
kunnen worden, zal op z'n minst een
ander schattingsbesluit met een
ander toerekeningscriterium, dan wel
een andere verdeling in categorieën,
dan wel beide, dit bezwaar moeten
wegnemen of verminderen. Ik denk
daarbij aan de verdeling in drie
categorieën die indertijd door het
VNO is voorgesteld.

Zij die niet arbeidsongeschikt zijn
verklaard, aan de hand van welk
schattingsbesluit dan ook, worden
volgens de commissie-Buurmeijer
geacht te kunnen reïntegreren in het
arbeidsproces. In een tijd van
hoogconjunctuur zal dat al niet
eenvoudig zijn; in omstandigheden
zoals nu en die voor ons liggen, zal
dat nog moeilijker zijn. Zeker zal het
helpen dat de regels voor ontslag in
deze gevallen verscherpt worden.
Maar als het daarbij zou blijven, dan
zouden de effecten toch wel eens
gering kunnen zijn.

Natuurlijk is ook een andere
instelling van de werkgever
noodzakelijk. Die krijgt een grote
verantwoordelijkheid voor het lot van
zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemer. Maar dan nog zal met
een scherpe concurrerende en een
gespannen arbeidsmarkt snel het
moment gekomen zijn dat een
werkgever zijn overmacht toont en
zegt: ik heb geen plaats, ook niet
voor werk op lager niveau. De
conclusie is dus dat het voor de
werkgever aantrekkelijk moet worden
gemaakt om creatief te zoeken naar
een arbeidsplaats in zijn bedrijf voor
een gedeeltelijk arbeidsongeschikt
geworden werknemer van hem. Een
wettelijke verplichting tot door–
betaling van loon, indien de
werkgever te kort schiet in het
aanbieden van passend werk, zoals
door de kroonleden van de SER
indertijd is voorgesteld, zal hem
hierbij helpen. Ik zeg het in zeer
algemene termen, omdat hier ook
het probleem ligt. Daarbij is
denkbaar, maar op dit moment
moeilijk in te vullen, een stelsel van
aanvullende verzekeringen, al dan
niet verplicht, ter compensatie van
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een deel van het loonverlies van de
werknemer.

Indien er werkelijk geen plaats
meer is op de arbeidsmarkt, zou in
het geval van een aanvullende
verzekering de inkomenstoets voor
de bijstand verruimd moeten
worden. Dit verzekeringselement kan
overigens in zijn geheel ook van
belang zijn om mogelijke strijdigheid
met de ILO-regels te voorkomen.

Voorzitter! Ik heb een paar punten
genoemd waarop de weg die de
commissie-Buurmeijer wijst voor de
WAO onzekerheden en vragen bevat
en waarop op dit moment nog geen
afdoende antwoorden zijn gegeven.
Die antwoorden kunnen, eerlijk
gezegd, ook niet uit de mouw
geschud worden. Dat wil niet zeggen
dat ze er niet zijn. Suggesties voor
de richting waarin gezocht moet
worden, zijn er wel. Wij zouden die
weg graag gaan, omdat de gedachte
om gedeeltelijk arbeidsongeschikten
maximaal aan het werk te houden en
de volledig arbeidsongeschikten de
oorspronkelijke uitkering te geven,
ons het beste antwoord lijkt. Daarom
zou het gewenst zijn om via nader
onderzoek of advies te proberen om
de juiste antwoorden op de gestelde
vragen te krijgen. Ik vraag de
staatssecretaris of hij het met die
wenselijkheid eens is. Moeten wij
proberen om voor deze punten -
misschien zijn er meer - een
oplossing te vinden, zodat die weg
begaanbaar wordt?

Zolang we die antwoorden niet
hebben, lijkt het ons niet verant–
woord om de zo kortgeleden in
werking getreden TBA meteen te
vervangen door een nieuwe
wetgeving die nog zoveel risico's en
onzekerheden bevat. De heer Leijnse
beriep zich voor het voorlopig
ongemoeid laten van TBA - met
name tegenover de heer Brinkman,
maar ook tegenover de commissie -
op argumenten van puur bestuurlijke
aard. Zij komen rijkelijk laat in het
spel, maar hij heeft wel gelijk. Het
grote nadeel van TBA is en blijft de
sterk verminderde uitkering voor de
volledig arbeidsongeschikten - ik
spreek voor mijn fractie - maar de
wet is aangenomen en je kunt die,
na alles wat er gebeurd is, pas
vervangen door een nieuwe wet als
je meer zekerheid hebt dat die
nieuwe wet ook goed werkt. Het
verschil met de heer Leijnse is
misschien dat wij expliciet zeggen
dat je die weg moet nastreven.

Voorzitter! Mijn fractie is van
mening dat de weg die de
commissie-Buurmeijer ten aanzien
van de Ziektewet voorstelt, begaan
moet worden, zij het in etappes De
Wet terugdringing ziekteverzuim gaat
met de zes tot twee weken risico van
de werkgever reeds dezelfde kant op,
zij het voor een andere loonhoogte.
Wij hebben er begrip voor dat de
staatssecretaris het wetsvoorstel
zoals het door deze Kamer is
aangenomen, in het Staatsblad wil
krijgen en de effecten wil afwachten.
Wij willen dat ook, maar met de
uitdrukkelijke intentie om, tenzij de
ervaringen het tegendeel zouden
leren, op die weg voort te gaan en
een geleidelijke afschaffing van de
Ziektewet tot stand te brengen. De
eerste etappe zou 26 weken kunnen
zijn. Wij zijn ons bewust van
bepaalde risico's, bijvoorbeeld voor
kleine bedrijven die niet onder een
CAO vallen. Er zijn ook andere
risico's. Dat kan vragen om niet
alleen een gefaseerde mvoering,
maar ook om een gedifferentieerde
wet, zolang als die er is.

De invulling van de verantwoorde–
lijkheid van de werkgever om
krachtens de wet ten minste het
minimumloon door te betalen, zal
een belangrijke rol voor de sociale
partners wegleggen. Bij evidente,
definitieve arbeidsongeschiktheid, zal
naar ons gevoel een directe toegang
tot de arbeidsongeschiktheids–
regeling mogelijk moeten zijn.

Vootzitter! Ik vat de belangrijkste
opvattingen en standpunten van mijn
fractie samen:
1. bedrijfstakgewijze aanpak van de
sociale zekerheid is overleefd;
2. bedrijfsverenigingen behoren in
prmcipe geen rol te spelen bij de
uitvoering van de sociale zekerheid;
3. sociale partners als belanghebben–
den horen geen verantwoordelijkheid
te hebben in het proces van keuring
en toerekening van de graad van
arbeidsongeschiktheid. Hun rol zal bij
de totstandkoming van aanvullende
verzekeringen toenemen;
4. de aanbevelingen over de
reorganisatie van de uitvoering van
WAO en WW worden in principe
overgenomen;
5. onderzocht wordt hoe de
knelpunten in de aanbeveling over
een nieuwe aanpak van de arbeids–
ongeschiktheid kunnen worden
weggenomen. Zolang de onzekerhe–
den op de geadviseerde weg niet in
belangrijke mate zijn weggenomen
wordt uitgegaan van TBA, maar dan

in ongewijzigde vorm;
6. de aanbeveling in de Ziektewet
wordt in principe overgenomen. Met
de uitvoering zal in etappes worden
begonnen, tenzij de ervaringen met
de TZ een negatieve indicatie
opleveren. Een flexibeler overgang
naar arbeidsongeschiktheid moet
ingebouwd worden;
7. de nieuwe Wet OSV wordt
aangepast of voor behandeling
uitgesteld tot de volgende kabinets–
periode.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Er is de
laatste jaren veel te doen over de
uitvoering van de sociale zekerheid.
De verantwoordelijkheid voor de
sociale zekerheid, voor de definiëring
van de kring van gerechtigden, voor
de bepaling van de hoogte en duur
van de onderscheiden uitkeringen
bleek, historisch zo gegroeid, te zeer
te zijn gescheiden van de verant–
woordelijkheid voor de uitvoering
van de sociale zekerheid. Door de
ontstane verkokering namen het
beroep op de sociale zekerheid en de
uitvoeringskosten uiteindelijk
onbeheersbaar toe. Belangen–
tegenstellingen tussen sociaie
partners en de overheid tekenden
zich af. De institutionele scheiding
tussen uitkeringsverstrekking
enerzijds en reïntegratie en
bemiddeling anderzijds heeft
frustrerend gewerkt. Een cultuur–
omslag was dringend nodig en heeft
zich gelukkig voor een deel ook
voltrokken. Waarop eerder een taboe
rustte, werd gaandeweg gelukkig
meer bespreekbaar Toch kwamen
wij er met elkaar niet echt uit, niet
veel verder ook, en was het nodig
dat, zij het op verantwoorde wijze,
eindelijk knopen zouden worden
doorgehakt. Elke therapie moet
worden voorafgegaan door een
zorgvuldige diagnose. In dit licht
heeft de SGP-fractie de ingestelde
parlementaire enquête naar de
uitvoering van de sociale zekerheid
verwelkomd, het overgelegde
resultaat, analyse, conclusies en
aanbevelingen, met respect voor de
getoonde politieke moed bejegend
en de commissie er de vorige week
mee gecomplimenteerd.

De overheid is Gods dienares en
een van de kerntaken van de
overheid is, een schild der zwakken
te zijn. Juist ter wille van hen die
werkelijk op voorzieningen van de
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overheid, ook in deze sfeer, zijn
aangewezen, in verband met ziekte,
arbeidsongeschiktheid en dergelijke,
is een rechtvaardig en doelmatig
stelsel nodig, dat ook voluit
beheersbaar is.

De Kamer heeft het de regering de
vorige week in zekere zin gemakkelijk
gemaakt. Immers, op een aantal
punten liepen de reacties van de
verschillende fracties flink uiteen. Op
wat minder controversiële onderwer–
pen was overeenstemming en de
meest drastische voorstellen van de
commissie-Buurmeijer werden
eenparig op sterk water gezet, zo
leek het. Een integraal overnemen
van de aanbevelingen van de
enquêtecommissie mag dan wel niet
in de lijn der verwachtingen hebben
gelegen, als de Kamer daarentegen
tot een dergelijke opstelling was
gekomen, dan hadden wij pas goed
de poppen aan het dansen gehad.

Zo is het echter niet gelopen. De
afloop van het debat van de vorige
week leidt ertoe dat het kabinet nog
slechts hoeft in te gaan op een
overzichtelijk aantal punten,
waarover in de Kamer een redelijke
consensus bestaat, punten die
bovendien tamelijk goed aansluiten
bij bestaand beleid en bij wetgeving
die op dit moment in de pijplijn zit.

Eén zo'n punt van overeenstem–
ming is dat aan de "macht" van de
bedrijfsverenigingen, waarin
werkgevers en werknemers het
alleen voor het zeggen hebben, een
einde moet komen. Het kabinet haakt
hierop in met een nota van wijziging
op het wetsvoorstel ter zake van de
nieuwe organisatie voor sociale
verzekeringen. Het Gemeenschappe–
lijk instituut van bedrijfsverenigingen
wordt slechts voor een beperkt
aantal jaren ingesteld, waardoor een
principiële koerswijziging voor de
bedrijfsverenigingen in de toekomst
in elk geval niet onmogelijk wordt
gemaakt. De mate van bestuurlijke
betrokkenheid van sociale partners
staat hierbij in het licht van de
politieke schijnwerpers. Daar ligt de
kernvraag. Een en ander vergt nog
een grondige afweging, aldus de
bewindslieden.

Onze fractie kan zich in deze
benadering en aanpak vinden, maar
heeft hierbij enkele vragen. Wanneer
wordt dat gerichte advies hierover
aan de Sociaal-economische raad
gevraagd? Aan welke termijn is de
Sociaal-economische raad te binden?
Welke levensduur wordt het GIB en
hiermee de bedrijfsverenigingen in

concreto gegeven? Waar moet de
coördinatietaak van het GIB in de
toekomst blijven? Wat is de visie van
de regering op de positie en de
invloed van de sociale partners? Hoe
zullen deze gestalte krijgen aan het
einde van de ook door de regering
voorgestelde route van bedrijfstakge–
wijze organisatie naar een inbedding
in de regio? Hoe stelt de regering
zich deze geleidelijke overgang voor?
Aan welke stappen denkt zij? Niet al
deze vragen zullen al in detail
beantwoord kunnen worden.
Daarvoor heb ik vanzelfsprekend
begrip. Wij hebben een debat op
hoofdlijnen, maar dit lijken mij toch
vragen die relevant zijn.

Sprekend over de positie van de
sociale partners, vragen wij de
regering hoe zij denkt over de
aanbeveling van de commissie, het
totale CAO-pakket niet langer
automatisch algemeen verbindend te
verklaren. Op zichzelf is dit best een
aangelegen punt, zoals herhaaldelijk
is gebleken in debatten die wij hier
in de achter ons liggende maanden
hielden. Wij hebben begrepen dat wij
een notitie hierover kunnen
verwachten. Deze moet binnenkort
komen, dus zal de inhoud op
hoofdlijnen al bekend zijn. Is het niet
gewenst, hierover op dit moment het
een en ander te zeggen en niet het
zwijgen erover te bewaren? Kan een
voorschot op een en ander worden
gegeven? Het past zo goed bij dit
debat.

De noodzaak van onafhankelijk
toezicht op de uitvoering van de
sociale verzekeringen is door het
onderzoek van de enquêtecommissie
alleen maar duidelijker geworden.
Over dit principe bestond ook vorige
week geen wezenlijk verschil van
mening. Wel is gediscussieerd over
de precieze positie en bevoegdheden
van dit toezichtorgaan en over de
vraag wat voor deze instantie de
mogelijkheden moeten zijn om een
beslissing van een uitvoerend orgaan
aan te vechten. Misschien kan de
regering eens haar visie op dit
probleem geven, hierbij duidelijk
uiteenzettend wat volgens haar de
voor– en nadelen van een directe
rapportageplicht aan het parlement
zijn en in hoeverre het niet in de wet
opnemen van een dergelijke plicht
het risico in zich bergt dat wij in
herhaling vallen. Overigens heeft de
enquête ook geleerd dat de Kamer
op haar beurt signalen over
uitvoeringsproblemen serieuzer moet
nemen en niet bij voorbaat ervan

moet uitgaan dat er andere belangen
achter zitten en dat daarom de
problemen worden gesimuleerd.

Een sterk punt in de benadering
van de commissie-Buurmeijer is in
de ogen van de fractie van de SGP
het integraal behandelen van de
probiematiek. Het is immers
onmogelijk, het functioneren van de
uitvoeringsorganen geheel los te zien
van de materiële inhoud van de
wetgeving. Van de regering willen
wij weten of zij van mening is dat zij
in de afgelopen jaren voldoende
rekening heeft gehouden met deze
samenhang. De commissie heeft in
elk geval overtuigend aangetoond
dat deze samenhang er is en heeft in
haar aanbevelingen met deze
samenhang rekening gehouden door
eveneens suggesties te doen voor
inhoudelijke wijziging van sociale–
zekerheidswetten, de Ziektewet, de
Werkloosheidswet en de Wet op de
arbeidsongeschiktheid. Ik loop ze
langs.

Een van de opvallendste aanbeve–
lingen, die in de Kamer duidelijke
weerklank vond, is, om het kort door
de bocht te formuleren, de afschaf–
fing van de Ziektewet. De uiteenzet–
ting van de heer Buurmeijer over een
gefaseerde afbouw van deze wet
heeft onze fractie aangesproken. Een
dikke streep hebben wij ook gezet
onder de uitspraak van de commissie
dat mensen met lage inkomens er in
de nieuwe situatie niet op achteruit
mogen gaan. Begrijpelijkerwijs legt
de regering ook hierbij de nadruk op
de reeds door deze Kamer aanvaarde
voorstellen over de terugdringing
van het ziekteverzuim, die een
beiangrijke stap in de door de
commissie voorgestelde richting
betekenen. Ook de fractie van de
SGP stelt zich op het standpunt dat
de uitwerking van deze wet beter
eerst afgewacht kan worden, voor
verdergaande stappen genomen
worden, te meer daar de loondoor–
betalingsverplichting straks al voor
het overgrote deel van de ziektege–
vallen - zie de statistieken daarover -
bij de werkgever komt te liggen.
Over een eventuele toekomstige
totale afschaffing van de Ziektewet
doet de regering geen uitspraken, al
kan uit haar reactie geproefd worden
dat zij er niet bij voorbaat tegen is.
Maar het gevaar moet niet opdoe–
men dat een en ander al te zeer op
de lange baan wordt geschoven. Kan
niet een wat meer uitgebreide reactie
worden gegeven op de uiteenzetting
van de heer Buurmeijer over de
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volgtijdelijke ontwikkeling van drie
stappen: het aantal weken dat voor
rekening van de werkgever is, de
hoogte van de uitkering en het
elimineren van de wet en het
onderbrengen van het een en ander
in het BW? In die volgtijdelijke
ontwikkeling passen tussentijdse
evaluaties. Zo die daar aanleiding toe
geven, kan op elk gewenst moment
gestopt worden met dat proces.
Maar dan gebeurt er in ieder geval
het een en ander. Bij welke effecten
van de TZ-maatregelen zouden er in
het algemeen volgens de regering
geen verdere stappen meer nodig
zijn?

In dit dossier moet overigens de
positie van kleine bedrijven in alle
gevallen nauwkeurig worden bezien,
want daar ligt een knelpunt. Vragen
die ook grondig onder ogen moeten
worden gezien, betreffen de
consequenties van de acceptatie–
plicht, de noodzakelijke toetsing aan
internationale verplichtingen - de
brief van de bewindslieden spreekt
daarover - en de noodzaak van een
afzonderlijke regeling voor uitkerin–
gen bij moederschap. Denkt de
regering nog in deze kabinetsperiode
een discussie over deze onderwer–
pen te kunnen voeren? Kunnen wij
van haar aanzetten verwachten?

Voorzitter! Ik kom nu bij de
Werkloosheidswet. Wat betreft de
inhoud en uitvoering van die wet
wordt door de parlementaire
enquêtecommissie voorgesteld om
enerzijds tot een strenger sanctie–
beleid te komen, een meer dwin–
gende sollicitatieplicht in de voeren
en dergelijke, en anderzijds de
bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor de uitvoering op te dragen aan
de RBA's. Het kabinet heeft hier wel
oren naar maar het wil eerst de
evaluatie afwachten van de
tripartisering van de arbeidsvoorzie–
ning. Wij vragen ons af in welke zin
dat afwachten moet worden opgevat.
Is bij een positieve uitkomst van de
evaluatie een verdergaande
regionalisatie, door ons als
ontwikkelingsrichting nadrukkelijk
gesteund, wel of juist niet meer
nodig? Bij een overdracht van de
uitvoering van de WW naar
getripartiseerde RBA's blijven sociale
partners op dit terrein, twee van de
drie geledingen, toch een
meerderheidsrol spelen. Is dit
volgens de regering te verdedigen?

In de voorstellen van de commis–
sie over de arbeidsongeschiktheids–
regeling heeft onze fractie goede

elementen aangetroffen. De kern
daarvan bestaat uit effectieve
instrumenten en het scheppen van
een klimaat die het mogelijk maken
dat zo lang mogelijk op de arbeids–
plek gebleven wordt, respectievelijk
zo snel mogelijk een al of niet
aangepaste arbeidsplaats kan
worden ingenomen. De intentie van
de commissie, die trouwens ook in
bijna al haar andere voorstellen
doorklonk, om eerder in het traject
een dynamiserende werking aan te
brengen - zoals het zo mooi gezegd
werd - en zo lang en intensief
mogelijk te pogen, iemand binnen
het arbeidsproces te houden om
daarmee onder andere stigmatise–
ring te voorkomen en om werkge–
vers daarop aan te spreken, sprak
ons bijzonder aan, evenals de nadruk
die gelegd werd op de beperking van
de instroom in de WAO. Problemen
hadden en hebben wij echter bij het
leggen van de grens bij meer dan
twee derde arbeidsongeschiktheid.
Het hanteren van een dergelijk
criterium leidt er naar onze mening
toe dat een groot aantal mensen
theoretisch voor een groot gedeelte
arbeidsgeschikt worden verklaard,
waardoor ze dus werkzoekend zijn,
terwijl zij praktisch bijna nergens
meer te werk gesteld kunnen worden
en zodoende via de WW in de
bijstand terechtkomen. Dat geldt
zeker in het huidige conjuncturele
financieel-economische klimaat.

Het optimisme over de inpasbaar–
heid van soms voor een aanzienlijk
deel arbeidsongeschikten - een
optimisme dat de commissie
kenmerkte - kon op ons tot nu toe
niet worden overgebracht. Wat dit
punt betreft, wil onze fractie op korte
termijn liefst zo weinig mogelijk
overhoop gooien. Die wens hebben
wij te meer, aangezien de conse–
quenties van het schattingsbesluit
nog in volle omvang moeten blijken,
als het vanaf 1 april a.s. zal zijn
ingevoerd. Alsnog ingrijpen in de
hoogte van de uitkeringen van de
zogenaamde "oude gevallen" zou,
na alles dat rond de WAO in het
recente verleden is gepasseerd en de
onrust die in psychologische zin
wordt veroorzaakt door allerlei
nieuwe voornemens op de korte
termijn, bijzonder ontactisch zijn en
na gewekte verwachtingen ook een
element van willekeur in zich dragen.
Vooralsnog leiden de FIS-Mjsten ook
onder de WAO'ers van voor 1
augustus al tot zoveel onrust dat wij
hier onze vingers voorlopig maar

niet aan moeten branden. Wij
moeten de effecten op het volume
van de WAO van de huidige, nog
onlangs in gang gezette maatregelen
nu eerst afwachten. Deze worden
volgens afspraak nauwlettend
gevolgd en geëvalueerd. Eerst dan
kunnen wij verder zien. Wij
beschouwen deze opstelling niet als
het maar overgeven van de
ontwikkelingen aan zichzelf. Neen,
wij zullen in de politiek de vinger aan
de pols houden, maar niet overhaas–
ten.

Voorzitter! Ter afronding mogen
wij onszelf wel de vraag stellen wat
de hele parlementaire enquête ons
heeft opgeleverd, welke lessen wij
eruit kunnen trekken en hoe wij
ermee verder gaan. De in het rapport
gepleegde analyse heeft duidelijk
gemaakt dat er alle reden bestaat
voor de regering en de Kamer om
het eigen functioneren uitermate
kritisch te blijven bezien. Uitvoer–
baarheid en handhaafbaarheid zullen
meer nog dan tot nu toe het geval
was in het proces van wetgeving
moeten worden meegenomen. Het
rapport mag niet definitief in de
ijskast. Het zal de komende jaren een
leidraad moeten zijn voor de richting
die wij op moeten. De discussie over
het verhogen van de arbeids–
participatie mag eigenlijk geen
moment worden stilgelegd. De in het
enquêterapport besproken fouten
moeten in de toekomst zoveel
mogelijk worden vermeden.
Enerzijds is dat een open deur, maar
aan de andere kant zal het niet echt
meevallen om fouten te voorkomen.

Ik wil afsluiten met enkele vragen
op dit punt. Wat is de reactie van de
regering op de aan haar adres
gerichte verwijten dat zij zich op te
grote afstand van de uitvoerings–
organisaties heeft bewogen en dat zij
te zeer gefocust was op de
werkloosheidscijfers - op zichzelf
terecht een speerpunt van beleid -
maar door die overaccentuering te
weinig daadkrachtig bleek ten
aanzien van de ook optredende
afwentelingsmechanismen? Hoe
denkt de regering dat herhaling van
fouten, vooral waar het onze eigen
fouten als wetgevende macht betreft,
voorkomen kan worden? Zou voor
een volgend kabinet de tijdelijke
aanstelling van een regeringscom–
missaris of zoiets op het terrein van
de sociale zekerheid - een suggestie
van de parlementaire enquêtecom–
missie waar de bewindslieden in de
brief van maandag jongstleden zich
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kritisch over uitten - toch zijn nut
niet kunnen hebben? Geen misver–
stand, onweerlegbaar is dat de
regering en de volksvertegenwoordi–
ging verantwoordelijk blijven. Het
voordeel echter van een aparte
instantie zou toch kunnen zijn dat die
zich volledig aan de problematiek
kan wijden, dus een soort task-force–
aanpak in bestuurlijke en politieke
zin.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Deze week komen mij elke
keer een paar uitspraken uit het
enquèterapport voor de geest. Op
bladzijde 409 staat: "Dat er iets
moest veranderen, daarover was
men het in de Kamer eens. Maar
wélke veranderingen er moesten
komen, daarover liepen de meningen
uiteen".

En even verder: "Zodoende was
de Kamer machteloos", "Jarenlang
gebeurde er niets", "Ze is het
initiatief dat zij in 1986 naar zich
toegetrokken had, weer volledig
kwijt".

Voorzitter! Dit mag aan het eind
van deze week niet opnieuw gezegd
kunnen worden. Dan zetten wij de
geloofwaardigheid van de Kamer en,
breder gezegd, van de overheid op
het spel.

Het is de verdienste van de
enquêtecommissie geweest dat zij
haarscherp heeft geanalyseerd,
waaraan het schort in de sociale–
zekerheidswetgeving en de
uitvoeringspraktijk. Niemand kan
zeggen het niet geweten te hebben.
Niemand heeft de analyse op
hoofdpunten ook echt bestreden.
Dan moet het toch mogelijk zijn, nu
een tracé uit te zetten waarlangs
wetgeving en praktijk fundamenteel
kunnen worden verbeterd.

Ik realiseer mij dat de kansen op
ontsporing volop aanwezig zijn.
Bleek vorige week al niet dat op het
kernpunt van de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering de meningen sterk
uiteenlopen? Wat kun je nog
verwachten van een kabinet dat
binnen een halfjaar demissionair zal
zijn? Er zijn signalen, dat de
verkiezingskoorts sommige
hoofdrolspelers dreigt te bevangen.
Stuk voor stuk zijn het begrijpelijke
reacties, maar laten regering en
Kamer dat nu eens afzetten tegen het
risico dat over enige tijd opnieuw
moet worden gezegd: zij wisten het
wel, maar zij waren machteloos.

Ik waardeer het dat ook de
regering wil voorkomen dat tijd
verloren gaat, al vind ik het een
onnodige beperking als de staatsse–
cretaris er in zijn brief van maandag
jongstleden aan toevoegt: voor
verbeteringen in de uitvoerings–
praktijk. De inzet moet mijns inziens
zijn, een zo groot mogelijke stap te
zetten naar verbetering van
uitvoeringspraktijk en wetgeving.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Om misverstand te voorkomen: dat
was ook de bedoeling. Het woordje
"uitvoeringspraktijk" slaat ook wel
degelijk op de wetgeving die daarbij
hoort, zoals ook blijkt uit de rest van
de brief.

De heer Schutte (GPV): Prachtig.
Dan is het dus een overbodige
beperking geweest.

Mijns inziens zouden wij aan de
hand van twee criteria verder kunnen
komen. In de eerste plaats kunnen
richtinggevende uitspraken worden
gedaan over die onderwerpen
waarover binnen de Kamer een
ruime mate van overeenstemming
bestaat. Een tweede criterium kan
zijn dat, voor zover geen brede
overeenstemming bestaat, terughou–
dendheid wordt betracht ten aanzien
van onderwerpen waarvan het effect
van recent genomen maatregelen
nog onvoldoende bekend kan zijn. Ik
wil proberen, mij hier in mijn
bijdrage aan dit debat aan te
houden.

Essentieel voor de toekomst van
de sociale zekerheid is mijns inziens
dat bij alle betrokkenen het doel
vooropstaat om zo lang en zoveel
mogelijk gebruik te maken van
aanwezige arbeidscapaciteit. Een
bestaande arbeidsrelatie moet pas
worden beëindigd ingeval van ziekte
of arbeidsongeschiktheid als de
kansen op arbeid zo gering
geworden zijn dat van werkgever en
werknemer in redelijkheid niet langer
kan worden gevergd dat de
arbeidsreiatie in stand blijft. Maar
ook als eenmaal de arbeidsrelatie is
beëindigd, zullen de inspanningen
gericht moeten blijven op reactive–
ring en herinschakeling in de arbeid.
Dat is de ondertoon in het rapport
van de enquêtecommissie. Het is ook
een gedachte die goed aansluit bij de
cultuuropdracht op grond waarvan
leder mens de taak heeft om zijn
capaciteiten, hoe beperkt wellicht
ook in de ogen van mensen, aan te

wenden in dienst van zijn Schepper
en ten nutte van de samenleving.

Daarbij passen de voorstellen van
de enquêtecommissie inzake de
Ziektewet, dunkt mij, heel goed. De
commissie formuleert het op
bladzijde 415 wat kort door de bocht:
"De Ziektewet kan worden afge–
schaft. De loondervingsfunctie kan
worden geregeld via het Burgerlijk
Wetboek, door hierin op te nemen de
verplichting tot doorbetaling van
loon bij ziekte gedurende 78 weken
tot het niveau van het wettelijk
minimumloon."

Tijdens het debat van vorige week
is gebleken dat het hierbij gaat om
een eindplaatje. Gefaseerde
invoering zou mogelijk zijn. Ik begrijp
dan ook niet, waarom de regering op
dit punt zo terughoudend reageert.
Natuurlijk doen zich vragen voor,
onder meer rond acceptatieplicht en
internationale verplichtingen. Maar
voor die vragen behoeven we toch
niet bij voorbaat weg te lopen? Die
kunnen en moeten bij de verdere
uitwerking een belangrijke rol spelen.
De gedachten van de commissie zijn
niet strijdig met de Wet terugdrin–
ging ziekteverzuim, maar sluiten
daarop aan, erkent de regering zelf.
De commissie legt weliswaar een
duidelijke relatie met de door haar
voorgestelde
arbeidsongeschiktheidsregeling,
maar ook al zou deze opvolger van
de WAO er niet komen, dan kunnen
de voorstellen ten aanzien van de
Ziektewet ertoe bijdragen dat de
instroom in de WAO wordt beperkt.
Maar wat belangrijker is: de regering
gaat in feite voorbij aan het
hoofdargument van de commissie,
namelijk het maken van een
duidelijker onderscheid tussen de
verantwoordelijkheid van de
overheid voor langdurige arbeidson–
geschiktheid en van werkgevers en
werknemers voor kortdurende ziekte.
Hier ligt een mogelijkheid om op een
verantwoorde manier meer ruimte te
laten aan werkgevers en werkne–
mers.

De politieke discussie over
wijzigingen in het stelsel concen–
treert zich op de WAO. Dat is ook
geen wonder, als we zowel op de
feitelijke situatie als op het recente
verleden letten. De feitelijke situatie
is dat er zo'n 900.000 WAO'ers zijn.
De groei van het aantal is gelukkig
inmiddels sterk verminderd, maar
van de noodzakelijke daling is nog
geen sprake. Een recent verleden,
met een zeer omstreden politiek
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compromis, dat zijn sporen heeft
nagelaten in politiek en samenleving.
De vraag waar wij nu voor staan, is
niet alleen of verdergaande
stelselherziening gewenst of nodig
is, maar ook of de discussie hierover
nu gevoerd moet worden. Uit het feit
dat ik mij heb gekeerd tegen het
recente besluit om ook te tornen aan
hoogte en duur van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering zal
duidelijk zijn, dat ik vind dat met de
TBA-wet de discussie over de WAO
niet gesloten is. Het rapport van de
enquêtecommissie bevestigt mij
slechts in dat oordeel. Opmerkelijk is
immers dat de commissie de
uitkering wil handhaven op ten
minste 70% van het loon en alle
nadruk legt op een fors volume–
beleid. Oat is een benadering die mij
aanspreekt, al vind ik het wel erg
optimistisch, nu al te spreken over
een mogelijke verhoging van het
uitkeringspercentage, als een gericht
volumebeleid vruchten afwerpt.

In feite heeft de enquêtecommissie
met haar voorstellen de discussie
over de WAO heropend. Het ligt dan
voor de hand dat anderen ook met
hun ideeën komen, al blijft uiteraard
ieder verantwoordelijk voor inhoud
en presentatie van zijn ideeën. Dat
de heer Brinkman in zijn Groningse
toespraak met een oude CDA-wens
op de proppen kwam om verder–
gaande ingrepen op de WAO toe te
passen, is dan ook op zichzelf niet zo
verrassend. Vorige week heb ik al
gezegd dat zijn ideeën als zodanig
mij niet aanspreken. Ze gaan voorbij
aan de conclusie van de enquête–
commissie, dat de eigenlijke
problemen niet zitten in de hoogte
en de wijze van berekening van de
uitkering, en ook heb ik erop
gewezen dat naar mijn mening een
opbouwsysteem bij uitkeringen
wegens arbeidsongeschiktheid veel
minder voor de hand ligt dan bij
werkloosheid. Als men echt
arbeidsongeschikt is, doet het
arbeidsverleden minder ter zake dan
het feit dat men feitelijk noodge–
dwongen geen arbeid meer kan
verrichten.

Uiteraard kan hierover een ieder
anders denken. Ook een regerings–
fractie kan nieuwe verkiezingen
aangrijpen om opnieuw de puntjes
op de i te zetten, daar waar men
tijdens een coalitieperiode minder
heeft kunnen bereiken dan gewenst.
Maar dat neemt niet weg dat na de
totstandkoming van de TBA-wet een
nieuwe situatie is ontstaan, een

situatie waarvoor de partijen die de
wet hebben gesteund een bijzondere
verantwoordelijkheid hebben
aanvaard. Als dan in zo'n politiek
beladen zaak de discussie wordt
heropend, is dat meer dan het
vrijblijvend ventileren van politieke
wensen. Dan worden in de politiek
en in de samenleving wonden
opengereten die juist wat begonnen
te helen. Het moment om, los van de
concrete inhoud van de voorstellen,
een politiek en maatschappelijk
draagvlak te creëren voor noodzake–
lijk geachte verdergaande voorstellen
is dan wel uitermate ongelukkig.

Tot op zekere hoogte geldt dat ook
voor het voorstel van de enquête–
commissie, maar daarvan kan
worden gezegd dat, wie analyseert
wat is misgegaan, ook antwoord
moet geven op de vraag, hoe het
beter kan. Inhoudelijk is er ook een
directe relatie met de voorstellen
inzake de Ziektewet. De onderlig–
gende gedachte dat mensen die
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn,
niet primair moeten worden
aangesproken op de mate van hun
arbeidsongeschiktheid, maar op die
van hun geschiktheid tot het
verrichten van arbeid, spreekt mij erg
aan. De commissie meent, dat bij
een goede werking van het door
haar voorgestelde systeem het
feitelijke verschil in effect met de
TBA-wet gering zal zijn. Als dat zo
zou zijn, dan kun je je afvragen of je
daarvoor dan zoveel moeite zou
moeten doen. Maar ik moet
constateren, dat na het debat van
vorige week de vraag recht overeind
is gebleven, of de commissie de
uitwerking van haar plannen niet
veel te optimistisch inschat. In
theorie zal het waar zijn, dat
gedeeltelijk arbeidsongeschikten
beter bemiddelbaar zullen zijn, als zij
nog een relatie met een werkgever
hebben, dan wanneer zij een
WAO-uitkering ontvangen. In de
praktijk lijkt de kans echter groot, dat
zij wel bemiddelbaar zijn, maar niet
plaatsbaar. Dan is hun situatie
uitermate zwak geworden.

Opmerkelijk vond ik ook de
motivering van de commissie van
haar keuze voor het criterium twee
derde en een derde in plaats van
50/50. Toegegeven werd dat die
keuze enigszins arbitrair was, maar
vooral was ingegeven door een
inschatting van de populatie. Ik denk
dat de verschillen in de praktijk nogal
groot zullen zijn. Afgezien daarvan is
de meer principiële vraag aan de

orde, of een specifieke
arbeidsongeschiktheidsregeling
alleen dient te gelden voor mensen
die nagenoeg geheel arbeidsonge–
schikt zijn. Aan die conclusie ben ik
nog niet toe, zeker niet als de
verschillen in rechtsgevolgen tussen
al dan niet erkenning als arbeidson–
geschikte zo groot kunnen zijn als de
commissie voorstelt.

Met deze kritische opmerkingen
wil ik het voorstel van de commissie
niet van tafel vegen. Wel meen ik dat
wij er, gegeven de grote onzekerheid
en het geringe politieke draagvlak,
goed aan doen thans niet aan
verdere uitwerking te werken. Dat
brengt mij terug bij het begin. Is het
nodig en verstandig, de discussie
over het stelsel van de WAO nu te
heropenen? Mijn antwoord is twee
keer ontkennend. leder kan zijn eigen
twijfels hebben over het effect van
de tot nu toe getroffen maatregelen,
maar het is een feit dat daarover
enkele maanden na de inwerkingtre–
ding van de TBA geen zekerheid kan
bestaan. Bovendien kan het effect op
twee manieren worden versterkt. In
de eerste plaats door wijzigingen in
het stelsel van de Ziektewet, zoals
door de commissie is voorgesteld.
Die wijzigingen zullen de drempel
naar de WAO verder verhogen. In de
tweede plaats door een fundamen–
tele herziening van de uitvoerings–
organisatie, waardoor zowel de
instroom in de WAO kan worden
bemoeilijkt, als de uitstroom kan
worden bevorderd.

Als regering en Kamer zich al in
de komende maanden sterk willen
maken voor deze wijzigingen, dan is
een hernieuwde discussie over het
stelsel van de WAO op dit moment
onnodig en ongewenst. Laten wij
dan over enige tijd de werking van
de wet in samenhang met de
maatregelen inzake Ziektewet en
uitvoeringsorganisatie evalueren. Als
dan zou blijken dat verdere stappen
nodig zijn, dan kan daartoe alsnog
worden besloten. Maar zo'n besluit
kan dan goed gefundeerd en niet
alleen op grond van politieke
voorkeuren worden genomen.

Veel energie zal moeten worden
gestoken in een andere uitvoerings–
organisatie. Uit het rapport van de
commissie blijkt onomstotelijk hoe
urgent dat is. Ik heb de indruk dat
over de richting waarin de herziening
moet worden gezocht vrij breed
overeenstemming bestaat. Voor de
bedrijfsverenigingen lijkt in ieder
geval in de huidige vorm geen
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perspectief meer te bestaan. Een van
werkgevers en werknemers
onafhankelijke bewaking van de
poort zal nodig zijn, waarbij de
rechtsvorm niet bij voorbaat behoeft
vast te staan. De weg waarlangs tot
een nieuwe uitvoeringsorganisatie
wordt gekomen, za! zorgvuldig
moeten worden uitgezet. Het lijkt mij
logisch en verstandig, hierbij na te
gaan in hoeverre bestaande
instituties kunnen worden omge–
bouwd. In bedrijfsverenigingen,
administratiekantoren en GMD is
veel know-how aanwezig, die niet
verloren mag gaan. Bovendien moet
bij alle kritiek op de organisatie niet
worden vergeten dat binnen de
organisaties ook veel goed werk is
en wordt verricht.

Het is bij zo'n grootschalige
reorganisatie wel zaak, zorg te
dragen voor een goede sturing. Waar
zoveel op het eerste gezicht
tegenstrijdige belangen in het geding
zijn, zijn een goed projectplan en een
centrale sturing onvermijdelijk. De
commissie-Buurmeijer heeft in dit
verband de figuur van de regerings–
commissaris voorgesteld. Ik heb daar
niet zo enthousiast op gereageerd,
vooral als deze functionaris, die toch
onder politieke verantwoordelijkheid
zal moeten werken, het ministerie als
het ware zou worden opgedrongen.
Wel ben ik het met de commissie
eens, dat een aparte project–
organisatie nodig zal zijn, werkend
onder ministeriële verantwoordelijk–
heid en op basis van een ook door
de Kamer geaccordeerd plan van
aanpak.

Staatssecretaris Wallage: Hoewel ik
het met de redenering van de heer
Schutte eens ben, vraag ik mij af wat
hij bedoelt met het tussenzinnetje
over het opdringen van de regerings–
commissaris aan het departement. Ik
ben er geen voorstander van - dat
heeft men in mijn brief kunnen lezen
- maar ik ga ervan uit dat dit een
open debat is in deze Kamer en dat
er tussen de regering en de Kamer
conclusies over worden getrokken.
Het is niet het departement dat
daarbij het gewicht in de ene of de
andere richting uitoefent. Het is echt
een politieke afweging. Dus ik schrik
een beetje van dat tussenzinnetje,
dat ik juist van de heer Schutte
eigenlijk niet had verwacht.

De heer Schutte (GPV): Het is in dit
verband wellicht goed even in
herinnering te roepen een

interruptiedebat dat wij de vorige
week hebben gehad met de heer
Buurmeijer toen dit punt ook aan de
orde was. Hij noemde toen het
voorbeeld van de heer Tjeenk Willink
die indertijd naar zijn opvatting toch
ook goed werk had gedaan als
regeringscommissaris. Ik heb er toen
op geantwoord. Maar er was nog
een ander punt dat die vergelijking
zo moeilijk maakte. De heer Tjeenk
Willink is destijds als regeringscom–
missaris op voorstel van het
ministerie uit eigen overwegingen
ingesteld als instituut. Welnu, je kunt
erover discussiëren of het allemaal
goed gegaan is. Daarover heb ik het
de vorige week al gehad. De situatie
die nu aan de orde is, is die waarin
een enquêtecommissie naar de
Kamer komt met het idee om de
desbetreffende taak niet aan het
departement maar aan de regerings–
commissaris op te dragen. Dan is er
dus sprake van een andere uitgangs–
positie waarbij de idee om een
regeringscommissaris aan te stellen
uit de Kamer komt. Dat lijkt mij niet
zo'n gelukkige uitgangsstelling. Ik
ben het overigens met de staatsse–
cretaris eens, dat los van deze
voorgeschiedenis, deze tussenzin wat
cryptisch is.

Voorzitter! Ik heb dus gezegd dat
het zou moeten gaan om een aparte
projectorganisatie, werkend onder
ministeriële verantwoordelijkheid en
op basis van een door de Kamer
geaccordeerd plan van aanpak.

De regering zegt in de brief van
maandag jongstleden: de verlam–
mende greep waarin partijen elkaar
lang hebben gehouden, moet door
de politiek zelf worden doorbroken.
Ik ben het daarmee eens. Maar niet
minder waar is, dat daarbij vreemde
ogen kunnen dwingen. Verlammings–
verschijnselen moeten niet alleen
worden bestreden door mensen die
aan die kwaal lijden. Externe hulp is
daar nodig. Ik meen dan ook dat de
regering op dit punt te afhoudend
reageert en dat de Kamer daarmee
geen genoegen moet nemen. De
vorm van de organisatie die met de
implementatie van de aanbevelingen
is belast, staat wat mij betreft ter
discussie, niet de noodzaak van een
aparte herkenbare organisatie die
voorkomen kan dat verlammings–
verschijnselen ondergronds
doorwerken.

Ik realiseer mij daarbij, dat wij
spreken over een project dat jaren in
beslag kan nemen. Ondertussen kan
niet stil worden afgewacht. Het

voorstel voor een nieuwe
Organisatiewet is gereed voor
plenaire behandeüng. Het zou niet
goed zijn de behandeling hiervan
nog lang uit te stellen, maar dan
moet wel voorkomen worden dat
maatregelen worden getroffen die na
enkele jaren weer ongedaan moeten
worden gemaakt. Tegen die
achtergrond voel ik er niet veel voor,
nu een nieuw instituut als het GIB in
het leven te roepen, waarvoor
waarschijnlijk geen toekomst is. Een
horizonbepaling verandert daaraan
niet zoveel. Hoe kun je een organisa–
tie goed opbouwen en motiveren als
immers van tevoren wordt gezegd
dat het slechts voor even is? Is het
dan niet beter de Federatie van
bedrijfsverenigingen nog maar even
in leven te houden en met bepaalde
taken te belasten? Want van die
organisatie staat in ieder geval wel
vast dat ze over enige tijd van het
toneel zal verdwijnen.

Tegelijkertijd kunnen al enkele
andere maatregelen worden
getroffen welke de weg naar een
beter functionerende uitvoerings–
organisatie kunnen effenen. Ik denk
aan de intrekking van het indelings–
besluit van 1952 en aan de beëindi–
ging van de gedwongen winkelne–
ring. Wat denken de bewindslieden
daarvan?

Met betrekking tot de
Werkloosheidswet lijkt overeenstem–
ming op hoofdpunten mogelijk. De
regering houdt nog een slag om de
arm wat betreft het opdragen van de
bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor de uitvoering aan de RBA's met
het oog op de voorgenomen
evaluatie van de tripartisering van de
arbeidsvoorziening. Deze evaluatie
moet zeker piaatsvinden, maar dan
wel mede in het perspectief van een
mogelijke uitbreiding van taken.

Daarbij zal wat mij betreft met
name ook de vraag aan de orde
moeten komen of de gemeentebestu–
ren die via de Algemene bijstands–
wet direct geconfronteerd worden
met de gevolgen van werkloosheid,
voldoende mogelijkheden hebben
om het beleid en de uitvoering ervan
te beïnvloeden.

De Toeslagenwet vervult, zij het
voor een relatief beperkte groep, nog
steeds een belangrijke functie. Van
afschaffing zonder meer mag dan
ook geen sprake zijn. De commissie
heeft voorgesteld bij verwijzing van
deze groep naar de Algemene
bijstandswet, de vermogenstoets niet
van toepassing te verklaren. Dat lijkt
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mij dan ook logisch en redelijk. Als
op die manier tot een vereenvou–
digde en beter controleerbare
wetgeving kan worden gekomen, is
deze optie voor mij bespreekbaar.

Ik ben mijn bijdrage bewust
begonnen met te herinneren aan de
kritiek op de rol van de Kamer in het
verleden. Voor zo'n kritiek mogen wij
nu niet opnieuw aanleiding geven.
De Kamer heeft het initiatief
genomen door de instelling van een
parlementaire enquête. Daarop moet
nu een maximaal vervolg komen. Het
is niet bij voorbaat noodzakelijk dat
de Kamer ook daarbij het voortouw
neemt. Dat ligt meer op de weg van
de regering. Maar de Kamer moet
wel de garantie krijgen dat de
regering er het maximale uit zal
halen. Die garantie heb ik in de brief
van de staatssecretaris van jongstle–
den maandag niet kunnen lezen.
Daarom vat ik mijn gedachten nog
eens kort samen.

Door en onder verantwoordelijk–
heid van de bewindslieden van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wordt een projectgroep gevormd
met als taak de voorbereiding van
een nieuwe uitvoeringsorganisatie
voor de werknemersverzekeringen.
Deze projectgroep zal moeten
bestaan uit een externe voorzitter en
vertegenwoordigers van de meest
betrokken departementale diensten,
aangevuld met nog enkele externe
deskundigen. De projectgroep zal
moeten beschikken over voldoende
bevoegdheden om eventuele
patstellingen te doorbreken. De
eerste taak van de projectgroep zal
zijn het formuleren van een plan van
aanpak, dat wordt voorgelegd aan de
Kamer. Periodiek rapporteert zij de
Kamer over de voortgang van de
werkzaamheden. Ondertussen
worden de voorbereidingen ter hand
genomen voor wijzigingen in het
stelsel van de Ziektewet, de
Werkloosheidswet en eventueel de
Toeslagenwet. Dit kan mijns inziens
via de normale departementale
kanalen gebeuren, maar wel in
overleg met de projectgroep.

Aan deze werkwijze zijn mijns
inziens enkele belangrijke voordelen
verbonden. In de eerste plaats dat
een adequate reactie wordt gegeven
op de indringende conclusies van de
enquêtecommissie. Daarvoor moeten
wij het moment niet laten voorbij–
gaan. In de tweede plaats bestaan zo
ook goede mogelijkheden om door
te werken in een te verwachten
demissionaire periode, zodat een

nieuw aantredend kabinet tijdig
politieke conclusies kan trekken. Ik
hoop dat wij morgen dit debat
kunnen afsluiten met heldere
conclusies onzerzijds.

Voorzitter! Deze bijdrage wil ik
afsluiten met een andersoortige
opmerking. De leden van de
enquêtecommissie hebben hun
politieke nek ver uitgestoken met
hun rapport met aanbevelingen.
Vorige week kondigden enkele leden
aan na dat debat weer te zullen
terugkeren in de moederschoot van
de fractie. Die plaats zij hun van
harte gegund. Ik hoop alleen dat zij
in die beschermde omgeving hun
woorden als leden van de enquête–
commissie niet zullen vergeten. Aan
mijn collega-fractievoorzitters zou ik
willen suggereren: help de tot uw
fracties behorende leden een handje
om zichzelf te kunnen blijven. Soms
is de geloofwaardigheid van de
politiek meer gediend met consisten–
tie van handelen dan met fractie–
loyaliteit. En geloofwaardigheid is
zeker bij het onderwerp van vandaag
een kostbare zaak.

De vergadering wordt enige minuten
geschorst.

D

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Vandaag hebben we het in zekere zin
over de toekomst van onze verzor–
gingsstaat. Ons land is terecht trots
op zijn voorzieningen, die de voor–
en naoorlogse generaties hebben
opgebouwd en die de huidige
generatie in haar kern ook graag wil
behouden. Maar welvaart erf je niet,
zoals collega Leers onlangs zei.
Welvaart moet je elke keer opnieuw
verdienen. Daarom pleit het CDA
steeds opnieuw voor een staat die de
gemeenschap, zijn burgers, bedrijven
en instellingen activeert en stimu–
leert om als mondige en verantwoor–
delijke mensen het draagvlak onder
belangrijke sociale en medische
voorzieningen te verstevigen, door
aan het werk te gaan en door
werkgelegenheid te bevorderen.
"Verzorgingsstaat" klinkt immers
voor je het weet nogal passief. Maar
wij beseffen terdege dat honderd–
duizenden mensen aangewezen
zullen blijven op enigerlei vorm van
verzorging. Juist aan hen die echt
afhankelijk zijn van anderen, willen
ook wij proberen zekerheid te
bieden, liever dan een voortdurend
politiek gesprek over wijzigingen van

systemen, procedures, instanties
etcetera. Juist om de kern van ons
sociale-zekerheidssysteem te kunnen
behouden, zouden er, zo zegt de
commissie-Buurmeijer, forse
aanpassingen nodig geweest zijn en
nog steeds nodig zijn.

Dit, voorzitter, was een nagenoeg
foutloze analyse. Helaas plaatst
staatssecretaris Wallage hier slechts
wat futloze kanttekeningen bij. En dat
terwijl de bedrijvigheid, ook in ons
land steeds meer footloose wordt.

Voorzitter! 290.000 mensen
gemiddeld in de Ziektewet, ongeveer
evenveel in 1992 als in 1990; 249.000
mensen in de WW in 1992, terwijl dit
er in 1990 zo'n 177.000 waren. En
ruim 10% van de beroepsbevolking,
exclusief de ABP-ambtenaren, in
september 1993 in de AAW/WAO. Dit
wil zeggen: bijna 918.000 mensen,
terwijl het er in 1990 880.000 waren.
Dat, voorzitter, zijn de mensen -
naast de mensen in de VUT, de
AOW, de ABW en de WSW - die zich
afvragen hoe de economie in ons
land haar schamele 0,5% groei
opgekrikt kan krijgen. Want zij
realiseren zich ongetwijfeld dat in
Azië op veel plaatsen 8% groei wordt
gerealiseerd. En zij realiseren zich
ook dat de staat niet steeds kan
blijven bijspringen nu de staats–
schuld nog oploopt met zo'n
/ 40.000 per minuut. En zij realiseren
zich ongetwijfeld ook dat de voor
onze welvaart noodzakelijke
verbeteringen van zo milieuvriende–
lijk mogelijke infrastructuur in de
toekomst extra miljarden blijven
vragen. En dat allemaal terwijl - ik
zei het al - de bedrijvigheid en de
werkgelegenheid hier niet zomaar
blijft of komt, simpel omdat wij dat
hier in de Kamer tegenover elkaar als
wens uiten. Dit vergt ook keuzen en
daden. Dit vereist ook geld, inzet en
meer snelheid van beslissen,
allemaal vanwege behoud en
uitbreiding van duurzame welvaart,
die zekerheid op termijn kan blijven
bieden aan wie afhankelijk van
anderen is.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzit–
ter! De cijfers en ontwikkelingen die
de heer Brinkman noemt, zijn
natuurlijk niet van vandaag. Wij
kenden deze cijfers al een paar jaar
geleden en wij hebben deze
ontwikkelingen de laatste jaren
precies bijgehouden. Zou het niet zo
kunnen zijn dat de regering de
gedachte heeft, dat de wetsvoorstel–
len die met zoveel moeite de Tweede
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Kamer hebben gehaald en voor een
deel nog door de Eerste Kamer
moeten worden gebracht, het
adequate antwoord vormen op die
ontwikkelingen? Zou het niet zo
kunnen zijn dat de regering het
merkwaardige vermoeden had dat
haar inzet op dat punt gesteund
werd door een kamermeerderheid
waaronder de CDA-fractie?

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Ik vermoedde al dat zo'n soort vraag
op enigerlei moment in dit debat
gesteld zou worden. Ik heb hier ook
later in mijn inleiding een antwoord
op geformuleerd. Misschien kan
collega Wöltgens nog even
afwachten of hij dit latere antwoord
bevredigend vindt. Zo niet, dan hoor
ik dit graag bij interruptie of
anderszins van hem. Ik stel mij open
voor het gesprek hierover. Laat
daarover geen misverstand bestaan.

De heer Wöltgens (PvdA): Dat vind
ik op zichzelf heel aardig. U begint
met een behoorlijke gongslag, die
heel lang naklinkt: futloos. Wij liggen
natuurlijk allemaal een beetje
achterover te wachten: nu zal het wel
komen. Vandaar dat ik misschien wat
vroeg was met deze voor de hand
liggende vraag aan iemand die deze
verantwoordelijkheid gedragen heeft.

De heer Brinkman (CDA): Maakt u
zich geen zorgen, ik kom er nog op
terug.

De heer Wöltgens (PvdA): Het wordt
dus toegelicht?

De heer Brinkman (CDA): Zeker.
Voorzitter! Ik had het net over de

uitdagingen voor de toekomst die wij
voor ogen hebben, die echt niet
allemaal voor 3 mei 1994 gereali–
seerd hoeven te worden. Staatsse–
cretaris Wallage komt in zijn brief
niet veel verder dan de stelling dat
zijn ministerie het eigenlijk zo gek
nog niet doet en heeft gedaan. Voor
het overige moet nu vooral worden
afgewacht wat recente wetswijzigin–
gen opleveren.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
De heer Brinkman vat de brief onjuist
samen, maar hij zou in ieder geval
de staatsrechtelijke correctheid in
acht kunnen nemen dat ik daarin niet
zeg dat het departement het wel
aardig heeft gedaan. Ik geef op een
aantal punten aan dat dit kabinet
naar onze eigen overtuiging, zowel

op het terrein van de Ziektewet als
op het terrein van de WAO, zodanig
ingrijpende maatregelen heeft
getroffen, dat het van enige
bestuurlijke wijsheid zou getuigen
om niet meteen weer naar wat
anders te hobbelen. Als u de teneur
wilt samenvatten, kunt u deze
misschien beter zo samenvatten.

De heer Brinkman (CDA): De heer
Wallage zocht kennelijk op voorhand
al een moment om mij te interrum–
peren. Hij is ook wat vroegtijdig,
want ik kom verderop in mijn betoog
op een duidelijke uiteenzetting over
wat ik van die lopende wetten en
bijna-wetten vind. Daarmee kom ik
ook te spreken over datgene wat ik
in zijn dierbare Groningen heb
gezegd.

De voorzitter: Ik stel voor dat de
heer Brinkman zijn betoog vervolgt.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Nog één opmerking. De wijze
waarop de heer Brinkman mijn brief
samenvatte, vond ik dusdanig losjes
dat een snelle interruptie gerecht–
vaardigd was.

De heer Brinkman (CDA): Naar uw
oordeel, maar niet naar het mijne.

Voorzitter! Natuurlijk, de
uitvoeringsorganisatie kan doelmati–
ger worden opgezet. Maar hoe dan
precies het regionale gebeuren eruit
zou kunnen zien, als de bedrijfsvere–
nigingen - met een streep onder
"als" - minder zouden gaan tellen,
daarover staat weinig concreets in de
brief. Dat kan - niet dat "zal" maar
dat "kan" - wel aan de Sociaal–
economische raad worden gevraagd,
zo schrijft de staatssecretaris.
Waarom niet wat meer helderheid op
dit punt? Waarom eigenlijk zoiets
vaags als een grote regionale
uitvoeringsinstantie, terwijl de
maatschappelijke ontwikkelingen nu
juist meer en meer wijzen in de
richting van een minder anonieme,
meer gedifferentieerde aanpak per
bedrijf, of in ieder geval per deel van
bedrijfstakken, met meer competitie
tussen verschillende administratie–
kantoren?

Wij zijn er niet tegen om het
functioneren van bedrijfsverenigin–
gen ter discussie te stellen, maar wij
stappen niet in iets onduidelijks als
een vooralsnog aan niets en
niemand verantwoordelijk groot
regionaal orgaan, terwijl wat
overzichtelijkers de anonimiteit nu

juist veel beter zou kunnen doorbre–
ken. Dat en zoveel meer heeft collega
Wolters hier vorige week helder
uiteengezet. Ik ga dat niet herhalen,
want het is nog steeds de CDA–
opvatting.

Die opvatting komt er eigenlijk op
neer dat wij de commissie–
Buurmeijer steunen in haar opvatting
dat wij meer moeten overlaten aan
de samenleving zelf. Of het nu gaat
om de WAO of de Ziektewet, en in
mindere mate ook om de WW, wijst
de politieke praktijk van vele jaren
niet voldoende uit dat rechtstreeks
betrokkenen beter zelf op zekerheid
kunnen worden aangesproken, met
meer individueel maatwerk,
afhankelijk van verschil in inzicht en
omstandigheden? Dat komt dan in
plaats van voortdurend passen en
meten tussen verschillende
ideologieën, met steeds weer nieuwe
aansluitingsproblemen tussen oude
en nieuwe systemen, en steeds weer
nieuwe frustraties over niet
uitgekomen politieke verwachtingen.

Wat vindt staatssecretaris Wallage
bijvoorbeeld van de waarneming van
prof. Zalm in het Financieele Dagblad
van 19 november? Hij stelt dat het
kabinet rekende op een effect van de
recente WAO-maatregelen van
gemiddeld zo'n 9%, terwijl hij
berekent dat het vermoedelijk niet
verder komt dan 1%.

Voorzitter! Wij gaan niet zitten
somberen en wij zullen zeker
zorgvuldig bezien wat de hopelijk
goede effecten zijn van recent
kabinetsbeleid. Daar hebt u hem
staan, collega Wóltgens en staatsse–
cretaris Wallage! Wij weten al
helemaal zeker dat onze inzet moet
zijn om te proberen mensen die nu
een uitkering hebben, die ook te
laten houden, als zij echt niet meer
aan de slag kunnen of behoeven te
gaan. Maar wij zeggen erbij dat wij
geen absolute garanties kunnen
geven, als wij er niet in slagen de
sociale zekerheid op termijn meer
houdbaar te maken, onder meer
door werkgevers en werknemers
daarin een meer directe verantwoor–
delijkheid te geven. Daarbij
realiseren wij ons dat dit kan
betekenen dat nieuwe systemen er
heel wat anders kunnen gaan uitzien
dan oude systemen. Dat roept dus
ook de sociale vraag op, of mensen
in ogenschijnlijk gelijke omstandig–
heden verschillend moeten worden
behandeld. Het kan uiteraard, maar
het is wel ingrijpend. Daarvoor
hebben wij nooit de ogen willen
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sluiten, niet in vorige kamerdebatten
en niet tijdens spreekbeurten in het
land.

Voorzitter! Ik zei in Groningen dat
de CDA-fractie op dit soort punten
niet de revolutie predikt. Zij is zich er
terdege van bewust dat wij het
hebben over mensen die zekerheid
zoeken in een tijd van afbrokkelende
welvaart en economische en andere
onrust.

De heer Buurmeijer zei hier vorige
week dat men niet als het ware bij
de pakken mag gaan neer zitten en
zeggen: het is toch water naar de zee
dragen, laten wij het houden zoals
het is. Zo is dat! Mevrouw Groen–
man citeerde met instemming prof.
Schuyt die onder andere zei: negeren
wij de tijdgeest - een tijdgeest die de
terugkeer naar de oorspronkelijke
bedoelingen van de verzorgingsstaat
bepleit - en blijven wij een lankmoe–
dig systeem prefereren, dan zal
onherroepelijk de wal het schip
keren, waarvan zwakke bevolkings–
groepen de dupe worden. Precies,
waarvan zwakke bevolkingsgroepen
de dupe worden!

Kijk nu maar bijvoorbeeld naar
wat er gebeurt: waar premie–
differentiatie verantwoord gedrag
zou kunnen aanmoedigen, dreigt de
bonus/malus-regeling nu juist de
zwakkere werknemer klem te rijden.
Want wie eenmaal een vlekje heeft,
komt niet snel meer aan de slag, en
dat terwijl wij nu juist meer mensen
aan de slag willen hebben, ook de
mensen die wat aangepast werk
zoeken.

Voorzitter! Laat staatssecretaris
Wallage dus heel snel die bonus/
malus-regeling evalueren met
werkgevers en werknemers en
terstond daarna hier rapporteren!

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Heeft de heer Brinkman de brief
gelezen die ik daarover aan de
Kamer heb geschreven? Was die een
beetje naar genoegen?

De heer Brinkman (CDA): Ik vraag
de staatssecretaris om terstond na
zijn nadere gesprek met werkgevers
en werknemers een evaluatie naar de
Kamer te zenden. Dan zullen wij die
brief op een, vermoedelijk kritisch,
onthaal trakteren.

Staatssecretaris Wallage: De heer
Brinkman vraagt mij op heel strenge
toon iets, wat ik daarvoor net
schriftelijk had toegezegd. Dat vind ik
zo'n merkwaardige omgangsvorm.

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!
Ik zal achter het hekwerk van mijn
tanden houden wat ik vind van het
herhaald interrumperen van de
staatssecretaris. Hij kan zich echter
verzekerd weten van een kritisch
onthaal door ons, juist in het belang
van "meer mensen aan de slag".

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik stel een vraag, omdat ik
even wil proberen te begrijpen wat
de CDA-fractie wil. De CDA-fractie is
voor meer verantwoordelijkheid bij
de werkgevers en de werknemers.
De CDA-fractie is voor prikkels. De
bonus/malus-regeling is een
systeem, een prikkel. Eigenlijk proef
ik uit de woorden van de heer
Brinkman dat het niet goed werkt,
want mensen met een vlekje komen
er niet in. Die worden geweerd bij de
arbeidspoort. Dat za! inderdaad het
geval zijn als je probeert, werkgevers
meer gedeeltelijk arbeidsongeschik–
ten in het arbeidsproces te laten
houden. De heer Brinkman zegt: het
werkt slecht en het moet worden
geëvalueerd. Wat is dan zijn
oplossing? Hoe kan volgens de
CDA-fractie de werkgever worden
geprikkeld om de gedeeltelijk
arbeidsongeschikten, de mensen die
dus niet 100% gezond zijn, in het
arbeidsproces te laten of te houden?

De heer Brinkman (CDA): Ik noemde
de oplossing zojuist: premie–
differentiatie. Dat is namelijk een
systeem dat meer variatie kent. Dat
kan gebeuren per bedrijf, per
kleinere bedrijfstak of per groep van
ondernemingen. Daardoor is het
gesprek tussen de werkgever of de
kleine groep van werkgevers en de
werknemer of de kleine, overzichte–
lijke groep van werknemers meer
direct gericht op het in dienst
houden van de werknemer die een
bepaalde vorm van arbeidsonge–
schiktheid heeft. Het gesprek kan zich
voorts richten op het bevorderen dat
werkgevers ook bereid blijven,
mensen die een lichte vorm van
arbeidsongeschiktheid hebben, maar
die bepaalde aangepaste werkzaam–
heden wel zouden kunnen vervullen,
in dienst te nemen.

Mijn voorlopige waarneming is dat
het systeem van de bonus/malus
door zijn wat generieke werking in
de praktijk voorkomt dat voldoende
mensen die op zichzelf, eventueel
aangepast, werk zouden willen
hebben, terugkeren in het arbeids–
proces. Er is toch een vorm van

uitstoot die wij, dacht ik, allemaal
niet willen.

Mevrouw Brouwer heeft gelijk dat
het in zekere zin een kwestie van
techniek is. ik denk dat premie–
differentiatie iets meer variatie zou
kunnen bieden. Dat moeten wij
uiteraard met elkaar meer in detail
bespreken als wij de evaluatie voor
ons hebben. Het is dus niet een
kwestie van niet een prikkel
inbouwen. Integendeei, dat vinden
wij nodig. Dat hebben wij ook in het
eerdere debat gezegd. Daar blijf ik
ook voor staan. Het gaat mij nu om
het effect van een bepaalde
maatregel.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het is goed om te constateren dat de
prikkel ook wat betreft de CDA-fractie
bij de werkgevers blijft liggen. Maar
als men werkgevers dwingt om
gedeeltelijk arbeidsongeschikten en
dus minder produktieve mensen in
dienst te houden in een situatie met
een overvoile arbeidsmarkt en dus
met heel veel gezonde mensen, is er
toch altijd sprake van verlaging van
produktiviteit en dus van een straf
voor de werkgever? Dat betekent
altijd verzet en bezwaar van de kant
van de werkgever.

De heer Brinkman (CDA): Het gaat
mij niet om het verzet en bezwaar. Ik
herinner mij dat ik ook zelf wel eens
heb gezegd - ik meen bij de
algemene beschouwingen - dat wij
er geen bezwaar tegen hebben om
werkgevers in enigerlei vorm te
prikkelen. Men moet echter niet een
zodanige vorm van techniek
hanteren dat men de werknemers in
de weg zit, althans de werknemers
die een dermate lichte vorm van
arbeidsongeschiktheid hebben dat zij
op zichzelf best zouden kunnen
reïntegreren in het arbeidsproces. Zo
heb ik het hier ook geformuleerd. Ik
probeer precies te zijn in mijn
formuleringen.

De heer Bolkestein (VVD): De
gedachten van de heer Brinkman
over de bonus/malus-regeling laten
zich goed verdedigen. Sterker nog,
wij hebben die gedachtengang
gevolgd toen wij in juni wijzigings–
voorstellen hebben ingediend over
de bonus/malus-regeling. Wanneer is
dit nieuwe inzicht bij hem doorge–
broken? Zijn fractie heeft immers
tegen onze wijzigingsvoorstellen
gestemd.
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De heer Brinkman (CDA): Wij
hebben gezegd bereid te zijn om de
regeling in de praktijk te toetsen op
haar bruikbaarheid. Wij wilden echter
de vinger aan de pols houden en
hebben gevraagd om bij de eerste
evaluatie zo snel mogelijk een
rapportage aan de Kamer te zenden,
zodat wij konden zien of het beoogde
doel naderbij komt. Het gaat hier om
een indringende en ingrijpende
maatregel, juist in het belang van
werknemers die wij graag willen
reïntegreren. Men kan langdurig
praten over een betere procesbe–
heersing, maar het gaat in de kern
om de vraag hoe men mensen aan
het werk krijgt respectievelijk de
vraag hoe men mensen aan het werk
houdt. Wij hebben toen gezegd dat
wij openstonden voor evaluatie en
een eventuele bijstelling.

De heer Bolkestein (VVD): Het is
toch frappant dat de heer Brinkman
nu dezelfde gedachtengang volgt als
wat wij in juni op tafel hebben
gelegd en dat hij toen tegen de door
ons voorgestelde wetswijziging heeft
gestemd.

De heer Brinkman (CDA): Een beter
inzicht kan nooit kwaad, maar ik
denk dat het goed is dat wij ook de
praktijkervaringen voor ons zien. De
staatssecretaris refereert daar net
aan en ik begrijp dat hij ook
openstaat voor een gesprek
daarover.

Voorzitter! Ik keer terug in de
richting van de staatssecretaris met
de vraag waarom hij eigenlijk geen
verantwoordelijkheid uit handen wil
geven. Kamerbreed veronderstelde
de commissie-Buurmeijer dat de
premievaststelling voortaan niet
meer in overheidshanden behoefde
te blijven. Waarom niet? Juist omdat
er verschillen zullen gaan ontstaan in
de markt en omdat werkgevers en
werknemers per bedrijf of bedrijfstak
voor eigen verzekeringsarrangemen–
ten verantwoordelijk kunnen worden
gesteld. Dan moet je natuurlijk de
premies buiten de definitie van de
collectieve-lastendruk houden.
Daarover bestaat wat ons betreft
geen misverstand.

Overigens is ons volstrekt
onduidelijk wat de staatssecretaris er
nu eigenlijk op tegen heeft om die
premievaststelling uit handen te
geven, te meer daar deze in de
praktijk veel te vaak wisselt en de
binding met de realiteit van

fondsbeheerders vaak uit het oog
verliest.

Voorzitter! Er is een verband
tussen regeling en uitvoering van
sociale zekerheid. Dat zegt de
staatssecretaris in zijn brief. Wij
kunnen billijken dat de behandeling
van de nieuwe organisatiewet wordt
voortgezet met een zekere tijds–
horizon voor wat er nu aan de orde
is.

De heer Wöltgens (PvdA): Het is niet
mijn bedoeling om hier een
interruptiefestival te houden. Ik weet
ook dat u op hete kolen zit en ik wil
het feest waar u vanavond naar toe
gaat eerlijk gezegd niet bederven.
Wij voeren hier niettemin een
parlementair debat en het moet dus
mogelijk zijn om een vraag te stellen.

Ik krijg nog steeds een antwoord
op mijn oorspronkelijke vraag.

De heer Brinkman (CDA): Die heb ik
net al beantwoord.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb
ook nog een vraag over de premie–
stelling. Ik kan op zichzelf de
redenering die leidt tot een
betrekkelijk onafhankelijke premie–
vaststelling heel goed billijken. Ziet
de heer Brinkman echter niet het
volgende probleem? Als de
werkloosheid stijgt en men een
kostendekkende premie wil houden
die onafhankelijk is van inkomens en
andere ontwikkelingen, moeten ook
de werkloosheidspremies omhoog.
Dat werkt, economisch gezien,
tamelijk averechts. Het betekent
immers dat in tijden dat de
werkloosheid toeneemt de arbeid
duurder wordt. Dat is buitengewoon
onverstandig. Ik moet eerlijk zeggen
dat in de jaren vijftig de combinatie
Tinbergen/Witteveen daarover betere
ideeën naar voren heeft gebracht
dan wat er nu wat dat betreft aan
moderne inzichten is gerezen. Ik zou
dus heel graag willen zien dat er een
mogelijkheid blijft, vanuit het
oogpunt van het algemeen belang,
dat de regering uiteindelijk boek–
houdkundige berekeningen laat
wijken voor datgene wat belangrijker
is vanuit het net genoemde
algemeen belang.

De heer Brinkman (CDA): Collega
Wöltgens heeft mij zojuist al horen
zeggen dat ik een onderscheid maak
tussen de mate van overdraagbaar–
heid en verzelfstandiging van de
uitkeringsorganisatie en uitkerings–

systematiek van enerzijds de WAO
en de Ziektewet, waar in onze
mening een verderreikende
overdracht kan plaatsvinden, en
anderzijds de WW, precies om het
type overwegingen waar hij nu bij
interruptie aan refereert.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Wat betekent dat?

De heer Brinkman (CDA): Dat
betekent praktisch dat in de gevallen
van de WAO en de Ziektewet naar de
mening van mijn partij een verder–
gaande overdracht van verantwoor–
delijkheid kan plaatsvinden dan op
het terrein van de WW. Dat staat ook
in het verkiezingsprogramma.

De heer Wöltgens (PvdA): Maar
zolang de overdracht niet heeft
plaatsgevonden is het een verant–
woordelijkheid van de minister of de
staatssecretaris.

De heer Brinkman (CDA): Uiteraard!
Ik dacht dat wat ik zei niet voor
tweeërlei uitleg vatbaar was.

Waarom vindt de staatssecretaris
eigenlijk dat hij de verantwoordelijk–
heid moet houden voor de premie–
hoogte, uiteraard voor zover die
overdraagbaar is? Ik heb gezegd wat
wij daarvan overdraagbaar zouden
vinden.

Ik herhaal mijn inleidende
opmerking dat er verband is tussen
regeling en uitvoering van sociale
zekerheid. Wij kunnen billijken dat de
behandeling van de nieuwe
Organisatiewet wordt voortgezet met
een zekere tijdshorizon voor hetgeen
nu aan de orde is. Zou de staatsse–
cretaris wat preciezer kunnen worden
over hetgeen hij nu aan de Sociaal–
economische raad gaat vragen wat
betreft de verdere opzet? Wij hopen
dat de Sociaal-economische raad
erin zal siagen nog voor de
aanstaande kabinetsformatie een
verdere concretisering aan te geven
van de in de toekomst te onderschei–
den verantwoordelijkheden. Dat
klinkt abstract, maar is vermoedelijk
heel concreet. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de vraag wat het
verband is tussen regeling en
uitvoering of wat de precieze taak is
van keuringsartsen of andere
poortwachters die het volume
bewaken. Wat is de relatie tussen de
in– en uitstroom van mensen en de
regeling zoals zij luidt? Het gaat
uiteraard ook om de gevolgen van
meer op verscheidenheid gebaseerde
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verzekeringspakketten, met een
bijbehorende variatie aan verzeke–
raars en uitvoeringsorganisaties, of
administratiekantoren, welk woord
men ook wil gebruiken.

De heer Bolkestein (VVD): Het is mij
niet geheel duidelijk wat de heer
Brinkman zojuist heeft gezegd over
de vaststelling van de premiehoogte.
Is hij van mening dat die als het
ware buiten de regering om moet
gaan, bijvoorbeeld door een
onafhankelijk orgaan, zodat de
regering niet om inkomenspolitieke
redenen van de aldus vastgestelde
premie kan afwijken? Of vindt hij dat
de regering, zoals in het verleden
herhaaldelijk is gebeurd, moet
kunnen ingrijpen nadat de premie–
hoogte is vastgesteld?

De heer Brinkman (CDA): Niet
ingrijpen! Ik heb gezegd dat naar ons
idee van overdracht van bepaalde
verzekeringen - lees: in het bijzonder
de WAO en de Ziektewet - het
denkbaar is dat er een variatie gaat
ontstaan. Andere instanties kunnen
belast worden met de uitvoering, die
natuurlijk ook de vaststelling van de
premie inhoudt. De overheid moet
dat echter niet op voorhand
vastleggen, respectievelijk achteraf
corrigeren, omdat je niet de
verantwoordelijkheid van wat nu de
fondsbeheerder heet, maar later
bijvoorbeeld administratiekantoor
met bijbehorende bestuursinstantie,
moet frustreren. Bovendien zou de
vaststelling vanwege het kabinet
altijd een generieke vaststelling zijn,
terwijl wij nu juist voor een
gedifferentieerd systeem zijn.

De heer Bolkestein (WD): Dat heb
ik goed begrepen, maar ik zoek een
bevestiging door de heer Brinkman
dat hij, overigens met mij, van
mening is dat het kabinet niet om
inkomenspolitieke redenen in de
toekomst mag afwijken van de
premiehoogten die op actuariële
basis worden vastgesteld en dus
kostendekkend moeten zijn.

De heer Brinkman (CDA): In het
systeem dat mij voor ogen staat is
dat een afweging die in het bedrijf,
voor een bedrijfstak of een kleinere
groep van ondernemingen,
meegenomen wordt in het totale
pakket van arbeidsvoorwaarden in
die onderneming of groep van
ondernemingen. De inkomens–
politieke aspecten moeten daar

worden gewogen, naast de aspecten
van bijvoorbeeld de vrijwillige
uittredingsregeling of de hoeveelheid
ruimte voor arbeidsvoorwaarden die
men voor andere doeleinden wil
besteden. Zij is dan wat ons betreft
niet vatbaar meer voor een generieke
inkomenspolitieke overweging van
het kabinet.

De heer Bolkestein (WD): Laat ik
proberen, duidelijker te zijn. Het gaat
over de sociale fondsen in de
huidige situatie. Die stellen de
premiehoogte vast. In het rapport
van de enquêtecommissie staat, dat
daarvan in vier vijfde van de
gevallen wordt afgeweken. Het
kabinet doet dat om inkomens–
politieke redenen. Vindt de heer
Brinkman dat dit een goede zaak is,
of is hij met mij van mening dat dit
niet zou behoren te gebeuren?

De heer Brinkman (CDA): Ik vind het
geen goede zaak en dit heb ik net
ook gezegd. Ik vroeg vervolgens de
staatssecretaris als vertegenwoordi–
ger van het kabinet naar zijn motief
in de nieuwe situatie. Wij praten hier
over een potentiële nieuwe
organisatievorm. Noem het even de
regionale uitvoeringsinstantie, die
een eigen verantwoordelijkheid
krijgt. Wat is naar het oordeel van de
staatssecretaris dan nog het
argument om de autonomie van dit
regionale uitvoeringsorgaan te
beperken bij de vaststelling van de
hoogte van de premie?

De heer Van Mierlo (D66): Ik hoor
voortdurend dat de zeggingsmacht
over de premie wordt gerelateerd
aan inkomenspolitieke overwegin–
gen. Ik zeg ook de heer Bolkestein
dat er conjuncturele redenen kunnen
zijn waarom het in tijden van
stijgende werkloosheid gewenst is
om de premies niet te verhogen; de
heer Wöltgens noemde het net.
Anticiperend daarop moet je een
beleid hebben gevoerd waardoor
fondsvorming voor zo'n geval
mogelijk is. In dat geval is er geen
inkomenspolitieke, maar wel een
conjuncturele reden, waarvoor het
kabinet een verantwoordelijkheid
draagt.

De heer Bolkestein (VVD): Dit is een
Keynesiaanse redenering, die ik
slechts zeer ten dele volg. Voor dit
debat wil ik zeggen dat het beter is
om het met andere instrumenten te
doen.

De heer Van Mierlo (D66): Hoe?

De voorzitter Ik moet nu ingrijpen.
Het woord is weer aan de heer
Brinkman.

De heer Brinkman (CDA): Misschien
mag ik nog een opmerking in de
richting van de heer Van Mierlo
maken. Ik denk dat er in dit debat
twee dingen door elkaar heen lopen,
de situatie in het huidige systeem en
de situatie in het nieuwe systeem.
Hiervoor heb ik in zekere zin een
subvariant naar voren gebracht. Naar
mijn oordeel kun je voor de WAO en
de Ziektewet verder gaan met het
overdragen van verantwoordelijkhe–
den dan voor de WW, waarvoor
overigens ook overdracht van
bevoegdheden mogelijk is. Het lijkt
mij goed dat wij elkaar niet om de
oren slaan met argumenten die op
het huidige systeem betrekking
hebben, terwijl ik het over een
potentieel nieuw systeem heb.

Voor de interrupties had ik het
over de vraag hoe precies de
opdracht aan de Sociaal–
economische raad kan luiden om tot
concretisering te komen van datgene
wat wij bij de nieuwe organisatie
voor de geest hebben in relatie tot
de regelingen zoals die luiden of in
de toekomst luiden. Dit lijkt ons van
belang, omdat nog altijd velen
afhankelijk zijn van anderen. Wij
kennen de verhoudingsgetallen
tussen actieven en inactieven;
daarop ga ik nu niet in detail in.

Ik voeg er wel aan toe dat wij er
geen behoefte aan hebben, de
toekomst van de sociale zekerheid nu
al in een blauwdruk vast te leggen,
net zo min als wij op andere punten
hier en nu willen uittekenen wat de
komende jaren nog precies te doen
staat. Er is genoeg werk aan de
winkel voor een nieuw kabinet. Wij
hebben de contouren, dus niet de
blauwdruk, van een nieuw sociaal
stelsel de vorige week bij monde van
de heer Wolters geschetst en wij
blijven daarbij.

Wat daarin doorklinkt, is de
zekerheid dat juist in een periode van
onzekerheid veranderingen niet
moeten worden geschuwd, omdat
men dan valse hoop wekt, waar men
later spijt van krijgt. Dit is een wijze
les die wij uit de aanbevelingen van
de commissie-Buurmeijer moeten
trekken. Het is ons al te gemakkelijk
om te beweren dat de wig in ons
land moet worden verkleind en de
lastendruk moet worden verlaagd
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omdat de werkgelegenheid van
beide hinder ondervindt. Wij zijn het
daarom eens met beleid dat is
gericht op verkleining van de wig
tussen bruto en netto loon en beleid
dat investeren in werk aanmoedigt
en dat mensen stimuleert om aan de
slag te gaan.

Dit is de ene kant van de medaille
en de ander hoort erbij. Die is dat
het beslag van het totaal aan
sociale-zekerheidsuitgaven op wat
wij hier nationaal verdienen, nog
altijd veel te groot is. Dit is heel
vervelend voor de mensen die het
rechtstreeks aangaat, want zij
verdienen meer zekerheid. Juist
daarom moeten wij prioriteit blijven
geven aan allerlei vormen van
werkgelegenheidsbevordering, wat
linksom of rechtsom in komende
jaren de ruimte voor koopkracht–
verbetering aanzienlijk beperkt. Dit
geldt voor de werkenden, als het
gaat om de noodzaak van forse
loonkostenmatiging, en dit geldt
zeker voor de nieuw op de sociale
zekerheid aangewezenen, die
vermoedelijk nog niet het laatste
woord over de toekomst van de
sociale zekerheid hebben gehoord.

Het spreekt voor zichzelf dat het
CDA net als ieder ander zeer begaan
is met mensen die van een uitkering
moeten rondkomen en dat wij ons
van alle kanten ook voor hun
toekomst inzetten. Wij willen deze
groep voor de toekomst zekerheid
blijven bieden, wat alleen lukt als wij
met elkaar de moed hebben, over die
toekomst te blijven nadenken. Dit
betekent dat wij de adviezen van de
commissie-Buurmeijer niet slechts
moeten bijzetten op de lange
planken van de mooie kamer–
bibliotheek. Verantwoordelijke
bestuurders zoals de heer De Geus
vanmorgen in de Volkskrant, doen
dat niet. En wij doen dat ook niet. Is
staatssecretaris Wallage dit bij nader
inzien met ons eens? uit de
parlementaire enquête bleek dat
achtereenvolgende kabinetten ook
wel eens een steekje hebben laten
vallen. Nu eens omdat er loonak–
koorden moesten worden gesloten,
dan weer misschien om andere
redenen. Ook dat, naast andere
redenen, maakt het probleem steeds
groter. Had daarvan niet ook een
sprankje besef in de brief van de
staatssecretaris kunnen doorklinken?
Niet zozeer als schuldbekentenis of
boetedoening achteraf, maar als
erkenning van de noodzaak om ook
in komende jaren wat alerter te

reageren? Rust aan belangrijke
fronten mag de politiek immers
alleen maar afkondigen als zij zeker
is van haar zaak?

Voorzitter! Met de cijfers die ik aan
het begin van mijn betoog noemde -
en laten we daar toch eerlijk over zijn
- zijn we niet zeker van behoud van
welvaart. Voor die goede zaak moet
nog heel wat gestreden worden.
Daar hoort een eerlijk verhaal van de
politiek bij! Ik wil burgers niet voor
de gek houden met een mooi verhaal
om na 3 mei, als de verkiezingen
achter de rug zijn, te moeten
bekennen dat het helaas toch nog
wat tegenvalt. Het enige wat ik
beloof is dat het CDA zijn uiterste
best zal doen voor al die mensen die
op anderen zijn aangewezen. Meer
beloven is, gezien de huidige
ontwikkelingen volstrekt onverant–
woord. Wie dat toch doet, draagt bij
aan het beeld van politici die veel
beloven maar het niet waar kunnen
maken. Daar doe ik niet aan mee. En
het lijkt mij wijs om daar samen niet
aan mee te doen.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzit–
ter! Dit lijkt mij een goed punt voor
de PvdA om te interrumperen.

De heer Brinkman (CDA): Wat gaat
u allemaal beloven, collega?

De heer Wöltgens (PvdA): Beioftes
had ik helemaal niet op het oog,
want ik stond hier al omdat die ene
vraag mij blijft prangen. Die vraag
heeft ook te maken met de geloof–
waardigheid van het politieke bedrijf.
Ook de heer Schutte heeft die vraag
opgeworpen. Ik zou u die vraag bijna
persoonlijk willen stellen omdat die
naar mijn gevoel enorm veel met de
geloofwaardigheid van het politieke
bedrijf te maken heeft. We praten
over enkele belangrijke wetten die in
deze Kamer nog niet zo lang geleden
zijn behandeld; die voor een deel
nog in de Eerste Kamer moeten
worden behandeld, waarna zij met
steun van de CDA-fractie naar ik
hoop nog in het Staatsblad komen -
voor een deel is dat nog niet eens
het geval –; die een antwoord zijn op
de problemen die vandaag niet
wezenlijk anders zijn dan een halfjaar
geleden toen wij over die wetten
stemden; en die maatschappelijk
gezien buitengewoon veel proble–
men met zich hebben meegebracht.
Hoe kan politiek geloofwaardig zijn
wanneer, nadat je nauwelijks je hand
hebt neergelegd na het uitbrengen

van de voorstem voor twee of drie
belangrijke wetsvoorstellen, je weer
de discussie aanvangt over de
vragen die deze wetsvoorstellen net
probeerden op te lossen? Voor mij is
dat onbegrijpelijk. Ofwel je had niet
mogen meewerken aan de totstand–
koming van wetten waarvan je zeker
weet dat ze onvoldoende zijn, ofwel
je staat ervoor en je bent ook bereid
tegenover de samenleving te
verdedigen waar je voor staat en
uiteraard bij te houden in welke mate
de gewenste positieve effecten van
deze wetsvoorstellen, ook optreden.

De heer Brinkman (CDA): Zo is het
ook. We hoeven de geschiedenis niet
op te rakelen. We hebben de
dreiging van een kabinetscrisis
gehad. Daar hebben wij niet voor
gekozen. Dat is één argument. Een
tweede argument is dat wij toen al
gezegd hebben dat wij samen zo
goed mogelijk ons best moesten
doen om met die twee wetsvoorstel–
len waar collega Wöltgens op duidt
en die intussen wet en bijna-wet zijn,
er het beste van te maken. Daar loop
ik niet voor weg en daar ben ik ook
niet voor weggelopen.

In Groningen maar ook bij tal van
andere gelegenheden waar ik ons
verkiezingsprogramma aan het
uitleggen was, ben ik vervolgens
ingegaan op de vragen die mensen
ons terecht stelden. In ons land moet
de lastendruk omlaag daar waar die
de werkgelegenheid in de weg zit. De
ene keer praten we dan over de wig,
het verschil tussen bruto en netto
loon en de andere keer over het
totaal van de uitgaven, kortom over
allerlei technieken om die lastendruk
naar beneden te brengen. Maar
linksom of rechtsom betekent dit
onder andere een ingrijpen in het
systeem van sociale zekerheid. U kon
er uiteraard niet bij zijn in Gronin–
gen, maar ik heb daar gezegd dat als
dat al onverhoopt het geval zal zijn,
ik als geen ander begrijp hoe
gevoelig dit punt ligt. U moet van
mij niet verwachten dat ik de
revolutie in Groningen predik. Wij
hebben hier niet voor niets dit
onderwerp uitvoerig met elkaar
besproken en in die trant heb ik het
daar ook geformuleerd. Ik heb wel
gezegd, dat wij ons moeten
realiseren dat wanneer er op enig
moment een nadere discussie over
de sociale zekerheid komt - ik heb
dat breed aangeduid en niet specifiek
de WAO genoemd want het gaat om
de totale sociale zekerheid - de vraag
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aan de orde zal komen hoe wij om
zullen moeten gaan met de
vaststelling van de Kamer in de
huidige samenstelling, dat er voor
oude gevallen rust aan het sociale
front moet zijn; dat mensen die nu
een uitkering hebben, de zekerheid
moeten hebben dat zij straks ook die
uitkering nog hebben.

Toen heb ik gezegd dat, doordat
een nieuw systeem er heel anders
kan uitzien, mensen die ogenschijn–
lijk in dezelfde mate arbeidsonge–
schikt zijn in dezelfde straat kunnen
worden geconfronteerd met
verschillende systemen. Dat is op
zichzelf denkbaar; ik treed nu ook
niet in een oordeel. Ik wil mijn best
doen om dat systeem in stand te
houden voor de mensen die nu een
uitkering hebben, want daarvoor ben
ik realist genoeg. Maar absolute
garanties kan ik daarvoor niet geven,
zolang ik niet zeker weet dat de
welvaart zich goed ontwikkelt. Als
die situatie zich zou voordoen, zullen
wij worden geconfronteerd met de
indringende vraag of het uitlegbaar
is dat voor nieuwe gevallen een
aanmerkelijk ander systeem gaat
functioneren. Dat is natuurlijk best
uitlegbaar, als je dat wilt. Ik ben niet
voor weggelopen voor die redene–
ring. Die heb ik ook niet verfoeid. Ik
heb alleen aandacht gevraagd voor
die consequentie in een openbaar
debat, dat natuurlijk ook in onze
partij plaatsvindt, over de vraag: hoe
slagen wij er eigenlijk in om in ons
land de werkgelegenheid naderbij te
brengen? Het gaat om meer
werkgelegenheid, want dat willen wij
natuurlijk allemaal. Mijn stelling is
dat ik dan niet alleen mooi weer
moet spelen, maar dat ik ook
aandacht moet vragen voor een paar
indringende vraagstukken waar wij
tegenaan lopen. Dat is precies wat
collega Buurmeijer met de enquête–
commissie heeft aangedragen: de
TBA is niet het laatste woord.

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! De heer Brinkman zegt
dat hij weet hoe gevoelig de materie
is. Ik hoop dat hij "gevoelig" in meer
dan alleen politieke zin bedoelt, want
het gaat om mensen die lange tijd in
onzekerheid hebben verkeerd. Hij
heeft als politicus een halfjaar
geleden weliswaar onder dreiging
van een kabinetscrisis, maar
niettemin de verantwoordelijkheid
genomen om samen met ons te
zeggen: de mensen die nu een
WAO uitkering hebben, die niet

herkeurd worden, etcetera, blijven
ook het recht op die uitkering
houden. Het blijft mij een raadsel
hoe hij een halfjaar later door te
zeggen dat het denkbaar is en
wetend hoe gevoelig die materie is,
vervolgens al die mensen weer het
gevoel kan geven: op de politiek kun
je dus in het geheel en al niet
vertrouwen. Ik vind dat voor henzelf,
voor hun vooruitzichten, voor hun
leefomstandigheden, voor hun geluk
bijna ondraaglijk. Ik vind het voor de
geloofwaardigheid van het beleid
ook absoluut niet te verteren. Ik
probeer het te begrijpen, maar ik kan
dus niet begrijpen dat een politicus
dat voor zijn rekening neemt.

De heer Brinkman (CDA): Ik zit dan
met een wedervraag. Kunt u
begrijpen dat mensen een enkele
keer niet snappen dat politici zeggen:
een aantal dingen moet veranderd
worden; die hebben niet altijd, maar
soms met geld te maken, maar u zult
het niet echt merken en niemand zal
er echt last van hebben? Dat lijkt ook
wel eens door te klinken in hetgeen
wordt gehoord. Dat is echter niet
mijn verhaal. Ik zeg dan maar liever
met mijn partij: gelet op de stand
van de welvaart, staan wij voor een
paar zeer indringende vragen. Wij
willen ons best blijven doen. Onze
intentie is om degenen die een
uitkering hebben er niet slechter van
te laten worden. Zo verantwoord
willen wij bezig zijn. Maar wij voegen
er onmiddellijk aan toe dat, gelet op
de buitengewoon indringende
vraagstukken in de maatschappij van
morgen en overmorgen, nieuwe
systemen wel eens veel slechter
zouden kunnen zijn dan de huidige
systemen. Dat roept de maatschap–
pelijke en vervolgens politieke vraag
op of je die verschillen in systemen
wilt verdedigen. Daar is best een
argument voor te vinden; daar is
geen enkel misverstand over. Maar
dan moet je erbij zeggen dat het bij
de huidige stand van de welvaart
vermoedelijk onontkoombaar is om
die maatschappelijke vragen hier te
bespreken. Ik roep onder andere de
commissie-Buurmeijer als getuige
aan. Ik ben die discussie niet
begonnen, maar de commissie–
Buurmeijer heeft ons die vraag
indringend voorgelegd. U kunt wel
zeggen dat je dat na de verkiezingen
moet doen. Ik zeg liever eerlijk: wij
lopen er vermoedelijk tegenaan, dus
laten wij er voor de verkiezingen
alvast over nadenken.

De heer Wöltgens (PvdA): Mij ging
het erom, verantwoordelijkheid te
nemen voor datgene wat je gedaan
hebt in een korte periode. Heb je die
verantwoordelijkheid genomen voor
twee maanden, drie maanden? Het
ging hier om wetgeving waar wij
lang genoeg over gedaan hebben.
Die verantwoordelijkheid hebt u ook
genomen voor een langere periode.
In elk geval vind ik dat je pas mag
praten over wijzigingen op momen–
ten dat zou blijken dat de doelstellin–
gen van die wet in de praktijk niet
worden gehaald. Zo lang draag je de
verantwoordelijkheid. Ik vind dat die
verantwoordelijkheid dan ook moet
worden uitgestraald.

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Op 13 juli 1991 is de
SER gekomen met een advies over
de WAO. Op 14 juli 1991 heeft het
kabinet een volstrekt ander besluit
genomen. De CDA-fractie heeft zich
daaraan gecommiteerd. Eerder dit
jaar heeft de CDA-fractie met mijn
fractie een afspraak gemaakt, die is
doorkruist door de minister–
president. Als gevolg daarvan heeft
de CDA-fractie zich gecommiteerd
aan het "bami-akkoord", zoals dat
bekend staat. Dat was het derde
standpunt van de CDA-fractie. Het
eerste was van 14 juli 1991, het
tweede was met mijn fractie, het
derde was het akkoord dat het
kabinet op tafel legde onder dreiging
van een kabinetscrisis. En nu komt
de heer Brinkman namens zijn fractie
met een vierde standpunt: het
meerderheidsadvies van de SER van
tweeënhalf jaar geleden.

De heer Brinkman heeft net
gezegd dat wie rust aan het front van
de sociale zekerheid belooft, zelf
zeker moet zijn van zijn zaak. Zijn
fractie is in een periode van
tweeënhalf jaar met vier verschil–
lende standpunten gekomen. Hoe
zeker is de heer Brinkman van zijn
zaak?

De heer Brinkman (CDA): Wij staan
en stonden bij al die gelegenheden
voor de vraag of wij met elkaar een
compromis kunnen vinden. Wie goed
luistert en analyseert wat deze en
vorige week is gezegd over de
aanbevelingen en analyses van de
commissie-Buurmeijer, zal zich
realiseren dat er geen schijn van
overeenstemming in deze Kamer is.
Wij hebben al jaren geleden moeten
constateren dat in de politiek zoveel
verschil van opvatting bestaat over
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de regeling en uitvoering van de
WAO en de Ziektewet, dat het wel
eens beter kan zijn om ten minste
die werknemersverzekeringen in
handen te laten van werkgevers en
werknemers. Daarbij hebben wij in
latere fasen de positie van de
bedrijfsvereniging in discussie
gebracht, maar wij hebben niet
onmiddellijk gezegd dat die aan de
kant kon worden gezet ten gunste
van een vaag regionaal orgaan. Wij
hebben steeds gezegd: denk er nog
eens met elkaar over na, want wij
kunnen de sociale zekerheid beter in
het bedrijf of een kleine groep van
bedrijven, daar waar het minder
anoniem is en rechtstreeks verant–
woordelijkheid wordt gevoeld, tot
praktische uitvoering brengen. Dat is
ons standpunt geweest en gebleven.
Vervolgens zijn wij door de regering
op pad gezonden met de stelling: het
kabinet is naar de Sociaal–
economische raad gegaan, en wat
vindt u daarvan? Toen hebben wij
met het kabinet meegedacht. De rest
van de geschiedenis in deze
kabinetsperiode is bekend.

Daar loop ik ook niet voor weg,
collega. Ik begrijp dat u graag wilt
horen dat ik van het kabinetsbeleid
wegloop, maar dat doe ik niet. Het
was naar de omstandigheden van
dat moment datgene wat haalbaar
was. Ik ben in de politiek realist
genoeg om daarmee op een gegeven
moment ook genoegen te nemen,
althans als de andere keuze is dat je
niets in handen hebt. Maar ik blijf bij
de stelling dat wij altijd consequent
in de leer zijn geweest. Het is echt
beter om niet elke keer een politiek
debat te hebben waarbij aan het eind
van de dag misschien en onverhoopt
moet worden geconcludeerd: er is
lang over gesproken, maar per saldo
is weinig verandering bewerkstelligd.
Dan bevorder je de onzekerheid bij
mensen, die ik niet lang wil laten
voortduren. Vandaar dat ik, sprekend
over de uitvoeringsorganisatie in
relatie tot de inhoud van de
regelingen, bepleit om dat in handen
te leggen van diegenen die er
rechtstreeks bij betrokken zijn.

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! De heer Brinkman kan onmoge–
lijk zeggen dat hij en zijn fractie
consequent zijn. Hij kan onmogelijk
klagen over het bevorderen van de
onzekerheid bij de mensen als zijn
fractie in een periode van tweeënhalf
jaar met vier verschillende standpun–
ten komt aangaande een zaak die

toch waarlijk niet van belang
ontbloot is en die veel mensen zeer
ter harte gaat.

De heer Brinkman (CDA): Maar
collega, u zult toch niet ontkennen
dat het onze taak is om in dit debat
in overleg met de regering en de
verschillende fracties te proberen tot
een vorm van overeenstemming te
komen, waarbij het altijd een kwestie
van geven en nemen is?

De heer Bolkestein (VVD): Dat ben
ik met u eens, maar u heeft voor die
wet gestemd!

De heer Brinkman (CDA): Ja. Daar
loop ik toch ook niet voor weg?

De heer Bolkestein (VVD): Het lijkt
er aardig op.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
vind het prima dat de heer Brinkman
blijft nadenken, al zal ik het niet met
zijn standpunten eens zijn. Dat
nadenken vind ik geen probleem. Ik
begrijp echter een aantal van zijn
overwegingen niet. Hij zegt dat de
bestaande uitkeringen bij hem weer
ter discussie zijn gekomen, omdat je
in de toekomst niet kunt uitleggen
dat mensen in dezelfde straat
allemaal verschillende uitkeringen
hebben. Ik zeg hem dan: laten wij nu
eens naar een straat gaan waar
allemaal uitkeringsgerechtigden
wonen. Die zullen in deze tijd
allemaal een verschillende uitkering
krijgen.

De heer Brinkman (CDA): Wij
hebben het natuurlijk over uitkerin–
gen binnen een zelfde wet.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Goed. Maar bij die redenering over
de vraag "hebben mensen dezelfde
uitkering of niet", wijs ik erop dat zij
verschillende uitkeringen hebben. De
1990-generatie maakt een breuk.
Gezien dat systeem is het voor mij
de vraag of de redenering van de
heer Brinkman terecht is. De tweede
redenering, die ik ook aan het CDA
voor wil leggen, is de volgende.
Vindt u niet dat zulke indringende
zaken als kortingen op uitkeringen,
waar mensen niets meer aan kunnen
doen - het gaat om mensen die hun
lot niet meer kunnen verbeteren -
zwaar moeten meewegen in de
politiek?

toch net geformuleerd? Ik heb alleen
gezegd dat degenen die vervolgens
zeggen dat de nieuwere generaties
hun lot maar moedig moeten
dragen, zich moeten realiseren dat
hoe meer systeemwijzigingen in de
loop der tijd worden doorgevoerd,
hoe meer mensen terecht zeggen: ik
ben aangewezen op een uitkering,
waar verder niet meer mag worden
aangekomen. De groep die onder het
nieuwe systeem valt, wordt kleiner
en zal dan zeggen: maar ik moet
ondertussen wel meebetalen uit een
oogpunt van solidariteit aan de
instandhouding van de regeling van
het oude regime, maar ondertussen
word ik er zelf almaar slechter van.
Dat is een maatschappelijk vraagstuk
dat we nog eens goed op ons
moeten laten inwerken. Voor een
goed begrip: dit heeft het hele
kabinet, dus beide partijen, steeds tot
op het laatste moment naar voren
gebracht, dus tot het beroemde
"bami-akkoord". Het is dus echt niet
alleen de stelling van Brinkman.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Een laatste vraag in dit verband,
want het gaat om de redenering. Ik
zie de fuik waarin vooral de
uitkeringsgerechtigden terechtkomen
met het beleid van de afgelopen tien
jaar. Ik zie ook wat de commissie–
Buurmeijer heeft gedaan. Die heeft
gezegd: laten we dan een radicale
breuk maken tussen de volledig
arbeidsongeschikten - je kunt
discussiëren over hoe dat precies zit
- die een goede uitkering moeten
krijgen tot 65 jaar, en de rest
overlaten aan de verantwoordelijk–
heid van de werkgevers. Mijn vraag
aan het CDA is - dit is wel degelijk
een trendbreuk - of dat een
oplossing is die het CDA wil
overwegen, in welke richting dan
ook.

De heer Brinkman (CDA): Dat is een
oplossing, als je er gegarandeerd
zeker van bent dat er geen zodanige
aandrang is op de poortwachter - ik
neem het jargon even over - dat,
omdat de keuze alsdan wordt öf een
volledige uitkering dan wel geen
uitkering, waardoor ongetwijfeld een
opwaartse druk ontstaat, die
poortwachtersfunctie niet goed
wordt vervuld. Vooralsnog zijn wij
daar niet van overtuigd.

D

De heer Brinkman (CDA): Dat heb ik De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
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voorzitter! Het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie
over het functioneren van de
uitvoeringsorganen sociale
werknemersverzekeringen heeft
belangrijke bouwstenen aangedragen
voor een discussie met de regering.
De Kamer heeft dat op vrij formele
wijze als afronding van de discussie
met de commissie-Buurmeijer in een
motie vastgelegd. Bouwstenen voor
een discussie over herziening van
het stelsel van sociale zekerheid, zeg
maar de verzorgingsstaat, zijn zeker
aangedragen.

Er zijn diverse aanbevelingen
gedaan, maar de belangrijkste acht ik
de constatering van de commissie
dat de uitvoering van de
werknemersverzekeringen zeer veel
te wensen overlaat, zo niet een
puinhoop is. Althans, als men verder
kijkt dan slechts de correcte
verstrekking van uitkeringen. Een
vernietigend oordeel lijkt mij, en het
zou goed zijn als de staatssecretaris
voor alles zijn visie geeft op deze
conclusie. Ik vraag dat te meer, daar
het antwoord op de schriftelijke
vraag 4 niet uitmondt in een
opvatting van het kabinet.

De commissie-Buurmeijer heeft
onder meer het gebrek aan een visie
inzake de toekomst van de sociale
zekerheid gelaakt. Politieke beslissin–
gen werden vaak onder druk
genomen, als de financiële nood zo
hoog was dat het niet anders kon, of
op het moment dat de rechter
bijvoorbeeld de wetgever al voor het
blok had gezet. Zie de gang van
zaken rond de gelijke behandeling in
de sociale zekerheid. Zelf heeft de
commissie-Buurmeijer een poging
gedaan dit ad hoc beleid te
overstijgen. Ondanks de beperkte
onderzoeksopdracht kunnen uit het
rapport lessen worden getrokken die
van belang zijn voor de uitvoerings–
structuur van de sociale zekerheid als
geheel en zelfs buiten het terrein van
de sociale zekerheid. Ik denk aan de
arbeidsvoorzieningsorganisatie ten
aanzien van de bestuurs–
verantwoordelijkheid van sociale
partners. Of ten aanzien van de
bestuurskracht van besturen van
grote organisaties ten opzichte van
de dagelijkse leiding, de directie, iets
waar we mogelijkerwijs met de
toenemende schaalvergroting in het
onderwijs mee te maken krijgen. Is
het kabinet het daarmee eens en
welke conclusie verbindt het
daaraan?

Voorzitter! Ik sprak over lessen die
geleerd kunnen worden. Enkele wil ik
in dit debat met de regering nog
even uitdiepen. De eerste les is deze.
De politiek moet de moed hebben
om misstanden aan te pakken en
besluiten te nemen. Moed heeft dit
kabinet wel getoond bij de WAO–
besluiten. Bovendien moet de
politiek zich voor haar besluiten ten
volle in het openbaar kunnen
verantwoorden. Het is gebleken dat
het op het terrein van de sociale
zekerheid aan beide aspecten heeft
ontbroken, zeker in het verleden. In
het gesprek met de sociale partners
heeft de politiek zich opgesteld, alsof
de gesprekspartners op gelijk niveau
stonden. In de onderhandelings–
situatie die op die manier ontstond,
werd ervoor gekozen de sociale
partners bij de uitvoering van de
sociale zekerheid met rust te laten,
teneinde medewerking te verkrijgen
voor het boeken van resultaten op
het werkgelegenheidsfront. Hoe je
het wendt of keert, deze route is
uiteindelijk niet vruchtbaar gebleken.
Het resultaat is dat wij met de WAO
van de regen in de drup zijn geraakt
en dat de uitvoeringsproblemen vele
malen groter zijn dan de problemen
die zouden zijn ontstaan, als de hand
direct aan de ploeg was geslagen.
Deelt de staatssecretaris die
conclusie?

Wat mij ernstig bezorgd maakt, is
of deze les ook bij andere beleids–
terreinen wordt toegepast. Neem een
vraagstuk als het milieu. Brengt de
overheid daar wel voldoende
daadkracht op? Graag een reactie
hierop.

Het tweede onderdeel van de les
is het gebrek aan openbare
verantwoording van besluiten. In het
verleden hebben verschillende
bewindslieden min of meer aan de
leiband gelopen van de sociale
partners. Maar de Kamer is daar niet
altijd, althans niet in de volle
breedte, van op de hoogte gesteld.
Mogelijk wisten de regeringsfracties,
in elk geval de specialisten, van de
situatie, maar hoe het zij, de ware
reden van het talmen met de
besluitvorming over de uitvoering
van de sociale zekerheid is tot voor
kort niet boven tafel gekomen. Dat is
een ernstige zaak. Graag een reactie.
Wil het kabinet toezeggen meer
openheid te betrachten?

De tweede les. Het is ongewenst
om organisaties die niet tot de
overheid behoren, te belasten met
publiekrechtelijke verantwoordelijk–

heden. Dit heb ik al eerder aange–
toond bij het debat over de
tripartisering van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. In de
uitvoeringsorganisatie sociale
zekerheid tref je de bestuurs–
verantwoordelijkheid van de sociale
partners ook aan. Er was weinig aan
de hand, zolang de bedrijfsverenigin–
gen nog privaatrechtelijke organisa–
ties waren, die zelfstandig overeen–
gekomen regel.ngen tussen
werkgevers en werknemers
uitvoerden. Anders werd het toen de
inhoud van de regelingen door
wetgeving steeds sterker een
publiekrechtelijk karakter kreeg en de
bedrijfsverenigingen als zodanig ook
een publiekrechtelijk karakter kregen.
De organisatie was daarmee
onderdeel van de overheid gewor–
den, maar werd niet door de
overheid bestuurd. En dan krijg je
een ongewenste belangen–
verstrengeling. De macro–
economische onevenwichtigheid
tengevolge van een overmatig
beroep op de sociale zekerheid werd
door de bestuurders niet gezien als
een reden om de poortwachters–
functie te versterken en de uitstroom
te bevorderen. De bewindslieden zelf
hadden onvoldoende mogelijkheden
om de noodzakelijke bijsturing wel te
geven. Gevolg: niemand verantwoor–
delijk en uiteindelijk is een parlemen–
taire enquête het resultaat geweest!
Deelt het kabinet de zojuist weerge–
ven conclusie? Is het kabinet het er
mee eens, dat de overlegeconomie -
zo men wil de consensuseconomie -
die in de sfeer van de sociale
zekerheid zelfs een wettelijke
grondslag heeft, de samenleving een
onverantwoord hoge prijs heeft
gekost?

Ik ben van mening, dat het nuttig
is de maatschappelijke groeperingen
erbij te halen en daar overleg mee te
voeren, een draagvlak te creëren in
de samenleving, maar dit mag
nimmer omslaan in de situatie dat
deze organisaties een deel van de
verantwoordelijkheden van de
overheid gaan dragen. Dat is het
geval, als de uitvoering van wetten
aan anderen wordt overgelaten, of
als anderen feitelijk mee beslissen
over vragen die de overheid moet
beantwoorden. De commissie–
Buurmeijer laat zien wat er kan
gebeuren, als je hier geen helder
onderscheid maakt. Welke conclusie
trekt de staatssecretaris hieruit?
Heeft de analyse van de commissie–
Buurmeijer niet alle relevantie voor
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de situatie bij de
arbeidsvoorzieningsorganisatie? Of
moeten wij wachten tot het ook hier
mis gaat? Is de regering voorts
bereid om zich uit te laten over de
noodzaak en de relevantie van
bestuurszetels voor sociale partners
in de Sociale verzekeringsbank?
Mijns inziens is een en ander
volstrekt overbodig en daarmee zo
mogelijk nog meer ongewenst dan
bij de bedrijfsverenigingen.

De derde les is dat wij politieke
vraagstukken veel meer als
onderdeel van een groter geheel
moeten beschouwen. Sociale
zekerheid is een heel breed
onderwerp. Een onderdeel daarvan
kun je niet geïsoleerd beschouwen.
Maar sociale zekerheid als zodanig
hangt weer sterk samen met
werkgelegenheidsvraagstukken en
het reilen en zeilen van de economie
als zodanig. Daarom is een meer
integrale visie gewenst. Het rapport
van de commissie-Buurmeijer bleef
noodzakelijkerwijs beperkt tot een
deel van de sociale zekerheid. Wat
ons betreft is het noodzakelijk,
alvorens nieuwe ingrijpende
maatregelen te nemen, tot een
bredere kijk te komen op het terrein
van sociale zekerheid, werkgelegen–
heid, economie en hun onderlinge
relaties. In de Sociale nota van dit
jaar zijn allerlei interessante
excursies uitgevoerd op het punt van
de toekomst van het sociale–
zekerheidsstelsel. Dit kabinet zal er in
concreto niet zoveel meer mee
kunnen doen, maar ik hoop wel dat
daarmee bouwstenen worden
aangereikt voor de nieuwe kabinets–
periode die bij leven en welzijn na 3
mei volgt.

De aanbevelingen van de
commissie-Buurmeijer liegen er niet
om. Overigens is het karakter van de
aanbevelingen sinds het debat vorige
week verduidelijkt. Het lijkt erop, dat
zij eigenlijk minder een heldere keuze
voor een bepaalde optie en eerder
een zekere denkrichting proberen
aan te duiden. Dat moet althans de
conclusie zijn van het debat met de
commissie. De aanbevelingen
kunnen geleidelijk worden ingevoerd,
waarbij steeds kan worden bekeken
of een verdere stap nog verstandig is
of dat moet worden bijgestuurd. Zo
beschouwd, komen vooral de
opvallende ZW– en WAO–
aanbevelingen een stuk minder hard
over.

Het rapport is primair gericht op
het onderzoek naar de uitvoering van

de werknemersverzekeringen.
Daarom nu eerst enkele opmerkin–
gen over de uitvoeringsstructuur. In
het algemeen aanvaardt het kabinet
het functieverlies van de bedrijfsver–
enigingen en, als ik het goed zie, de
daaruit volgende opheffing. Dat wil
nog niet zeggen dat het kabinet af
wil van bestuurlijke betrokkenheid
van sociale partners in de
uitvoeringsorganisatie, zo maak ik uit
de meest recente brief van de
staatssecretaris op. Dat is jammer.

Over de meest gewenste
uitvoeringsstructuur ben ik volstrekt
duidelijk. Op bestuursniveau is voor
sociale partners als belangenbeharti–
gers geen plaats bij de uitvoering
van publieke regelingen. De
uitvoering moet derhalve via een
zelfstandige overheidsorganisatie
verlopen. De bedrijfstakgewijze
bedrijfsverenigingen hebben geen
meerwaarde. Regionale kantoren op
de wijze van de SVB zijn beter. In het
verlengde hiervan kan een koppeling
tussen de WAO–
uitvoeringsorganisatie met de
regionale RBA's voor de hand liggen,
indien de uitvoering van de WW
daarnaar wordt overgedragen. De
voorwaarde daarbij is dat ook hier
helderheid wordt geschapen in
verantwoordelijkheden. In de
regionale structuur kan ook de
reïntegratiefunctie beter tot haar
recht komen. De nieuwe Organisatie–
wet sociale verzekeringen zal in die
zin moeten worden aangepast. Ik
begrijp dat in ieder geval de
gedachte van een integrale uitvoe–
ring in de regio ook door het kabinet
wordt gedeeld. Maar het kabinet is
hierover nog vaag. Kan een nadere
toelichting worden gegeven?

Waar leidt mijn standpunt toe wat
betreft de aanbevelingen van de
commissie-Buurmeijer ter zake van
de onderscheiden wetten die in het
rapport zijn behandeld? De commis–
sie stelt voor, de uitvoering van de
WW over te hevelen naar de
arbeidsbureaus. Een op zichzelf
begaanbare weg, dunkt me. Het
kabinet accepteert dit voorstel. Wel
dient de relatie met de gemeenten
daarbij betrokken te worden. Er zijn
mijns inziens termen aanwezig om
die elementen uit de bijstand die
gerelateerd zijn met de arbeidsmarkt,
zoals de RWW, ook daarbij te
betrekken. Wat is de visie van de
staatssecretaris hieromtrent? Wel
houd ik bezwaren tegen een
voortdurende bestuurs–

verantwoordelijkheid van sociale
partners bij de RBA's.

De uitvoering van de WAO heeft
meer voeten in de aarde. De
langdurige verantwoordelijkheid van
de werkgever is als gedachte
sympathiek, maar opvallend is dat de
commissie-Buurmeijer daar zelf al
weer enigszins op terugkomt door de
mogelijkheid te openen toch sneller
het AR-traject in te vloeien in die
gevallen waarin zonder meer
duidelijk is dat betrokkene arbeidson–
geschikt blijft. Waar leidt dit toe wat
de uitvoering betreft? Ik heb een
aantal zaken overwogen:
- de scherpe scheiding tussen wel en
niet arbeidsongeschikt lijkt voorals–
nog niet mogelijk;
- ook volledig arbeidsongeschikten
kunnen weer arbeidsgeschikt
worden. In de optie-Buurmeijer zou
men zich vervolgens tot een andere
organisatie moeten wenden. Dit is
minder gewenst;
- de Ziektewet is vooralsnog niet
afgeschaft. De vraag is of gezien
deze overwegingen een aparte
uitvoeringsorganisatie voor de WAO
wenselijk is. Het is beter deze te
integreren in de regionale organisa–
tie die ook de WW uitvoert, mits
deze zich daadwerkelijk met
reïntegratie bezighoudt. Wel is
cruciaal dat deze organisatie
zelfstandig is.

Het verband met de nieuwe
Organisatiewet sociale verzekeringen
is natuurlijk belangrijk. Het kabinet
hecht aan voortzetting van de
behandeling. Vooral de voorgestelde
bestuursverantwoordelijkheid van
sociale partners vormt een knelpunt.
Het doet bij wijze van compromis de
suggestie om het Gemeenschappelijk
instituut van bedrijfsverenigingen,
het GIB, dan maar tijdelijk in de wet
op te nemen teneinde daarmee
overigens de voortgang van de
behandeling niet te belemmeren.
Met deze visie ben ik het niet eens.
De analyse van Buurmeijer leidt juist
tot de conclusie dat de uitvoerings–
organisatie radicaler op de helling
moet. De nieuwe OSV is gezien het
voortbestaan van de bedrijfstakge–
wijze uitvoering in hoge mate
kosmetisch. Verdere behandeling
leidt tot conserverende werking.
Alles afwegend, is beter het
initiatiefvoorstel van VVD, D66 en
Groen Links dat veel beter aansluit
op de analyse. Dat vraagt tijd, maar
het is beter om ons grondig te
bezinnen op de uitvoerings–
organisatie dan nu organisatorisch
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via de nieuwe OSV het een en ander
overhoop te halen wat later
mogelijkerwijs weer moet worden
teruggeschroefd. Ik denk hierbij aan
de positie van de GMD. Wat kan dit
kabinet overigens nog doen, gelet op
de korte tijd die men nog als
missionair kabinet heeft? Misschien
is het verstandig op dit moment
alleen het onafhankelijk toezicht te
regelen.

Over de Ziektewet het volgende.
Na de opening van de commissie om
deze aanbeveling als een stappen–
plan uit te voeren, komt deze
acceptabeler over. Er zijn immers,
uitgaande van de eindsituatie vele
haken en ogen. Denk aan kwaad–
willende of onvermogende werkge–
vers of aan het in stand houden van
een zekere minimaal noodzakelijke
gemeenschappelijke solidariteit of
aan de belemmering voor arbeidson–
geschikten om weer aan het werk te
gaan. De tijd is niet rijp om dit alles
zonder meer los te laten. Al is het
een belangrijk feit dat de aanbeve–
ling op zichzelf niet wezensvreemd is
aan het systeem van de Ziektewet.
Bovendien is het van belang eerst de
effecten van het huidige ZW-traject
af te wachten. De wenselijkheid van
verdere stappen kan na verloop van
tijd worden bekeken.

De WAO-aanbeveling heeft nog
het meeste stof op doen waaien, al
ligt er op de WAO-plank vermoedelijk
nog niet zoveel stof, maar dat
terzijde. Verleden week heb ik al
laten blijken nogal gereserveerd te
staan ten opzichte van de keuze voor
70% van het laatst genoten loon in
relatie tot de overige keuzen die in
het stelsel van sociale zekerheid al
zijn gemaakt, namelijk het toch vrij
algemene principe van de horizon–
tale verantwoordelijkheidsverdeling.
De 70% is als niveau te verdedigen
en misschien ook wel haalbaar, maar
de verantwoordelijkheid hiervoor
hoeft niet volledig op het collectief te
rusten. Voor een deel kan hiervoor
eigen verantwoordelijkheid worden
genomen. Een verplichte collectieve
verzekering voor de volle 70% is niet
noodzakelijk, mits de toegang tot de
collectieve verzekeringen gewaar–
borgd is.

Voorts vraag ik in het verlengde
hiervan de aandacht van de
staatssecretaris voor de optie om
meer elementen van vrijwilligheid in
te bouwen in het stelsel, onder
behoud van een voldoende sterke
vloer in de solidariteit. De reden
hiervan is dat het mij nog altijd wat

onlogisch en soms ook onnodig
voorkomt dat, om het voorbeeld van
vorige week nog maar eens te
gebruiken, de part-time werkende
huisvrouw die thuis van een trapje
valt, levenslang in de WAO terecht
kan komen en de niet-werkende
huisvrouw die hetzelfde overkomt
niet. Zelfs is er geen toegang tot de
AAW, als inkomensbron, althans.

Belangrijk punt van overweging
om de WAO thans niet ingrijpend te
wijzigen is de recente wijziging in de
WAO. Nu weer een fundamentele
wijziging door te voeren is te veel
gevraagd en bevordert de geloof–
waardigheid van de politiek niet.
Beter is het eerst resultaten af te
wachten en vervolgens het rapport
van de commissie-Buurmeijer weer
uit de kast te halen. De politiek moet
niet ongeloofwaardig worden.

Over de rechtspraak doet de
commissie-Buurmeijer ook een
interessante aanbeveling, in die zin
dat de toezichtkamer een soort
cassatie zou moeten instellen omdat
anders alleen geprocedeerd zal
worden in die situaties waarin de
uitkeringsgerechtigde wordt
benadeeld. Een fout in zijn voordeel
vecht hij niet aan. Hoe reageert de
minister hierop? Als het hier
wenselijk is, dan is het voorstelbaar
dat dat in andere situaties ook zo is.
Bijvoorbeeld bij individuele
huursubsidie of bijstand. De andere
kant van de zaak is natuurlijk, dat
een goede toepassing van de regels
typisch een verantwoordelijkheid van
de uitvoerder zelf is.

In dit debat wordt aan de hand
van het rapport van de commissie–
Buurmeijer wat gefilosofeerd over
het stelsel van sociale zekerheid en
de verdeling van verantwoordelijkhe–
den. Ik gebruik de term
"gefilosofeerd" bewust, omdat met
die kabinet niet zo gek veel zaken
meer kunnen worden gedaan. Toch
is een dergelijke overpeinzing erg
nuttig, want het stelsel van sociale
zekerheid moet op de helling. Dat
zeg ik niet alleen nu, maar dat zeg ik
al geruime tijd. In mijn commentaar
op het rapport van de commissie–
Buurmeijer heb ik impliciet aangege–
ven hoe in onze kring over sommige
aspecten van het stelsel van sociale
zekerheid wordt gedacht. De RPF
gaat nadrukkelijk uit van enerzijds de
eigen verantwoordelijkheid van de
burgers c.q. sociale partners, maar
anderzijds van de onvervreemdbare
taak van de overheid om een schild
te zijn voor de zwakkeren, ook de

sociaal zwakkeren. In de achter ons
liggende jaren is de verantwoorde–
lijkheid van de overheid te ver
doorgeschoten en is afbreuk gedaan
aan de eigen verantwoordelijkheid
van de individuele werknemers en de
werkgevers. De weg terug lijkt mij te
zijn ingeslagen. Het rapport van de
commissie-Buurmeijer geeft daartoe
een extra aanzet. Ik hoop dat dit
kabinet en zeker het kabinet dat na
de verkiezingen van volgend jaar zal
worden gevormd, die lijn zal
doortrekken. Ik wacht intussen op de
reactie van de staatssecretaris, die
nog voluit in functie is, met
belangstelling af.

D

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Deze parlementaire
enquête gaat over de uitvoerings–
organen van de sociale zekerheid. Zij
gaat niet, althans niet in eerste
instantie, over de vraag of en, zo ja,
hoe bepaalde wetten anders moeten
worden ingericht. De enquêtecom–
missie heeft hier wel voorstellen toe
gedaan. Hier is ook de meeste
openbare aandacht naar uitgegaan.
Toch zal ik het merendeel van mijn
betoog aan de uitvoeringsorganen
zelf wijden. Dat is immers het
eigenlijke onderwerp van dit debat.
Bovendien biedt het rapport juwelen
van inzicht in de wijze waarop
maatschappij en politiek in Neder–
land functioneren. Hieruit vallen vele
lessen te trekken.

De grondstof van de politiek wordt
gevormd door de openbare mening,
dat wil zeggen de opvatting die op
een bepaald tijdstip als dominant kan
worden beschouwd. De dominante
ideologie inzake de sociale zekerheid
in de jaren vijftig en zestig was die
van de zorg. Er werd van uitgegaan
dat iedereen uit zichzelf graag zou
blijven werken. Indien ook maar
ergens reden leek te zijn tot twijfel,
kreeg de betrokkene het voordeel
hiervan. Verzekeringsdeskundigen
kozen hierbij voor de weg van de
minste weerstand en conformeerden
zich aan de wensen en mogelijkhe–
den van verzekerden. Het resultaat
was een systeem waarin individuele
rechtvaardigheid ver was doorge
schoten, zodat een weggeefcultuur
kon gedijen.

De onderliggende filosofie was die
van de goede mens, de mens die
zich verantwoordelijk gedraagt en
geen misbruik van de omstandighe–
den maakt. Minister De Vries heeft

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings
organen sociale verzekeringen

24 november 1993
TK 29 29 2169



Bolkestein

dit ook erkend. In augustus 1985
schreef hij als fractievoorzitter een
artikel in het blad ESB, waarin hij
toegaf dat het beleid in de jaren
zeventig te zeer door een optimis–
tisch mensbeeld was bepaald. Hoe
dit optimistische mensbeeld zich
verhoudt tot de Heidelberger
Catechismus is een vraag die de heer
De Vries beter zelf kan beantwoor–
den.

Het is duidelijk dat dit beeld van
de verantwoordelijke mens zich
slecht verdraagt met een beleid dat
op de opsporing en afdoening van
fraude is gericht. Hier was bij de
bedrijfsverenigingen dan ook geen
sprake van. Maatschappelijk was
fraudebestrijding niet echt aanvaard.
Het woord "fraude" zelf was ook
zeer belast. De discussie over
misbruik, oneigenlijk gebruik en
fraude kwam dan ook slechts
moeizaam op gang. Pas in de jareri
negentig gingen SVR en bedrijfsvere–
nigingen een expliciet fraudebeleid
ontwikkelen. Dat was na de
ontdekking van de zogenaamde
calculerende burger, maar die heeft
natuurlijk altijd al bestaan. Mensen
zijn als water. Zoals water naar het
laagste punt stroomt, zo zoekt bijna
ieder mens zijn eigen voordeel. De
les uit het verleden is dat wij de
sociale zekerheid niet moeten
baseren op een optimistisch, maar
op een realistisch mensbeeld.
Gelukkig lijkt dit nu ook ingang te
hebben gevonden. Zie de verschil–
lende onderzoeken naar de bijstands–
fraude.

Een tweede algemeen gezichts–
punt wordt geboden door de
moderne theorie over de bureaucra–
tie die bekend staat als de theorie
van de public choice. Volgens deze
theorie streeft iedere bureaucratie
naar maximalisatie van haar eigen
produktie. De uitvoeringsorganisaties
van de sociale zekerheid vormden
zeker een massale bureaucratie. Hun
institutioneel belang hing samen met
het aantal uitkeringsgerechtigden. De
betekenis van de organisatie groeide
immers met het aantal cliënten, meer
medewerkers, meer en grotere
accommodaties en een voor velen in
de samenleving niet meer weg te
denken positie. Bedrijfsverenigingen
voerden geen op reïntegratie gericht
beleid. Voor hen was er in wezen ook
geen enkel belang in het geding om
een WAO'er te laten uitstromen.
Geen wonder dat een actief
volumebeleid niet van de grond is
gekomen. De tweede les uit het

verleden is dat wij de institutionele
belangen van welke bureaucratie dan
ook niet mogen veronachtzamen.

Ziehier twee factoren die ook
buiten Nederland opgeld deden. Ten
eerste het optimistische mensbeeld,
dat in de jaren zeventig in de gehele
westerse wereld gangbaar was. Ten
tweede de institutionele belangen,
die door elke bureaucratie worden
gekoesterd.

Kenmerkend voor ons land zijn
positie en invloed van de sociale
partners. Sociale partners hebben
herziening van de uitvoering van de
sociale verzekeringen lang tegenge–
houden. Zij konden dat doen, omdat
het kabinet hen te vriend wilde
houden. Het ministerie van Sociale
Zaken keek bij alles of het wel goed
zou vallen bij sociale partners. Door
zich te beroepen op hun autonomie
verzetten deze zich met succes tegen
onafhankeüjk toezicht en tegen
toezicht dat meer dan marginaal
was. Gebrek aan daadkracht bij de
politiek stelde hen in staat, de
uitvoeringsorganisaties te beheersen.
Zij werden aldus bewakers van de
bestaande machtsverhoudingen.
Slechts toen sociale partners
verdeeld waren over de stelsel–
herziening van 1987, voelde de
regering zich vrij om haar plannen te
verwezenlijken.

Onze oud-collega Weijers heeft dat
punt het duidelijkst naar voren
gebracht. Hij zei: als je te veel macht
bij een groep legt, in dit geval bij de
sociale partners, en je zet er geen
goede macht tegenover, dan wordt
die macht zo groot dat zij onmachtig
wordt om zichzelf te veranderen.
Macht werd aldus tegeüjk machte–
loosheid, zeg ik. De terreur van de
status quo werkt verstarrend. Dat
zien wij niet alleen hier, maar op een
aantal terreinen, bijvoorbeeld dat van
de Hilversumse omroepen. De les
moet zijn dat de politiek niet alleen
het primaat moet willen hebben, zeg
ik tegen de heer Wöltgens in het
bijzonder, maar dat ook moet durven
uitoefenen. Het kabinet moet leiden
en niet volgen. De sociale partners
moeten op grotere afstand van de
uitvoering van de sociale verzekerin–
gen komen te staan.

Dit geldt te meer, omdat er zelden
sprake was van een belangen–
tegenstelling tussen sociale partners
onderling, zoals men misschien zou
verwachten. Integendeel. Hun
belangen vielen samen. Dat kwam de
beheersbaarheid van de sociale
zekerheid natuurlijk niet ten goede.

Het rapport gebruikt hiervoor terecht
de term gepacificeerde verhouding.
In dit geval was het de pacificatie
van de rustkamer.

Het rapport van de enquêtecom–
missie laat duidelijk zien hoe de
overlegeconomie volstrekt is
vastgelopen. Belangenbehartiging,
advisering, overleg en uitvoering zijn
in de loop van 40 jaar hopeloos
verstrengeld geraakt. Sociale
partners behartigden hun belangen
in de Stichting van de arbeid en de
SER. Zij adviseerden en overlegden
in de SER en de Sociale
verzekeringsraad. Zij voerden uit in
de bedrijfsverenigingen en hun
federatie. Willen wij Nederland
moderniseren en gereedmaken voor
de internationale concurrentie van de
komende eeuw, dan is de les dat wij
die functies uit elkaar moeten halen.
De Kamer staat hierover nog een
grondig debat te wachten.

De paradox is echter dat die
machtige sociale partners niet alleen
onmachtig waren zichzelf te
veranderen, maar even weinig in
staat waren de uitvoerings–
administraties hun wil op te leggen.
Want met strategische zaken hielden
de besturen van de bedrijfsverenigin–
gen, die door de sociale partners
werden gedomineerd, zich niet bezig.
Zij gingen akkoord met begrotingen,
op basis waarvan zij onvoldoende
beleidsmatig konden sturen.
Samenwerking met de GMD, het
volume der WAO'ers, hun toekom–
stige positie in de uitvoering, de
stelselwijziging van 1986, dat alles
kreeg geen of weinig aandacht in die
besturen. Wat wel aandacht kreeg,
was de uitkeringsverzorging, dat wil
zeggen de rechtmatigheid. De
doelmatigheid schoot daarbij in. Om
een uitdrukking van de
bouwsubsidie-enquête te lenen: de
besturen hielden zich bezig met het
poetsen van de punaises maar zij
vergaten de kist.

Volgens het rapport werden de
besturen bestuurd door de admini–
straties, die natuurlijk hun institutio–
nele belangen scherp in de gaten
hielden. Het beeld dat aldus opkomt,
is, enigszins schematisch aangege–
ven, het volgende. Het kabinet
volgde de sociale partners, de
sociale partners volgden de
uitkeringsbureaucratie. Niemand had
derhalve greep op een sector, waarin
in 1991 32 mld. omging en waarmee
het wel en wee van talloze mensen
was gemoeid. Wij mogen de
enquêtecommissie dankbaar zijn, dat
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zij ons met deze onaangename maar
belangrijke feiten heeft geconfron–
teerd. De les hieruit moet zijn dat
besturen hun administraties
nauwkeurig geformuleerde prestatie–
begrotingen moeten opleggen en dat
zij daar stevig de hand aan moeten
houden door middel van een goed
doordacht management–
informatiesysteem.

De heer Brinkman (CDA): Voorziner!
De heer Bolkestein is een tegenstan–
der van die public-choice-theorie. Hij
is dus tegen die uit zichzelf uit–
dijende bureaucratie. Dat is naar
mijn gevoel terecht. Hoe ziet hij dat
nieuwe orgaan, dat vorige week in
het debat boven water kwam drijven,
dan functioneren tegenover die
bureaucratie die hij hier even in
gedachten bestriidt?

Daarbij heb ik twee specifieke
vragen. Ten eerste, hij spreekt nu
over het bestuur van zo'n regionale
organisatie die greep moet hebben
op de uitvoering. Mijn concrete
vraag is: wat is dat voor bestuur? Is
dat een privaat gebeuren of is dat op
een of andere manier aan de
overheid gerelateerd? Ten tweede,
hoe verhoudt in zijn filosofie zo'n
organisatie zich eigenlijk tot de
praktische ontwikkeling van vandaag,
dat er steeds meer per bedrijf en
groep van bedrijven vormen van
differentiatie in verzekeringsarrange–
menten in bespreking komen? Dat is
in mijn ogen een gelukkige ontwikke–
ling. Die wens is volgens mij ook in
toenemende mate bij individuele
werknemers, en niet alleen bij
werkgevers, aan de orde. Hoe kan
dat tot uitdrukking komen in zo'n vrij
groot lichaam met zijn verschillende
organen? Kan de heer Bolkestein
daar wat specifieker over kunnen
zijn?

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! Ik begin met het antwoord op de
laatste vraag. Zoals ik zo meteen zal
uiteenzetten, geloven wij in een
basisstelsel of een tweetrajecten–
systeem zoals dat in het rapport
wordt beschreven. Dat betekent dat
er een basis is die voor rekening van
de overheid komt, een publiekrechte–
lijke basis, en daar bovenop de
mogelijkheid om je bovenwettelijk bij
te verzekeren. Dat geeft dus een
andere verdeling van de verantwoor–
delijkheden tussen aan de ene kant
het collectief, op publiekrechtelijke
basis, en aan de andere kant de
samenleving zelf. Wij denken dat

daarmee recht wordt gedaan aan de
ontwikkelingen die wij in de
samenleving afgetekend zien.

De daarvoor gestelde vraag heeft
betrekking op de aard van het
uitvoeringsorgaan. Zoals ik ook zo
meteen zal uiteenzetten, zijn wij voor
een onafhankelijk bestuursorgaan
dat, wat de uitvoering betreft, het
collectieve deel voor zijn rekening
neemt. Dat onafhankelijke bestuurs–
orgaan wordt natuurlijk bij wet
ingesteld. Daaruit zou men kunnen
afleiden dat het een publiekrechtelijk
orgaan is.

De heer Brinkman heeft voorts een
vraag gesteld over de public choice
en de problemen om de bureaucratie
in de hand te houden. Ik lees mijn
laatste zin nog een keer voor en ga
dan meteen door. "De les hieruit
moet zijn dat besturen hun admini–
straties nauwkeurig geformuleerde
prestatiebegrotingen moeten
opleggen en dat zij daar stevig de
hand aan moeten houden door
middel van een goed doordacht
managementinformatiesysteem." Nu
vervolg ik mijn betoog. Dat gaat
natuurlijk ook op voor het onafhan–
kelijke bestuursorgaan, waarvoor ik
zo meteen zal pleiten, want anders
gaat die bureaucratie ook daar met
het bestuur op de loop.

De heer Brinkman (CDA): Heb ik het
nu goed begrepen? De heer
Bolkestein stelt als voorwaarde voor
zo'n nieuw orgaan dat er eerst
onderscheid moet worden gemaakt
tussen het soort regeling met aan de
ene kant een collectief deel - een
basisdeel - en aan de andere kant
een vrij, buiten de competentie van
dat zelfstandige bestuursorgaan
vallend particulier deel, dat van
werknemer tot werknemer of van
bedrijf tot bedrijf kan verschillen.

De heer Bolkestein (VVD): Die
conclusie is correct. Ik kom hier later
en détail over te spreken. Het
onafhankelijke bestuursorgaan zorgt
voor de publiekrechtelijke basis–
uitkering en daar bovenop komt een
stelsel, een systeem, van privaatrech–
telijke uitkeringen die voor rekening
komen van, bijvoorbeeld, de
CAO-partners, de bedrijfstak of wie
dan ook. Dat is dus geen publiek–
rechtelijk onderdeel van het stelsel
dat ons voor ogen staat.

De heer Brinkman (CDA): Ik wil het
goed begrijpen en ik wil het ook in
mijn fractie kunnen uitleggen. Heb ik

het goed begrepen dat u vindt dat de
uitkering eerst in een particulier en
een collectief deel geknipt moet
worden en dat het bestuursorgaan
daarna pas kan optreden en wel
alleen voor het collectieve deel en
dus niet voor het particuliere deel?

De heer Bolkestein (VVD): Dat is
correct. Ik vervolg mijn betoog.

Het rapport van de enquêtecom–
missie is weinig vleiend voor het
departement van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ik zou graag van
de staatssecretaris horen wat hij
daarvan vindt. Dat departement wist
immers niet wat er feitelijk in het
veld gebeurde noch hoe het daar
werkte. Volgens de commissie
hebben ambtenaren van dat
departement nog steeds geen
systematisch beeld van de uitvoe–
ring. Er bestond ook weinig
belangstelling voor de uitvoering van
het beleid en dus voor de toepassing
van wetten. Men was daar immers
bezig met het maken van beleid en
met het formuleren van wetten.

Hieruit volgt ook - zeg ik weer
tegen de heer Brinkman - een
waarschuwing voor kern–
departementen, zoals in feite het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid er een was. Want
wordt de uitvoering niet geprivati–
seerd, maar slechts verzelfstandigd,
dan moet de overheid een stevige
controlemogelijkheid bedingen en
ook uitvoeren. Anders ontstaat het
risico - dat heb ik net gezegd - dat
dit drama zich op andere terreinen
herhaald.

Volgens de heer Wolfson was het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wel erg "buddy,
buddy" met de sociale partners. Ik
zie de staatssecretaris opkijken. Hij
heeft duidelijk het rapport niet
gelezen. Dat kan ik hem vergeven,
het gaat immers om 421 dikbedrukte
pagina's en hij heeft natuurlijk meer
te doen.

Minister Dales, toen staatssecreta–
ris, bevestigde dat. "De banden die
de regering werden aangelegd, de
beperkingen en de belemmeringen
waren gigantisch. Ik wist toen niet
wat ik hoorde." Volgens haar had de
heer Den Uyl gezegd: "Wat hebben
wij ervan gemaakt". Het is moeilijk
om aan de indruk te ontkomen dat
de bewindslieden in de jaren
zeventig en tachtig meer politieke
moed hadden moeten tonen en dat
zij zich minder snel bij de opvattin–
gen van sociale partners hadden

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

24 november 1993
TK29 29-2171



Bolkestein

moeten neerleggen. Ik citeer een
getuige tijdens de enquête: "De
politiek vond het heel belangrijk om
tot consensus met de werkgevers en
de werknemers te komen en wilde
ook iets dat vernieuwing bracht. Die
twee zaken waren heel moeilijk met
elkaar te rijmen". Consensus is een
schone zaak, maar goed beleid is
beter.

Voorzitter! Hoe stond het met de
Kamer? Het oordeel van de
enquêtecommissie over de rol die de
Kamer heeft gespeeld, is even weinig
mals als het oordeel over de
regering. De Kamer was öf verdeeld
öf passief öf juist eensgezind, maar
dan weer in het blokkeren van
wijzigingen. Het duurde lang voordat
zij doordrongen was van ernst en
omvang van het groeiende aantal
uitkeringen. De Kamer oefende ook
weinig druk op de regering uit om
met voorstellen te komen. Kortom, er
werd veel geroepen, maar er
gebeurde niets. Dit alles is zonder
twijfel waar. Toch moet de hoofdoor–
zaak van de teleurstellende rol van
de politiek worden gezocht bij de
regering, die te weinig daadkrachtig
was. Het is immers de regering die
regeert en de Tweede Kamer die
bekritiseert.

Staatssecretaris Wallage: In verband
met mijn antwoord wil ik de heer
Bolkestein het volgende voorleggen.
Hij heeft in een paar blokjes - de
enquêtecommissie volgend - zijn
analyse neergelegd. Als het om de
rol van de Kamer gaat, verbindt hij
een aantal van zijn analyses niet met
de positie van de Kamer. Ik zou daar
toch wel in geïnteresseerd zijn,
omdat bijvoorbeeld de beïnvloeding
van sociale partners via de politiek
en de Kamer op het proces wellicht
ook van betekenis zou kunnen zijn.
Juist omdat de heer Bolkestein het
vraagstuk vrij openhartig behandelt,
zou ik geïnteresseerd zijn in zijn kijk
daarop.

De heer Bolkestein (VVD): De
staatssecretaris is ongeduldig, maar
hij wordt op zijn wenken bediend!

Wat de Kamer zich overigens zeker
moet aantrekken, is dat veel
amendementen verfijning van de
wetgeving beoogden met het oog op
de belangen van specifieke groepen.
Hier blijken het perfectionisme en de
hang naar steeds subtielere
onderscheiden van rechtvaardigheid
die ons volk van dominees en
advocaten zo dierbaar zijn. Hoe

begrijpelijk ook, dat streven eindigt
in een zo fijnmazig netwerk van
regelingen dat de uitvoering er zwaar
door wordt belemmerd. De les
hieruit moet zijn, dat de Kamer altijd
de uitvoerbaarheid van wetten in het
oog moet houden, ook al is de
rechtvaardigheid daardoor iets
minder volmaakt dan wij graag
zouden willen.

Het rapport beschrijft vervolgens
"een klein wereldje van deskundigen
die elkaar bij naam en toenaam
kennen en die elkaar altijd weer
weten te vinden". Moeten leden van
de Tweede Kamer tot dat "old boys'
netwerk" willen behoren?' Deze
vraag raakt aan de wenselijkheid dat
kamerleden nevenfuncties bekleden.
Het is nu mode om dit aan te
moedigen. Het kamerlid verlaat dan
immers de kaasstolp van het
Binnenhof, zoals dan wordt gezegd,
en leert althans één aspect van de
samenleving kennen. Die redenering
valt natuurlijk goed te verdedigen.
Toch kunnen nevenfuncties ertoe
leiden dat kamerleden zich te veel
gaan identificeren met deelbelangen,
zodat hun onafhankelijkheid in het
geding komt. Mij dunkt dat kamerle–
den toch ook afstand moeten kunnen
bewaren, zodat zij kunnen opkomen
voor het algemeen belang, door hun
oordeel zonder vrees of blaam te
geven.

Ik kom nu te spreken over de
vraag hoe het verder moet. Daartoe
wil ik onze visie geven op de meest
gewenste ontwikkeling van de
verzorgingsstaat.

In 1963 ontvouwde de Groningse
hoogleraar Jan Pen een driefasen–
theorie over de positie van de
overheid ten opzichte van de
samenleving. De rol van de overheid
wordt in die theorie bepaald door het
stadium van de sociaal-economische
ontwikkeling waarin de samenleving
zich bevindt. Jan Pen onderscheidt
drie fasen. In de eerste fase is de
welvaart zeer gering. Hoewel er dan
zeker een grote noodzaak bestaat
voor allerlei overheidsvoorzieningen
en inkomenssteun aan de armsten, is
de samenleving nog te arm om de
lasten ervan te dragen. De Staat
waarborgt in dat stadium de
klassieke grondrechten en beperkt
zich verder tot een aantal klassieke
staatstaken, dat wil zeggen: de zorg
voor defensie, politie en justitie,
algemeen bestuur en de zorg voor
een bescheiden fysieke infrastruc–
tuur. Van wetgeving op het terrein
van de sociale zekerheid is dan nog

nauwelijks sprake. Men zou kunnen
zeggen dat deze eerste fase in
Nederland eindigde omstreeks het
midden van de jaren twintig.

Gaandeweg nam in de eerste helft
van deze eeuw het gemiddelde
inkomen toe, waardoor het draagvlak
voor collectieve voorzieningen
sterker werd. In deze tweede fase zijn
wij allen rijker, maar bestaan er nog
veel achtergebleven groepen en vele
inkomenstrekkers die individueel niet
in staat zijn zich tegen rampen in te
dekken. De inkomensruimte die
ontstaat als gevolg van economische
groei wordt gedurende deze tweede
fase ten dele gebruikt voor gratis
voorzieningen en voor een uitbouw
van het sociale-zekerheidsstelsel. Het
is in deze fase dat de verzorgings–
staat tot volle wasdom komt.

Tijdens de uitbouw van de
verzorgingsstaat blijft de welvaart
groeien. Sedert de jaren vijftig is ons
inkomen in reële termen meer dan
verdubbeld. Dat betekent enerzijds
dat daarmee het draagvlak voor
collectieve voorzieningen verder is
versterkt. Anderzijds kan men zich
vanwege de gestegen welvaart
afvragen of de voorzieningen van de
verzorgingsstaat voortdurend verder
moeten worden uitgebreid naarmate
het nationale inkomen groeit. Kan
men niet met even veel recht
betogen dat op een aantal terreinen
verminderingen mogelijk zijn?

Naar mijn mening bevinden wij
ons in de overgang van de tweede
naar de derde fase. De positie van de
overheid zal en moet daardoor
veranderen. Vooral de zorgtaken die
zo kenmerkend voor de verzorgings–
staat zijn, komen in een ander licht te
staan.

Oud-minister-president Willem
Drees schreef vlak voor zijn dood dat
naar zijn opvatting de verzorgings–
staat te ver was doorgeschoten. Hij
sprak een voorkeur uit voor een
waarborgende staat, waarin de
overheid op het terrein van de
sociale zekerheid slechts de
bestaanszekerheid van de burger
garandeert. Dezelfde visie blijkt uit
de adviesaanvrage die de bewinds–
lieden van Sociale Zaken in augustus
1980 naar de SER stuurden, waarin
het tweetrajectensysteem werd
geschetst. Dit zou bestaan uit een
sociaal minimum en in het geval van
loonderving een bovenbouw. De
prioriteit lag aldus bij de waarborg–
functie van de overheid. Ook het
rapport van de werkgroep-Lamers uit
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juni 1981 stelde een tweetrajecten–
systeem voor.

In augustus 1984 verscheen het
rapport "Om een werkbare
toekomst", van de heren Van
Kemenade, Ritzen en Wöltgens. Ook
dit stelde een algemene basis–
voorziening voor, ten bedrage van
50% van het wettelijk minimumloon.
Voor de bovenbouw stond in dat
voorstel de eigen verantwoordelijk–
heid van het individu en van de
sociale partners voorop, terwijl de
overheid hierbij een terughoudende
rol zou spelen. Ook genoemde heren,
onder wie onze collega, wilden toen
dus een waarborgstaat. Helaas achtte
de fractie van de Partij van de Arbeid
de gedachte om bij een stelsel–
herziening de bovenminimale
uitkeringen buiten de sfeer van de
verplichte sociale verzekering te
brengen, niet overtuigend. Niemand
is profeet in eigen land, moet de
heer Wöltgens hebben gedacht.

In de beruchte blauwe brief van
september 1989 van staatssecretaris
De Graaf aan de minister-president
duikt weer de gedachte op om de
uitkeringsniveaus te beperken tot het
individuele sociaal minimum. Ook de
enquêtecommissie stelt de vraag
naar de grenzen van de wettelijke
waarborgfunctie van de overheid en
haar antwoord luidt dat er onvol–
doende redenen voor de overheid
zijn om op het gehele terrein van de
werknemersverzekeringen waarbor–
gen op het huidige niveau te geven.

Mijn partij kan dus waarlijk niet
worden beschuldigd van nieuwlichte–
rij, als zij het basisstelsel voorstaat.
Nogmaals, de overheid waarborgt
dan een basisuitkering en het
individu zorgt zelf of via zijn bedrijf
voor wat hij daarenboven wil
ontvangen.

Dit betekent, zo zeg ik tegen de
heer Brinkman en de heer Wolters,
een andere en helderdere toedeling
van verantwoordelijkheden dan nu.
De samenleving kan dit aan. Waarom
zouden wij het dan niet doen? Er zijn
immers al twee grote groepen in de
samenleving die met een basisstelsel
te maken hebben. Dat zijn de
zelfstandigen, die geen WW,
Ziektewet of WAO hebben, en de
65-plussers, die de AOW als
basisvoorziening hebben en voor een
aanvullend pensioen zelf moeten
zorgen. Waarom kunnen werknemers
niet waartoe zelfstandigen wel in
staat worden geacht?

Bovendien verschaft het basis–
stelsel meer rechtszekerheid. Zoals

de laatste keer maar al te duidelijk is
gebleken, kan de uitkeringsgerech–
tigde voor de hoogte en de duur van
zijn uitkering niet van de overheid op
aan. De overheid heeft zich
onbetrouwbaar betoond. Een
privaatrechtelijke verzekering voor
een aanvullende uitkering zal door
een verzekeringsmaatschappij
worden uitbetaald, op straffe van een
proces bij de rechter.

Het basisstelsel dat ons voor ogen
staat, willen wij ook, in een iets
andere vorm, op de volksgezondheid
toepassen. Dit betekent dat de grote
en onverzekerbare risico's langs
collectieve weg worden verzekerd en
de kleine risico's op privaatrechtelijke
wijze. Ik zal deze parallel nu niet
vervolgen.

Voorzitter! Hoe moet het basis–
stelsel worden uitgevoerd? De
enquêtecommissie constateert dat er
weinig of geen bedrijfstakeigen
elementen in de uitvoeringspraktij–
ken schuilen en dat er van de
Federatie van bedrijfsverenigingen
een belangrijke uniformerende
werking is uitgegaan. De commissie
constateert ook dat bedrijfsverenigin–
gen en arbeidsbemiddeling zo
moeilijk samenwerkten omdat de
eerste sectoraal en de tweede
regionaal zijn georganiseerd. Gezien
het grote belang van de arbeidsbe–
middeling ligt het voor de hand dat
wordt overgestapt op een regionale
organisatie. Het kabinet vindt dat nu
ook.

In zijn adviesaanvrage aan de SER
van 1980 koos het kabinet ook voor
een regionale uitvoeringsorganisatie
waarin de sociale zekerheid
geïntegreerd met de arbeidsvoorzie–
ning, de bedrijfsgezondheidszorg en
de arbeidsinspectie zou worden
uitgevoerd. Wat dat betreft komt het
kabinet terug op zijn standpunt van
1980. Een soortgelijk voorstel heeft
mijn partij te zamen met D66 en
Groen Links op 6 juli 1992 gedaan.

Kortheidshalve roep ik slechts een
paar hoofdpunten daarvan in
herinnering:
1. de uitvoering van de sociale
zekerheid dient niet meer plaats te
hebben langs de lijnen van de
bedrijfstakken maar langs die van de
regio's;
2. die uitvoering wordt ter hand
genomen door een zelfstandig
bestuursorgaan dat, zo zeg ik tegen
de heer Brinkman, in de plaats komt
van de bedrijfsverenigingen in hun
publiekrechtelijke functie en de GMD;
3. op lokaal niveau komt één loket

voor sociale zekerheid, arbeidsbe–
middeling en scholing;
4. jaarlijks sluit het zelfstandig
bestuursorgaan een contract af met
de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over de in overleg
met het parlement voorgestelde
taakstelling voor de sociale zekerheid
en het daarbij behorende budget;
5. er komt een sterk onafhankelijk
toezicht met jaarlijkse rapportage aan
regering en parlement. De Sociale
verzekeringsraad verdwijnt.

Voorzitter! Dit voorstel, aldus
samengevat, loopt niet geheel maar
wel goeddeels parallel met wat de
enquêtecommissie heeft aanbevolen.
De commissie wil het onafhankelijk
toezicht opdragen aan een Sociale
verzekeringskamer die ook de
premies moet vaststellen zonder
inmenging van de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
zoals in het verleden maar al te vaak
heeft plaatsgevonden. Wij zijn het
daarmee een. Wij zijn verheugd dat
wij het CDA, bij monde van de heer
Wolters vorige week en van de heer
Brinkman zojuist, in deze zaak aan
onze zijde vinden. Ook de fractie van
het CDA vindt immers dat de
minister niet meer om inkomens–
politieke redenen van een premie–
advies mag afwijken.

Naar aanleiding van hetgeen de
staatssecretaris in zijn brief over de
nieuwe Organisatiewet heeft
opgemerkt, wil ik twee zaken naar
voren brengen. Ten eerste het feit
dat de huidige integratie van GAK en
GMD in strijd is met de wet, want de
onafhankelijkheid van de GMD wordt
door de huidige wet gewaarborgd.
Ten tweede vrezen wij dat een
wettelijke basis voor het door de
staatssecretaris voorgestelde GIB, de
huidige positie van bedrijfsverenigin–
gen zal beslendigen en versterken.
Wij geven, net als enkele andere
collega's die hierover hebben
gesproken, de voorkeur aan een
privaatrechtelijke federatie van
bedrijfsverenigingen zonder
wettelijke basis. Ik verwacht morgen
een zeer duidelijk commentaar van
de staatssecretaris over deze twee,
voor ons belangrijke punten.

Voorzitter! Tegen de heer
Brinkman wil ik zeggen dat voor de
bedrijfsverenigingen de privaatrech–
telijke taak resteert om in concurren–
tie met andere marktpartijen in
CAO's overeengekomen boven–
wettelijke verplichtingen uit te
voeren. Die bovenwettelijke
verplichtingen behoren niet
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algemeen verbindend te worden
opgelegd, zoals wij sinds lang
hebben betoogd en zoals ook de
enquêtecommissie meent. Het
kabinet heeft zich daar nu eindelijk
mee akkoord verklaard. Aldus zal het
publiekrechtelijke domein afnemen
en het privaatrechtelijke domein
toenemen, nadat jaar in jaar uit het
omgekeerde is gebeurd. Wij juichen
die vermindering van het corporatis–
tische gehalte van de Nederlandse
samenleving toe.

Voorzitter! Ik sluit af. In haar
rapport schrijft de enquêtecommis–
sie: het bouwwerk dat decennia
eerder was opgetrokken, werd niet
gerenoveerd. Wij hopen dat met dit
debat die hoognodige renovatie kan
beginnen. Als de enquêtecommissie
die mogelijk heeft gemaakt, dan zijn
wij haar allen zeer veel dank
verschuldigd.

D

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank minister De
Vries dat hij voor mij hier extra
naartoe is gekomen. Het past
vermoedelijk in de rolverdeling dat
de heer Brinkman speciaal met de
staatssecretaris wilde praten en dat
de heer De Vries mij nu de gelegen–
heid wil geven om eventuele
kritische noten bij de minister neer te
leggen.

Minister De Vries: Voorzitter! Ik had
die gelegenheid even gaarne aan
anderen gegund.

De heer Wöltgens (PvdA): Hier zit
volgens mij een wereld achter.

Voorzitter! Vorige week na het
debat was een vraag die ook nog
boven een hoofdartikel heeft
gestaan: is de enquête nu tot Haagse
proporties teruggebracht? Het
antwoord daarop kan "ja" zijn, maar
dan wel in die zin dat het parlement
zich eindelijk en buitengewoon
uitvoerig heeft beziggehouden met
de uitvoeringsorganisatie van de
sociale zekerheid. "Neen" zou het
antwoord op die vraag moeten
luiden, want wat wij besproken
hebben, wat wij doen en wat de
enquête teweeg heeft gebracht, gaat
natuurlijk veel verder dan dit Haagse
gebouw en ook veel verder dan
datgene waar wij deze week mee
bezig zijn. Ook in de tijd zal het effect
ervan veel groter zijn.

De parlementaire enquête is bij
uitstek het wapen waarmee het

parlement en de politiek het primaat
hernemen. Het geeft het parlement
de mogelijkheid om mensen die
waar ook in de samenleving
verantwoordelijkheid dragen,
publiekelijk verantwoording te laten
afleggen. Langs die weg kan de
maatschappelijke verantwoordelijk–
heid uiteindelijk ook een politieke
verantwoordelijkheid worden. Het
primaat van de politiek betekent niet
dat de overheid alles moet regelen.
Als markten goed functioneren, moet
de overheid daar verre van blijven.
Worden er echter kartels gevormd
ten koste van de gemeenschap, dan
is er alle reden voor de politiek om
in te grijpen. Zo is ook een open en
veelvormig middenveld een sieraad
voor de samenleving waarvan het
politieke bedrijf eigenlijk zover
mogelijk moet wegblijven. Pas als
blijkt dat taken niet op de beste wijze
voor de gemeenschap als geheel
door het middenveld worden
uitgevoerd, moeten wij politici ons
daarmee gaan bemoeien. Evenzo
past afstand van het parlement tot
de departementale bureaucratie,
totdat duidelijk wordt dat zij faalt.
Het gaat er niet om, de samenleving
te politiseren. Het gaat er wel om, op
te treden waar de samenleving te
kort wordt gedaan. Aan dat optreden
gaat vooraf dat er openbaar inzicht
wordt verschaft in dergelijke
tekortkomingen. Het middel van de
enquête is daarvoor ideaal. Of het nu
om RSV of het paspoort gaat, voor
een levende democratie is het
noodzakelijk om soms onthullende
inkijkjes te geven in belangrijke
besluitvorming. Terecht beveelt de
commissie-Buurmeijer aan dat de
Kamer een permanent apparaat
beschikbaar houdt voor parlementair
onderzoek. De publieke zaak is
gediend met openbare verantwoor–
ding, niet zozeer om in alle gevallen
de ministeriële verantwoordelijkheid
op te rekken, maar om parlement en
burger een spiegel voor te houden
over hun eigen functioneren. Daarom
is in de toekomst een regelmatig
gebruik van het onderzoeksrecht
geboden. De PvdA-fractie zal dan ook
doorgaan met het vragen van
onderzoeken op terreinen waar
maatschappelijke tekortkomingen
zichtbaar worden. Vandaar ons
voorstel om de sector volksgezond–
heid door te lichten.

De waarde van enquêtes zoals
over RSV, de bouw en het paspoort
ligt niet zozeer in de conclusies - ik
zou de Kamer wel eens willen vragen

wie nog precies de conclusies kent
van alle voorafgaande enquêtes -
maar veel meer in het feit van de
enquête zelf en in de wijze waarop
personen of instanties na het
onderzoek worden beoordeeld.
Enquêtes mogen voor insiders geen
nieuws opleveren, maar voor het
grote publiek openen zij vaak de
ogen. Daarmee creëren zij de
politieke basis voor noodzakelijke
veranderingen. Dat gold voor de
RSV-enquête en dat geldt voor de
commissie-Buurmeijer.

Belangrijker dan nieuwe regels is
de vraag of een omslag in denken
plaatsvindt. In het geval Buurmeijer
gaat het dan om de omslag in het
denken in veilige uitkeringen naar
het denken in blijvend werk. Bomhoff
heeft mijns inziens terecht de vraag
opgeworpen of dezelfde verantwoor–
delijken wier handelen in de enquête
gelaakt is, de meest geschikten zijn
om die omslag te bewerkstelligen.
Het lijkt er maar al te vaak op, dat
staan en gaan voor je verantwoorde–
lijkheid de exclusieve plicht van
politici is. In het licht van dat
politieke primaat en in het licht van
het feit dat via de enquête de Kamer
het primaat naar zich toe heeft
gehaald en de eigen verantwoorde–
lijkheid op zich heeft genomen, prijs
ik het kabinet dat het de verleiding
heeft weerstaan om weer in de oude
traditie te vervallen en het rapport
van de commissie-Buurmeijer naar
de SER te sturen. Dat zou, gelet op
de analyse van de commissie, ook
wel buitengewoon eigenaardig zijn
geweest.

Dat wil overigens niet zeggen dat
de politiek niets te verwijten valt. De
langdurige keuze van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid, daarin niet gehinderd door
beide Kamers, om zich niet
verantwoordelijk te voelen voor wat
er in de werknemersverzekeringen
omging, is laakbaar. in een parle–
mentaire democratie is het aan de
Kamer en de kiezer om zich aan de
eigen haren omhoog te trekken. Er
bestaat nu eenmaal geen hogere
instantie. Via de enquête heeft de
Kamer zichzelf een spiegel voorge–
houden.

Maar hoe staat het met het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid? Hoe kijkt de
minister met het enquêterapport in
de hand naar het functioneren van
zijn voorgangers in bijvoorbeeld de
afgelopen tien jaar? Hoe beoordeelt
hij de cultuur van zijn departement.
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die zich vooral manifesteerde in een
maximale angstvalligheid als het
ging om de organen van de
uitvoering van de sociale zekerheid?
Deelt de minister de conclusie van
de parlementaire enquêtecommissie,
dat bewust gekozen afstand, interne
verdeeldheid en gegroeide cultuur
het ministerie verlamd hebben, en
dat terwijl er onverkort sprake was
en is van ministeriële verantwoorde–
lijkheid. Zie pagina 351, maar dat
had ik natuurlijk voor de heer
Bolkestein niet hoeven te zeggen,
want die wist dat perfect. Heeft de
minister al een plan om de effectivi–
teit van het ingrijpen van zijn
departement te versterken?

Het primaat van de politiek vergt
nu in elk geval dat de Kamer enkele
heldere conclusies trekt. De
belangrijkste conclusie na een eeuw
ideologische discussie is wel dat de
uitvoering van de werknemers–
verzekeringen niet langer bedrijfstak–
gewijs zal zijn georganiseerd. Deze
vorm van coöperatisme is intussen
door de veelsoortigheid van onze
economische realiteit gepasseerd.

De tweede conclusie moet zijn:
uitkeringen zijn belangrijk - daar
moet ook, als het aan ons ligt, niet
verder op beknibbeld worden als zij
terecht zijn toegekend - maar werk
voor wie kan werken, is zeker zo
belangrijk. Dus: als het even kan is
een uitkering een overbrugging naar
werk. Anders gezegd: de uitvoerders

moeten het behoud van werk of het
begeleiden naar een nieuwe baan
evenzeer als succes boeken als het
verstrekken van correcte uitkeringen.
Daartoe is de regionale uitvoering in
samenwerking met de arbeidsvoor–
ziening, die er hopelijk toe leidt dat
er één loket komt voor iedere
uitkeringsgerechtigde, de aangewe–
zen weg. Het is naar mijn gevoel van
groot belang dat dit ook door de
Kamer in dit debat wordt uitgespro–
ken.

De heer Brinkman (CDA): Collega
Wöltgens zegt dat er nu langzaam
maar zeker een einde is aan de
bedrijfstakgewijze organisatie van dit
alles. Ik laat die conclusie op dit
moment nog even voor zijn rekening.
Maar wat is in zijn beleving de
volgende organisatievorm waarin
werkgevers en werknemers zich
kunnen herkennen? Ik heb begrepen
dat hij voorstander is van het
regionale orgaan. Daarover zijn op
zichzelf best argumenten aan te
voeren. Een van de conclusies van
de commissie-Buurmeijer was dat de
anonimiteit zou moeten worden
teruggedrongen. Wat is het
herkenningspunt voor een indivi–
duele werkgever en een individuele
werknemer?

De heer Wöltgens (PvdA): Dat hangt
natuurlijk af van de omvang van de
regio's, maar omdat ik, zoals ik al zei.

een aanhaken van de uitvoerings–
organisaties bij de nu getriparti–
seerde arbeidsvoorziening zou
willen, heb ik de stellige indruk dat
de overzichtelijkheid en de mogelijk–
heden van persoonlijke contacten op
regionaal niveau aanzienlijk groter en
sterker zijn dan nu, waar het
nationaal en bedrijfstakgewijs is
georganiseerd. Mocht u al vinden dat
bureaucratie van de GAK's en alles
wat op dit terrein is ontstaan tot
anonimiteit hebben geleid - daar ben
ik het van harte mee eens - dan
zullen het terugbrengen naar het
regionale niveau die bureaucratie en
de anonimiteit aanzienlijk verminde–
ren.

De heer Brinkman (CDA): Er zit altijd
een bestuur boven een organisatie,
maar aan wie is dat bestuur
verantwoording schuldig?

De heer Wöltgens (PvdA): Ik zal
dadelijk verder ingaan op de
betrokkenheid van werkgevers en
werknemers. Daarbij zal duidelijk
blijken dat er mogelijkerwijs een
verschil is met de uiteenzetting van
de heer Bolkestein daarover. Dat kan
ik niet helemaal bevroeden; ik
begreep dat hij bij de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor werkge–
vers en werknemers geen plaats ,
meer zag, anders dan voor het
bovenwettelijke traject, in zijn
ministelsel.

De heer Bolkestein (VVD): Wat de
uitvoering betreft van de uitkeringen
in de collectieve sector voorzien wij,
zoals ook is vastgelegd in ons plan
met D66 en Groen Links, een
onafhankelijk bestuursorgaan,
waarboven een bestuur van vijf
leden, waarvan twee worden
benoemd op voordracht van de
sociale partners.

De heer Wöltgens (PvdA): Dat vind
ik wat dunnetjes.

Voorzitter! Het gaat derhalve om
een overstap van sectorale naar
regionale aanpak. Een derde
conclusie is de herhaling van een
kameruitspraak van mijn collega
Buurmeijer, toen nog gedaan in zijn
hoedanigheid van gewoon fractielid:
het toezicht op de verzekeringen
dient volstrekt onafhankelijk te zijn. Ik
hoop dat het mij bespaard blijft om
hier nog een toelichting te moeten
geven op de noodzaak van deze
benadering.

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

24 november 1993
TK29 29-2175



Wöltgens

Een vierde conclusie lijkt mij te
zijn dat werkgevers en werknemers
niet meer in kleine commissies zo
direct betrokken zijn bij de beoorde–
ling van individuele gevallen. Toch
pleit ik voor handhaving van de
bestuurlijke betrokkenheid van
werkgevers en werknemers, zij het
meer in de zin van een soort raad
van commissarissen, en pleit ik
tegelijkertijd ook voor het behoud
van publiekrechtelijke verantwoorde–
lijkheid voor aanspraken op
uitkeringen. Wat de betrokkenheid
van werkgevers en werknemers
betreft: in het sociale klimaat van ons
land, dat mijns inziens naast de
ligging, de infrastructuur en de
scholing van onze bevolking een van
de belangrijkste vestigingsvoordelen
is van ons land ten opzichte van
concurrenten, is betrokkenheid naar
mijn gevoel beter dan afstand, en
prefereert de Partij van de Arbeid
harmonie boven conflict. Als de
conclusie van de parlementaire
enquêtecommissie dat loonmatiging
paste bij verantwoordelijkheid in de
sociale zekerheid juist is, heeft ons
land ook veel te danken aan het
brede samenspel tussen overheid,
werkgevers en werknemers.

De discussie van vandaag mag het
zicht niet ontnemen op de kernvra–
gen die daaraan voorafgaan. Slagen
we er wel in om een economisch
draagvlak te behouden en te
versterken? Houdt onze economische
orde stand, ook als we met de rug
tegen de Chinese muur staan? Kan
Nederland, kunnen de landen van de
Europese Gemeenschap, kunnen de
westerse industrielanden een
werkgelegenheidsbeleid ontwikkelen,
dat langdurige werkloosheid voor
massa's mensen voorkomt? Mijn
antwoord op al deze vragen is
bevestigend en moet bevestigend
zijn. Ik heb dat vertrouwen. Dat
vertrouwen is niet alleen nodig uit
economische, maar evenzeer uit
sociale overwegingen. Wij kunnen en
mogen niet massaal langdurig
mensen aan de kant laten staan, op
hogere leeftijd of bij afnemende
produktiviteit uit het arbeidsproces
stoten, of laten wegglijden in een
maatschappelijk isolement. Dat is
niet in het belang van die mensen en
niet in het belang van de samenle–
ving als geheel. Daarom is selectivi–
teit bij de toegang tot de sociale
zekerheid geboden, in de
werknemersverzekeringen, maar ook
daarbuiten. Daarom is het nodig om
de cultuuromslag vorm te geven,

waarbij met behoud van de
rechtmatigheid, het accent veel meer
komt te liggen op de doelmatigheid
bij de uitvoering van de sociale
zekerheid. Waar het feitelijk om gaat,
is rnensen niet afhankelijk te laten
blijven van een uitkering.

Het zai duidelijk zijn dat wat ik
propageer geen rust is, maar een
overladen agenda voor werkgelegen–
heid en een selectief stelsel van
sociale zekerheid in de komende
jaren. Zoals ik twee maanden
geleden bij de algemene beschou–
wingen reeds opmerkte: passiviteit
en rust in een stelsel waar miljoenen
mensen mee te maken hebben en
waarin miljarden guldens omgaan,
zou de rust van het kerkhof tot
gevolg hebben. Een selectief stelsel
van sociale zekerheid zal eerst en
vooral gestalte moeten krijgen via
het volumebeleid, zoals ik zojuist heb
uiteengezet. Dat is effectiever en
rechtvaardiger dan een prijsbeleid in
de vorm van lagere uitkeringen. Het
laatste heeft vooral weinig econo–
misch effect, indien uitsluitend
verschuivingen plaatsvinden van
collectieve verzekeringslasten naar
particuliere verzekeringslasten, waar
afgezien van de verzekeringsmaat–
schappijen eigenlijk niemand bij
gebaat is. De directeur van het
Centraal planbureau maakte daar
dezer dagen nog een aantal
behartigenswaardige opmerkingen
over. Dat neemt overigens niet weg,
dat de verhouding tussen wettelijke,
collectieve en particuliere verant–
woordelijkheid regelmatig om een
afweging vraagt, als gevolg van
gewijzigde maatschappelijke
opvattingen of veranderende
economische omstandigheden. Dat
was in het verleden zo. Dat zal ook in
de toekomst zo zijn. Van een
zwart/wit-tegenstelling is geen
sprake. Voor de PvdA is van cruciaal
belang, dat bij die afweging het recht
van de sterkste niet onder de valse
vlag van eigen verantwoordelijkheid
en eigen risico mag zegevieren.

Het is bij uitstek een politieke taak
om de balans tussen solidariteit en
eigen verantwoordelijkheid vorm te
geven. Waar wij in de gezondheids–
zorg om die reden het verschijnsel
trachten terug te dringen, dat
mensen met gelijke inkomens sterk
uiteenlopende premies voor
hetzelfde pakket aan gezondheids–
zorg betalen, daar wil de PvdA
voorkomen dat in de sociale
zekerheid ook dergelijke grote
verschillen gaan ontstaan. Ik wil niet

verhelen dat het zoeken naar die
balans geen eenvoudige opgave is,
zeker niet in een land, waarin
uiteenlopende minderheidsopvattin–
gen van politieke partijen moeten
worden omgesmeed tot een in het
parlement breed gedragen voorstel.
De afgelopen jaren hebben dat
bijvoorbeeld laten zien bij de
herziening van de Ziektewet en de
WAO.

De fractie van de PvdA heeft alles
afwegend haar verantwoordelijkheid
genomen voor een ingrijpende
herziening van de wetgeving op dit
terrein. Dat betekent dat iedereen
van ons mag verwachten, dat wij het
nut en de noodzaak van de voorge–
stelde veranderingen onderschrijven.
Dat schept verplichtingen, naar
onszelf en naar de mensen om wie
het gaat. Dat zijn niet alleen de
honderdduizenden mensen die nu al
arbeidsongeschikt zijn, maar ook alle
mensen die vandaag nog gezond aan
de slag zijn, maar morgen de pech
kunnen hebben ziek of arbeidsonge–
schikt te worden. Al die mensen
mogen verwachten dat wij onszelf
serieus nemen en nieuwe wetgeving
een kans geven om in werking te
treden. Dat is een bestuurlijke en dat
is een sociale plicht. Belangrijke
sociale wetgeving leent zich niet
voor jojo-beleid.

Ik steun daarom de opvatting van
het kabinet, dat de ervaringen met
de nieuwe wetgeving moeten
worden afgewacht, alvorens een
nieuwe bezinning kan worden
overwogen. Dat betekent dus,
nogmaals, geen passieve houding,
want een van de lessen die valt te
trekken uit het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie is,
dat het parlement te weinig oog
heeft gehad voor de uitvoering en de
consequenties van eenmaal
gerealiseerde wetgeving. Die fout
moeten wij in elk geval niet meer
herhalen. De nieuwe wetgeving op
het terrein van de Ziektewet, indien
de Eerste Kamer daar althans mee
akkoord gaat, en van de WAO
verdient het om zorgvuldig te
worden beoordeeld. Daarbij denk ik
niet alleen aan cijfermatig inzicht
over de instroom in en de uitstroom
uit de Ziektewet en de WAO, maar
ook aan een beoordeling van de
vraag in welke mate de beoogde
doelstellingen kunnen worden
gerealiseerd. Dat vereist een
kwantitatieve en kwalitatieve analyse
en evaluatie om de voortgang van
het proces te bewaken en eventueel
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bij te sturen. Mijn fractie stelt voor,
het nieuwe onafhankelijke orgaan dat
toezicht gaat houden op de
werknemersverzekeringen met deze
opdracht te belasten. Deze procesbe–
waking dient te resulteren in een
rechtstreekse rapportage aan het
parlement, minstens een keer per
jaar. Ik zal de Kamer hierover
eventueel in tweede termijn een
uitspraak voorleggen.

Het oordeel van de PvdA-fractie
over het rapport van de enquêtecom–
missie en de reactie van het kabinet
heb ik op hoofdlijnen reeds gegeven.
Ik plaats toch nog enkele kantteke–
ningen.

Als de Eerste Kamer genegen zou
zijn - wij moeten geloof ik de
omgangstoon ten aanzien van de
Eerste Kamer wat vriendelijker
maken dan ik zelf in het verleden
gewend was, maar hier gaat het om
belangrijke zaken en dan kan
vriendelijkheid misschien ook nog
wel helpen - om in te stemmen met
het op zichzelf noodzakelijke
wetsvoorstel Terugdringing
ziekteverzuim, dan ontstaat een
belangrijke herverdeling van
verantwoordelijkheid richting
werkgevers voor de ziekterisico's in
de eerste twee dan wel zes weken
voor respectievelijk kleine en grotere
bedrijven. Deze periode van eigen
verantwoordelijkheid heeft reeds
betrekking op 90% van de ziekte–
meldingen. Deze vormgeving is met
zorgvuldigheid gekozen om te
bereiken dat werkgevers het eigen
risico bij ziekte ook daadwerkelijk zelf
gaan dragen en niet massaal gaan
herverzekeren. Daarvoor is van
belang dat het risico ook kan worden
gedragen, omdat het overzienbaar is.
Een drastische uitbreiding van die
periode van twee of zes weken zou
dit broze evenwicht wel eens
gemakkelijk kunnen verstoren, omdat
een langere periode in elk geval tot
herverzekering leidt en tot een vorm
van anonimisering en collectivise–
ring. Anders gezegd: overdaad kan
schaden.

Vooral om die reden vindt de
PvdA-fractie het wijs om de feitelijke
ontwikkelingen na invoering van de
wet maatgevend te laten zijn voor de
vraag of er verdere stappen op de
ingeslagen weg moeten worden
gezet en of die stappen verantwoord
zijn.

De heer Van Mierlo (066): Bedoelt u
daarmee te zeggen dat, als die
ontwikkelingen niet negatief zijn, u

verder wilt gaan op de weg die door
de commissie-Buurmeijer is
aangegeven?

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb
daarover absoluut geen dogmatisch
standpunt. Die twee of zes weken is
de uitkomst van een afweging
geweest die oorspronkelijk op een
hoger wekenaantal zat. Er is niet
zozeer door de Partij van de Arbeid,
als wel óók door de Partij van de
Arbeid, die begrip had voor de
vertegenwoordigers van het midden–
en kleinbedrijf, ervan uitgegaan om
te mikken op een omvang waarbij
twee zaken tegelijkertijd bereikt
kunnen worden. In de eerste plaats
gaat het erom dat de werkgever het
wel voelt in zijn portemonnee. Hij
heeft er dus een zeker belang bij om
ervoor te zorgen dat zijn werknemer
snel terugkomt. In de tweede plaats
mag het niet zo'n beslag leggen op
zijn portemonnee dat hij automatisch
naar een of andere verzekerings–
maatschappij stapt en dus af is van
zijn eigen rechtstreekse verantwoor–
delijkheid. Zoals ik er nu tegen
aankijk, vind ik wat daarover in de
wet is vastgelegd, een buitengewoon
redelijk uitgangspunt. Maar, zoals
gezegd, wij verwachten daarvan dus
ook effecten op het ziekteverzuim.
Laten wij dan maar afwachten.

De heer Van Mierlo (D66): U
realiseert zich dat er wat betreft de
hoogte van de uitkering in de TZ iets
anders wordt voorgesteld dan wat de
commissie-Buurmeijer doet. Het ene
is 70% van het laatst genoten loon,
hetgeen een heel zware belasting is
waardoor de termijnen ook zo kort
zijn. Het andere is een minimale
afspraak voor het minimumloon. Dat
is punt één.

U zegt: laat de ervaringen de maat
zijn. Nu kun je daar twee dingen mee
zeggen. Je kunt dat positief of
negatief bedoelen. Hier ligt dan
wellicht tevens het onderscheid
tussen mijn fractie en uw fractie.
Mijn vraag is de volgende. Als de
ervaringen nu niet in een negatieve
richting wijzen, gaat u zich dan
inspannen om de lijn-Buurmeijer op
dit punt ook gerealiseerd te krijgen?

De heer Wöltgens (PvdA): Als blijkt
dat de ervaringen met de huidige
wetgeving goed zijn, dan ga ik ervan
uit dat de evaluatie ertoe leidt dat de
huidige wetgeving goed is.

De heer Van Mierlo (D66): Zegt u

dan: tenzij blijkt dat de wetgeving
niet goed is, gaan wij gewoon op
deze lijn door? Dat is een heel
andere positie, dan die welke mijn
fractie inneemt. Als die obstakels
kunnen worden weggenomen, willen
wij, ook wat de WAO betreft -
daarvoor geldt eigenlijk dezelfde
vraag - de lijn van Buurmeijer op en
dan willen wij de arbeidsmarktkant
op. Wilt u dat ook?

De heer Wöltgens (PvdA): Waar het
mij om gaat is dat als uit de
evaluatie blijkt dat de wetten goed
werken, dat een reden is om die
wetten ook in werking te houden.
Dat is mijn, misschien wat al te
simpele, redenering. Over de WAO
van Buurmeijer het volgende. De
heer Van Agt sprak al eens over de
sinaasappels die hier zouden groeien
als wij een subtropisch klimaat
zouden hebben. Er zijn veel
belemmeringen die ook uw fractie
ertoe brengen om te zeggen dat het
nogal riskant is om verder te gaan
op de weg van de verplichting van
de werkgever om een gehandicapte
in dienst te houden. aangezien wij
moeten vrezen dat dat of voor de
werknemer of voor de betrokken
werkgever op dit moment onaan–
vaardbare gevolgen zou kunnen
hebben.

De heer Van Mierlo (D66): Ik wil u
graag even corrigeren. Op dit
moment hebben wij daar nog niet
het goede antwoord op. Het is echter
wel de bedoeling om dat te krijgen.
De vraag is of u dat ook wilt.

De heer Wöltgens (PvdA): Natuuriijk
zou het heel mooi zijn als alle
werkgevers bereid zouden zijn om
gehandicapten in dienst te houden.
Dan zou ik de vlag uitsteken, want
dan zouden wij van een groot
probleem verlost zijn. Zoiets
uitspreken helpt ons in deze
werkelijkheid echter niet en, naar ik
vermoed, ook in de werkelijkheid van
over tien jaar niet. Ik ga er namelijk
van uit dat je niet een absoluut
ontslagverbod en, bij kleine
ondernemers, een faillissements–
verbod in kunt stellen. Dat zal ertoe
leiden dat er altijd problemen zullen
blijven ontstaan, tenzij er in die sfeer
verzekeringen zullen ontstaan. Dan
moet je vreselijk gaan bekijken wat
er gebeurt met de solidariteit en
welke kansen de mensen hebben,
wat de toegang en de verdeling
ervan is, wat de goede en slechte
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risico's zijn enzovoort. Als het goed
geregeld zou zijn, denk ik dat het
heel veel zal lijken op hetgeen wij nu
hebben. Alleen heet het dan niet een
wet, maar een collectief arrange–
ment. Het zal er echter buitenge–
woon veel op lijken.

De heer Van Mierlo (D66): Ik zie
toch een heel duidelijk verschil of in
de wet staat dat de werkgever in
principe zijn verantwoordelijkheid
houdt voor een gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemers of
dat dat niet zo is. In het ene geval
scharniert u helemaal op die
wettelijke verplichting en heeft dat
een enorme drang voor het in dienst
houden van de werknemer en in het
andere geval niet. Ik ben het met u
eens dat de wijze waarop die
aanvullende verzekering c.q.
verzekering wordt gevonden voor die
situatie, beslissend is voor de vraag
of de weg begaanbaar is. U zei
echter "tenzij" en daarom wil ik u
vragen of, als die weg begaanbaar is,
u ook zin heeft in die weg.

De heer Wöltgens (PvdA): Mijn
fractie steekt, nog veel eerder dan
uw fractie, de vlag uit op het
moment dat werkgevers in staat en
bereid zijn om gehandicapten in
dienst te houden. Als uitkomst van
een heel proces, zou ik dat het
mooiste vinden wat er bestaat.
Waarom zeggen u en wij echter dat
het een op zichzelf mooi ideaal is,
maar dat er nog wat obstakels zijn
op weg naar dat ideaal? Zijn dat
obstakels die opgeruimd kunnen
worden of zijn dat obstakels die
inherent zijn aan de wijze waarop wij
in onze samenleving de verhouding
tussen werkgevers en werknemers
hebben georganiseerd? Dat zullen
wij samen onderzoeken.

De heer Van Mierlo (D66): Er is
echter een verschil. Als die obstakels
opgeruimd zijn, willen wij over die
weg en u laat het in het midden of u
over die weg wilt.

De heer Wöltgens (PvdA): Nog–
maals, als de obstakels opgeruimd
zijn is dat mijn ideaal. Het is mijn
absolute ideaal dat werkgevers
gehandicapte mensen in dienst
houden. Dat hebben wij in het
verleden geprobeerd te bereiken via
de Wet arbeid gehandicapte
werknemers. Het is een lang levend
ideaal van de sociaal-democratie dat
werkgevers hun verantwoordelijkheid

zouden houden voor mensen die een
handicap hebben. Dat is dus heel
mooi. Maar als het gaat om het
uitspreken - dat heb ik inmiddels wel
geleerd - van hoe het er idealiter zou
moeten uitzien in onze samenleving
en van hetgeen je feitelijk aan
verbeteringen in de samenleving
kunt realiseren, moet je kiezen voor
hetgeen je feitelijk kunt, want anders
leidt het uitspreken tot niets anders
dan het uitspreken.

De heer Van Mierlo (D66): Het spijt
mij, maar ik vind dat u het antwoord
echt ontwijkt. U maakt van mij een
soort idealist. Wij weten precies wat
wij willen. Als de obstakels worden
weggenomen, willen wij die weg
gaan. En er is een reële kans om ze
weg te nemen. Let u eens op het
advies van de kroonleden van de
SER uit 1991.

De heer Wöltgens (FVdA): Ik ben
best bereid om met u te verkennen
of deze mogelijkheid er is. Maar ik
moet wel zeggen dat wij na vele
afwegingen en serieuze bestuderin–
gen die mogelijkheden in elk geval in
de huidige situatie nog niet zo een,
twee, drie zien.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik vind dit eerlijk gezegd
een bagatellisering van het rapport
van de commissie-Buurmeijer. Want
wat doet de commissie-Buurmeijer?
Zij zegt niet: het zou wel kunnen of
het zou niet kunnen. Zij komt na een
degelijke analyse tot de uitspraak dat
het probleem van de Nederlandse
arbeidsmarkt is geweest: de uitstoot.
Dat weet u ook. Dat zegt u ook altijd.
Dus daar bent u het mee eens.

Verder zegt de commissie dat het
uitkeringssysteem heeft meegewerkt
aan die uitstoot, dat het systeem
deze uitstoot opgevangen heeft en
dat wij nu toe moeten werken naar
een systeem dat juist de andere kant
uitgaat. Er wordt in dit rapport aan
ons voorgelegd, niet om op dit
moment - daarom vind ik de
discussie over de TBA een beetje
flauw - maar om op middellange
termijn te werken aan een systeem
dat de andere kant uitwerkt. De
commissie-Buurmeijer constateert
dat je dan wel degeiijk een breuk
moet maken: volledig arbeidsonge–
schikten voor de collectieve rekening,
gedeeltelijk arbeidsongeschikten
voor rekening van de werkgevers.

U zegt dan: "Dat zou wel mooi
zijn", maar de vraag die aan u wordt

voorgelegd is of u die keuze wilt
maken, of u die richting uit wilt gaan
en of u vervolgens een systeem
hicrtoe wilt ontwikkelen op de
middellange termijn.

De heer Wöltgens (PvdA): Ik begrijp
nu omgekeerd de vraagstelling niet.
Welke keuze heeft Groen Links op dit
punt gemaakt?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): U
heeft kunnen horen wat die keuze is,
maar het is natuurlijk altijd leuk om
met een wedervraag te komen.

De heer Wöltgens (PvdA): De keuze
van Groen Links is dus het afschaf–
fen van de WAO, dat wil zeggen
althans voor gedeeltelijk arbeidson–
geschikten.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
keuze van Groen Links is gedeeltelijk
arbeidsongeschikten recht op werk
en perspectief te geven, en niet om
ze af te schepen met een paar
honderd gulden en dan net te doen
alsof dit sociaal is. Ik vind dit
werkelijk geen vertoning voor de
Partij van de Arbeid. Ik heb deze
vertoning vorige week gezien. Ik zie
die vertoning nu weer. Ik vind het
geen verdediging van de positie van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

De heer Wöltgens (PvdA): U wilt dus
de uitkering voor gedeeltelijk
gehandicapten afschaffen?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb twee dingen gezegd. U zat er
vorige week bij.

De voorzitter: De heer Brinkman
heeft nog een laatste interruptie.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Misschien kunnen wij
toch nog even deze vraag behande–
len.

De voorzitter: Nee, de heer
Brinkman heeft nu het woord.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Oké.

De heer Brinkman (CDA): Dan eerst
mevrouw Brouwer, voorzitter.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
heer Wöltgens stelt een terechte
vraag. Overigens heb ik eerst een
vraag aan hem gesteld. Ik heb
gezegd dat de keuze van Groen Links
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is om gedeeltelijke WAO'ers bij de
werkgever te laten. Ik heb ook
gezegd hoe dit mogelijk is, namelijk
door een ontslagverbod, een sterkere
ontslagbescherming, een motivering
bij de kantonrechter als je gedeelte–
lijk arbeidsongeschikten wilt
ontslaan, en de herverzekering van
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
in geval dit allemaal niet lukt. Dat is
een uitlaatklep. Wij hebben erover
nagedacht en wij kiezen voor deze
weg. Ik accepteer het niet en het lijkt
mij ook niet goed voor de Partij van
de Arbeid, wanneer zij zegt: dit is
sociaal. Gedeeltelijke WAO'ers die
naar de WW en naar de bijstand
gaan en geen werk meer hebben, is
niet sociaal. Dat weet u ook.

De heer Wöltgens (PvdA): Maar wat
u voorstelt werkt op dit moment
buitengewoon onsociaal uit. U stelt
voor, te zoeken naar mogelijkheden
om gedeeltelijk gehandicapten in
dienst te houden of weer in dienst te
nemen. Wij zijn het over de
wenselijkheid hiervan kamerbreed
ruimschoots eens. Maar de weg die
u bewandelt, leidt op dit moment
voor die mensen alleen maar tot
nadelen. U kunt wel een ontslag–
verbod indienen. Dat is hartstikke
mooi. Maar u kunt geen
faillissementsverbod opleggen. Als
een bedrijf over de kop gaat doordat
bijvoorbeeld de produktiviteit van die
ene werknemer in geen enkele
verhouding meer staat tot het loon
dat moet worden betaald, dan komt
de betreffende persoon terecht in het
traject WW en bijstand. Ik vind het
dan socialer om te zeggen: maak het
dan ook aantrekkelijker voor een
werkgever. Dwing hem niet tot een
faillissement of het doorbetalen van
loon, waar geen produktie meer
tegenover staat, maar maak het
aantrekkelijker voor hem om
gedeeltelijk gehandicapten in dienst
te nemen, omdat een deei van het
loon al betaald wordt door de
gedeeltelijke WAO-uitkering. In dat
opzicht is datgene wat wij nu doen,
vooralsnog een heel stuk beter,
zowel voor de werkgelegenheid van
de mensen als voor hun rechtszeker–
heid.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): U
hebt mijn vraag niet beantwoord.

De voorzitter: Ik wil nu een eind
maken aan deze dialoog.

De heer Brinkman (CDA): Voorzitter!

Een overeenkomst met de
interruptievragen van collega Van
Mierlo en mevrouw Brouwer is dat
wij zo graag zouden horen of collega
Wöltgens bereid is, met ons na te
denken over eventueel nieuwe
systemen, waarbij wij elkaar niet
moeten zeggen dat het ene sociaal is
en het andere minder of zelfs niet
sociaal. Daarbij is de vraag of de
blokkade die in het interruptiedebat
met collega Van Mierlo aan de orde
kwam, op te heffen is, bijvoorbeeld
door elementen van particuliere
verzekering in het geding te brengen
of een situatie mogelijk te maken
waarbij individuele bedrijven of
werknemers of groepen van
bedrijven of werknemers ook naar
een vorm van maatwerk kunnen.

Ik heb best begrip voor het feit dat
de heer Wöltgens wil blijven bij de
huidige wet, want ik ken de politieke
geschiedenis. Maar het valt mij op in
zijn beantwoording dat hij er op
voorhand van uitgaat dat het hoe
dan ook allemaal collectief en
uniform geregeld moet zijn. Dan heb
je op voorhand een aantal barrières
ingebouwd voor het verdere gesprek.
In dit debat wil ik graag horen of de
collega zich open wil stellen voor
een gesprek over andere varianten.

De heer Wöltgens (PvdA): In het
vervolg van mijn betoog zal blijken
dat ik voor u en voor het kabinet
best een paar suggesties heb over
premiedifferentiatie of het verbeteren
van het bonus/malus-stelsel, wat een
vorm van premiedifferentiatie is.
Daar lopen onze wegen niet uiteen.
Dat heeft te maken met de premie–
vaststelling en met het dragen van
verantwoordelijkheid. Na de
kortgeleden vastgestelde wetgeving
voel ik er niets voor om de mensen
die na een heel moeilijk proces een
stukje zekerheid hebben gekregen,
weer in onzekerheid te brengen.

Mijnheer de voorzitter! Afgezien
van het hoofdoordeel over de
aanbevelingen van de enquêtecom–
missie over de arbeidsongeschikt–
heid dat ik reeds heb gegeven, wil ik
nog enkele andere elementen aan de
orde stellen. In het debat van vorige
week ontstond behalve verschil van
inzicht ook wat spraakverwarring
rond deze aanbevelingen. Een
eenvoudige constatering zou kunnen
zijn dat de PvdA-fractie vanzelfspre–
kend sympathiek staat tegenover de
doelstelling om werknemers in
dienst te laten blijven van hun
werkgever, indien zij gedeeltelijk

arbeidsongeschikt zijn. Bij de
discussie kwam daarnet alweer aan
de orde dat dit voorstel naar ons
gevoel helaas nog niet is uitgewerkt.

Mijn fractie is er na zorgvuldige
bestudering van de aanbevelingen
van overtuigd dat uiteindelijk slechts
twee consequenties denkbaar zijn.
Ofwel werkgevers worden met een
ondraaglijke financiële last opgeza–
deld, omdat zij langdurig loon
moeten doorbetalen waar geen
volledige arbeidsprestatie meer
tegenover staat. De huidige malus is
vergeleken met deze last naar mijn
gevoel een peuleschil. Ofwel er
ontstaat een verborgen arbeidsonge–
schiktheid in de WW en in de
bijstandswet, omdat werknemers die
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn,
niet meer in aanmerking komen voor
een gedeeltelijke WAO-uitkering.

Beide consequenties, zowel voor
werkgevers als voor werknemers,
achten wij onwenselijk. De parlemen–
taire enquête heeft overtuigend laten
zien dat de WAO ten onrechte
langdurig is gebruikt voor verborgen
werkloosheid. In reactie daarop
kunnen wij niet doelbewust
verborgen arbeidsongeschiktheid in
de Werkloosheidswet gaan introdu–
ceren.

Mijnheer de voorzitter! De brief
van het kabinet van 22 november
gaat niet in op de problematiek van
de bonus/malus-regeling. Ik vind wel
dat de staatssecretaris de gelegen–
heid moet aangrijpen om mij te
interrumperen, om het eerlijk te
spreiden. Dat is niet helemaal
verwonderlijk, omdat er al een brief
van 16 november over deze
problematiek ligt. De lijn die daarin is
vastgelegd, ondersteun ik. Ik zou
graag willen dat het volgende
doordrong tot mevrouw Brouwer, die
er terecht op wees dat ik beter naar
haar moet luisteren. Het lijkt mij van
belang dat zij de zinnen die ik nu
uitspreek, zal onthouden. Frappant is
dat de arbeidsmarktpositie van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten,
getuige de harde cijfers, de laatste
twee jaar is verbeterd. Dat juich ik
toe. Zonder die verbetering brak nu
langzaam maar zeker het moment
aan waarop ernstig overwogen zou
moeten worden om de quotering op
basis van de Wet arbeid gehandi–
capte werknemers te effectueren. Dat
maakte immers deel uit van het
persbericht van het kabinet dat in
1991 naar buiten werd gebracht.

Mijnheer de voorzitter! De invloed
van de bonus/malus-regeling op de
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positie van gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten is nooit exact vast te stellen.
Het gaat immers om gedragsreacties.
Vaststaat dat de regeling een typisch
voorbeeld is van eigen verantwoor–
delijkheid en eigen risico, alleen nu
eens niet specifiek bij de werknemer
maar bij de werkgever. Merkwaardig
genoeg schijnt dat een verontwaardi–
ging op te roepen die op z'n minst
nogal selectief aandoet. Afschaffing
van de regeling, zoals her en der
wordt bepleit, zou in strijd zijn met
gemaakte afspraken. Dat niet alleen,
het zou ook een onverantwoord
financieel gat slaan in de voorne–
mens van het kabinet en het zou een
ontkrachting zijn van het beleid om
de toestroom naar de WAO met
financiële prikkels te verminderen.

Dat alles neemt niet weg dat de
PvdA-fractie, constructief als altijd,
vanzelfsprekend bereid is om
verbeteringen in de bonus/malus–
regeling aan te brengen dan wel
evidente onbedoelde neveneffecten
weg te nemen. Zo zouden wij ons
kunnen voorstellen dat het kabinet
bij het komende overleg met de
werkgeversorganisaties de suggestie
inbrengt om werkgevers te vrijwaren
van het risico van een malus indien
zij een gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte werknemer in dienst nemen.
Waar de maius vermoedelijk al een
rem betekent op de uitstroom van
werknemers in de WAO, zou dit
voorstel een impuls zijn voor de
uitstroom uit de WAO. Het zou
"terug naar het arbeidsproces"
kunnen betekenen. Daarbij ga ik er
vanzelfsprekend van uit dat de bonus
van zes maanden salaris gehand–
haafd wordt voor de werkgever die
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte
in dienst neemt.

Een tweede suggestie die voor het
overleg met de werkgevers
meegegeven zou kunnen worden,
heeft betrekking op de alternatieven
die denkbaar zijn om de voorgeno–
men verdubbeling van de hoogte
van de malus in elk geval van een
alternatief te voorzien. Waar ook
werkgevers, getuige het rapport van
de enquêtecommissie, onmiskenbaar
een belangrijke rol spelen bij de
beïnvloeding van de toestroom naar
de WAO, rijst de vraag of het
wederom invoeren van een
werkgeverspremie in de WAO niet
een te overwegen optie is. Ik spreek
dan nog niet eens over de mogelijk–
heid tot differentiatie in de premie,
waarvan ik overigens denk dat daar
technisch nogal wat haken en ogen

aan zitten, maar dan spreek ik zelfs
over slechts een gemiddelde
werkgeverspremie. Om ieder
misverstand te vermijden, dit zou
natuurlijk per saldo geen lastenver–
zwaring voor de werkgevers mogen
betekenen, maar tot stand moeten
komen door vermindering van de
werkgeverspremies elders. En wel
daar waar minder invloed van de
premieheffing op de volume–
ontwikkeling mag worden veronder–
steld.

Mijnheer de voorzitter! De les die
de Partij van de Arbeid trekt uit het
rapport van de enquêtecommissie is
kortweg: onze sociale zekerheid moet
selectiever worden, dus moet de
uitvoering anders en moeten wij snel
werk maken van de nieuwe
Organisatiewet sociale verzekerin–
gen. Dus moeten er ook meer kansen
komen op banen voor diegenen die
nog kunnen werken. Alleen op die
manier zal het mogelijk zijn, sociale
zekerheid werkelijk als een zekerheid
te laten gelden voor diegenen die er
terecht een beroep op doen. De inzet
van de Partij van de Arbeid is erop
gericht die zekerheid te verschaffen.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 19.38 uur
tot 21.05 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

Aan de orde is 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) (23400-V);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buiteniandse 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).

De (algemene) beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Dit is de eerste en
wellicht de laatste begrotings–
behandeling van minister Kooijmans.
Ik denk overigens dat hij hier
volgend jaar weer zal staan. Wat de
VVD betreft met twee staatssecreta–
rissen aan zijn zijde, één voor
Europese zaken en één voor
Ontwikkelingssamenwerking. Het
verschil tussen minister Kooijmans
en oud-minister Van den Broek is
vooral een verschil van stijl. Minister
Kooijmans onttrekt zich wat meer
dan zijn voorganger aan "de Haagse
competentiestrijdjes". Het resultaat is
wel dat minister Pronk zich opstelt
als een tweede minister van
Buitenlandse Zaken en zich
voortdurend begeeft op het terrein
van zijn collega. Ik verwijs ook naar
de inbreng van mijn collega,
mevrouw Terpstra, bij de begroting
van Ontwikkelingssamenwerking. De
weg die minister Pronk is ingeslagen
in de nota Een wereld in geschil, kan
slechts leiden tot öf de opdeling van
het buitenlands beleid over twee
ministers - dat is natuurlijk onge–
wenst - öf een doelmatige coördina–
tie van het buitenlands beieid door
middel van één minister van
Buitenlandse Zaken en een onder
hem vallende staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking. Graag
de visie van minister Kooijmans
hierop.

Wil de minister van zijn kant eens
uiteenzetten wat zijn betrokkenheid is
geweest bij het schrijven van de nota
Een wereld in geschil? Wat was zijn
invalshoek ten aanzien van het
onderwerp ontschotting? Wat opvalt
is dat de nota enerzijds niet is
getekend door minister Kooijmans
en dat anderzijds in de memorie van
toelichting op het deel van Buiten–
landse Zaken helemaal niet naar de
nota van minister Pronk wordt
verwezen. Wat dat betreft is de
ontschotting nog niet hevig
toegeslagen.

Voorzitter! Na de val van de
Berlijnse Muur en het einde van de
Koude Oorlog ontstond in 1989
euforie. Begrijpelijk en terecht, want
het waren fantastische en historische
gebeurtenissen. Laten wij nooit
vergeten dat tot die tijd miljoenen
mensen leefden onder de vaak
letterlijke knoet van het dictatoriale
communisme. Nu is die euforie op
veel plaatsen en terreinen omgesla–
gen in onzekerheid, in onduidelijk–
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heid en in instabiliteit. Ook dat is
gevaarlijk en ook dat kost mensenle–
vens. Ik hoef maar de woorden
"voormalig Joegoslavië" te noemen.

De onzekerheid en onduidelijkheid
ontwaren wij in de eerste plaats
binnen Europa zelf. Eén Europees
buitenlands beleid is gewenst, maar
dat komt niet tot stand bij gebrek
aan twee essentiële zaken: een
gemeenschappelijke wil en een
gemeenschappelijk belang. De grote
landen krijgen daardoor de kans om
hun wil door te drijven. Voorbeelden
zijn Duitsland en de erkenning van
Kroatië, Frankrijk in de GATT en de
Europese veiligheidspolitiek.

De EG speelt als zodanig geen rol
bij de oplossing van de grote
problemen van dit tijdsbestek: ik
noem ex-Joegoslavië, het Midden–
Oosten, Zuid-Afrika, Rusland en meer
in het algemeen het voorkomen,
indammen en beëindigen van
ernstige conflicten die zich thans in
de wereld voordoen. Eerlijk gezegd
zie ik daar in de komende periode
niet een wezenlijke verbetering in
komen. Nederland moet aan de
Europese buitenlandspolitieke rol
blijven werken, niet door het
forceren van meerderheids–
besluitvorming in de EG inzake
buitenlandse politiek, maar door
constructief, op consensus gericht
beleid, onder meer door goede en
tijdige beleidscontacten met alle
relevante EG-partners. Te vaak
worden wij nu overrompeld door
beslissingen van grote landen, vooral
Frankrijk en Duitsland.

Er bestaan ook onzekerheid en
onduidelijkheid over de toekomstige
koers en inrichting van de EG:
monetair, meer snelheden of niet,
verbetering van de democratie,
institutioneie veranderingen
tengevolge van de toetredingen,
verdeling van bevoegdheden over de
EG en de soevereine lidstaten en de
maximale omvang van de EG. Dat
zijn een aantal kernvragen. Ik verwijs
naar de inbreng van mijn fractievoor–
zitter, de heer Bolkestein, bij een
Europadebat van een aantal weken
geleden. Helaas bestaat er nationaal
en Europees onvoldoende draagvlak
om ten behoeve van oplossingen
voor al die vragen de inter–
gouvernementele conferentie van
1996 te vervroegen tot 1994,
voorafgaand aan de toetreding van
de EFTA-leden. Nu die consensus en
dat draagvlak niet bestaan, is
optimale voorbereiding van de IGC
van 1996 geboden, nationaal en

Europees. Nationaal kan dat in onze
ogen door middel van een
klankbordgroep van mensen uit een
aantal politieke partijen, wellicht te
organiseren door Clingendael. Wat
vindt de minister daarvan? Europees
kan dat door een deskundigengroep
van hoog niveau uit twaalf lidstaten
en wellicht ook uit de toekomstige
toetreders, a la het Dooge-comité. De
regering moet daaraan blijven
werken. Is zij daartoe bereid?

Terecht verzet de regering zich
tegen nieuwe Europese regels voor
de openbaarheid van bestuur die
veel en veel te restrictief zijn. Het is
onacceptabel dat het de Nederlandse
regering niet mogelijk zou zijn de
Staten-Generaal, Eerste en Tweede
Kamer, Europese regels in ontwerp
ter inzage te geven, zelfs niet
vertrouwelijk. Dat is het omgekeerde
wat moet gebeuren om meer
democratie in Europa te bewerkstelli–
gen. Het is te betreuren dat
Nederland hierin alleen staat.
Desnoods moet de Nederlandse
regering deze voorstellen met een
veto onmogelijk maken. Graag hoor
ik een reactie van de regering. De
opstelling van de regering tot op
heden wordt zeer door onze fractie
gesteund. Wij zullen dat zo nodig in
tweede termijn met een motie
onderstrepen.

Het is evenmin te accepteren dat
bij het Europees merkenbureau de
Nederlandse taal wordt uitgesloten,
terwijl Nederlandse bedrijven zelf
voor hoge vertaalkosten zouden
moeten opdraaien. De minister–
president had hier tijdens de
Europese Raad nooit mee mogen
instemmen. Wil de regering
toezeggen op z'n minst vast te
houden aan het door Brussel betalen
van de vertaalkosten? Is het
overigens waar dat Spanje vanwege
deze kwestie nu weer de totstandko–
ming van Europol in Den Haag
tegenhoudt? Het is wat je noemt
constructief samenwerken daar in
Europa!

Voorzitter! Onzekerheid en
onduidelijkheid zijn er ook in de
buitenlandse politiek van de
Verenigde Staten en in de verhou–
ding tussen Europa en de Verenigde
Staten. Ik verwijs naar de ervaringen
van de vaste Commissie voor
buitenlandse zaken tijdens haar reis
onlangs naar de Verenigde Staten.
Die ervaringen waren op zichzelf
natuurlijk geen verrassingen. De
prioriteit van de regering Clinton ligt
bij binnenlandse problemen. Samen

met de opvatting dat Europa niet
langer het dominante gebied van de
wereld is, een citaat van Secretary of
State Christopher, resulteert dat in
een afstand nemen van Europa door
de VS en in de mening daar, dat
Europa zelf veel meer zijn problemen
moet oplossen. Daar tegenover staat
een grotere concentratie van de
Verenigde Staten op Azië, hetgeen
zeker vanuit economisch oogpunt
begrijpelijk is. Gevolg: uitholling van
de Transatlantische samenwerking in
de NAVO, een gevaarlijke en slechte
ontwikkeling.

Niet primair uit ideologische
overwegingen, al blijft het belang
bestaan van het koesteren van
gemeenschappelijke waarden,
politiek, geestelijk, cultureel en
economisch, tussen de Verenigde
Staten en Europa, maar vooral
omdat op het gebied van het
veiligheidsbeleid Europa gewoonweg
niet kan zonder de Verenigde Staten
en de samenwerking met dat land
binnen de NAVO. Kijk - een negatief
voorbeeld - naar Joegoslavië en kijk
- een positief voorbeeld - naar de
Golfoorlog. Verder zijn de economi–
sche en handelspolitieke conflicten
tussen de Verenigde Staten en
Europa slecht voor onze werkgele–
genheid.

Europa moet daarom een
positieve bijdrage leveren aan de
verbetering van de Transatlantische
verhouding. In het veiligheidsbeleid,
door middel van Europese
veiligheidssamenwerking die
geconstrueerd moet worden binnen
de NAVO, met een wezenlijke
bijdrage van de Europese landen,
ook financieel. Voor Nederland
betekent dit - mevrouw Van
Heemskerck heeft er vandaag al over
gesproken - dat de ondergrens van
de bezuinigingen op Defensie bereikt
is. Is dit ook de mening van de
minister van Buitenlandse Zaken? In
de GATT-onderhandelingen mag de
EG, zeker nu NAFTA door het
Amerikaanse huis van afgevaardig–
den is goedgekeurd, wat uiteraard
zeer is toe te juichen, de goede
kansen op een succesvol afsluiten
van de GATT-ronde niet in de weg
staan. Frankrijk mag dit niet
blokkeren.

De reactie van Nederland op de
verwijdering tussen Europa en de VS
moet in onze ogen geen buitenlands
politieke concentratie op Duitsland
zijn, zoals herhaaldelijk bepleit is,
onder anderen door de heer De
Hoop Scheffer, en vorig jaar terecht
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door oud-minister Van den Broek is
afgewezen. Wij moeten binnen de
EG per onderwerp allianties smeden
met een of meer grote of kleine
landen. Nu reeds vooruitlopen op
coalities met nieuwe toetreders uit
de EFTA hoort hierbij. Eenzijdige
concentratie op Duitsland is politiek
ongewenst, al was het alleen omdat
een "as" Duitsland-Nederland a la de
"as" Duitsland-Frankrijk een illusie is.
De betrekkingen met Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk dienen eveneens
veel aandacht te krijgen. Graag hoor
ik de visie van minister Kooijmans
op deze benadering.

De heer Van Traa (PvdA): Toch ook
de heer Weisglas zal het ermee eens
zijn dat de betrekkingen met
Duitsland in principe de belangrijkste
zijn binnen de Europese Gemeen–
schap?

De heer Weisglas (VVD): De
betrekkingen met Duitsland zijn
economisch de belangrijkste. Dit is
een kwestie van naar de cijfers
kijken, naar de invloed van het
macro-economische beleid in
Duitsland op het beleid in Nederland.
Daar hebt u het antwoord. De
betrekkingen met Duitsland zijn
politiek buitengewoon belangrijk, ook
vanwege de wisselwerking met onze
politiek voor Oost-Europa. De heer
De Hoop Scheffer zal er straks
uiteraard zelf over spreken in zijn
inbreng. Wat ik vorig jaar en de
afgelopen weken in de pers vooral
van hem vernomen heb, is een in
mijn ogen te eenzijdige, te exclusieve
concentratie op Duitsland. Ik pleit
voor goede verhoudingen met
Duitsland, ook politieke, op alle
niveaus. Ik vind dat wij niet als het
ware een sprong moeten maken
door ons, nu het met Amerika wat
minder gaat, exclusief op Duitsland
te richten. Nee, binnen de EG
moeten wij proberen ons als relatief
klein land te bevinden te midden van
goede politieke betrekkingen
wisselend per onderwerp met
verschillende grote en kleine landen.
Dat is mijn invalshoek. Ik hoor graag
de visie van de minister erop en
uiteraard ook die van andere fracties,
waaronder die van het CDA.

Er bestaat ook onzekerheid en
onduidelijkheid over de rol van de
Verenigde Naties bij confl ict–
voorkoming, vredeshandhaving en
–oplegging. In het afgelopen jaar is
gebleken hoe moeilijk humanitaire
interventie in praktijk te brengen is.

Denk aan Somalië. Toch moet de
mogelijkheid van humanitaire
interventie blijven bestaan, mits aan
duidelijke criteria gebonden, dus bij
grove, stelselmatige schending van
mensenrechten en/of bij humanitaire
hulpoperaties die worden belem–
merd. Voorts moeten humanitaire
interventies in beginsel gelegiti–
meerd worden door een uitspraak
van de Veiligheidsraad. Wanneer
eenmaal tot een humanitaire
interventie besloten is, moet deze
wel met voldoende middelen
geschieden en moet men niet
halverwege politiek militair van
middel en doel veranderen, al moet
uiteraard altijd rekening worden
gehouden met de risico's voor de
eigen mensen.

Dit geldt ook voor peace enforce–
ment door de VN. Het zou te
betreuren zijn wanneer de VN de
opvatting van secretaris generaal
Boutros Boutros Ghali overneemt dat
peace enforcement in de praktijk
onmogelijk is. Graag hoor ik ook
hierop de visie van de regering.

De onmacht van Europa en de
Verenigde Staten, in deze volgorde,
en van de NAVO en de Verenigde
Naties blijkt vooral in ex-Joegoslavië.
Wij zijn een jaar en tienduizenden
doden, gewonden en vluchtelingen
verder, maar in wezen is er niets
veranderd sinds de vorige
begrotingsbehandeling. Ik herhaal
dan ook letterlijk wat ik toen zei:
"leder zinnig mens vindt dat er een
einde moet komen aan etnische
zuiveringen en aan andere wantoe–
standen in het voormalige Joegosla–
vië, maar tegelijkertijd denken velen
dat dit een onmogelijke opgave is.
Daar mogen wij echter niet in
berusten. Alle woorden en alle
verdragen over mensenrechten en
over een vreedzaam, humanitair
Europa zijn anders toch loze
woorden?" Ik herhaal tot mijn spijt
mijn eigen woorden van vorig jaar
omdat ze nog net zo actueel zijn.

Ik herhaal ook de VVD-kernpunten
van beleid ten aanzien van voormalig
Joegoslavie, die zo vaak naar voren
zijn gebracht door collega Blaauw en
door mijzelf:
1. het effectief toepassen van
sancties, zo nodig ook sancties ten
aanzien van Kroatië, en niet te snel
sancties opheffen. Ik zeg dat ook in
verband met de recente discussie in
de EG;
2. het effectief militair begeleiden
van hulptransporten, voldoende
middelen en adequate gewelds–

instructies. Wat is jongstleden
maandag op dit punt operationeel
precies door de EG beslist? Ik heb
uiteraard het verslag gelezen,
waarvoor dank aan de minister. Maar
wat is precies de operationele
reikwijdte van datgene wat maandag
beslist is?;
3. voortzetting van het internationaal
overleg, dat natuurlijk gericht is op
beëindiging van de oorlog, met
voorzieningen en harde toezeggin–
gen voor een effectief toezicht op en
een afdwinging van datgene wat
eenmaal is afgesproken;
4. het respect - ik durf het nauwelijks
meer te zeggen, voorzitter, maar het
is toch de principiële opvatting van
de VVD - moet blijven bestaan voor
de uitgangspunten van Londen en
Kopenhagen: geen etnische
zuivering, geen legitimering van
gebiedsuitbreiding door geweld. Al
lijkt dit helaas en tot onze schande
een achterhaalde opvatting;
5. het onschadelijk maken vanuit de
lucht van artilleriestellingen die nog
dagelijks dood en verderf zaaien bij
kinderen en volwassenen in Sarajevo
en elders;
6. het werkelijk veilig maken van de
al maanden als zodanig ingestelde
beveiligde gebieden in Bosnië met
adequate middelen. Ik herhaal hier
datgene wat collega Blaauw in het
mondeling overleg over de besluit–
vorming voor de inzet van de
luchtmobiele brigade heeft gezegd;
7. preventieve activiteiten ter
voorkoming van geweld in Kosovo
en Macedonië. Het optreden van
Servië tegen de Albaniërs in Kosovo
is zorgwekkend. Ook dat is een reden
om niet tot opheffing van sancties
over te gaan.

Voorzitter! Het is droevig en
schandelijk dat dit alles nog steeds
net zo actueel is als een jaar geleden,
ten koste van tienduizenden
slachtoffers. Ik hecht eraan,
voorzitter, om te zeggen dat dit niet
ligt aan minister Kooijmans, zoals
het vorig jaar ook niet aan minister
Van den Broek lag.

Er is ook onzekerheid en onduide–
lijkheid in het beleid ten aanzien van
Midden– en Oosteuropese landen. In
de eerste plaats is steun aan
democratische ontwikkelingen
gewenst: rechtstreeks door steun aan
politieke partijen en indirect door
middel van het tot stand brengen
van economische en politieke
stabiliteit en veiligheid. Ten tweede
is economische steun gewenst,
vooral door middel van handels–
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liberalisering. Ten derde is
veiligheidssamenwerking gewenst,
primair in de NAVO door middel van
een geassocieerd lidmaatschap,
allereerst voor de Visegrad-ianden.
Collega Blaauw zal daarop doorgaan
tijdens de behandeling van de
begroting voor de NAVO, om
ongeveer 23.45 uur vanavond.

Voorzitter! De overeenkomst
tussen premier Rabin en voorzitter
Arafat inzake vrede in het Midden–
Oosten hoort bij historische
gebeurtenissen van de afgelopen
jaren. Het gevaar is nu dat funda–
mentalistische tegenwerking en
geweld door extremen van beide
zijden, het vredesproces zullen
frustreren. Van groot belang is de
herhaling van de
VS-veiligheidsgarantie voor Israël.
Europa speelde geen enkele rol bij
het tot stand komen van de
overeenkomst tussen Israël en de
PLO. In onze ogen getuigt het dan
ook van enige zelfoverschatting als
minister Kooijmans na het gesprek
met voorzitter Arafat zegt, dat
Nederland een bemiddelende rol
tussen Israël en de PLO kan spelen.

Minister Kooijmans: Voorzitter! Dat
was mij wel gevraagd door de heer
Arafat, gezien de specifieke
verhouding tussen Nederland en
Israël.

De heer Weisglas (VVD): Ik ben mij
ervan bewust dat het gevraagd is,
maar ik heb het idee - ik moet
voorzichtig zijn want ik was uiteraard
niet bij het gesprek aanwezig - dat
die formulering in zo'n gesprek naar
voren komt maar dat je haar niet al
te snel, al te operationeel moet
maken, gezien de voorgeschiedenis.
Ik twijfel eraan of er op dit moment
echt behoefte is aan een Neder–
landse rol. En als er behoefte aan
bemiddeling is, zou ik, als ik de
minister was, dat in eerste instantie
aan Noorwegen overlaten.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Wil de heer Weisglas het niet of
denkt hij dat het niets zal worden?
Dat zijn twee verschillende dingen.

De heer Weisglas (WD): Als het iets
zou worden, als het nodig is en als
Nederland effectief kan bemiddelen
tussen Israël en de PLO, zou ik dat
prachtig vinden. Maar ik twijfel eraan
of het a. echt nodig is en b. of het
iets zal worden. Als het echt nodig
zou zijn, waarom zou ik dat dan

vanaf deze plaats proberen tegen te
werken? Maar ik twijfel aan de ernst
en aan de noodzaak.

Wel moet Nederland met de
overige EG-landen ijveren voor de
opheffing van de Arabische
economische boycot. Dat zou onder
meer naar voren moeten komen in
de gesprekken over economische
steun aan de regio, waar wij positief
tegenover staan. Het is zeer te
betreuren dat de Arabische liga de
boycot juist nu weer verlengd heeft.
Wat is de visie van de minister
hierop? Op welke wijze wil hij deze
inzet, die eerder in mondeling
overleg naar voren is gekomen,
waarmaken? Ook de rijke Arabische
landen zouden overigens hulp
moeten geven aan onder meer de
bezette gebieden. De EG moet wel
een belangrijke rol spelen bij
multilateraal overleg over problemen
op het gebied van water en milieu en
in het algemeen over regionale
economische samenwerking.

De recente berichten over Irak
doen mij wederom verzuchten
hoezeer het te betreuren is dat
indertijd in de Golfoorlog het karwei
niet is afgemaakt en dat Saddam
Hoessein nog steeds de macht in Irak
heeft. Nieuwe spanningen aan de
grens met Koeweit, volkerenmoord
op de Shi'iten in het zuiden,
voortdurende onderdrukking van de
Koerden in het noorden; volgens
VN-rapporteur Van der Stoel is er
niet de geringste aanwijzing voor
een verzachting van het regime. Wil
de regering zich in de EG en in de
VN inzetten voor het handhaven van
de sancties tegen Irak en voor
structureel onderzoek naar de
schendingen van de mensenrechten
in dat land?

Minister Kooijmans was op een
politiek goed moment in Zuid-Afrika.
De ontwikkelingen daar zijn positief,
al blijft het voortdurende geweld een
enorm probleem. Het is niet
verwonderlijk, maar wel jammer dat
de minister niet in staat is geweest
om Inkatha-leider Buthelezi aan het
democratiseringsproces te doen
deelnemen. De openbare talkshow,
zoals de minister het zelf noemde,
van de twee heren was een nieuw
fenomeen in de diplomatie. Het lijkt
mij niet voor herhaling vatbaar, al is
mij duidelijk geworden dat het geen
initiatief van de minister is geweest.
Op welke wijze zullen Nederland en
de EG het democratiseringsproces in
Zuid-Afrika ondersteunen? Hoe zal
Nederland bijdragen aan de

voorbereiding van de verkiezingen?
Dit laatste is primair een zaak van
minister Kooijmans en niet van
minister Pronk. Vindt minister
Kooijmans dat ook?

Ook in Suriname is sprake van
onzekerheid en instabiliteit. De
regering daar blijft weigeren, zo lijkt
het, het IMF en de Wereldbank in te
schakelen voor economische
sanering. Nederland zou daarvoor
een tijdlimiet moeten stellen en niet
moeten toegeven. Wat was de
opstelling van minister Pronk in
dezen gisteren in Paramaribo? Voorts
moet Nederland brede deskundige
hulp ter beschikking stellen om
economische en maatschappelijke
aanpassingen in Suriname op te
zetten. De recente politieke aansla–
gen zijn natuurlijk verontrustend.
Recente geluiden uit Surinaamse
kring ten faveure van een nauwere
band met het Koninkrijk blijven
interessant. Veel sectoren uit
Nederland zouden betrokken moeten
worden bij de opbouw van Suri–
name, niet alleen de belastingdienst
en de krijgsmacht, maar ook de VNG,
universiteiten, etcetera. Ik twijfel
overigens aan het nut van een
bezoek van de minister-president aan
Suriname onder de huidige
omstandigheden. Dat wekt alleen
maar verwachtingen die waarschijn–
lijk niet kunnen worden waarge–
maakt.

Ruding niet naar Washington of
Londen, geen bank in Amsterdam,
Braks niet naar Rome. Nederland
heeft de afgelopen jaren geen
gelukkige hand gehad met internatio–
nale kandidaturen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Wiegel niet naar Den Haag!

De heer Weisglas (VVD): Ik moet
toegeven dat dit vanuit Friesland
gezien bijna een internationale
kandidatuur is, maar de minister van
Buitenlandse Zaken heeft daar geen
hand in gehad.

Er is ongetwijfeld steeds hard
gewerkt aan de lobby met vele
diplomatieke overuren, waarvoor
mijn complimenten. Maar is niet
steeds de uitgangspositie van
Nederland in de wereld van vandaag
overschat? En is niet te vaak op te
veel paarden tegelijk gewed? Ir.
Braks heeft ongetwijfeld prima
kwalificaties voor de FAO; ik hecht
eraan dit hier te zeggen. Maar is de
regering niet te naïef geweest,
wanneer zij dacht dat het primair om
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die kwalificaties ging? Hoe hard
waren de toezeggingen op basis
waarvan werd ingeschat dat Braks in
de eerste ronde ten minste 20
stemmen zou behalen? En op welk
niveau en op welke wijze zijn die
toezeggingen gedaan? Is een
opmerking zoals "mr. Braks, you are
such a nice fellow and we like your
country very much" niet te blijmoe–
dig opgevat als een kei– en keiharde
toezegging? Hoe hard en hoe
duidelijk waren de negatieve
adviezen...

De heer Van Traa (PvdA): De heer
Weisglas is diplomaat geweest.

De heer Weisglas (VVD): Qua
karakter nog steeds.

De heer Van Traa (PvdA): Dan weet
u toch ook dat ze zelfs in het klasje
leren dat zo'n toevoeging geen stem
is?

De heer Weisglas (VVD): Ja, ik heb
het in mijn klasje geleerd. "Klasje",
dit voor de luisteraars naar de kabel,
is de opleiding voor de buitenlandse
dienst. Ik heb het daar inderdaad
geleerd. Als ik zie wat de afgelopen
weken gebeurd is, vraag ik mij af of
die kennis nog steeds voldoende
wordt bijgebracht. De minister–
president heeft die opleiding
overigens niet gevolgd.

De heer Van Traa (PvdA): Nee, maar
serieus...

De heer Weisglas (VVD): Ik ben heel
serieus.

De heer Van Traa (PvdA): Als de
heer Weisglas zegt dat er bijvoor–
beeld ten onrechte op de stem van
20 landen is gerekend, dan moet hij
een beter voorbeeld aanhalen om
dat te onderbouwen. Hij moet dan
een beter feit naar voren brengen
dan zo'n opmerking uit de losse pols.

De heer Weisglas (VVD): Dat kan
natuurlijk. Dat zal ik op uitnodiging
van collega Van Traa doen. De beste
bewijsvoering voor mijn stelling is
dat in allerlei interviews, ook met de
heer Braks zelf, tot aan een dag of
twee, drie voor de stemming werd
gesproken over "Braks, de
consensus-kandidaat", "Braks, die
heel ver zou komen". Zo kon men
onder andere in het dagboek in NRC
Handelsblad van onze ambassadeur
bij de FAO lezen, dat men ter plaatse

verbluft was over de afgang die zich
heeft voorgedaan, waarbij de
consensus-kandidaat uiteindelijk niet
meer dan de consensus-stem van
minister Bukman ontving. De
feitelijke gang van zaken heeft
aangetoond dat de toezeggingen
boterzacht waren.

Hoe hard en duidelijk waren de
negatieve adviezen van de perma–
nente vertegenwoordiger bij de EG
en van andere ambassades? Waarom
is daaruit niet geconcludeerd dat de
kandidatuur geen succes kon
worden? Heeft minister Pronk niet
alleen aan de minister-president
maar ook al weken geleden in de
ministerraad gezegd dat hij, minister
Pronk, de afgang van de Neder–
landse kandidatuur voorzag, simpel
omdat nu Afrika bij de FAO aan de
beurt was? Dat verklaarde minister
Pronk achteraf voor de radio. Zo ja,
waarom zijn daar vooraf dan geen
conclusies aan verbonden. Hoe kan
het dat minister Pronk dit na de
stemming voor de radio zegt en dat
de minister-president ook voor de
radio na de stemming zegt dat de
kans dat ir. Braks als winnaar zou
eindigen door hemzelf, de minister–
president, en door niemand heel
hoog werd geschat, terwijl de
minister-president zelf in zijn brief
aan de Kamer schrijft dat de regering
van mening was dat de kans op
succes groot genoeg was om de
campagne voort te zetten? Is
minister Kooijmans het met mij eens
dat de minister-president zichzelf
gewoon tegensprak? Op welke wijze
is getracht tot één EG-kandidaat te
komen? Heeft de minister-president
daar zelf met bondskanselier Kohl
over gesproken? Zo ja, is daarbij een
verband gelegd met andere
kandidaturen, zoals met betrekking
tot de Europese centrale bank? Hoe
voerden in het algemeen gesproken
andere landen hun campagnes?

De voorzitter: Denkt u om uw
spreektijd, althans als u nog een
tweede termijn wilt hebben?

De heer Weisglas (VVD): Ja,
voorzitter, dank u wel. Uit de
rapportage over de kandidatuur–
Braks komt een beeld naar voren van
een te goedgelovige regering die
tegen de stroom in van opvatting
bleef dat haar kandidaat ver zou
komen en zelfs consensus-kandidaat
zou worden en die te weinig
luisterde naar adviezen van haar
eigen diplomatieke posten. Laat de

regering bij het opzetten van een
strategie voor volgende kandidaturen
uit dit alles haar les trekken.

Voorzitter! De VVD-fractie staat
geheel achter het voornemen van de
regering om een gratieverzoek ten
behoeve van de nu definitief ter
dood veroordeelde heer Van Damme
in Singapore te ondersteunen op
humanitaire gronden. Kan de
regering ook zelf een dergelijk
gratieverzoek indienen? Datgene
waarvoor betrokkene in Singapore is
veroordeeld, is natuurlijk zeer
ernstig. Maar de doodstraf past niet
in ons politieke en humanitaire
denken.

Ten slotte: nu de Europese
centrale bank in Frankfurt komt, is
dat een extra en doorslaggevend
argument om ons consulaat-generaal
in die stad open te houden.

D

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ook ik wil
beginnen met een woord van
welkom aan minister Kooijmans van
Buitenlandse Zaken. Het is zijn eerste
begroting die wij met hem hier
mogen behandelen. Geen balans
over vier jaar derhalve, wat bij
andere begrotingen wel eens het
geval was, maar een balans over één
jaar, en ook een beetje een blik naar
voren. Geen reis om de wereld in 80
vragen wat mij betreft, maar een
aantal hoofdelementen, het
Nederlandse buitenlands beleid
betreffend, een aantal omgevings–
factoren, Nederland in zijn multila–
terale rol, Nederland in de bilaterale
rol en een paar punten over de
organisatie van het departement.

Voorzitter! Het Nederlandse
buitenlands beleid wordt, zo hebben
we het afgelopen jaar weer geleerd,
steeds meer open, dat wil zeggen:
klassieke buitenlandse zaken zijn
voorbij. Waarom? Ten eerste omdat
internationale publieke gerechtig–
heid, zoals wij dat in het CDA graag
noemen, evenveel met vredesopera–
ties van doen heeft als met de
migratieproblematiek, het internatio–
nale milieubeleid en de solidariteit
met de armsten. Een open buiten–
lands beleid, ten tweede, omdat na
de val van de Muur en de ontbinding
van de Sovjet-Unie en daarmee het
wegvallen van de massale dreiging,
de lijm in de klassieke westelijke
samenwerkingsverbanden loslaat, en
van de politieke en machtsbalans
waarmee we zo vertrouwd waren
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geraakt niet veel is overgebleven.
Ten derde omdat, als gevolg van de
elementen die ik zojuist noemde, de
internationale betrekkingen in
toenemende mate worden bepaald
door de economische en handelspo–
litieke factoren en de vuist die landen
en groepen van landen op dat punt
kunnen maken.

Voorzitter! Een deel van de
constatering die ik zojuist doe, is ook
in de nota Een wereld in geschil
reeds gedaan. Ik heb al eerder in
ander verband gezegd dat, gezien de
aanzienlijke BuZa-component in die
nota, de minister van Buitenlandse
Zaken wat de CDA-fractie betreft
medeondertekenaar had kunnen en
moeten zijn, ook al is een hoofdstuk
mede namens hem geschreven en
ondertekend en ook al is de nota Een
wereld in geschil nu een kabinets–
nota. De constatering van die
integratie van het beleid, van de
ontschotting, leidt immers tot de
noodzaak van het aangeven van de
politieke eindverantwoordelijkheid.
Naar onze opvatting kan een minister
van Buitenlandse Zaken niet goed
functioneren, indien hij bijvoorbeeld
op het onderwerp Zuid-Afrika, het
gevoelige punt van steun aan
politieke partijen, het terrein van het
Midden-Oosten, Gaza, Jericho en
steun aan de PLO, niet in staat is een
eindafweging te maken. Het is bij de
begroting van Ontwikkelingssamen–
werking door mijn collega De Jong
namens de CDA-fractie reeds gezegd:
voor onze fractie is in een volgend
kabinet een staatssecretariaat voor
Ontwikkelingssamenwerking een
voor de hand liggende optie, al
gooien wij niet, zoals onze vriend in
de coalitie, de Partij van de Arbeid,
bij dat debat deed, de cieur definitief
dicht. Maar wij hebben wel een
duidelijke voorkeur.

Voorzitter! De elementen die ik
noem hebben wat ons betreft ook
gevolgen voor de organisatie van het
departement van Buitenlandse
Zaken.

De heer Van Traa (PvdA): In het
debat over Ontwikkelingssamenwer–
king is daar al over gesproken. Hoe
hard is die voorkeur? Het betreft niet
alleen de vraag hoe deze zaken
intern in Nederland georganiseerd
zijn, maar ook de vraag hoe
belangrijk Nederland ontwikkelings–
samenwerking naar buiten vindt, als
onderdeel van het buitenlands
beleid.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het laatste kan ik uiteraard gaarne
onderschrijven: ontwikkelingssamen–
werking is een essentieel, buitenge–
woon belangrijk onderdeel van het
buitenlands beleid. Maar in uw
formulenng ligt al besloten dat,
wanneer je praat over ontschotting
en beleidsintegratie - die redenering
volgen wij - het de voorkeur verdient
dat er één bewindspersoon is die
een eindafweging kan maken bij die
beleidsintegratie. Als u mij vraagt
hoe sterk die voorkeur is, zeg ik:
sterk, maar in tegenstelling tot wat
mevrouw Verspaget, uw collega, bij
de begroting van Ontwikkelingssa–
menwerking deed, gooien wij de
deur niet dicht en zeggen wij dat dit
een onderwerp is waarover je best
verder kunt discussiëren. Dat is de
lijn van de CDA-fractie.

De heer Van Traa (PvdA): De
kabinetsformatie zal het uitwijzen.
Wij gooien geen enkele deur dicht,
maar het lijkt op dit moment niet
verstandig om afscheid te nemen
van de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking. Het zou misschien
wel verstandig kunnen zijn, te
denken aan een ministervoor
Europese zaken, maar daar kom ik zo
op terug.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik ben aan dat deel van mijn betoog
nog niet toe. Ik kom daar nog op.

De heer Weisglas (VVD): De heer De
Hoop Scheffer heeft zelf in het
CDA-jaarboek expliciet geschreven,
dat er een staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking zou
moeten komen. Bovendien, onder
zijn bijdrage aan het jaarboek staat:
door mr. De Hoop Scheffer,
woordvoerder Buitenland van de
CDA-Tweede-Kamerfractie. Dat was
dus geen persoonlijke ontboezeming.
Ik neem aan dat dit dus staat en dat
de heer De Hoop Scheffer dat vindt.
Hij kan dat dan ook beter nu zeggen,
want dan blijft er geen onduidelijk–
heid bestaan.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Daarover bestaat ook geen onduide–
lijkheid! Ik vind dat ook, alleen wij
smijten geen deuren dicht bij de
reorganisatiediscussie van het
departement. Ik kom straks nog op
een paar andere elementen terug.
Waarom gebruik ik die uitdrukking?
Omdat mevrouw Verspaget - de heer
Weisglas was daar ook bij - bij de

behandeling van de begroting van
Ontwikkelingssamenwerking zei dat
die kwestie voor haar fractie
onbespreekbaar was. Daarom spreek
ik de fractie van collega Van Traa op
dat punt aan. Mijn standpunt lijkt mij
vrij duidelijk.

De heer Van Traa (PvdA): Uw
standpunt is duidelijk. Uw fractie
gooit de deur niet dicht. Wij zullen
het verder wel zien, maar wij hebben
een iets verschillende inschatting van
het belang van een minister voor
Ontwikkelingssamenwerking. De heer
De Hoop Scheffer komt ook nog te
spreken over een minister voor
Europese zaken. Ook die moet
worden gecoördineerd. Wij zien wel
hoe dat uitpakt.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Wij moeten in politiek meestal zien
waar wij uitkomen.

De heer Weisglas (VVD): Het is af en
toe wel prettig - misschien mag ik u
dat leren, als wat oudere politicus -
als je van tevoren weet waar je wilt
uitkomen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Precies! Dat heb ik dus nu duidelijk
gemaakt. Aangezien wij beide het
klasje hebben gevolgd, denk dat er
tussen ons wat dat betreft geen
onduidelijkheid hoeft te bestaan.

Ik ga verder met de organisatie
van het departement. De beleidsinte–
gratie heeft onzes inziens ook
gevolgen voor het samenvoegen van
beleidsdirecties in de OS-sfeer, dus
van het DGIS en de beleidsdirecties
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Ik zou ook hier de minister
van Buitenlandse Zaken graag over
horen. Dat geldt ook, kijkende naar
de ontwikkeling van de Europese
Unie en het geratificeerde Verdrag
van Maastricht, voor bijvoorbeeld de
relatie tussen het directoraat–
generaal Europese samenwerking en
het directoraat-generaal politieke
zaken. Is die scheiding zo absoluut,
als ze altijd is geweest? Ik denk van
niet, maar ik hoor graag de
bewindsman daarover.

Vorig jaar heb ik een aantal
suggesties gedaan, maar die vielen
bij de ambtsvoorganger van deze
minister op nogal rotsachtige
bodem. Ik hoop dat dat dit jaar wat
minder het geval zal zijn. Als je over
het departement praat, dan praat je
ook over de positie van de staatsse–
cretaris van Buitenlandse Zaken, de
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staatssecretaris voor Europese zaken.
Deze zou naar onze opvatting, in het
kader van de reorganisatie, bij een
steeds zwaarder wordende taak van
de minister, onder andere binnen de
Europese Unie, een groter deel van
het politieke takenpakket op zich
kunnen nemen, dit uiteraard ter
discretie van de minister. Ik geef een
voorbeeld. De bilaterale diplomatie
en de bilaterale consultaties, heel
belangrijk, zouden bijvoorbeeld
binnen het pakket van de staatsse–
cretaris kunnen vallen. Waarom
breng ik deze vragen nu naar voren?
Omdat die niet alleen tijdens een
kabinetsformatie kunnen worden
beantwoord. Het gaat mij bij dit
debat uiteraard ook om de instand–
houding van de coördinerende rol
van een modern departement
Buitenlandse Zaken. Ik vraag de
minister om hierop in te gaan.

Dan gaan wij van het departement
naar buiten. Ik constateer, dat het
handhaven van een adequaat
postennetwerk onder druk staat.
Ontwikkelingssamenwerking opent
en Buitenlandse Zaken sluit posten.
De eenheid van buitenlands beleid
vereist een afweging die breder dient
te zijn dan Cotonou (Benin) wel
openen - ik begrijp dat minister
Pronk dat doet, gezien de
ontwikkelingsrelatie met dat land -
maar bijvoorbeeld Alma Ata in
Kazachstan niet. De criteria dienen
de doorslag te geven en niet het
geld. De posten werken voor de
gehele rijksdienst en voor het
bedrijfsleven en niet alleen voor het
departement van Buitenlandse
Zaken. De CDA-fractie blijft overigens
van mening - ik hoef de argumenten
niet te herhalen - dat de post
Frankfurt open moet blijven.

Voorzitter! Vervolgens kom ik te
spreken over de inhoud van het
beleid. Ik zou u en mijzelf daarbij de
vraag willen stellen waar Nederland
opereert en wat de marges zijn.
Allereerst bilateraal. Deze vorm van
diplomatie leek een aantal jaren
geleden uit te zijn, maar heeft naar
onze opvatting aan belang gewon–
nen, ondanks de vele multilaterale
organisaties waarin Nederland
opereert. Duitsland, mijnheer
Weisglas, is als wij over bilaterale
diplomatie praten, het meest
belangrijke land. Duitsland ligt nu
midden in Europa en zoekt zijn
balans. Als ik over Duitsland praat,
kan ik niet om het Duitsland-beeld in
Nederland heen. Ik verwijs naar het
Clingendael-onderzoek dat enige tijd

geleden daarover is gedaan. Ik denk
dat het Duitsland beeld in Nederland
aandacht verdient. Ik maak dan ook
met instemming melding van het
initiatief van minister Ritzen van
enige tijd geleden om in de
onderwijssfeer een intensiever
verkeer met Duitsland te doen
plaatsvinden. Ik weet uit eigen
ervaring dat op Nederlandse scholen
het onderwijs over Duitsland zich
vaak beperkt tot de zwartste
bladzijden in de geschiedenis van dat
land, te weten 1933-1945. Het debat
hier gisterenavond over de toekomst
van de Wet uitkeringen vervolgings–
slachtoffers heeft nog eens aange–
toond dat wij die periode nooit
kunnen en nooit mogen vergeten en
dat derhalve, opdat dat nooit meer
gebeurt, in ons onderwijs aan onze
kinderen hieraan maximaat aandacht
wordt besteed. Ik probeer hier over
te brengen dat Ouitsland meer is dan
deze aardsdonkere periode, dat
Duitsland sinds 1945 tot de familie
der democratische volken is
toegetreden en dat de Duitse
generatie die nu leeft - de natie zal
altijd met haar verleden moeten
leven - niet in totaal verantwoorde–
lijk kan worden gehouden voor die
zwartste bladzijden uit haar
geschiedenis. Ik zeg dat daarom ook,
omdat Duitsland zijn groter
geworden verantwoordelijkheid ook
waar moet kunnen maken. Ik verwijs
dan naar de discussies in Duitsland
rond de Grondwet en rond de
blauwhelmen, waarbij de SPD helaas
nog niet bereid is dat debat echt aan
te gaan. Zelfs een bezoek van collega
Van Traa aan het congres van de
SPD heeft daarin geen verandering
mogen brengen. Ik zou hopen dat dit
wel gebeurt, omdat bij mijn
opmerkingen over Duitsland ook
hoort dat dit land zijn verantwoorde–
lijkheid kan nemen. Als ik zeg dat
Duitsland belangrijk is bij de
bilaterale betrekkingen, dan bedoel ik
uiteraard niet een uitlevering van
Nederland aan Duitsland. Ik hecht
aan het opbouwen van een
continentaal Europees element van
het Nederlandse buitenlands beleid.

Daarin past ook de band met
Frankrijk. Wel degelijk. Ook als je het
op een aantal punten - en dat zijn er
nogal wat - met Frankrijk niet eens
bent, is er reden voor intensieve
betrekkingen. Daarmee zeg ik niet
dat de Atlantische relatie niet meer
wezenlijk is. Die is wezenlijk en blijft
wezenlijk, maar zal naar onze
opvatting niet meer dezelfde zijn.

Bilaterale diplomatie in Europa,
ook naar het Verenigd Koninkrijk, dat
zichzelf wat marginaliseert en met de
rug naar Europa toe staat. Men kiest
daar zelf voor en men is daar zelf
verantwoordelijk voor, maar het spijt
ons dat dit zo is, omdat wij vinden
dat Engeland in de Europese
machtsbalans zijn rol moet spelen.

Als ik zeg dat Duitsland het
belangrijkste land is, dan zeg ik dat
omdat de economische en politieke
banden met die grote buur van
Nederland van niet te onderschatten
betekenis zijn. Ze zijn uiteraard niet
exclusief.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Wat is nu eigenlijk de substantie van
die bijzondere oriëntatie op
Duitsland? Is er ook een soort
rangorde in de oriëntatie? Bijvoor–
beeld Duitsland nr. 1, Frankrijk nr. 2,
Engeland nr. 3 enz.? Het is naar mijn
indruk allemaal retoriek wat u erover
zegt.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Laat ik proberen het nog duidelijker
te maken dan ik het mijns inziens al
heb gedaan. Er is voor Nederland
alle reden voor een zeer intensieve
band met Duitsland. Als je de vraag
moet beantwoorden welk land voor
Nederland het belangrijkste is in de
buitenlandspolitieke en de economi–
sche sfeer dan is dat Duitsland. Dat
moet dan ook in het beleid tot
uitdrukking komen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Maar hoe? Dat economische aspect
kunt u, als ik het wat gechargeerd
mag zeggen, ook aan de haven–
baronnen van Rotterdam overlaten.
Dat loopt wel. Maar welke bood–
schap geeft u aan minister Kooij–
mans mee? Wat moet hij extra doen
op politiek terrein ten aanzien van de
relatie met Duitsland? Dat is mijn
vraag naar de substantie.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Die zal ik u geven. Dat is een
herhaling van wat ik verleden jaar
heb gezegd. Intensivering van de
betrekkingen met Duitsland betekent
bijvoorbeeld dat ook op het gebied
van asielbeleid en van migratie naar
innige banden met Duitsland wordt
gestreefd, dat wanneer Duitsland
overname-overeenkomsten en
contacten heeft met landen om
Duitsland heen, Nederland daaraan
bijdraagt, dat Nederland en Duitsland
in Europa samen proberen een
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positie op te bouwen. Dat is wat ik
bedoel ais ik zeg dat er een
bijzondere band is tussen Nederland
en Duitsland. Ik heb al aangegeven
dat ik eraan hecht dat er op andere
terreinen, die hier niet in discussie
zijn geweest, zoals bijvoorbeeld op
het terrein van het onderwijs,
intensieve betrekkingen zijn. Ik kan
nog een ander eiement noemen: de
relatie van Nederland met de
verschillende Lander van Duitsland.
De presidenten van de Lander in
Duitsland zijn te lang als commissa–
rissen van de koningin beschouwd in
het Nederlandse beleid. Er moeten
dus ook op politiek niveau contacten
zijn met de Lander. Er is een
adequaat postennetwerk in Duits–
land, er is een ambassade en er zijn
consulaten-generaal. Dat zijn een
aantal elementen die het bijzondere
belang van Duitsland voor Nederland
onderstrepen en dat is derhalve de
boodschap die ik minister van
Buitenlandse Zaken meegeef. Ik
herhaal mijzelf, want ik heb dit
element verleden jaar ook aangege–
ven. Ik zou, omdat er een andere
minister is, hem hier graag over
willen horen. Ik zeg er uitdrukkelijk
bij dat dit geen uitlevering betekent
aan of exclusieve band met
Duitsland. Het is duidelijk dat een
kleiner land als Nederland - de
grootste van de kleine of de kleinste
van de grote - er alle belang bij heeft
om niet alleen met Duitsland, maar
met meer landen goede betrekkingen
en banden te hebben. Duitsland is
echter de belangrijkste.

Voorzitter! Vervolgens kom ik toe
aan het multilaterale deel. Mijn
eerste station is de Benelux. Ik meen
dat de kracht van de Benelux op dit
moment is de voorbeeldfunctie op
het punt van de samenwerking. Ik
denk hierbij aan de Baltische staten,
Israël, Jordanië en een Palestijnse
entiteit. Ik meen dat de hoofdtaak
van de Benelux door de federalise–
ring van België er niet gemakkelijker
op is geworden. Buiten de Benelux is
er alle reden om de Nederlands–
Vlaamse betrekkingen te intensive–
ren. Als ik zeg dat het dagelijks
functioneren van de Benelux moeilijk
is, dan zeg ik dat ook omdat er
kennelijk met België, bijvoorbeeld
met betrekking tot een aantal fiscale
onderwerpen, nogal grote problemen
bestaan, die er eigenlijk niet zouden
behoren te zijn in de relatie met een
land als België. Ik noem de samen–
werking met België ook, omdat
helaas zelfs de stem van België niet

werd uitgebracht op de voortreffe–
lijke Nederlandse kandidaat Braks
voor de positie van directeur–
generaal van de FAO.

Mijn tweede station is de
Europese Unie. Ik doe dat op
hoofdpunten, omdat er een aparte
uitgebreide commissievergadering
over dat onderwerp zal worden
gehouden. Wij beschouwen de
Action Commune als een bescheiden
aanzet tot het vorm geven aan een
buitenlands beleid. Het trieste lot van
het voormalige Joegoslavië leert ons
dat het op de hoofdpunten helaas
nog niet veel voorstelt. Moeten de
ministers frequenter bij elkaar
komen, zoals door Duitsland en
Frankrijk is voorgesteld? Ik denk dat
je dat alleen moet doen als je de
zekerheid hebt dat het ook iets
oplevert en als de parlementaire
controle gewaarborgd is. Over
parlementaire controle in Europa
kom ik nog te spreken als ik inga op
de derde pijler. Binnen de Europese
Unie spant de Europese Raad
natuurlijk de kroon wat betreft het
los van het Europese en de nationale
parlementen opereren.

Wat stelt men zich voor in het
kader van de brengen van stabiliteit
in Centraal– en Oost-Europa? Speelt
het plan-Balladur voor een netwerk
van bilaterale contacten hier een rol?
Ik vraag dat ook voor het Midden–
Oosten en Zuid-Afrika. De vorm mag
hier niet de inhoud gaan overheer–
sen. Als ik in een ander verband over
Action Commune praat, namelijk
binnen de Unie, dan denk ik ook aan
migratie en aan asielbeleid binnen
de derde pijler, en aanverwante
terreinen die niet in de oude, maar
wel in de nieuwe "Buitenlandse
Zaken" passen. Ik vraag in dit kader
ook naar het Azië-beleid van de
Europese Unie, in politieke en
economische zin. Heeft de Europese
Unie een Azië-beleid? Is daar
integratie van politieke en economi–
sche uitgangspunten? Wordt er
bijvoorbeeld door de Europese Unie
een discussie gevoerd met Aziatische
landen over mensenrechten en de
daarbij gehanteerde uitgangspunten?
Het enorme economische belang van
die regio vraagt om een integrale
benadering vanuit de Unie. Dat is
een mooie taak voor de
EG-commissaris Van den Broek.

Al eerder is gezegd dat het huidige
Europa wordt gekenmerkt door
gebrek aan leiderschap. De bilaterale
Frans-Duitse relatie is niet de motor
die het zou moeten zijn. Over vele

onderwerpen is men het oneens.
Duitsland heeft interne problemen
rondom de Wiedervereinigung en
heeft een stotterende economie en
Frankrijk is bevreesd om naar de
rand van Europa gedrukt te worden
indien Duitsland en de landen ten
oosten van Duitsland op stoom
komen.

Desalniettemin, voorzitter, zijn de
ideeën die opkomen voor bijvoor–
beeld ex-Joegoslavië - het plan–
Balladur wat ik noemde, de
frequente ontmoetingen van
ministers of staatssecretarissen van
buitenlandse zaken - Franse of
Frans-Duitse initiatieven, los van de
vraag of men deze voorstellen steunt
of niet. Het spijt mij dan ook - ik heb
het al eerder gezegd - dat het
Verenigd Koninkrijk zichzelf in het
Europese debat helaas marginali–
seert.

Voorzitter! Als ik mijn derde
station bespreek, doe ik dit kort,
omdat collega Van Houwelingen
uitgebreid zal ingaan op het
Atlantisch bondgenootschap bij de
bespreking van wat nog steeds het
NAVO-deel van de begroting heet, al
denk ik dat wij dit langzamerhand
het veiligheidsdeel zouden moeten
noemen.

De veiligheidsrelatie is, ook in
Transatlantische zin, een maar niet
meer de bepalende factor in de
Transatlantische relatie. Voor de
toekomst is de datum van 15
december en de uitkomst van de
GATT-onderhandelingen zeer
bepalend.

Voorzitter! De meest recente
ontwikkelingen lijken tot somberheid
aanleiding te geven. Zou ik de
bewindslieden mogen vragen welke
terreinen, afgezien van de landbouw,
op dit moment de grootste proble–
men opleveren?

Voorzitter! Het GATT-akkoord
wordt onder andere, maar niet alleen
gesloten met de Verenigde Staten,
waarvan het buitenlands beleid nog
weinig helder lijkt. Ik denk dat dit zo
zal blijven, omdat ik misschien vanuit
een iets andere invalshoek dan
collega Weisglas zeg, dat het
buitenlands beleid bij president
Clinton een functie is van de
binnenlandse politiek. Ik zeg dus niet
dat de president alleen zijn aandacht
geeft aan binnenlandse zaken. Nee,
het buitenlands beleid is een functie
van de binnenlandse politiek. Ik sluit
mij aan bij de diplomatieke
correspondent van "Die Zeit",
Christoph Bertram, die zei dat het
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buitenlands beleid van de Verenigde
Staten "gejapaniseerd" is en een
functie van het binnenlandse en dus
economische beleid geworden is.

Voorzitter! Ik stap over naar
station vier, de Raad van Europa,
zonder enige twijfel in belang
gegroeid met alle nieuwe landen die
tot de raad zijn toegetreden. Dit is de
organisatie waar de ijkpunten rond
democratie en mensenrechten het
meest helder zijn geformuleerd. De
vraag rijst echter wel of de politieke
wenselijkheid van de toelating van
nieuwe landen de doelstellingen van
de Raad van Europa geen geweld
aandoet. Had Roemenië werkelijk nu
al lid van de Raad van Europa
moeten worden? Zou ik de minister
van Buitenlandse Zaken mogen
vragen, hoe dit precies is verlopen?

Voorzitter! Mijn vijfde station is de
CVSE. Ook de heer Van Houwelingen
zal hierop ingaan. Ik zeg ervan dat
deze organisatie tot op heden niet
echt voldoet aan de verwachtingen
in politieke en besluitvormende zin.
Preventief: ja. Early warning en
conflictpreventie: ja. Een
complimenterend woord aan de
Hoge commissaris voor de nationale
minderheden, de heer Van der Stoel.
De CVSE lijkt nog te hoog te moeten
grijpen als regionale organisatie
onder de Verenigde Naties en lijkt
dus vooralsnog geen peace-keeping–
of peace-enforcing-actie te kunnen
legitimeren.

Voorzitter! De euforie over het
conflictoplossend vermogen van de
Verenigde Naties lijkt helaas
getemperd. De organisatie lijkt
overbelast. De Verenigde Naties, dus
de lidstaten, zijn niet in staat een
effectief systeem van collectieve
veiligheid in het leven te roepen. Een
discussie over stand-by forces lost
dit probleem niet op. Wij hebben
met de vaste Commissie voor
buitenlandse zaken tijdens ons
bezoek geconstateerd dat de
verhouding tussen de Verenigde
Staten en de Verenigde Naties
moeizaam blijft. Wij weten allen dat
geen secretaris-generaal, ook niet de
actieve huidige, iets kan ondernemen
zonder een actieve bijdrage van de
belangrijkste lidstaten. Voor de
toekomst van de VN zou je kunnen
concluderen, dat de VN acties van
bondgenootschappen of regionale
organisaties kan legitimeren en zelf
slechts in de lagere delen van het
geweldsspectrum of in de eenvou–
dige peace keeping-operaties zou
kunnen optreden. Secretaris-generaal

Boutros Ghali maakte deze opmer–
king. Ik zou de minister van
Buitenlandse Zaken willen vragen of
hij deze visie deelt. Wij zijn geneigd
tot een bevestigend antwoord op die
vraag. Alleen een "standing army",
een VN-leger zoals het Vreemdelin–
genlegioen, zou dit probleem kunnen
omzeilen. Ik zeg: "zou", maar ook dit
is aan de politieke besluitvorming
van de Veiligheidsraad onderworpen.
Bij ons bestaat hiervoor dan ook
geen groot enthousiasme.

Als ik op de Nederlandse rol kom
in het kader van peace keeping en
peace enforcing action - tot op
heden peace keeping –, dan zeg ik
dat ook hier uiteraard telkenmale een
afweging moet worden gemaakt, dat
nationale zeggenschap hier
essentieel is en dat het nationale
parlement derhalve maximaal
betrokken zal moeten zijn. Ik heb
begrepen dat minister van Defensie
Ter Beek vanmiddag op korte termijn
een notitie heeft toegezegd over de
verhouding tussen het nationale
parlement en het uitzenden van
Nederlandse soldaten overzee. Ik laat
het hierbij wat dit onderwerp betreft.

Het derde deel van mijn betoog is
gericht op de eigen verantwoordelijk–
heid van Nederland in de helaas vele
spanningsgebieden en op andere
terreinen. Dit is weer een goed
voorbeeld van de integratie van
Buitenlandse Zaken en Ontwikke–
lingssamenwerking, waarbij de
eerste verantwoordelijkheid bij
Buitenlandse Zaken moet liggen.

Dank voor de brief van de minister
over Zuid-Afrika. De periode tot aan
de verkiezingen op 27 april 1994 en
daarna is cruciaal. Wij moeten de
moeilijke discussie over steun aan
politieke partijen hier voeren. Waar
blijft het rapport, opgesteld door de
heer Van Gennip en de directeur van
het wetenschappelijk instituut van de
VVD? Het is een gevoelig onderwerp,
waarover wij snel moeten spreken.
De tijd is kort. Onze opvatting in de
discussie over steun aan politieke
partijen is dat de cirkels breder
moeten worden getrokken dan alleen
het ANC. Welke rol zou Nederland
buiten de Europese Unie zelf kunnen
spelen in de ogen van de minister
van Buitenlandse Zaken bij de
ondersteuning van het verdere
proces van democratisering binnen
Zuid-Afrika?

In het Midden-Oosten is veel
EG-bemoeienis in financiële zin,
maar de politieke rol noopt tot
bescheidenheid. De oplossing van

het conflict zal naar onze opvatting
mede in de financiële en economi–
sche kracht van alle delen van de
regio liggen. Nederland kan een rol
spelen waar het sterk is: bij
haveninfrastructuur en water. In
politieke zin kan het gebruik maken
van de vriendschappelijke banden
met Israël, dat uiteindelijk zijn
veiügheid zal moeten vinden via de
integratie in de eigen regio. Ik zeg
het misschien wat positiever van
toonzetting dan collega Weisglas
deed. Juist die vriendschappelijke
banden met Israël kunnen Nederland
bij de PLO en in de Arabische wereld
een meer geprofileerde rol geven
dan een willekeurig ander klein land.
Collega Weisglas maakt de vergel i j–
king met Noorwegen. Daaruit mag
ook worden afgeleid wat een kleiner
land op een bepaald moment kan
betekenen. Wat dat betreft onder–
steun ik gaarne de positie die de
minister van Buitenlandse Zaken
heeft gekozen.

Ook ik wil oproepen tot een einde
van de Arabische boycot. Nogmaals
wil ik mijn zorg uitspreken over de
positie van de joden in Syrië en
Jemen, zoals ik in ander verband ook
heb gedaan. Een van mijn collegae
in de fractie reikte mij hierbij een
positieve noot aan. In Marokko is
onlangs een joodse minister in de
regering benoemd. Het kan dus ook
beter gaan.

Als ik het heb over de onderdruk–
king van joden in Syrië en Jemen,
moet ik ook aandacht besteden aan
de ellendige positie waarin de
christenen in Syrië en Turkije zich
bevinden. Laten wij dat vooral niet
vergeten. Acht de minister zichzelf in
staat om daar wat aan te doen?

Voorzitter! Ik kom op het droeve
onderwerp het voormalige Joegosla–
vië. Ik denk dat collega Weisglas
zichzelf terecht heeft geciteerd, ik zou
het ook hebben kunnen doen. Zoveel
duizenden doden later zijn wij nog
steeds waar wij zijn. Wij doen wat
wij kunnen en wat mogelijk blijkt.
Daarom heeft de CDA-fractie vorige
week ingestemd met de uitzending
van het luchtmobiel bataljon voor
een humanitaire taak. Dat is een
substantiële bijdrage, met alle
bescheidenheid die ons past, omdat
wij alleen in humanitaire zin
werkzaam kunnen zijn, naast de vele
andere militairen die daar al
aanwezig zijn. Laat ik bij de
begroting van Buitenlandse Zaken
nog eens ons grote respect
uitspreken voor de mensen die daar
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onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen. Als de internationale
gemeenschap kennelijk geen
politiek militaire vuist kan maken, is
het in leven houden van zoveel
mogelijk mensen in die ellende wel
het minste dat wij kunnen doen.

Dan kom ik op de meest recente
besluitvorming van de Europese
ministers, van afgelopen maandag.
Daar lijkt de wortel-en-stok–
benadering te zijn gekozen inzake de
sancties tegen Servië. Wat is de stok
in de richting van Servië, vraag ik de
minister. Wat is eigenlijk afgesproken
over de geweldsoptie ten aanzien
van de begeleiding van humanitaire
konvooien? Ik heb over het lucht–
wapen horen spreken. Maar kun je
met een luchtwapen voorkomen dat
bruggen worden opgeblazen? Ik denk
het niet. De Veiligheidsraad zal toch
moeten instemmen met dit nieuwe
beleid. Is daar kans op? Als ik de
eerste reactie van Secretary of State
Christopher hoor, lijkt de Verenigde
Staten wederom zeer kritisch.

Versta mij niet verkeerd, ik heb
begrip voor de opstelling van
minister Kooijmans naar aanleiding
van deze afspraken, maar ik wijs ook
op het grote risico dat dit de
zoveelste losse flodder zal blijken te
zijn. Dat kunnen wij ons niet meer
permitteren. Verbaal hebben wij
genoeg gedreigd als het gaat om het
trieste onderwerp Joegoslavië. Ik zou
dus gaarne van de minister een
toelichting op zijn brief krijgen,
bijvoorbeeld over de term "modus
vivendi", zoals die wordt gebruikt
voor de door de VN beschermde
gebieden in Kroatië. Laten wij ons
houden bij de resoluties van de
Veiligheidsraad die zijn aangenomen!
Ik hoor echter graag waar het beter
kan, waar het effectiever kan en waar
meer kan gebeuren.

Voorzitter! Het buitenlands beleid
is ook het uitdragen van de
Nederlandse taal en cultuur. Het
opgeven van het Nederlands bij het
EG-merkenbureau is een voorbeeld
van hoe het niet moet. Ik stel de
bewindslieden de vraag: hoe staat
het nu precies met de besluitvorming
rond het Merkenbureau en het
Nederlands? Is dat nog terug te
draaien? Zo ja, dan moet dat
gebeuren. Wij gaan straks praten
over uitbreiding van de Europese
Gemeenschap. Zonder enige twijfel
zal dan de discussie over het
talenregime van de grond komen.
Dan lijkt mij dit niet het moment om
bij het Merkenbureau het Nederlands

weg te geven. Ik vraag de bewinds–
lieden of dat gebeurd is.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
De opmerkingen van de heer De
Hoop Scheffer over het Nederlands
als taal bij het Merkenbureau zijn
terecht. Maar hij weet toch dat het
weggeven van die Nederlandse taal
daar onder rechtstreekse mede–
verantwoordelijkheid van minister–
president Lubbers in de Europese
Raad is gebeurd?

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Of het zo is geweest, weet ik niet. Ik
vraag aan de regering of dat
definitief is.

De heer Weisglas (VVD): Wij hebben
eerder een mondeling overleg met
staatssecretaris Dankert gevoerd. Ik
heb die informatie dus niet via de
pers maar rechtstreeks van de
staatssecretaris tijdens dat monde–
ling overleg gekregen. De heer De
Hoop Scheffer was echter niet in de
gelegenheid om bij dat mondeling
overleg te zijn. Dat is geen kritiek op
hem.

Staatssecretaris Dankert: Voorzitter!
De Europese Raad heeft besloten dat
de officiële talen van het Merkenbu–
reau de negen officiële talen van de
Gemeenschap zijn, maar dat er vijf
werktalen zijn, te weten Frans, Duits,
Engels, Italiaans en Spaans. Dat
betekent dat het Nederlands onder
de werktalen niet voorkomt. Wat wij
nu doen, is te proberen een
economische oplossmg voor dat
probleem te vinden.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Mijn positie is duidelijk. Ik
heb gezegd: het is een voorbeeld van
hoe het niet moet. Ik constateer dat
met grote teleurstelling. Ik had
gehoopt dat men nog bereid zou zijn
om iets te proberen. Ik moet de heer
Weisglas toegeven dat ik het
mondeling overleg niet heb
bijgewoond. Ik heb mij dus niet
100%, niet voldoende, geprepareerd
op dit debat. Mijn politieke conclusie
blijft echter duidelijk. Ik roep de
regering op, er alles aan te doen om
dan die economische oplossing te
vinden. Ik vind het niet goed wat er
gebeurd is.

De heer Van Traa (PvdA): Er was
toch ook nog een andere oplossmg,
namelijk dat er naast de taal van het
land waar het bureau gevestigd is.

twee facultatieve werktalen worden
aangewezen die kunnen rouleren?
Kan de staatssecretaris daar in eerste
termijn op ingaan?

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Ik wil nog ten aanzien van
het Nederlands zeggen - ik heb het
dan over een taal die verwant is aan
het Nederlands - dat de ontwikkelin–
gen in Zuid-Afrika nieuwe kansen
bieden. De ministers van de Taalunie
hebben in september 1993 gezegd:
er kunnen weer contacten met
Zuid-Afrika op ambtelijk niveau
plaatsvinden ter voorbereiding van
officiële contacten.

Ik vind dat wat mager. Ik denk dat
je nu op dit terrein structurele
contacten zou moeten leggen. Je
moet die ook benutten. Waar doel ik
dan op? Ik doel op culturele
uitwisseling in het algemeen en op
het steunen van de positie van het
aan het Nederlands verwante
Zuidafrikaans. Voor 5 miljoen
Zuidafrikanen, van wie meer dan de
helft niet blank is, is Zuidafrikaans de
huistaal. De Taalunie dient de positie
van de Nederlandse taal en cultuur
bij het universitaire onderwijs in
Zuid-Afrika te behartigen. Ik herhaal
datgene wat mijn collega Beinema
op 28 september 1992 in de UCV
over de nota Internationale culturele
betrekkingen heeft gezegd: een
interne verschuiving van middelen
zou onze volle steun hebben.
Daarom noem ik deze beide
elementen. Het uitdragen van de
eigen taal en cultuur is immers een
vaak onderschat, maar in onze ogen
juist een belangrijk element van het
buitenlands beleid.

Ik kom toe aan mijn laatste
onderwerp en dat is niet het minst
belangrijke onderwerp in het kader
van een "open" Buitenlandse Zaken.
Binnenkort is er wederom een
Europese topconferentie. Waar gaat
die top over? Uiteraard over
werkgelegenheid en het witboek van
Delors en ook over de discussie over
de uitbreiding van de Gemeenschap.
Ik wil een derde onderwerp noemen
dat wat ons betreft op de top
thuishoort. Dat is het vluchtelingen–
en asielbeleid. Ik weet dat de
Europese top van Edinburgh en de
Europese top van Lissabon verklarin–
gen hebben afgelegd over de
noodzaak en de wenselijkheid van
een Europees vluchtelingen–,
vreemdelingen– en asielbeleid. Er
komt alleen zo bijster weinig van
terecht.
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Ik wil daarover het volgende tegen
de regering zeggen. Afhankelijk van
het antwoord overweeg ik daarop
eventueel in tweede termijn terug te
komen met een motie. Ik kan
overigens niet horen wat de heer
Dankert op het moment tegen zijn
geestverwant roept, maar ik hoop
dat het over dit onderwerp gaat. Ik
hoop in ieder geval dat het
vluchtelingen– en asielbeleid een
prominente rol zal spelen en dat de
regeringsleiders aantonen dat wij
allemaal ons uiterste best kunnen
doen om daarover in de nationale
context daarover oplossingen te
vinden die rechtvaardig en humaan
zijn - en dat doen wij ook - maar dat
het antwoord op dit probleem nooit
nationaal kan worden gegeven.

Van het vluchtelingen– en
asielbeleid kom ik op de derde pijler
van de Europese Unie. Daarbij kijk ik,
voor het gezicht van de minister
langs, even naar de staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken. Wij hebben
vanmiddag een mondeling overleg
gehad waaruit gebleken is dat het
niet alleen niets wordt met - zoals de
zaken er nu voorstaan - de justitiële
samenwerking in die derde pijler,
maar dat het ook niets wordt met de
rol van het nationale parlement en
dat het dus ook niets wordt met de
parlementaire controle. Ik heb dat
vanmiddag gezegd en ik herhaal dat
hier. Dat doe ik niet in een verwij–
tende, maar in een constaterende zin
richting regering. Wij dienen hier
immers samen op te trekken.
Staatssecretaris Dankert heeft dat
ook al aangegeven bij het Schengen–
dossier. Vanmiddag heeft hij dat
wederom gedaan toen het over het
Verdrag van Maastricht ging.

Dat is ook een absolute noodzaak.
Daarbij verwijs ik even naar de
COSAC-bijeenkomst, de bijeenkomst
van voorzitters van de
EG-commissies uit de nationale
parlementen. Ook daar is gezegd dat
het zo niet kan in de politiële–
justitiële samenwerking. Wij moeten
samen met de regering een methode
vinden dat het parlement zijn
controlerende taak in de derde pijler
kan uitvoeren. Ik zeg u, zonder
overdrijving, dat er anders geen
derde pijler zal zijn en dat er anders
ook geen politiële-justitiële samen–
werking zal zijn. De CDA-fractie is in
ieder geval niet bereid om genoegen
te nemen met minder dan een bijrol
voor wat betreft de parlementaire
controle op dit uitermate belangrijke
Europese onderwerp. Ik heb het

eerder gezegd: het anonieme,
ambtelijke Europa ligt hier op de loer
en dat willen wij niet.

De heer Weisglas heeft iets gezegd
over de positie van de heer Van
Damme in Singapore. Laat ik hem
kortheidshalve bijvallen met mijn
vreugde uit te spreken dat de
minister gisteren heeft laten weten
dat hij een gratieverzoek van de
familie zal ondersteunen, op grond
van het humanitaire argument dat
wij tegen de doodstraf zijn. Wij
weten dat er daar anders over wordt
gedacht, maar het is het enige
middel dat ons nog openstaat. Ik
noem het ook hier bij deze begroting
en ondersteun de minister daarin.
Een doodstraf kan niet, los van wat
je van de rest van het geval vindt.

Ik maak nog een opmerking over
een onderwerp dat hier los van staat.
Toch moet ik die opmerking maken,
omdat wij hierover een brief hebben
gekregen, ondertekend door de
minister van Buitenlandse Zaken en
de minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking. Het gaat over het
amendement-Van Leijenhorst, dat dit
jaar wederom is ingediend bij de
begroting van Ontwikkelingssamen–
werking. De laatste zin van de
genoemde brief luidt: "wanneer
eventueel op artikel 02.06 in
noodsituaties niet bestede gelden
elders in het hulpplafond kunnen
worden aangewend". Laat ik nog
even in alle duidelijkheid zeggen dat
als er op dat artikel onderuitputting
zou plaatsvinden, wij er dan bij
voorbaat mee akkoord gaan dat dat
geld besteed wordt voor hulp aan
DAC-landen. Het moet dan wel
duidelijk zijn dat wij die overheveiing
in het amendement niet hebben
bepleit om te zeggen dat het onder
het hulpplafond valt en dat het dus
eventueel elders binnen het
hulpplafond kan worden besteed. Dat
is niet de interpretatie van de
CDA-fractie. Wij vinden dat dat onder
de verantwoordelijkheid van de
minister van Buitenlandse Zaken valt.

De heer Van Traa (PvdA): Wat in de
M-sector staat valt natuurlijk onder
de eerste verantwoordelijkheid van
de minister van Buitenlandse Zaken,
want het is zijn deel van de
begroting. Maar u bent het toch eens
met de regeling die door beide
ministers wordt voorgesteld voor het
geval er geld overblijft? Dat is het
enige dat nu van belang is.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):

Ik ben het eens met die regeling,
maar stel heel duidelijk dat naar onze
interpretatie de woorden "elders in
het hulpplafond" in de brief niet
mogen worden gelezen als zou
artikel 02.06 onder de competentie
van de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking vallen. Daarom
hebben wij juist het amendement
ingediend en 10 mln. overgeheveld
van de begroting van Ontwikkelings–
samenwerking naar die van
Buitenlandse Zaken. Ik wil die
interpretatie duidelijk maken, omdat
die mij uit de brief niet helemaal
duidelijk is.

Voorzitter! Aan het eind van mijn
eerste termijn wil ik een korte
politieke balans opmaken van één
jaar ministerschap van Buitenlandse
Zaken. Dat is een zeer positieve. De
vertrouwenscijfers van minister
Kooijmans zijn heel hoog en dat is
volstrekt terecht. Hij heeft Nederland
op een goede, waardige wijze
vertegenwoordigd en het Neder–
landse buitenlandspolitieke belang
goed behartigd. De CDA-fractie is
dan ook zeer tevreden met deze
minister.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik heb in het begin van mijn betoog
in ongeveer dezelfde termen over het
politiek functioneren van minister
Kooijmans gesproken. Ik heb toen
gezegd dat ik eigenlijk denk, dat het
volgend jaar om deze tijd in een
nieuw kabinet minister Kooijmans
hier wel weer zal zitten en dat dit
niet zijn laatste begrotings–
behandeling is. Denkt de heer De
Hoop Scheffer dat eigenlijk ook?

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Als u daarmee wilt zeggen dat het
CDA dan weer regeert spreekt dat
mij uiteraard zeer aan. Ik vind dat
een buitengewoon plezierig
voorschot op de toekomst.

De heer Weisglas (VVD): U duikt in
de macro-politiek, maar gelet op de
begroting waarover wij het nu
hebben?

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik aanvaard uw compliment met
open armen en buitengewoon
gaarne. Gaat u er nu stukken bij
halen?

De heer Weisglas (VVD): Ik ben niet
de enige die dat compliment, ook
aan u, geeft, zoals blijkt uit dit affiche
van "Loesje" met de tekst: "De Hoop
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Scheffer: kroonprins van de
kroonprins", maar nu mijn vraag...

De voorzitter: Ik geloof dat de heer
Weisglas zijn punt nu gemaakt heeft!

De heer Weisglas (VVD): Maar het
antwoord is er nog niet, voorzitter!

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het is reuze jammer dat de camera's
aan de andere kant staan, mijnheer
de voorzitter, maar ik complimenteer
de heer Weisglas met zijn vinding–
rijkheid.

D

De heer Eisma (D66): Voorzitter! De
fractie van D66 is ingenomen met de
wijze van opereren van de minister.
Wij hebben waardering voor zijn
open benadering en zijn bereidheid
tot discussie. Onze waardering wordt
natuurlijk ook gevoed door de wijze
waarop de minister met de Kamer
omgaat. Hij neemt suggesties in
serieuze overweging en behandelt
informatieverstrekking zeer nauwge–
zet. Juist omdat ik ook kritiek zal
uiten op onderdeien van het beleid,
hecht ik eraan eerst deze complimen–
ten te maken.

Voorzitter! De afgelopen jaren is
reeds uitvoerig gesproken over de
vele instellingen die een kader
bieden voor de internationale
samenwerking: VN, CVSE, NAVO,
EG, Europese Unie en WEU. Wij
koesterden de hoop dat door middel
van de internationale vervlechting de
zogenaamde renationalisatie van
Europa zou kunnen worden
tegengegaan. De gevreesde
terugkeer naar het vooroorlogse
Europa zou verijdeld moeten
worden. Thans moeten wij constate–
ren dat er wel degelijk vooruitgang is
geboekt, maar dat de resultaten toch
ver achterblijven bij de verwachtin–
gen van weleer. Het Verdrag van
Maastricht is maar een stapje
voorwaarts en dat werd pas na grote
vertraging gezet. De CVSE is als
pan-Europese veiligheidsorganisatie
niet uit de verf gekomen, met alle
respect overigens voor de werkzaam–
heden van de heer Max van der
Stoel, die wij met de Partij van de
Arbeid een ruimer budget gunnen.
De NAVO beraadt zich op een
nieuwe rol.

De fora voor internationale
samenwerking zijn in feite plattorms
gebleven waarop de nationale staten
zich kunnen laten gelden. Van

inperking van de nationale soeverei–
niteit in het kader van verdieping is
maar zeer ten dele sprake. Juist
daarom leven er in mijn fractie de
nodige aarzelingen om nu voluit aan
de zogeheten verbreding te gaan
werken. In het debat over het
NAVO-deel van de begroting zal ik
ingaan op de vraag hoe de NAVO
verbreed zou kunnen worden, maar
nu wil ik de kwestie van de
verbreding van de Europese Unie
aankaarten.

Bijna triomfantelijk heeft de
regering de Kamer laten weten dat
de discussie over de institutionele
verhoudingen als gevolg van de
uitbreiding in de kiem is gesmoord.
Enkele grote Europese landen
hebben deze discussie aangezwen–
geld en vooral de numerieke
verhouding tussen de grote en de
kleine landen is toen aan de orde
gesteld. Nederland heeft zich, naar
wij hebben begrepen, op het
standpunt gesteld dat dit punt van
de agenda moest worden afgevoerd
en heeft zijn zin gekregen.

Wij vragen ons af of dit een
Pyrrusoverwinning is geweest. Wij
zijn er niet van overtuigd dat de
verdeelsleutel waarvan het stem–
gewicht van de landen worden
afgeleid, nimmer ingeruild mag
worden voor een andere. Het is toch
waar dat de huidige verdeelsleutel
de kleine landen enigszins bevoor–
deelt? De sleutel is aanvankelijk
ontworpen voor het Europa van de
zes, waarin de verhouding tussen de
grote en de kleine landen 3:3 was. In
het Europa van de zestien is deze
verhouding 5:11.

Ik begrijp heel goed dat de kleine
landen terughoudend reageren als
de grote landen met voorstellen
komen die erop gericht zijn, de
verdeling van het stemgewicht in
hun voordeel te wijzigen. Als de
besluitvormingsprocedures helemaal
niet veranderen, zijn er echter ook
risico's. Enerzijds is er het risico dat
de grote Europese mogendheden
zich geleidelijk losmaken van het
Europa van de zestien. Anderzijds zal
het gevaar van stagnerende
besluitvorming groter worden. Met
vier landen erbij wordt het immers
nog moeilijker om het eens te
worden.

Wij vinden, kortom, dat die
discussie niet uit de weg kan worden
gegaan. Het lijkt erop dat de kop in
het zand wordt gestoken als slechts
gekoerst wordt op de zogenaamde
toetsings-IGC van 1996. Dit kan voor

de toetreding van enkele EVA-landen
wel eens uitstel van jaren betekenen.
Ik herinner aan de resolutie van het
Europees Parlement bij de behande–
ling van het Verdrag van Maastricht,
waarin een aantal eisen, ook voor de
versterking van de eigen positie,
werd verbonden aan de goedkeuring
van de toetreding van EVA-landen.
Daarom moet het comité van wijzen
die de IGC van 1996 moet voorberei–
den, reeds nu, vooruitlopend op deze
taak, de opdracht krijgen, na te gaan
welke maatregelen zonder en met
verdragswijziging genomen kunnen
worden om de besluitvaardigheid
van de Unie te optimaliseren in het
licht van de toetreding van vier
lidstaten. Hierbij denken wij niet
alleen aan aanpassingen van de
stemprocedures in de Raad, maar
ook aan de samenstelling van de
trojka en de Europese Commissie en
aan versterking van het Europees
Parlement.

Een zeer interessante suggestie
lijkt ons het idee om de unanimiteits–
regel in de ministerraad te doorbre–
ken door met overgekwalificeerde
meerderheid te stemmen. Een klein
land kan dan niet meer de besluitvor–
ming frustreren. Dit zullen sommigen
een groot nadeel vinden, maar wij
vinden dat ook de kleine landen er
belang bij hebben dat de Europese
besluitvorming niet voortdurend
wordt verlamd. Ik hoor graag de
reactie van de staatssecretaris
hierop. Bij de formulering van de
institutionele verbeteringen zullen de
toetreders, die zelf een hoog niveau
van parlementaire democratie
bezitten, betrokken moeten worden.

Het doel van het comité waar ik
zoëven op wees, moet dus zijn: de
besluitvaardigheid van de zestien
lidstaten verbeteren en tegemoet
komen aan de eis van het Europees
Parlement om meer bevoegdheden.
Gaarne krijg ik een reactie op ons
voorstel, dat uiteraard inhoudt dat
het comité deze opdracht spoedig
moet aanpakken en na enkele
maanden moet rapporteren, zodat de
onderhandelingen over de toetreding
niet belangrijk worden vertraagd.

Wij hebben de indruk dat achter
deze ietwat technische discussie over
institutionele aangelegenheden
enkele wezenlijke meningsverschillen
over de toekomst van de Europese
Unie schuilgaan. De bewindslieden
lijken zich erbij neer te leggen dat de
verbreding een zekere verwatering
van de Unie tot gevolg heeft. Zo
heeft de minister zich reeds laten
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ontvallen dat een gemeenschappelijk
buitenlands beleid van de Unie
vermoedelijk iets voor de volgende
eeuw is. Bij mijn fractie leeft nog
steeds de hoop dat dit op kortere
termijn is te realiseren. Hebben de
minister en de staatssecretaris deze
hoop al opgegeven?

Ik vraag dit ook met het oog op de
filosofietjes over een beleid van
wisselende coalities, waarbij
Nederland deze keer met de een en
dan weer met de ander zaken kan
doen. Dit duidt op een houding die
ervan uitgaat dat Europa geen al te
hechte eenheid kan worden, sterker:
zelfs niet zou moeten worden. Mijn
fractie wenst te benadrukken dat
eensgezindheid tussen de grote
Europese landen een voorwaarde
sine qua non voor de Europese
eenwording is. Wij zouden dan ook
graag zien dat Nederland een rol van
makelaar ging spelen, die gericht is
op stimulering van de toenadering
tussen de grotere mogendheden in
Europa. Zou de minister inhoud aan
die rol willen geven of is ook bij hem
de vrees voor een directoraat van
grote landen sterker dan de vrees
voor een verwatering van de Unie? Ik
wacht met belangstelling zijn reactie
af, want het is mij natuurlijk niet
ontgaan dat het denken over deze
vragen nog volop in beweging is.
Misschien wit de minister deze
gelegenheid aangrijpen om enkele
nieuwe accenten te plaatsen.

Voorzitter! Ik heb twee citaten:
"Verdieping en verbreding van de
samenwerking en afstemming met
de Bondsrepubliek is van toegeno–
men belang in het licht van de
sleutelfunctie die Duitsland in
versterkte mate sedert de eenwor–
ding in het nieuwe Europa vervult bij
de verwezenlijking van Europese
idealen." Het tweede citaat luidt: "De
Duitse bevolking en het Duitse BBP
maken respectievelijk 20% en 30% uit
van dat van de Europese Unie.
Europa's afhankelijkheid van
Duitsland is groot en zal door
Duitslands eenwording nog verder
toenemen. En Duitsland zal meer dan
vroeger zijn gewicht in de schaal
leggen." Het eerste citaat is van de
minister zelf; het tweede van de
directeur van De Nederlandsche
Bank, prof. Szasz. Ik had het zelf niet
beter kunnen verwoorden. Boven–
dien komt de voorloper van de
Europese bank in Frankfurt. Steeds
meer landen openen consulaten
aldaar en Nederland is voornemens
het consulaat in Frankfurt te sluiten.

Daarbij komt nog dat de vestiging
van Europol in Den Haag betekent
dat met het in Wiesbaden gevestigde
Bundeskriminalamt nauwe relaties
zullen worden onderhouden. Dat kan
ook best vanuit Frankfurt geschieden,
zeker indien de ambassade op
termijn naar Berlijn verhuist.

Voorzitter! De argumenten zijn
voldoende gewisseld tijdens een
aantal mondelinge overleggen met
de minister. De betreffende motie
van D66 werd gesteund door de drie
andere grote partijen in de Tweede
Kamer. Daarom heb ik het amende–
ment op stuk nr. 35 ingediend.

Voorzitter! Wie durft er nog
optimistisch te zijn over plannen ten
aanzien van Bosnie, zeker na de
recente afwijzing door Servië van het
Frans-Duitse plan, zo las ik van–
avond.

Minister Kooijmans Voorzitter! Dat
bericht is, voor zover ik weet, niet
juist. Ik heb kort voor deze vergade–
ring nog met de Belgische collega
gesproken die de presidence heeft en
hij gaat ervan uit dat ook de
Servische partijen aanwezig zullen
zijn.

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik
ben blij met dit bericht.

Ik durf wel gewag te maken van
enkele lichtpuntjes. Ik constateer dat
de militaire betrokkenheid toeneemt.
Met de uitzending van het eerste
luchtmobiele bataljon zal Nederland
een nog grotere bijdrage gaan
leveren aan de militaire hulpverle–
ning. Ook is er beweging op het
diplomatieke front. Mijn fractie staat
positief tegenover het recente
Frans-Duitse plan, waar nu gelukkig
geen Servische oppositie voor te
verwachten is. Ook de regering staat
er niet afwijzend tegenover. Ik had
gewenst dat minister Kooijmans in
augustus toen lord Owen op bezoek
was, hetzelfde had gezegd wat hij
maandag jongstleden in een
TV-uitzending opmerkte over het
Frans-Duitse plan voor Bosnië. Ik
parafraseer: het is niet ideaal, zei de
minister, maar het beste van alle
slechte plannen; we moeten
realistisch zijn door te erkennen dat
de beginselen van de vredesconfe–
rentie van Londen van het najaar van
1992 worden verlaten, maar het gaat
er nu om, nog meer menselijk leed
te voorkomen.

Voorzitter! Het is duidelijk waarom
Servië en Montenegro met zware
sancties zijn bestraft maar het is

onduidelijk waarom Kroatië ze niet
heeft. Het moet ook duidelijker
worden hoe die landen er eventueel
af kunnen komen. Pas dan wordt het
wapen van de boycot optimaal
gebruikt. Ook daarom vinden wij het
Frans-Duitse initiatief bemoedigend.
Toen wij er overigens zes maanden
geleden voor pleitten om het
sanctie-instrument flexibelerte
hanteren, bijvoorbeeld in relatie tot
het toestaan van de westerse
controle van de Servisch-Bosnische
grens, werden wij zeer sceptisch
bejegend. Gelukkig, het kan verkeren
en inmiddels staat Nederland achter
deze gedachte.

Met betrekking tot de opvang van
vluchtelingen uit Bosnië wil ik het
volgende opmerken. Volgens de
algemeen aanvaardbare theorie van
de primaire regionale verantwoorde–
lijkheid heeft Europa als geheel een
eerste verantwoordelijkheid voor de
asielzoekers in de regio rondom
Bosnië. De enige echt rechtvaardige
oplossing zou een Europese
verdeelsleutel zijn maar die werkt,
zoals mijn fractievoorzitter onlangs
stelde, kennelijk alleen voor het
verkrijgen van Europese instellingen.
Daarom heeft het mij verbaasd dat
de Nederlandse regering zich tijdens
de ministerraadsconferentie van de
Raad van Europa afgelopen vrijdag
in Athene niet heeft aangesloten bij
het voorstel van Zweden, Duitsland,
Denemarken, Noorwegen, Zwitser–
land en Oostenrijk om tot die
Europese verdeelsleutel te komen.
Gaarne krijg ik hierop een nadere
toelichting, want deze Nederlandse
houding afgelopen vrijdag in Athene
belooft niet veel goeds voor het
asielbeleid binnen de Unie.

Als gevolg van de onderlinge
afstemming van de standpunten
tussen de twaalf unielanden en het
specifieke inzicht en belang van een
van de lidstaten, is de standpunt–
bepaling in de kwestie Macedonië
sterk vertraagd. Is het waar dat
Griekenland het voort te zetten
overleg tussen Athene en Skopje
over de naam Macedonië, over de
vlag en over de vermeende
grondwettelijke bepalingen heeft
bevroren? Nog ernstiger is het geluid
dat Griekenland en Servië laten
horen over een opdeling van
Macedonie tussen Macedoniers en
Albanezen. Zou de Europese Unie nu
haar afstandelijke opstelling niet
moeten verlaten en met een aantal
lidstaten diplomatieke betrekkingen
moeten aangaan met dit land onder
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de naam Macedonië om tegenwicht
te bieden aan het geschetste
scenario van Belgrado en Athene?
Zou Nederland het initiatief kunnen
nemen? Dat zal ons door de Griekse
regering niet in dank worden
afgenomen. Wij mogen echter niet
passief blijven als steeds duidelijker
wordt dat Macedonië door Grieken–
land als een bilateraal of met Servië
te regelen probleem wordt gezien.

De machteloosheid van de CVSE is
opvallend als het over de Koerden
gaat. Ook onzes inziens verdient het
de voorkeur om de nationale
identiteit en autonomie van de
Koerden binnen het bestaande
Turkse staatsverband vorm te geven.
Daarom is het zo betreurenswaardig
dat er geen onderhandelingen
hebben plaatsgevonden nadat de
PKK in het voorjaar een staakt-het–
vuren afkondigde Voor een
CVSE-onderzoekscommissie die in
deze situatie de schendingen van de
mensenrechten zou kunnen
beoordelen en met voorstellen zou
kunnen komen die tot een dialoog
kunnen leiden, bleek tijdens de
recente CVSE–
implementatiebijeenkomst in
Warschau onvoldoende steun te
bestaan. Wie of wat is de oorzaak
van deze onwil? Niet alle staten
hoeven toch akkoord te gaan? Ziet
de minister dan helemaal geen
mogelijkheden om voor het
escalerende proces van moorden en
evacuaties van dorpen door Turken
en Koerden een politieke oplossing
te ontwikkelen en een dialoog tussen
de betreffende partijen tot stand te
brengen? Daar was de CVSE toch
voor?

De gewelddadige annexatie van
Tibet door China in de jaren vijftig
blijft een bron van spanning.
Sindsdien heeft een structurele
vernietiging van het Tibetaanse
cultuurgoed plaatsgevonden, niet in
de laatste plaats door een grote
immigratie van Chinezen naar Tibet.
Zou de Dalai Lama financieel
geholpen kunnen worden, zodat het
hem mogelijk wordt gemaakt
tegemoet te komen aan de sterk
toenemende behoefte vanuit
Oosteuropese en Afrikaanse landen
aan meer informatie omtrent de
kwestie Tibet? Daartoe ontbreekt het
de Tibetaanse regering in balling–
schap aan financiële middelen.

Voor de Nederlandse houding ten
opzichte van het schandaal van het
Sociaal ontwikkelingsfonds van de
Raad van Europa kan ik waardering

uitspreken. De minister heeft alles in
het werk gesteld om ons als leden
van de assemblée het rapport van
het interne audit-bureau te doen
toekomen. Hij heeft, toen de zaak in
de openbaarheid kwam, het initiatief
genomen via onze oud-collega
Gualthérie van Weezel, disciplinaire
maatregelen tegen de betreffende
functionarissen te nemen. De vraag
blijft wat er nu gebeurt met de
terugbetaling van leningen die door
een aantal landen niet zijn besteed
aan vluchtelingenprojecten. Welke
actie staat de minister daarbij voor
ogen? Hierbij is immers ook
Nederlands geld betrokken.

Samen met vertegenwoordigers
van de andere in de assemblée van
de Raad van Europa vertegenwoor–
digde partijen sprak ik mijn
ongerustheid uit over de toetreding
van Roemenië tot de Raad van
Europa. Daarbij is interessant dat
door Nederland tijdens de Europese
top in Wenen het initiatief is
genomen om te komen tot de
zogenaamde "landenexamens", die
overigens zouden moeten gelden
voor alle lidstaten van de Raad van
Europa. Ik heb daarover overigens
niets teruggevonden in de verklaring
van de top. Wij zijn geïnteresseerd in
de Nederlandse voorstellen voor
nadere uitwerking van het initiatief.
Wellicht kan daar nu meer over
worden gezegd.

De voorganger van deze minister
had geen behoefte aan landen–
rapportages over mensenrechten die
zouden kunnen worden uitgevoerd
door een onafhankelijk instituut,
zoals de Adviescommissie mensen–
rechten in 1987 voorstelde. Toen was
al sinds 1985 het overzicht van de
mensenrechtensituatie per land uit
de memorie van toelichting
verdwenen. Ik had gedacht dat deze
minister daarin verandering zou
brengen. Ik vraag hem derhalve of
en, zo ja, hoe hij zich voorstelt
verbeteringen aan te brengen in de
rapportage ten aanzien van het
mensenrechtenbeleid van afzonder–
lijke landen in de regio's die voor de
Nederlandse buitenlandse betrekkin–
gen in het bijzonder van belang zijn.

Voorzitter! Wij werden de laatste
maand geconfronteerd met twee
mislukkingen in het Haagse
lobbycircuit. Omdat wij zo onbegrij–
pelijk lang vasthielden aan de
Europese bank in Amsterdam, terwijl
wij al sinds begin 1992 wisten dat wij
deze instelling niet zouden krijgen,
hebben wij in oktober 1993 moeten

constateren dat niet nr. 2 van ons
verlanglijstje maar nr. 3, te weten
Europol, naar Nederland kwam. Wat
zit daar toch voor een strategie
achter? Zit er überhaupt een lijn in
onze activiteiten om voor ons land
belangrijke posten te verkrijgen?

Die vraag werd nog urgenter toen
wij het fiasco van de kandidatuur DG
FAO in de brief van de minister–
president konden lezen. Het kabinet
erkent geen enkele fout. Nergens
steekt het de hand in eigen boezem.
Misschien kun je van de betrokkenen
niet verwachten om een gedegen
onderzoek te verrichten. De
minister-president en minister Pronk
maken het er in ieder geval niet
beter op door achteraf ook nog te
verklaren dat zij wisten dat de kans
van Braks gering of nihil was. Wat
betekenen zulke opmerkingen in het
licht van een volgende kandidatuur?
Ik ben het eens met collega Weisglas
dat dit in tegenspraak is met de brief
die wij daarover ontvingen.
Misschien kan deze minister ons
daarover enige uitleg geven.

D

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Op één punt is het verkiezingspro–
gramma 1989-1993 van de Partij van
de Arbeid in hoge mate werkelijkheid
geworden: kernwapens zijn niet meer
een van de bepalende factoren in de
verhouding tussen Oost en West en
niemand hoeft meer te vrezen voor
een kernoorlog in het hart van
Europa. De Koude Oorlog, die
volgens velen al in 1917 begon, is nu
voorbij. De vraag is nu of wij de
21ste eeuw met vrede en ordening
zullen ingaan of dat wij zullen
terugvallen in het 19de-eeuwse
nationalisme, dat leidde tot de
wereldoorlogen van deze eeuw. Die
vraag houdt in feite iedereen bezig
en is niet te beantwoorden.

Het zal niet aan de Nederlandse
regering liggen, het zal misschien
ook niet aan ons liggen, maar de rol
van Nederland wordt niet groter in
een wereld in geschil. Wij zijn
namelijk toch het sterkst indien er
sprake is van een duidelijke
rolverdeling tussen internationale
instellingen waarin wij een zichtbare
rol kunnen vervullen. Het opkomend
nationalisme en de tendensen om
zich verder te isoleren, zich in
zichzelf te keren, storen zich echter
niet aan onze wensen naar geor–
dende besluiten. In het eerste jaar -
1990, het jaar van de Duitse eenheid
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- na de revolutie van 1989 leek het
nog anders te lopen. Het Handvest
van Parijs van de CVSE, afgesloten in
de herfst van 1990, was als het ware,
als je erop terugkijkt, het hoogtepunt
van de goede bedoelingen om in
samenwerking met de Verenigde
Staten en Canada tot een werkelijk
andere orde in geheel Europa te
komen. Maar dat grote plan voor
vrede en sociale vooruitgang blijkt
helaas niet bestand tegen nationa–
lisme, oorlog en conflict. Het
wegvallen van de dreigende
kernwapenoorlog heeft namelijk ook
in ons deel van de wereld een
onvoorstelbare middelpuntvliedende
kracht losgemaakt.

Voeg daarbij het einde van de
Sovjet-Unie in 1991. Zonder dat
einde van de Sovjet-Unie was het
niet gekomen tot de agressie van
Irak in Koeweit en de Golfoorlog. Die
heeft niet de grote rol voor de
Verenigde Naties als vredebewaarder
gebracht die velen ervan hoopten.
De nieuwe internationale orde is niet
per decreet van Bush gekomen. En
nu is Amerika, na het halve debacle
in Somalië, nauwelijks te bewegen
voor extra inzet in verband van de
Verenigde Naties. En Joegoslavië
blijft mensen nu meer bij dan
Maastricht, want in Joegoslavië
verloor Europa de geloofwaardigheid
om, als het moet ook zonder de
Verenigde Staten en zonder de
Sovjet-Unie, te kunnen en willen
optreden. Daar zijn we het hier
allemaal over eens, dacht ik. Het
blijft een doffe schande dat het in
Joegoslavië zover is gekomen, dat
Sarajevo, Tuzla en al die andere
steden belegerd en uitgehongerd
worden, in de eerste plaats op
instigatie van de leiders van een volk
van nog geen 10 miljoen inwoners,
waarmee we politiek aan tafel
moeten gaan zitten. De Europese
Gemeenschap, Nederland incluis,
heeft in de zomer van 1991 kostbare
fouten gemaakt. Zij dacht, de
eenheid van Joegoslavië te kunnen
bewaren. Toen dat niet lukte en
Joegoslavië door de oorlog
uiteengevallen was, wilde Europa de
afspraken van Londen van augustus
1992 niet nakomen. Natuurlijk, ook
de Amerikanen wilden dat niet, maar
wij hebben daarin gefaald. Natuurlijk,
zoals de collega's hier al gevraagd
hebben en zoals de minister van
Buitenlandse Zaken zich natuurlijk
ook allang heeft afgevraagd, is het
de vraag wat er zal gebeuren in de
praktijk met de besluiten die deze

week in Luxemburg zijn genomen.
Wat zal er eventueel gebeuren met
de besluiten van de vergadering in
Genève, volgende week maandag,
als ik het goed heb. Eventueel de
konvooien met humanitaire hulp met
militaire middelen beschermen. Ja,
want uiteindelijk is dat in alle ellende
wat het zwaarst telt. Kunnen we
daarmee die steden ontzetten? Gaat
het dan niet wat ver om daarvoor nu
al opschorting van de sancties tegen
Servië in het vooruitzicht te stellen?
Zou dat kunnen leiden tot een
grotere Amerikaanse bereidheid, die
nu bijna gelijk aan nul is, om iets
meer te doen?

Er zijn nieuwe plannen om
eventueel een safe area in te vullen
als een lokaal protectoraat, naar het
voorbeeld van het EG-protectoraat
dat is voorgesteld voor Mostar. ik
kan één ding zeggen: hoe gebrekkig
en hoe weinig principieel al die
dingen ook zijn, de mensen ter
plekke zitten er wel op te wachten.
Wij hebben onze politieke geloof–
waardigheid er in zekere zin allang
verloren en hoe houden we nu onze
humanitaire geloofwaardigheid nog
overeind? Dat is de vraag die de
minister van Buitenlandse Zaken
moet beantwoorden. Het plan dat nu
op tafel ligt zou meer kans van
slagen hebben als we die humani–
taire vragen in de eerste plaats
enigszins bevredigend wisten te
beantwoorden.

Een persoonlijk woord, voorzitter,
over de kunstenaar Haric Pacovic.
Veel collega's zijn daar, in Sarajevo,
bij geweest toen we daar veertien
dagen geleden waren. Het leek bijna
alsof hij ons een hart onder de riem
moest steken en moest uitleggen dat
wij wel genoeg deden. Of moesten
wij uitleggen, waarom wij niet
genoeg deden? Uiteindelijk lijdt hij
eraan en niet wij.

Europa heeft weinig invloed gehad
op de gebeurtenissen in Rusland. De
coup van 1991 heeft ons overvallen.
Het lag aan Jeltsin en de bevolking
van Moskou en niet aan het Westen,
dat de conservatieve coupplegers in
Moskou het onderspit dolven.
Daarmee kwam de Sovjet-Unie ten
einde. Het is nu wellicht een
vingerwijzing, dat het in de politiek
ten aanzien van Rusland niet alleen
gaat om het ondersteunen van een
figuur, Jeltsin, maar om de vraag
hoe wij een bescheiden democratie
en pluralistische ontwikkelingen in
dat land verder kunnen brengen.

Als je die hele revolutie bekijkt -
het is immers absoluut een revolutie
- is Maastricht daar niet het
antwoord op geworden. Met alle
respect voor het optreden van de
Nederlandse regering, die ervoor
heeft gezorgd dat Maastricht
uiteindelijk werd ondertekend onder
haar voorzitterschap, maar op zwarte
maandag was al gebleken dat een
duidelijke politieke richting binnen de
twaalf ontbrak. Daar moet het toch
naar toe: naar een algemeen gevoel
van richting en dat heeft in een tijd
van revolutie noch de interne markt,
noch de Europese Monetaire Unie
gebracht. Het heeft de burger te
weinig zekerheid gegeven, te weinig
richting om Oost-Europa erbij te
halen, om de werkloosheid te
bestrijden, om vreemdelingenhaat
tegen te gaan en om met migratie
om te gaan. In de tussentijd wordt
het fort Europa, waar wij ons allen in
woorden tegen verklaren, in daden
opgericht. De mensen worden daar
niet zekerder van.

Deze stand van zaken valt deze
regering absoluut niet in de eerste
plaats te verwijten. Maar als je het
proces van revolutie in Oost-Europa,
het proces van wanorde dat daaruit
is voortgekomen, vergelijkt met onze
eigen politieke ruimte, dan wordt een
en ander wel dringender. Wanneer
wordt in het doorgaande circus van
vergaderingen, conferenties en
gepolijste slotverklaringen de politiek
naar buiten gebracht? Wanneer
worden in die eindeloze brij
verklaringen hoofd– en bijzaken van
elkaar gescheiden? Vanmiddag
hebben wij met de staatssecretaris
en de minister van Justitie gespro–
ken over het Reglement van orde
voor de derde pijler van Maastricht,
de justitie/BiZa-pijler. Wat betreft de
openbaarheid is het daar een zootje.
Waarom? Omdat op dit moment
door veel lidstaten wordt gewerkt
aan een systeem, waarbij het het
nationale parlement onmogelijk
wordt gemaakt om enige werkelijk
parlementaire controle uit te
oefenen. Wie trekt er dan aan de
noodrem? Wie zegt dan tegen
goedbedoelende ambtenaren, dat zij
met hun stukken naar buiten moeten
komen? Het zijn kilo's! Vanmiddag
zijn ze weer aangeleverd, alleen in
het Frans. Dat moet je dan maar
spreken! Wie gaat daar ordening in
aanbrengen?

Gelukkig poogt staatssecretaris
Dankert dat te doen door via NRC
Handelsblad duidelijk te maken, dat
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Nederland het zo niet wil, dat
Nederland niet van zins is om in te
stemmen met een regeling, waarbij
met betrekking tot de pijlers
Buitenlandse Zaken en Justitie de rol
van dit parlement, de rol die in de
Goedkeuringswet aan dit parlement
en de collega's van de Eerste Kamer
is toebedeeld, in feite is uitgespeeld.
Het gaat dan niet om ons. Het gaat
niet om een eenvoudige strijd met
ambtenaren om op de hoogte te
worden gesteld. Neen, het gaat er
dan om, iets te redden van de
democratisering in Europa. Dat
spreekt ons allemaal aan, maar wij
moeten ook een land als Frankrijk
aanspieken. In Frankrijk worden met
groot aplomb de revolutie van 1789
en de Verklaring van de rechten van
de mens erbij gehaald, maar
tegelijkertijd worden zaken georgani–
seerd, onder verantwoordelijkheid
van dezelfde Franse regering, die
parlementaire controle in feite
onmogelijk maken. Ik hoor graag wat
de regering van plan is om daaraan
te doen. Na zo'n gloedvol betoog om
22.45 uur zal het u niet verbazen,
voorzitter, dat wij hierover eventueel
een motie willen indienen. Ook de
heer Weisglas heeft het daar al over
gehad.

Toch moeten wij doorgaan op
basis van Maastricht. Daarvoor is
geen alternatief. Doe je dat niet, dan
geven wij gelijk aan de Beierse
premier Steiber en misschien aan
coilega Bolkestein, die soms in feite
terug willen naar de nationale staat,
terug naar de illusie van de nationale
onafhankelijke staat, die de zorgen
en angsten van de burgers beter te
lijf zou kunnen gaan. Wij blijven
ervan overtuigd, dat dit niet de weg
is en dat al het gepraat over het
dichter naar de burger brengen van
de beslissing vaak een schaamlap is
om niets te beslissen. Dat is
overigens iets anders dan het
benadrukken van een Nederlandse
idsntiteit binnen Europa. Daar is
niets mis mee: Een culturele
revolutie binnen de Europese
instellingen. De gevolgen van de
huidige impasse zijn evident: ten
aanzien van migratie, ten aanzien
van Oost-Europa, ten aanzien van de
democratie. Waarschijnlijk kun je
daaruit de conclusie trekken, dat de
liberale filosofie die het project van
de interne markt in Europa kenmerkt,
niet voldoende is om ordening en
vooruitgang te brengen, niet
voldoende om een antwoord op de
revolutie van 1989 te geven, want de

idee van een terugtredende overheid
verdraagt zich volgens ons niet met
de eisen die nu aan Europa worden
gesteld. De vrije markt blijkt niet in
staat om werkloosheid te keren en
heeft geen antwoord op irrationeel
nationalisme. Daarom ben en blijf ik
ervan overtuigd, dat de sociaal–
democratie ook in Europa een
toekomst heeft om evenwicht aan te
brengen tussen markt en Gemeen–
schap. En dat, voorzitter, bewijzen de
laatste verkiezingsuitslagen en de
opiniepeilingen in Engeland,
Duitsland, Zweden, Italië - en dan
heb ik het over onze nieuwe
partijvrienden daar– en Polen. En
ook in Nederland, voorzitter, zult u
nog wat beleven op 3 mei a.s. U kunt
mij daaraan houden.

Te vaak wordt het ontbreken van
een duidelijke politiek, bijvoorbeeld
ten aanzien van Oost-Europa en
Joegoslavië, gemaskeerd door een
vlucht naar voren in de vorm van
allerlei grootse institutionele
plannen, liefst in een nieuwe
institutie en liefst met nieuwe
voorletters, zonder veel vlees aan het
bot. In Kopenhagen spraken wij over
de Europese politieke ruimte. Toen
kwam het stabiliteitspact-Balladur,
voorafgaand door de confederatie
van Mitterrand, gelardeerd met de
topconferentie van Europa, de
versterking van de CVSE, het
partnership for peace, naast de
Noordatlantische samenwerkings–
raad en ga zo maar door. Maar
ondertussen zijn wij het niet eens
over de wijze waarop Oost-Europa zo
goed mogelijk geïntegreerd kan
worden.

In de integratie van Oost-Europa
moet absoluut een verschil gemaakt
worden tussen landen zoals Polen,
Tsjechoslowakije en Hongarije aan
de ene kant en Rusland aan de
andere kant. Voor landen zoals Polen
etc. moeten wij in Europa verder de
markten openen en meehelpen om
de overgangsfase naar volledige
integratie in de Europese Unie te
ordenen en te reguleren. Dat zou
betekenen, in navolging van het
NAFTA-akkoord, ook een soort
centraal Europees vrij–
handelsakkoord, veel verder dan de
EG nu wil voorstellen.

Voorzitter! Ik zei al dat de steun
van het Westen aan Rusland onder
het beslag van verdere democratise–
ring moet blijven. In onze maat–
schappij is helaas de discussie over
migratie en asielzoekers fiks
opgelaaid en in Europa weigert men

tot werkelijke verdelings–
mechanismen te komen. De
noodkreet van mevrouw Ogata dat
Europa zijn deel aan de opvang niet
meer wil leveren, wordt niet effectief
beantwoord. Wij verscherpen de
regels, maar wij delen niet de lasten.
Ook daarover moet de komende
Europese Raad gaan. Evenals collega
Eisma heeft het mij bevreemd dat
staatssecretaris Kosto in Athene niet
akkoord ging met een Duits voorstel
om vluchtelingen uit Bosnië over
geheel Europa te verdelen. Zonder
een verdelingsplan komen wij er
niet. De uitbreiding van de Europese
Unie met de zogenaamde EFTA–
landen Oostenrijk, Zweden, Finland
en eventueel Noorwegen, is
gewenst. Het evenwicht tussen
Noord en Zuid in Europa wordt er
door hersteld. Het aantal netto
betalers in de Gemeenschap neemt
toe, maar vermeden moet worden
dat verbreding in feite zou betekenen
dat de democratie binnen het Europa
van de twaalf verder gesloopt wordt.
Een aantal institutionele punten moet
geregeld worden voordat de
intergouvernementele conferentie
van 1996 begint. Mede op vragen
van fractiegenoot en voorzitter van
de vaste Commissie voor EG-zaken
Jurgens zou ik willen zeggen: het
Nederlandse parlement neme een
initiatief om met de parlementen van
de toetredende landen een grondig
publiek debat over democratisering
van de Unie te hebben.

De strijd tussen Atlantici en
Europeanen is gestreden. Om met
minister Kooijmans te spreken:
"Onze eerste opdracht ligt op het
Europese vlak". Het spagaat van Van
den Broek is verleden tijd. 48 jaar na
afloop van de Tweede Wereldoorlog
is de Amerikaanse boodschap aan
Europa: jullie moeten het in de
eerste plaats zelf uitzoeken. Dat is
even wennen. Dat geef ik toe. Maar
van onze kant - ik bedoel de
PvdA-fractie - hebben wij vaak
gevraagd om een onafhankelijke
Europese rol. In tegenstelling tot
collega Weisglas was ik althans niet
geschokt door ons laatste bezoek aan
de Verenigde Staten. Het is beter om
de mogelijkheden die de nieuwe
positie van Amerika ook inhoudt te
gebruiken dan te lamenteren over
een tijd die niet meer terugkomt. De
VS zijn namelijk niet meer de
klassieke wereldmacht en de enige
bondgenoot voor Europa. Vroeger
heb ik met minister Van den Broek
vaak gesproken over de noodzaak

Tweede Kamer Buitenlandse Zaken
24 november 1993
TK29 29-2195



Van Traa

van een meer continentale politiek
voor Nederland. Nu er nauwelijks
een alternatief is, zou ik willen
zeggen: weg van de periferie, naar
het hart van Europa. Het verschil met
vroeger is dat in zekere zin de
Amerikanen ons dat in dank zullen
afnemen.

De speciale relatie tussen
Engeland en de Verenigde Staten is,
lijkt mij, nu nog te vinden in het
British Museum. Wel geeft het te
denken dat de leidende politici
vooral op het punt van buitenlandse
zaken in de Verenigde Staten zoveel
aandacht aan de verhouding met
Rusland geven en zo weinig aan de
verhouding met West-Europa en met
Duitsland. Ons gaat het erom een zo
inventief mogelijk arrangement met
de VS te ontwerpen binnen de
NAVO, en samen met Frankrijk
binnen Europa. Ik kom daar bij de
NAVO-begroting op terug.

Om wille van de tijd laat ik weg
wat ik wilde zeggen over de GATT.
De GATT moet er natuurlijk komen.

De voorzitter: U heeft nu ongeveer
25 minuten gesproken.

De heer Van Traa (PvdA): Ontwikke–
lingssamenwerking, veiligheid en
mensenrechten gaan samen. In die
zin steunen wij ook bij deze
begroting de aanpak van minister
Pronk in zijn nieuwe nota. Misschien
moeten wij nog een ander woord
vinden voor "ontschotting". Ik vind
het jammer dat de CDA–
regeringsfractie constant erop
hamert dat er een staatssecretaris
voor Ontwikkelingssamenwerking
moet komen. Alsof dat het aller–
belangrijkste zou zijn. Ik wil graag
dat er een minister blijft, of die nu
Pronk heet of De Hoop Scheffer of
Van Leijenhorst of Deetman of
mevrouw Bijleveld. Ik vind dat
Nederland op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking een
minister nodig heeft. Minister Pronk
is een uitgesproken bewindsman, die
een nota uitbrengt van het hele
kabinet. Volgend jaar is er misschien
een andere bewindsman. Misschien
wel minister Bukman. Die is minder
uitgesproken, maar wel een minister.
Zo moet dat ook blijven.

De heer De Hoop Scheffar (CDA):
Ter vermijding van misverstanden
merk ik op dat bij de behandeling
van de begroting van Ontwikkelings–
samenwerking door mijn collega De
Jong zeer uitgebreid is ingegaan op

die nota. Ik heb die nota ook in
positieve zin genoemd en ik heb het
woord "ontschotting" vervangen
door "beleidsintegratie". Wij trekken
daar ook bepaalde consequenties uit
voor de organisatorische samenstel–
ling en de verantwoordelijkheids–
verdeling. Dat heeft inderdaad niets
met namen en personen te maken.
Wij slaan echter geen deuren dicht
en dat doet de heer Van Traa wel.
Daarom ben ik hierop ingegaan.

De heer Van Traa (PvdA): Heb ik met
een deur geslagen?

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat deed mevrouw Verspaget, maar
zolang het tegendeel niet blijkt, neem
ik aan dat zij dat mede namens de
heer Van Traa heeft gedaan.

De heer Van Traa (PvdA): Wij slaan
niet met deuren. Wij komen terug en
wij brengen de minister terug, maar
zonder met deuren te slaan.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Prima, mijnheer Van Traa.

De heer Weisglas (WD): Ik wil niet
de discussie over al of niet een
staatssecretaris heropenen.

De heer Van Traa (PvdA): Van u zou
ik niets anders verwachten.

De heer Weisglas (VVD): Ik wil wel
een vraag stellen aan de heer Van
Traa, buitenlandwoordvoerder van
dit machtig PvdA-bolwerk in dit
parlement. Het is toch niet goed dat
er, zoals nu, een minister voor
Ontwikkelingssamenwerking is die
zich op allerlei manieren inhoudelijk
bemoeit met onderwerpen die
buitenlandspolitiek van aard zijn. Ik
noem als voorbeeld Zuid-Afrika.

De heer Van Traa (PvdA): Ik zie
tussen deze minister van Buiten–
landse Zaken en deze minister voor
Ontwikkelingssamenwerking juist
een zeer vruchtbare samenwerking.
Zij vullen elkaar waar mogelijk aan
en zij doen dat uitstekend. Zij doen
dat in Suriname, zij doen dat in
Zuid-Afrika en als het aan mij ligt,
doen zij dat nog jarenlang.

Voorzitter! Er is geen alternatief
voor de vredebewarende rol van de
VN. Uit de drama's in Somalië en
Joegoslavië mag niet de conclusie
worden getrokken dat de VN zich
maar moeten beperken. Zonder VN
is er geen enkel wereldwijd instituut

dat gelegitimeerd ordening kan
brengen.

Wat Zuid-Afrika betreft wil ik
vragen aan de regering - ook na de
brief en het bezoek van de minister
van Buitenlandse Zaken - of wij nu
snel kunnen komen tot een
ondersteuning van het
democratiseringsproces en van de
verkiezingsprocessen in Zuid-Afrika
door niet alleen het ANC te steunen,
maar ook andere democratische
groeperingen die geweld afzweren
en de nieuwe regels van het spel
accepteren.

Wat de mensenrechten betreft, zou
ik willen vragen of de minister wil
overwegen te komen tot een
beleidsrapportage, dus geen
landenrapportage, waaruit wij
bijvoorbeeld na de conferentie van
Wenen kunnen zien op welke
specifieke punten Nederland actief is
en welke keuzes in het
mensenrechtenbeleid gemaakt zijn,
ookten aanzien van andere
beleidsterreinen. Het speelveld voor
het Nederlandse beleid is kleiner
geworden, een en ander verloopt
moeizamer. Uit mijn eerdere pleidooi
voor de Europese rol volgt - ik volg
hierin collega De Hoop Scheffer–
een sterkere band met in de eerste
plaats Duitsland en in de tweede
plaats Frankrijk. Latente anti-Duitse
gevoelens mogen deze keuze niet
keren. Natuurlijk speelt Duitsland
nog niet altijd de politieke rol die wij
ervan verwachten, bijvoorbeeld bij
vredesoperaties van de Verenigde
Naties. Maar wanneer wij bijvoor–
beeld kijken naar het voorstel dat
Duitsland heeft gedaan om in
CVSE-verband iets te doen aan het
grote conflict in Turkije, dan zouden
wij dit moeten steunen. De brief van
de minister over dit onderwerp gaat
hier verder helaas niet op in.

Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
vragen over de Raad van Europa en
Roemenië. Waarom moest Roemenië
lid worden?

Voorzitter! Verder wil ik de vraag
stellen of het mogelijk wordt dat
Nederlandse politieke partijen in het
kader van de Oost-Europafaciliteit
ook steun geven aan democratische
ontwikkelingen in voormalig
Joegoslavië en Rusland. Ik hoop dat
de minister hierover uitsluitsel kan
geven. Anders overwegen wij een
motie in te dienen op dit punt.

Voorzitter! Onze Hoge commissa–
ris voor de minderheden, Max van
der Stoel, die in stilte zoveel doet
aan het voorkomen van conflicten.
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moet meer armslag krijgen. Wij
hadden hier een amendement over
voorbereid, maar wij hebben dit
echter niet ingediend omdat er
tekenen zijn dat vanuit de CVSE extra
financiering voor het werk van der
Stoel te verwachten is. Is dit zo?

Voorzitter! Tot slot. Aan deze
regering heeft het dus wat dit
onderdeel van het beleid betreft, niet
gelegen. Ik zeg dit namens de
kleinste regeringsfractie. Staatssecre–
taris Piet Dankert heeft gestaag aan
een Europees ideaal gewerkt. Hij had
soms meer op zijn strepen kunnen
staan, maar was dit altijd makkelijk
met Hans van den Broek als
minister? Hij heeft in ieder geval
altijd die inzet getoond. Aan hem is
het niet te wijten dat Maastricht niet
geworden is wat wij wilden. Gelukkig
blijft hij voor de politiek behouden.

Minister Peter Kooijmans kwam,
zag en nam in. Ik zou bijna willen
zeggen, maar ik huiver sterk om het
te doen: de Max Van der Stoel van
het CDA. Laat ik het gelijk weer
inslikken, want als ik het te hard zeg,
verminder ik misschien de kansen
dat hij als minister van Buitenlandse
Zaken zal terugkeren en dat zouden
wij zeker niet op ons geweten willen
hebben.

D

De heer Van Ojik (Groen Links):
Voorzitter! Het is een verademing om
hier vandaag een begroting te
bespreken met een minister voor wie
de mensenrechten in het buitenlands
beleid een zo centrale plaats
innemen. De naam van Max van der
Stoel is al een paar keer gevallen.
Naar deze laatste is, zoals u weet,
ooit nog een plein genoemd uit
waardering voor zijn bijdrage aan de
val van de dictatuur in Griekenland.
Ik wens deze minister graag de
ambitie toe het net zover te brengen
als zijn voorganger Van der Stoel.

Gezien de negatieve verwachtin–
gen vooraf, mag de
VN-mensenrechtenconferentie in
Wenen als een betrekkelijk succes
worden beschouwd. De universaliteit
van mensenrechten is door de
wereldgemeenschap herbevestigd.
Wij zijn echter bezorgd over de
zuinige manier waarop erkend wordt
dat respect voor mensenrechten de
zorg van de internationale gemeen–
schap behoort te zijn. Op de
APEC-conferentie in Seattle werd de
Amerikaanse president nog eens
duidelijk te verstaan gegeven, dat de

Volksrepubliek China niet het recht
van anderen erkent om zich te
bemoeien met wat de republiek als
interne aangelegenheden beschouwt.
Wij weten uit eigen ervaring, denk
aan Indonesië, dat deze opvatting
elders in Azië veel aanhang heeft.

De afspraken van Wenen komen
zo in de lucht te hangen. Rond de
aanstelling van een Hoge commissa–
ris voor de mensenrechten schijnt in
de algemene vergadering van de
Verenigde Naties overigens een
procedurele patstelling te bestaan.
Ziet de minister nog kans om met
zijn collega's van de Unie iets te
ondernemen, opdat snel een
dergelijke functionaris met vol–
doende bevoegdheden kan worden
benoemd?

Nu iedereen het over de global
shift heeft en de westerse machtheb–
bers er alles aan doen om in Azië in
het gevlei te komen - daar is immers
geld te verdienen - dreigt de kwestie
van de mensenrechten op het
tweede plan te komen. De Neder–
landse bewindslieden lopen de deur
in Jakarta inmiddels plat. Hoe maken
zij eigenlijk melding van onze
bezorgdheid over de voortdurende
politieke onvrijheid daar? Klopt mijn
indruk dat wij zo zijn geschrokken
van het stopzetten van de hulp door
Indonesië dat wij sindsdien vooral
bezig zijn met de schade te
beperken? De memorie van
toelichting zwijgt merkwaardig
genoeg volledig over de mensen–
rechten in Indonesië.

Hoe moeten wij in dit verband
aankijken tegen het bezoek deze
week van de chef defensiestaf aan
dit land? In mijn ogen kan een
dergelijk bezoek slechts één legitiem
doel dienen: de overdracht van
respect voor elementaire rechtsre–
gels rond de mensenrechten.

De nasleep van het bloedbad in
Dili is beschamend. Er is geen lijst
van doden gepubliceerd. De
lichamen van de slachtoffers zijn nog
niet aan de families teruggegeven. Er
is over een aantal vermisten nog
steeds geen opheldering. Deelne–
mers aan de fatale demonstratie
worden nog steeds door de politie
gezocht en achtervolgd.

Is Nederland bereid om zich onder
leiding van de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties actiever in
te zetten om aan de illegale bezetting
van Oost-Tlmor een einde te maken?
De laatste vraag in dit verband is of
de minister bij zijn voorgenomen

bezoek aan Indonesië wel of niet met
Poncke Princen gaat praten.

Dodelijk voor de geloofwaardig–
heid van ons mensenrechtenbeleid is
de schijn van willekeur en selectieve
verontwaardiging. Met meerdere
landen wordt volgend jaar de
ontwikkelingsrelatie beëindigd,
omdat die landen notoire schenders
van de mensenrechten zijn. Dat valt
te billijken, maar wat doen wij als de
handelsrelaties op het spel komen te
staan? Soms lijkt het erop dat niet
zozeer het respect voor andere
culturen, maar meer het respect voor
onze eigen portemonnee of de angst
voor verlies aan invloed de
selectiviteit van het mensenrechten–
beleid bepalen.

Ik vraag in dit verband nog eens
aandacht voor de mensenrechten in
Iran. Er zijn inmiddels zo'n 58 Iraanse
ballingen door aanslagen om het
leven gekomen. Onlangs deed
Salman Rushdie, op bezoek in
Nederland, een soort laatste beroep
op de solidariteit van de internatio–
nale gemeenschap. Wordt het niet
eens tijd voor sancties of in elk geval
een daadkrachtig geluid van de Unie
richting Iran?

Wat Turkije betreft sluit ik mij
graag aan bij vragen die daarover
door collega's voor mij aan de
minister zijn gesteld.

In de Verenigde Staten was de
betekenis van de global shift al
eerder doorgedrongen. Daar verzet
men nu de bakens. Het altijd zo
Atlantische Nederland wentelt zich,
nu de overzeese minnaar een ander
heeft, met overgave in liefdesver–
driet.

Ik moet bekennen dat wij de
reacties van de collega's na hun
recente bezoek aan de Verenigde
Staten nogal vermakelijk vonden.
Koele houding VS schokt kamerle–
den, zo kopte de Volkskrant. Erg
jammer en zeer schadelijk, noemde
collega Van Houwelingen de
veranderende Amerikaanse houding.
Reisgenoot Weisglas bleek de
Amerikaanse hoofdstad diep
teleurgesteld te hebben verlaten. De
Hoop Scheffer en Van Traa conclu–
deerden dat wij ons maar snel meer
op Duitsland moesten gaan richten.

Waar heb ik dat toch meer
gehoord? Kon het echt nieuws zijn
dat de VS liever wat afstand namen
van het in hun ogen zo slome
Europa? Het was toch ook bij ons
wel doorgedrongen dat de dynamiek
van de wereld niet meer rond de
Atlantische Oceaan, maar rond de
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Pacific vorm krijgt? Het is toch niet
zo gek dat de Amerikanen daar hun
conclusies uit trekken?

In de spagaat waarin de vorige
minister Van den Broek ons
manoeuvreerde, dreigt Nederland
zijn evenwicht te verliezen. Als een
haas zoeken wij bij onze oosterburen
naar een nieuwe geliefde. Als hij
maar groot en sterk is. Groen Links
heeft overigens niets tegen
Duitsland. Dat land is zowel in onze
bilaterale betrekkingen als voor de
versterking van de Europese Unie en
het samenspel tussen die Unie en de
landen in Oost-Europa en het GOS
van cruciaal belang.

Maar daarnaast moet een
middelgroot land als Nederland ook
in staat worden geacht om binnen
Europa een zelfstandige positie in te
nemen. Daarbij doel ik niet op een
terugkeer naar de nationale staat,
collega Van Traa. Het primaat voor
internationale en ook voor Europese
samenwerking staat bij mij en bij
mijn fractie voorop. Ik wil pleiten
voor een meer zelfstandige rol voor
Nederland binnen die internationale
samenwerking. Dat geeft zelfvertrou–
wen. Dan staan wij ook sterk
tegenover een eventueel directorium
van de grote landen, waarvoor de
minister-president onlangs in deze
Kamer waarschuwde.

De heer Van Traa (PvdA): Wat moet
ik mij daar nu bij voorstellen? Ik vind
het prachtig dat de heer Van Ojik
beeldspraak gebruikt. Hij spreekt
over "liefdespartners" en "het in de
armen vallen". Vroeger zei de CPN
zoiets als: koop Nederlandse waar,
dan helpt u de Nederlandse
arbeiders.

De heer Van Ojik (Groen Links): Was
dat de CPN?

De heer Van Traa (PvdA): Ja, die
heeft dat soort dingen ook gezegd. Ik
wil dat wel nagaan.

De heer Van Ojik (Groen Links): Ik
ken de leus wel, maar ik heb die
nooit aan de CPN toegeschreven.

De heer Van Traa (PvdA): Wat moet
ik mij daar nu bij voorstellen? Het is
zoiets als: het gebeurt in Azië en
Groen Links zegt dat het terug moet
naar Nederland.

Oe heer Van Ojik (Groen Links): Ik
probeer te reageren op de door de
heer Van Traa en zijn collega's

bepleite strategie van nauwere
samenwerking met Duitsland. Zij
deden dat na een bezoek aan de
Verenigde Staten, maar ook al
eerder, bijvoorbeeld tijdens de
discussie over de begroting van
vorig jaar. Mijn redenering is: ik heb
niets tegen een nauwere samenwer–
king met Duitsland; ik zou echter, nu
de Atlantische bondgenoot ons
eigenlijk afwijst, graag zien dat
Nederland zich niet onmiddellijk in
de armen stort van een andere
bondgenoot, die dan toevallig op het
Europese continent zit.

Ik bepleit in dat verband het
primaat van de internationale en de
Europese samenwerking. Dat heeft
dus niets te maken met die terugkeer
naar de nationale staat. Daarover
sprak de heer Van Traa even in
verband met uitlatingen van de heer
Bolkestein. Het heeft echter wel te
maken met de zelfstandige rol die
Nederland binnen die internationale
samenwerking vervult. Nederland
moet dus niet automatisch zeggen:
Ouitsland is voor ons het belangrijk–
ste, dan komt Frankrijk, enzovoorts.
Ik geloof dat ik de heer Van Traa dat
zojuist heb horen zeggen. Ik heb er
geen behoefte aan om zo'n rangorde
bij de begrotingsbehandeling vast te
leggen.

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
De heer Van Ojik heeft het over een
zelfstandige rol, maar geeft daar
verder geen enkele invulling aan. Hij
zegt dus niet hoe hij de dingen die
hij belangrijk vindt, in Europa zo
efïectief mogelijk voor elkaar zou
kunnen knjgen. Dat is het enige wat
ik hier heb trachten te betogen met
een pleidooi, omdat onze belangen
in de toekomst voor een groot deel
met die van Duitsland zullen
overeenkomen. Of wij dat nu leuk
vinden of niet, dat zal de situatie zijn.
En belang is iets anders dan liefde.

De heer Van OjikiGroen Links):
Natuurlijk is belang iets anders dan
liefde. Er zijn allerlei voorbeelden. De
heer Van Traa heeft zelf uitgebreid
gesproken over het beleid ten
aanzien van het voormalige
Joegoslavië. Je kunt op een gegeven
moment heel goed verdedigen dat
Nederland zelfstandig opereert. Dat
is ook gebeurd. De VN-ambassadeur
van Bosnië heeft Nederland daar
gisteren of eergisteren nog voor
geprezen. Hij heeft gezegd: het is
goed dat Nederland op een aantal
punten daarvoor zijn nek heeft

uitgestoken. Zo zijn er veel meer
voorbeelden.

Ik hoor heel vaak het geluid: het
kan niet, want andere landen moeten
eerst meedoen. Naar aanleiding van
zo'n geluid probeer ik een beetje een
tegengeluid te geven. Dat is de
bedoeling van die opmerking. Je
kunt per gelegenheid bondgenoten
zoeken. Dat heeft met het kopen van
Nederlandse waar en een rol van een
voormalige CPN niets maar dan ook
helemaal niets te maken.

Ik wil over het voormalige
Joegoslavie uiterst kort zijn. Wij
hebben daar vorige week en bij vele
andere gelegenheden over gespro–
ken. Ik sluit mij graag aan bij de
vragen die collega's daar al over
hebben gesteld. Het Internationale
tribunaal inzake oorlogsmisdaden
kampt nu al met een geldprobleem.
Uit de Unie hebben alleen Nederland
en Denemarken tot nu toe een
bijdrage geleverd. Wil Nederiand als
noodmaatregel in elk geval
overwegen om het tribunaal ook na
de eerste zes maanden gratis te
huisvesten?

Europa blijft voor de gewone
burger ondoordringbaar. De
Europese verkiezingen staan voor de
deur en meer dan ooit zijn maatrege–
len nodig die de kloof dichten tussen
burger en Brussel. Nederland moet
zich blijvend inzetten voor de
openbaarheid van bestuur. Verdere
geheimhouding is ontoelaatbaar. Tot
hoe ver gaat het verzet van de
regering tegen - zoals uit krantebe–
richten zou worden mogen opge–
maakt - voorgenomen maatregelen
om alleen interne stukken geheim te
laten zijn en in ons geval de Tweede
Kamer dus niet meer de gelegenheid
te geven om daarover te spreken? Ik
begrijp dat Nederland daarin tot nu
toe alleen staat. Ik sluit mij aan bij
wat collega Weisglas daarover
eerder heeft gezegd.

Ik sluit mij ook graag aan bij wat
collega's voor mij hebben gezegd
over de noodzaak van transparantie
in het beleid betreffende het
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid en het justitie–
beleid. Ik wacht graag af wat de
minister en de staatssecretaris op dit
terrein gaan antwoorden.

Nog een keer de global shift. Wat
betekent die eigenlijk voor Afrika?
Afrika dreigt volledig van de
wereldkaart te worden weggevaagd.
Het profiteert niet van de liberalise–
ring van de wereldhandel, het wordt
niet beloond voor democratisering
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en het wacht nog tevergeefs op de
beloofde extra hulp. In Afrika worden
sluimerende conflicten zo lang op
hun beloop gelaten dat zij voorspel–
baar uitmonden in vrijwel onbe–
heersbare tragedies. Wij vragen deze
minister, in het kader van de door
zijn collega op de apenrots zo vurig
bepleite ontschotting van beleid, om
te breken met de traditie van zijn
departement om Afrika te negeren
als iets dat voor de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking is. Zijn
voorganger had voor dit continent,
zo leek ons toen, weinig interesse.
Met uitzondering natuurlijk van
Zuid-Afrika. Daarvan herinner ik mij
nog al te goed het wat pijnlijke
geschuifel in de sneeuw van Davos.
Los van het Zuid-Afrika, wordt het
dunkt mij de hoogste tijd voor een
activistische buitenlandse politiek
voor dit vergeten continent. Daarmee
kunnen toekomstige nieuwe
tragedies voorkomen worden. Graag
hoor ik van de minister wat hij op dit
terrein van plan is.

Ik sluit af. Deze minister beschikt
over het politieke krediet en over de
juiste instelling om het buitenlands
beleid op beslissende punten een
nieuwe draai te geven. Als het CDA
volgend jaar weer meeregeert - van
mijn fractie hoeft dat overigens niet
zo nodig - dan hopen wij dat
minister Kooijmans tenminste weer
van de partij is, al is het maar omdat
veel van de hoge verwachtingen die
wij van hem hebben, nog moeten
worden waargemaakt.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De huidige
situatie in Europa stemt ons somber.
De crisis in de Balkan is nog steeds
niet onder controle. In Oost-Europa
en het GOS zien wij dat een
veranderingsproces niet per definitie
synoniem is met een hervormings–
proces en tegelijkertijd taant in de
Verenigde Staten de belangstelling
voor Europa.

Als er één ding hard nodig is, dan
is het wel om binnen de ons ter
beschikking staande integrerende
structuren, zoals de EG, de NAVO, de
CVSE en de Raad van Europa, de
klokken gelijk te zetten en een
gemeenschappelijke koers uit te
zetten om de uitdagingen van
vandaag en de komende tijd het
hoofd te bieden. Tegelijkertijd
moeten wij waken voor een al te
groot optimisme. Moeten wij

eigenlijk niet tot de conclusie komen
dat de grote ontnuchtering die alom
heerst over het gebrek aan succes op
het gebied van de internationale
crisisbeheersing, vooral te wijten is
aan een veel te optimistische
inschatting van de effectiviteit van
met name de VN en de EG, en in
mindere mate van de NAVO en de
CVSE?

Voorzitter! Ik pleit niet voor een
passief en berustend buitenlands
beleid. Integendeel, nieuwe
initiatieven zijn steeds nodig, onder
de bede of God Die regeert een en
ander, ondanks menselijke tekorten,
wil zegenen. Laten wij echter wel
oog houden voor de harde werkelijk–
heid dat wij - hoe pijnlijk dat ook is -
internationaal nog lang niet zover
zijn dat wij ingrijpend menselijk
lijden, in een omvang en intensiteit
zoals wij dagelijks zien in het
voormalige Joegoslavië, snel en
effectief kunnen beëindigen.

De regering erkent dat Ameri–
kaanse steun, zowel politiek als
militair, onmisbaar blijft bij het
beheersen van crises in Oost-Europa
en de Balkan. Hoe kan die steun
echter behouden blijven als de
Europese partners er niet in slagen
om één lijn te trekken? Is de
Europese Unie werkelijk geïnteres–
seerd in een hechte politieke relatie
met Washington? Laten wij hopen
dat de problemen op handelspolitiek
terrein de verhoudingen niet verder
zullen belasten.

Voorzitter! Hoewel wij een
eenzijdige oriëntatie van ons
buitenlands beleid op Europa
afwijzen, kan ook mijn fractie niet
heen om de noodzaak van een
betere afstemming van het buiten–
lands en veiligheidsbeleid in
Europees verband. Het gemeen–
schappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid heeft intussen
bepaald geen vliegende start
gemaakt. Dat is mede debet aan de
opstelling van Frankrijk, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk, die niet
bereid zijn om een grotere internatio–
nale verantwoordelijkheid op zich te
nemen. Hoe kan voorkomen worden
dat West-Europa straks een zware
prijs moet betalen voor zijn politieke
verdeeldheid ten opzichte van het
conflict in Joegoslavië, nu een
periode van selectief Amerikaans
leiderschap is aangebroken? Komt
het moment niet snel naderbij dat
wij gedwongen zullen worden te
kiezen voor óf militaire interventie öf
een staken van de humanitaire hulp?

Ook de ontwikkelingen in
Oost-Europa geven reden tot zorg.
Terecht wordt door de regering de
mogelijkheid opengehouden van een
toeneming van het Nederlandse
hulpbudget voor Midden– en
Oost-Europa, maar steeds moeten
wij kritisch bezien waar men het
meest mee gebaat is. Het gaat niet
altijd om meer geld, maar ook om
toegang tot markten en toegang tot
internationale samenwerkingsverban–
den. Onze inspanning moet vooral
gericht zijn op preventie, op het
voorkomen van een balkanisering
van Oost-Europa en het GOS. Wij
kunnen kiezen tussen de wortel en
de stok. In het geval van Joegoslavië
heeft de stok in ieder geval niet
geholpen. Moeten wij niet veel meer
proberen om Oost-Europa en het
GOS ten minste het gevoel te geven
dat men werkelijk iets substantieels
verliest als men kiest voor de weg
van het conflict? Natuurlijk moet dan
wel iets substantieels worden
geboden. Ik denk onder meer aan
een duidelijker perspectief op
toetreding tot de Europese Unie voor
de daarvoor in aanmerking komende
landen. Ik denk ook aan een meer
offensieve uitbreiding en verdieping
van de samenwerkingsverbanden op
economisch en veiligheidspolitiek
terrein. Ziet de regering daartoe
mogelijkheden?

De betrokkenheid van nationale
parlementen bij de besluitvorming in
de Europese Commissie en de
ministerraden van de Europese Unie
wordt bedreigd door nieuwe,
restrictievere regels voor de
Europese openbaarheid van bestuur.
Kan de minister respectievelijk de
staatssecretaris nadere uitleg geven
over de inhoud van deze regels?
Kunnen zij tevens aangeven welke
besluitvormingsprocedure op deze
kwestie van toepassing is? Graag
verneem ik van de regering of zij
alleen genoegen zal nemen met een
resultaat zodanig, dat de toeganke–
lijkheid van documenten en de
transparantie van de besluitvorming
maximale waarborgen bieden voor
een effectieve controle door de
nationale parlementen.

Voorzitter! Het vredesproces in het
Midden-Oosten biedt ongekende
perspectieven voor een definitieve
oplossing van het Palestijnse
vraagstuk, maar er is nog veel werk
aan de winkel. Er zijn middelen
nodig voor de wederopbouw van de
straks autonome Palestijnse
gebiedsdelen. De Gemeenschap trekt
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daar middelen voor uit. De Israëli–
sche regering heeft haar nek ver
durven uitsteken en kampt thans met
een forse binnenlandse oppositie,
met name van de kant van de
kolonisten. Wordt het niet tijd voor
een substantieel Europees gebaar
richting Israël? Ik denk daarbij ook
aan een verruiming van de toegang
voor Israël tot de Europese markt. En
passant sluit ik mij aan bij de vragen
die zojuist zijn gesteld over de
moeilijke posities van joden en
christenen in bepaalde landen.

Voorzitter! In Zuid-Afrika is het in
gang gezette hervormingsproces het
punt van de onomkeerbaarheid
gepasseerd. Wij hopen dat èlle
partijen in dat land zich zullen
inzetten om verdere uitbarstingen
van geweld te beteugelen. De
verschuiving van politiek gerichte
maatregelen naar activiteiten op het
gebied van ontwikkelingshulp wordt
door mijn fractie met instemming
begroet. Het is hard nodig dat het
rijke potentieel waarover Zuid-Afrika
beschikt voortvarend tot ontwikkeling
wordt gebracht. Wordt het geen tijd
voor een fundamentele herijking van
ons Zuid-Afrikabeleid, voor de
formulering van een nieuw kader?
Graag krijg ik daarop een concrete
reactie.

D

Oe heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Nakaarten over vier jaar
buitenlands beleid van dit kabinet,
hoe verleidelijk en wellicht vrucht–
baar ook, ligt met de wisseling van
de wacht op het departement minder
in de rede. Ik heb er helaas ook de
spreektijd niet voor, zo zeg ik er
eerlijkheidshalve bij. De waardering
die ik bij alle verschillen van mening
had voor de voorganger van de
minister neemt niet weg, dat
minister Kooijmans heel snel een
beeld heeft gecreëerd alsof hij reeds
vele jaren zijn hoge ambt bekleedt.
Maar er is wellicht wel een verschil
in stijl. Bij het formuleren van zijn
mening lijkt deze minister op
sommige punten wat resoluter en
zeker ook openhartiger. Zo meldt de
minister in de toelichting onomwon–
den, dat het actieplan voor Bosnië–
Herzegovina van mei van dit jaar
was opgesteld door een vijftal leden
van de Veiligheidsraad, zonder dat
voorafgaand overleg had plaatsge–
vonden tussen Frankrijk en Engeland
enerzijds en de overige tien
EPS-partners anderzijds. Ik neem aan

dat hij dit wil betitelen als een
schending van de afspraken
neergelegd in de Europese Akte.

Ik knoop hieraan de vraag vast of
naar het oordeel van de minister de
twee landen zich zulks ook zouden
kunnen permitteren als het gaat om
onderwerpen die zijn geïdentificeerd
voor een gemeenschappelijk
optreden in het kader van het
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid.

Over de situatie in het voormalige
Joegoslavie, in het bijzonder in
Bosnië, kan ik kort zijn na het
mondeling overleg van vorige week.
Toen ik de minister de vraag stelde
wat nu nog het mandaat van lord
Owen is, antwoordde hij dat het nu
eigenlijk alleen nog maar kan gaan
om het stopzetten van de oorlog. Is
derhalve de conclusie gewettigd dat
Europa vooralsnog alle politieke,
staatkundige of volkenrechteüjke
ambities c.q. voorwaarden heeft
laten vallen en dat derhalve
bijvoorbeeld de papieren van de
Londense conferentie voor dit
moment geen betekenis meer
hebben?

Met de heer Weisglas bepleit ik
grote terughoudendheid als het gaat
om het opheffen van sancties tegen
Servië. Hiermee waren velen
indertijd voor Zuid-Afrika ook niet zo
soepel.

De minister schijnt zich als een vis
in het water te voelen als het om de
Verenigde Naties gaat. Zo viel het
mij op dat vrijwel zijn gehele rede
voor de Algemene Vergadering over
de organisatie en de werkwijze van
de VN ging. Dit was in het verleden
duidelijk anders. Waarom heeft de
minister het kennelijk aanvaardbaar
gevonden of althans de keuze
gedaan om zeer summier te zijn over
de Nederlandse opvattingen over de
vele internationale politieke
vraagstukken van vandaag? Of
hebben wij misschien geen eigen
opvattingen meer?

Vele conflicten van deze tijd zijn
intrastatelijk van aard. Hiervoor heeft
de internationale wereld nog geen
duidelijke oplossingen. In zijn rede
voor de Algemene Vergadering hield
de minister een pleidooi voor het
meer relativeren van het beginsel
van de soevereiniteit van staten. Het
was overigens niet voor het eerst dat
de minister over dit thema sprak. Ik
stem volledig in met de minister als
hij stelt dat dit beginsel nooit
absoluut kan en mag worden
toegepast. De vraag is wel tot hoe

ver deze relativering mag gaan en
wat hiervoor nodig is. Acht hij het
bijvoorbeeld wenselijk dat met het
oog hierop het Handvest van de VN
wordt aangepast of acht hij het
vooralsnog mogelijk en acceptabel
dat de Veiligheidsraad alle rek in het
huidige Handvest benut? Mag ik
hierover eens iets horen?

Een van de doelstellingen van het
Nederlandse buitenlands beleid is
het bevorderen van de rechten van
de mens. De memorie van toelich–
ting is op dit punt summier. Ik sluit
mij aan bij het verzoek van de heer
Van Traa om de komende tijd
systematischer aandacht hieraan te
geven. Mij viel wel de zeer steilige
uitspraak op dat het naar het oordeel
van de regering niet mogelijk en
wenselijk is, een rangorde tussen de
verschillende rechten aan te
brengen. Dit standpunt, zo geformu–
leerd, kan ik niet delen. Zonder direct
van een rangorde te willen spreken,
meen ik toch dat bijvoorbeeld de
rechten op fysieke integriteit,
geweten, godsdienst of menings–
vrijheid van vitaler belang en
fundamenteler zijn dan andere
rechten. Dit moet naar mijn
overtuiging doorwerken in het stellen
van prioriteiten binnen de doelstel–
ling van het bevorderen van
mensenrechten. Ik stel het op prijs
als de minister zijn stellige overtui–
ging op dit punt nader motiveert.
Tevens vraag ik hem, naar wegen te
zoeken om de vervolging van
christelijke minderheidsgroepen in
landen zoals Soedan, Pakistan en
Egypte systematischer aandacht te
geven.

Met instemming las ik in een
interview met de minister in de
Volkskrant van 19 oktober dat hij het,
met erkenning van het feit dat
Duitsland ons belangrijkste buurland
is, weinig bevredigend zou vinden
als hij volledig daarop zou insteken.
Dit is op z'n minst een wat ander
accent dan dat van de heer De Hoop
Scheffer vandaag en vorig jaar.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Hoe interpreteert de heer Van
Middelkoop dan mijn betoog over
Duitsland? Interpreteert hij dit als
een volledig erop insteken?

De heer Van Middelkoop (GPV):
Nee.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik heb letterl i jk gezegd: geen
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uitlevering. Dat is een wat andere
manier van zeggen.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
zocht zoëven naar de goede woorden
om u te activeren.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Daar bent u in gesiaagd.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Daarom sprak ik van een ander
accent. Ik had in mijn hoofd zitten
dat de minister iets geheel anders
had gezegd dan de heer De Hoop
Scheffer, maar dat is het niet. Het is
een wat ander accent; dat is het
duidelijk wel.

Nog steeds refererend aan het
interview zeg ik met de minister dat
het beter is, met alle grote spelers in
het spel contact te houden.
Overigens wijs ik de heer De Hoop
Scheffer op een van de goede en
relevante voorbeelden die de
minister in het interview noemde.
Als je op veiligheidsgebied iets met
Duitsland samen wilt doen, loop je
tegen de bekende constitutionele
problemen op. Dit alleen al is een
belangrijke, zeer buitenlandspolitieke
reden om niet al te zeer naar
Duitsland te kijken.

De heer Van Traa (PvdA): Ook de
heer Van Middelkoop zal het er toch
mee eens zijn dat een van de
belangrijkste opgaven juist is om te
helpen de buitenlandspolitieke rol
van Duitsland binnen Europa zo
goed en compleet mogelijk te
ontwikkelen? Dit geldt zeker als je
gesteld wordt voor een vaak afwezig
Engeland en de eigen rol van
Frankrijk.

De heer Van Middelkoop (GPV): Als
u het zo formuleert, ben ik het wel
met u eens, maar ik vind ook dat wij
Duitsland niet al te veel moeten
bespreken als een land dat je een
beetje onder curatele moet houden
en bijzondere zorg van ons verdient.
Ik vind het ook heel gezond - ik denk
dat Duitsland dat best zou accepte–
ren - om op gezette tijden evenwicht
te zoeken. Je zou bijvoorbeeld bij
bepaalde onderwerpen je bondge–
nootschap met Engeland of met
Frankrijk of met een aantal kleinere
lidstaten kunnen formuleren. Dat is
het voluit honoreren van het feit dat
Duitsland in de naoorlogse periode
inmiddels een volwassen democrati–
sche staat is geworden. Ik proef nog
iets te veel, meer in de woorden van

de heer Van Traa dan in die van de
heer De Hoop Scheffer, een
bijzondere zorg ten aanzien van het
vasthouden van Duitsland in Europa.
Naar mijn gevoel moeten wij daar nu
overheen stappen.

Voorzitter! Toch wil ik nog eens
mijn pleidooi herhalen voor het
zoeken naar een meer structurele
samenwerking binnen Europa met de
andere kleinere lidstaten. Ik
anticipeer dan graag op de toetre–
ding van de Scandinavische landen.
Binnen die groep van kleine lidstaten
valt in het bijzonder de veranderde
positie van België, of weilicht is het
beter te zeggen: van Vlaanderen, op.
Ik spreek overigens mijn dank uit
voor de notitie die wij daarover
kregen. Ziet de minister mogelijkhe–
den om op dit gebied naar nieuwe
samenwerkingsvormen te komen,
allereerst als het gaat om de
internationaal-culturele betrekkingen,
waarvoor de staatssecretaris de
eerstverantwoordelijke is? Hoe staat
het overigens met het taalregime
binnen het Merkenbureau? Het valt
toch niet te ontkennen dat daar een
onvergeeflijke blunder is gemaakt
door de Nederlandse regering? Ik
vind dat uiterst droevig. Daarom wil
ik erop aandringen dat geen
millimeter wordt geweken als het
gaat om de gelijke rechten van de
Nederlandse taal. Destijds is dat
formeel vastgelegd en daar moeten
we aan vasthouden. Ik zeg het nu
wel tegen de heer Dankert maar we
weten allemaal dat ik dat primair
tegen de minister-president moet
zeggen. Indien zich bijvoorbeeld een
mogelijkheid voordoet, België op dit
punt te steunen in haar taalstrijd bij
het Eurokorps dan moet die zeker
benut worden. Ook daar hebben we
een mannetje zitten!

Voor het overige zal het buiten–
lands beleid van Nederland zich
meer en meer gaan binden aan het
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid van de Europese
Unie. Tijdens de laatste Europese
Raad is een vijftal thema's geïdentifi–
ceerd voor een gemeenschappelijk
optreden in de zin van het Verdrag
van Maastricht. Niet geheel duidelijk
is of de eerdergenoemde beleids–
terreinen, geïdentificeerd tijdens de
top van Maastricht en vooral die van
Lissabon nu ook gelden als terreinen
waar een gemeenschappelijk
optreden conform het verdrag is
afgesproken. Kan dat opgehelderd
worden? Ik heb het dan bij de top
van Lissabon over de ontwapening.

non-proliferatie en dergelijke. Valt
dat nu ook volledig onder artikel J
van het verdrag?

Ik meen wel dat er wegen moeten
worden gevonden om allereerst de
Kamer, maar ook geïnteresseerde
groepen daarbuiten in een vroeg
stadium te betrekken bij het
vaststellen van zo'n gemeenschappe–
lijk optreden. Er kan en mag toch
niet, zonder veel controle vooraf en
achteraf, laat staan zonder discussie,
bij iedere Europese Raad iets aan
worden toegevoegd, dat wij als een
voldongen feit moeten aanhoren?
Voor een weloverwogen buitenlands
beleid is niet alleen een draagvlak
nodig maar moet dat draagvlak ook
kunnen worden gevormd door
discussies in een zo breed mogelijk
kader. Welke mogelijkheden ziet de
minister om daaraan een bijdrage te
leveren? Als dat niet gebeurd, is
helemaal de clood in de pot bij de
discussie over het buitenlands
beleid.

Met de CVSE is iets merkwaardigs
aan de hand. Enerzijds lijkt de CVSE
links en rechts te worden gepasseerd
door initiatieven als het plan-Balladur
of het Amerikaanse partnership for
peace, anderzijds wordt gestreefd
naar een verdere formalisering van
de CVSE-instituties. Over dat laatste
zal eind van deze maand de
CVSE-ministerraad vergaderen met
als mogelijk resultaat een verdrag.
Mocht dit lukken, dan zal zo'n
verdrag te zijner tijd wel ter
goedkeuring aan de Kamer worden
voorgelegd, zodat wij het CVSE–
geheel eens onder de loep kunnen
nemen. Dat is nodig naar mijn
gevoel. Mocht het evenwel niet tot
een verdrag komen - dat lijkt mij
waarschijnlijker - dan zou ik de
minister willen vragen of hij,
bijvoorbeeld in de vorm van een
notitie, eens verslag wil doen van die
ministerraad maar dan aangekleed
met een overzicht van alle instituties
en vooral met de afspraken die in de
afgelopen jaren binnen de CVSE zijn
gegroeid. Ik acht dat gewenst omdat
de CVSE een belangrijk, ook
normatief, kader is voor het
buitenlands beleid. Het bevat
derhalve instrumenten waarop wij de
minister kunnen aanspreken. Een
goed overzicht is dan gewenst. Wil
hij dat toezeggen?

In 1995 zal de belangrijke
toetsings– en verlengingsconferentie
van het non-proliferatieverdrag
plaatsvinden. Het lijkt mij van
belang, te streven naar een
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verlenging met een bepaalde
tijdsduur in plaats van een ongelimi–
teerde, zodat dit onderwerp op
gezette tijden internationaal de
aandacht kan krijgen. Is dat de inzet
van de Nederlandse regering? Ook
wil ik vragen of de regering protest
wil aantekenen wanneer een land
kernproeven houdt tijdens de
delicate onderhandelingen over een
comprehensive test ban treaty.

Over de politieke stroomversnel–
ling in het Midden-Oosten zijn reeds
veel woorden gewisseld. Toch wil ik
de minister vragen of hij wil
reageren op de harde kritiek van de
Israëlische premier Rabin, die zich er
onder meer over beklaagde dat
Europa niet, zoals de VS, zijn invloed
aanwendt om het verzet te verminde–
ren dat in een deel van de Arabische
wereld bestaat tegen het beginsel–
akkoord tussen Israël en de PLO. Ook
bepleit hij een sterkere actie van
Europa tegen de economische
boycot door de Arabische landen.
Welke inspanningen hebben
Nederland en de andere EPS–
partners tijdens de Algemene
Vergadering van de VN zich getroost
om de Arabische boycot tegen Israël
te doen opheffen? Wanneer zal er
een nieuw handelsakkoord tussen de
EG en Israël tot stand komen?

Ik maak ten slotte een opmerking
over Europa, waarover wij later in
een UCV nog verder zullen spreken.
Hoe staat het met de vrome
voornemens van destijds voor meer
openheid ofwel transparantie bij de
Europese besluitvorming? Om een
lang verhaal waarmee de staatsse–
cretaris stellig zal instemmen kort te
maken: wil hij toezeggen dat wij
alsjeblieft niet terugvallen in het
stenen tijdperk van de pre–
Schengenperiode?

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
De minister van Buitenlandse Zaken
is alweer bijna een jaar in functie. Hij
heeft op geruisloze wijze de taak
overgenomen van zijn ervaren
voorganger Van den Broek. Daarvoor
past een compliment. Vraag is of er
met de wisseling van de wacht ook
een koerscorrectie in het beleid is
opgetreden. De heer Van den Broek
pleitte destijds in zijn befaamde
"Leidse rede" voor continuïteit in het
buitenlands beleid. Dit is zeker geen
gemakkelijke opgave, gelet op de
omwentelingen in Europa en de

ontwikkelingen aan de andere zijde
van de Atlantische Oceaan.

In zijn boek "Peace, Profits and
Principles" geeft prof. Voorhoeve aan
dat er historisch gezien in het
buitenlands beleid drie tendensen te
onderscheiden zijn: het maritiem–
commerciële tot 1648, neutraliteit
van 1648 tot 1940 en internationaal
idealisme na 1945. De instemming
van de minister met betrekking tot
de deelname aan VN-operaties door
ons land en zijn aandacht voor de
mensenrechten onderstreept, naar
het mij voorkomt, dat hij tot de
laatstgenoemde stroming behoort.
Opvallend echter vind ik de lovende
woorden die de minister laat horen
over de bilaterale samenwerking met
Duitsland. Dit zou kunnen wijzen op
een zekere accentverlegging in het
buitenlands beleid: coalitievorming
met Duitsland en tegelijkertijd wat
meer afstand nemen van de band
met de Verenigde Staten. Wil de
minister dit nader verduidelijken? Uit
machtspolitiek oogpunt blijft naar
mijn mening een bijzondere band
met de Verenigde Staten belangrijk.
Maar de Amerikanen wensen hun
mondiale leiderschap te beperken tot
een sterk selectief optreden. De
Amerikaanse verbondenheid met
Europa lijkt afstandelijker te worden,
zo blijkt uit verschillende ervaringen,
ook van collega-kamerleden. De
regering lijkt deze indruk eveneens te
hebben. Op de door ons gestelde
vraag geeft de minister namelijk aan,
dat naar zijn mening officiële
uitspraken van Amerikaanse zijde
erop wijzen dat er behoefte bestaat
aan verhoogde aandacht voor het
Aziatische en het Pacific-gebied. De
jongste bijeenkomst van de
APEC-landen in Seattle onderstreept
dit nog eens. Hoe beziet de minister
het besluit van de Amerikaanse
volksvertegenwoordiging ten aanzien
van NAFTA in relatie tot de
GATT-onderhandelingen?

De oorlog in Bosnië duurt voort.
Afschuwelijke taferelen blijven zich
afspelen zonder dat Europa dan wel
de volkerengemeenschap als geheel
afdoende maatregelen kunnen
nemen om een eind aan deze
waanzin te maken. Het is frustrerend
en benauwend tegelijk. Zelfs de
belofte om desnoods met militair
geweld voedselverstrekking mogelijk
te maken, kan niet of in ieder geval
niet altijd worden nagekomen. Wat
in Bosnië gebeurt, kan zich elders
herhalen. Dan moet er ook voor
worden gevreesd dat internationale

interventie lang niet altijd effect
sorteert en dat het kwaad kan
voortwoekeren. Hoe is het mogelijk
dat nu al in Europees verband wordt
gesproken over opheffen of
verzachten van de boycot–
maatregelen tegen Servië? Moet niet
veel eerder een opheffing van het
wapenembargo jegens Bosnië aan
de orde komen? Het verheugt me dat
de Commissaris voor de minderhe–
den van de CVSE positieve resultaten
heeft bereikt in zijn besprekingen
tussen de Albanese en Griekse
regering, maar hoe structureel is
deze matigende invloed?

De instabiele situatie in diverse
GOS-republieken, met name Georgië,
Azerbaidzjan en Tadzjikistan, duurt
onverminderd voort. Het valt me op
dat de CVSE ook in deze conflicten
weinig heeft kunnen bereiken. Het
beeld van een tandenloze organisa–
tie, gehinderd door een moeizaam
proces van besluitvorming van
consensus onder meer dan 50 leden,
lijkt hierdoor nog versterkt te zijn.
Kan de minister de meerwaarde van
de CVSE naast alle andere internatio–
nale organisaties nog eens aange–
ven, mogelijk in de notitie waar
collega Van Middelkoop naar vroeg?

Verheugend zijn de vorderingen
met het vredesproces in het
Midden-Oosten, al moet natuurlijk
worden afgewacht wat het effect op
de lange termijn zal zijn. Mag Israël,
zeker nu het zulke ingrijpende
concessies heeft gedaan, op de
onvoorwaardelijke steun van
Nederland rekenen? Ik denk daarbij
aan alle denkbare initiatieven om de
Arabische boycot tegen Israël op te
heffen. Zal de regering op dit punt
extra druk op Arafat uitoefenen als
hij binnenkort ons land bezoekt? Op
welk niveau zal de leider van de PLO
worden ontvangen? Toch niet als een
regeringsleider, zoals onlangs in
Brussel bij de EG het geval was? En
wat te denken van het besluit om de
ambassade weer over te brengen
naar Jeruzalem, de ondeelbare
hoofdstad van de staat Israël? Is het
kabinet daar nu toe bereid?

Ook het hervormingsproces in
Zuid-Afrika maakt vorderingen, al
vloeit er helaas nog steeds veel
bloed. De minister is vorige week in
Zuid-Afrika geweest. Hoe schat hij de
vorderingen op grond van eigen
ervaringen, inclusief het gesprek met
Buthelezi, nu in? De minister heeft
blijkens zijn vanmiddag ontvangen
brief ook gesproken met vertegen–
woordigers van de Vrijheidsalliantie.
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Ik waardeer dat. Welke rol speelt die
alliantie naar de mening van de
minister? Wanneer zal onze
minister-president nu definitief
Zuid-Afrika gaan bezoeken?

Ik wil nog een enkele woord aan
het belangrijke aspect van de
mensenrechten wijden. Wat wordt er
gedaan om de moordpartijen in Iran
tot een einde te brengen? Met name
de positie van christenen in diverse
landen als China, Soedan en Pakistan
baart toenemende zorg. In zuidoost–
Turkije zou het Turkse leger in de
strijd tegen de PKK dorpen met in
meerderheid christelijke bevolking
willen bombarderen en uitroeien.
Kan de minister die berichten
bevestigen en welke maatregelen zijn
of kunnen worden genomen?

Een nieuw probleem doet zich
voor in Bulgarije, waar evangelische
christenen bij wet de vrijheid dreigt
te worden ontnomen om in
erediensten en voor andere
activiteiten bijeen te komen. Is de
minister daarvan op de hoogte en,
als de berichten juist zijn, is hij dan
bereid deze zaak bij de regering van
Bulgarije aan te kaarten? Ik vraag dat
te meer nu de banden met Bulgarije
ook in Europees verband sterker
worden aangehaald.

Ik eindig met een prozaïsch, maar
wel belangrijk aspect, namelijk het
onderhoud van de ambassades en
woningen van ambassadeurs. Daar
schort veel aan. In sommige gevallen
is sprake van onverantwoorde
situaties. Wat kan in dezen worden
gedaan? Is het zinvol te overwegen
hare majesteits ambassadeurs in
eenvoudiger behuizing onder te
brengen?

Voorzitter! Ik wens de bewindslie–
den Gods zegen toe voor de rest van
de kabinetsperiode en bescherming
op de vele reizen die zij altijd maar
weer moeten maken in dienst van
het Koninkrijk der Nederlanden.

De (algemene) beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De minister en de
staatssecretaris zullen morgen
antwoorden.

Ik stel voor, ondanks het feit dat
het wat later is, toch de eerste
termijn van de Kamer over het
NAVO-deel te houden. Daarop is
iedereen ook geprepareerd.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is 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 jaar1994
(23400 V);

- het deel NAVO van het
wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
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).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
De veiligheidssituatie in Europa
vertoont duidelijke vormen van
instabiliteit. Er is van een verslechte–
ring sprake door de recente
ontwikkelingen in de voormalige
Sovjet-Unie en het voormalige
Joegoslavië. De conflicthaarden in
deze gebieden hebben echter hun
invloed over de originele landsgren–
zen, waardoor de randgebieden
mede worden geïnfecteerd. Er is ook
geen plaats voor optimisme als het
een mogelijke verbetering betreft.
Omschakeling naar democratie en
vrije markteconomie lijkt aanzienlijk
moeilijker. De ontstane problemen
zijn daardoor een voedingsbodem
voor in eerste instantie rechts–
extremisme. Het is daarbij tekenend
dat veel voormalige communisten
weer op het pluche zitten en niet vies
zijn van het bespelen van nationalis–
tische, populistische en zelfs
xenofobistische sentimenten.

Voor het voorkomen van een uit
elkaar drijven van Europa en het
aanwakkeren van historische
ressentimenten is het daarbij van het
grootste belang dat de Europese
lidstaten van de NAVO blijven

investeren in dit bondgenootschap.
Heldere en diepgaande betrokken–
heid zal voorkomen dat de bondge–
noten aan de andere zijde van de
Atlantische Oceaan nog meer op
afstand komen van het Europese
gebeuren, waarbij in het bijzonder
nieuw opkomend isolationisme in de
Verenigde Staten geen kans moet
worden gegeven. De afstandelijkheid
van de Amerikaanse administratie,
wat betreft het drama in Bosnië–
Herzegovina, moet een teken aan de
wand zijn, dat de interesse van de
grootste bondgenoot aan het
verschuiven is, zowel economisch als
politiek-militair strategisch, naar het
bassin van de Stille Oceaan en met
nadruk op de Aziatische staten die
die oceaan omplooien.

Voorzitter! De recentelijk geformu–
leerde buitenlandse politiek van de
Russische federatie waarbij het
accent wordt gelegd op het brengen
van vrede en het beschermen van
mensenrechten in de voormalige
Sovjet-Unie, in het bijzonder als het
gaat om de rechten van nationale
minderheden op het grondgebied
van de voormalige Sovjet-Unie, zoals
verwoord door de Russische minister
van buitenlandse zaken Kosyrev,
noopt ten minste tot nadenken. Is dit
een Russische variant op de
Monroe-doctrine? Ook datgene wat
bekend is geworden van het nieuwe
defensiebeleid van Moskou doet ten
minste de wenkbrauwen rijzen.
Eerste inzet van nucleaire wapens
wordt als duidelijke optie aangehan–
gen, waarbij de criteria de indruk
geven rekbaar te zijn. Hoe denken de
ministers daarover? Mede hierdoor is
de bescherming van de Amerikaanse
nucleaire paraplu nog steeds
noodzakelijk. Die dient overigens
tevens om ander nucleair avontu–
risme tegen Europa, tegen het hele
bondgenootschappelijk gebied, af te
schrikken. Daarom moeten alle
oorbare middelen worden aange–
wend om de Oekraïne en mogelijk
ook Kazachstan ervan te overtuigen,
dat de status van kernmogendheid
een slechte optie is. Beschermende
garanties voor deze staten zijn
overigens moeilijk te geven. Maar
toch moet Nederland zich krachtig
inzetten om een algeheel kernstop–
verdrag tot stand te zien komen,
waar overigens naast deelname van
de grote kernwapenmogendheden
ook potentiële kernwapenlanden bij
moeten worden betrokken. Non–
proliferatie moet hoog op de agenda
blijven, zeker na de doorbraken die
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zijn bereikt op het gebied van
chemische oorlogvoering. Na alle
neerslachtigheid over het niet
binnenhalen van instituties of hoge
posten, is het toch vreugdevol en
een compliment waard voor de
succesvolle ijver, dat het Internatio–
naal chemisch-wapenbureau (ICWB)
tenminste in Den Haag wordt
gevestigd.

Voorzitter! Het in werking treden
van het Verdrag van Maastricht heeft
toch een wezenlijke invloed op het
gehele veiligheidsgebeuren, of men
dat nu leuk vindt of niet. De pijler in
de Europese Unie van het Gemeen–
schappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid (GBVB), hoe slank
nog opgezet in de aanvang, zal aan
importantie winnen. Door verstandig
met de mogelijkheden en
onwenselijkheden van een GBVB om
te gaan, kan het wel degelijk een
goede invloed hebben, zowel voor
de leden van de Europese Unie als
voor de rest van Europa, maar ook
wel degelijk voor de cohesie van de
NAVO. Onze Amerikaanse bondgeno–
ten eisen een duidelijk substantiëlere
bijdrage van de Europese bondgeno–
ten, zowel materieel als operationeel.
De uitwerking van de verbaal ferme
betrokkenheid van de leden van de
Europese Unie voor meer troepen–
participatie in het voormalige
Joegoslavië met de thans nog
magere werkelijk aangeboden
deelname aan de minimale
versterking van 7500 man, zal geen
positieve indruk hebben gegeven in
Washington. De delegatie die in
Washington is geweest, heeft dat
ook kunnen constateren.

In het kader van Maastricht is
samenwerking overeengekomen
tussen NAVO en WEU op het gebied
van planning en operationele
samenwerking. De relatie van forces
answerable to WEU tot de NAVO
moet wel helder worden gehouden.
De reactie van de regering op het
advies van de Adviesraad voor vrede
en veiligheid is hierover zeer
duidelijk. Mijn fractie onderschrijft de
opmerking "separable but not
separate from NATO", zoals
gehanteerd door de Verenigde
Staten. Als we dan de problemen
met de taal zien rond de Frans-Duitse
brigade, kan ik zeggen dat wat dat
betreft het bij de NAVO toch altijd
wat beter zit.

Voorzitter! Op de bijeenkomst in
Travemünde is door de ministers van
defensie informeel van gedachten
gewisseld over de relaties van de

NAVO met de landen van Midden– en
Oost-Europa. Het Amerikaanse
voorstel van een partnership for
peace kan ook bij de VVD-fractie een
positief onthaal krijgen. Echter, niet
zo lock, stock and barrei; ook
differentiatie spreekt ons aan. Maar
die differentiatie zien we dan ook in
het licht van de driedelige aanpak,
zoals vermeld in de hiervoor
aangehaalde reactie van de ministers
op het advies van de Adviesraad
voor vrede en veiligheid. De
VVD-fractie wil hierbij nogmaals naar
voren brengen dat mede gezien de
reacties aangaande deze materie
vanuit Moskou, zeker een geassoci–
eerd lidmaatschap van de NAVO
voor Polen, Tsjechië en Hongarije op
niet al te lange termijn mogelijk
moet zijn en vooraf moet gaan aan
een werkelijk lidmaatschap.

Dit brengt mij op een ander aspect
van de toetreding van landen tot de
EG en de Europese Unie. Ik ga ervan
uit dat die toetredingen onlosmake–
lijk met elkaar zijn verbonden. Dat
houdt in dat ook het GBVB van de
Unie wordt gevolgd, en dus
toetreding tot de WEU eigenlijk
automatisch moet worden aange–
vraagd bij toetreding tot de Europese
Unie. In het kader van de relatie
WEU/NAVO ligt dan weer een
lidmaatschap van die nieuwe
WEU-leden bij de NAVO eigenlijk in
de rede. Het stelsel van interlocking
institutions wordt hiermee wel op
een juiste wijze versterkt en heeft
bovendien het voordeel dat het een
abrupt NAVO-lidmaatschap
voorkomt, wat wrevel kan geven bij
buren van sommige nieuwe leden.

Voorzitter! Zoals ik al zei, moet
zeer zorgvuldig worden omgegaan
met relaties, in het bijzonder met de
relaties met de Russische federatie
en de Oekraïne. Om een tweedeling
in Europa te voorkomen, dienen de
relaties op het gebied van buiten–
landse veiligheid met deze landen te
worden verbeterd. Deelname van
hen aan vredesoperaties, samen met
WEU– en NAVO-landen en andere
leden van de CVSE, is meer dan
wenselijk. Maar dat betekent ook dat
verzoeken van bijvoorbeeld Rusland
om daadwerkelijke belangstelling te
tonen voor brandhaarden aan haar
periferie niet gratuit dienen te
worden behandeld. Die vragen ook
om een partnership for peace. Een
alleen staan van de Verenigde Staten
in die zaken moet dan worden
voorkomen door Europa.

Er dreigt een langzaam groeiend
probleem om de CSE-afspraken toch
af te maken, vooral wat betreft
Rusland. Het gaat dan om de hoogte
van de limieten aan de flanken. Die
zijn van verschillende orde overi–
gens, bij de Oostzee, Kaliningrad, of
bij de Kaukasus, de nieuwe grenzen.
Ook speelt mee het herhuisvestings–
probleem van gerepatrieerde
groepen. De Oekraïne heeft eveneens
problemen, wegens het aantal
troepen dat zij in het verleden heeft
geleverd aan het Rode Leger. Daarbij
heeft niemand zich gebonden om
zijn maximum per se ook te halen. Ik
denk dat dit benadrukt moet worden.

Gekoppeld aan dit probleem zit
het maximum van de aan te houden
aantallen wapensystemen. Zijn er in
dit verband mogelijkheden om deze
problemen op realistische wijze
tegemoet te treden, zonder daarmee
het CSE-akkoord op zijn kop te
zetten? Met de nieuwe grenzen
komen ook de Turkse limieten,
kwalitatief nog sterker verbeterd
door het systeem van cascading, in
een ander licht te staan. Is van
westerse zijde op dit punt ook niet
enige terughoudendheid van
betekenis?

Bij het nader ingaan op deze
materie is van belang de uitspraak
op het gebied van het veiligheids–
beleid vanuit Moskou. De nucleaire
component heb ik al gememoreerd.
Hoe zit het verder met het dreigings–
beeld waar de Russische generale
staf mee moet werken? Conflicten
met andere, vroegere delen van de
Sovjet-Unie zullen daarbij niet
worden uitgesloten. Vooral de
Oekraïne is daarbij belangrijk. In
hoeverre is er al enige analyse over
deze zaken bij het NAVO–
hoofdkwartier? Is daar in Tra–
vemünde over gesproken? Wordt
hierover straks gesproken bij de
komende NAVO-top?

Interessant bij dit alles is natuurlijk
het instituut van de Noordatlantische
samenwerkingsraad. In hoeverre is
overleg en samenspraak mogelijk
over de dreigingsmodellen die men
daar hanteert? Dat klinkt misschien
bizar, omdat in die dreigings–
modellen andere leden zitten, dan
wel mogelijkerwijs leden van de
Noordatlantische samenwerkings–
raad. Misschien is dit toch een pad.
Of anderzijds: moeten wij het kader
zoeken in CVSE-verband, zeker
wanneer het Conflict prevention
center daarvoor meer uitgebouwd
zou worden.
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Misschien is het allemaal te veel
gewenst, maar met het oog op de
ontwikkelingen, waarbij ook
bilateraal geoefend gaat worden,
buiten NAVO-verband, met de
voormalige leden van het Warschau–
pact, moet er enige coördinatie op
gang blijven om het allemaal een
beetje in de hand te houden. Een
laatste suggestie mijnerzijds:
mogelijk kan een geregelde
bijeenkomst van de chefs van staven
van de landen van de Noordatlan–
tische samenwerkingsraad, zo nodig
informeel, om van gedachten te
wisselen, conflictpreventief werken.

D

De heer Van Houwelingen (CDA):
Voorzitter! Nog niet zo lang geleden
waren de woorden samenwerking,
integratie, bondgenootschap en
internationale solidariteit onmisbare
bouwstenen voor ons veiligheids–
beleid. Vandaag is er gerede twijfel
of die prioriteiten, die bouwstenen,
nog wel zo duidelijk zijn. Amerika
heeft zijn interesse in Europa
verloren. Het gaat tenslotte in de
eerste plaats om de interne
Amerikaanse belangen, zo beweren
sommigen. Het bondgenootschap
moet natuurlijk wel blijven bestaan,
maar flexibeler. De Europese
discussie over het Verdrag van
Maastricht heeft ongetwijfeld geleid
tot grotere aandacht voor de
nationale soevereiniteit en eigenheid.
De regering spreekt over de
herontdekking van het nationalisme,
het etnisch nationalisme. Het is
natuurlijk overdreven om te spreken
van een "ben ik mijn broeders
hoeder"-mentaliteit. De Verenigde
Naties zijn immers actief met
peace-keeping– of peace-making–
activiteiten in 20 verschillende
gebieden. Is dat niet juist een bewijs
voor een toegenomen solidariteit?
Maar tegelijkertijd kan men zich
afvragen waarom er in zoveel
gebieden conflicten en oorlogen
kunnen ontstaan? Peace keeping kan
zeer waardevol en in sommige
gevallen ook heel noodzakelijk zijn,
maar ze kan ook een neutraliteits–
houding legitimeren. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat juist landen
zoals Zweden en Oostenrijk hun
militaire betrokkenheid bij Europa
willen realiseren via peace-keeping–
operaties. Een geïntegreerd
veiligheidsbeleid moet echter veel
meer inhouden. In Europa ziet men -
ik citeer de regering - "tendensen

naar integratie en fragmentatie".
Soms zijn daarvoor goede en ook
wel begrijpelijke redenen, maar vaak
ook is het een gevolg van een
politiek vacuum. In ieder geval zijn
het vragen die beantwoord moeten
worden bij de beoordeling van het
veiligheidsbeleid in de jaren
negentig.

De zekerheid van de dreiging uit
het Oosten is nu vervangen door de
onzekerheid en onvoorspelbaarheid.
Deze nieuwe situatie maakt een
nieuwe oriëntatie op het veiligheids–
beleid dringend noodzakelijk. De
CDA-fractie is zich ervan bewust dat
deze heroriëntatie meer zal moeten
inhouden dan een verlaging van het
defensiebudget en een al of niet
grotere bijdrage aan peace-keeping–
operaties. Vrede en veiligheid
hebben een onafscheidelijke relatie.
Vrede zonder veiligheid loopt uit op
de rust van een politiestaat of op die
van een begraafplaats. Veiligheids–
beleid dient gericht te zijn op vrede
in de werkelijke betekenis van een
harmonieuze samenleving waarin de
rechten van de mens worden erkend
en geëerbiedigd. Militaire doctrines
alleen zijn daartoe niet toereikend,
zoals ook op heel heldere wijze in de
nota Een wereld in geschil duidelijk
is gemaakt.

Terecht wordt door de regering
veel aandacht gegeven aan de
nieuwe en sterkere rol van de
Verenigde Naties. Van grote
betekenis is daarbij het rapport van
secretaris-generaal Boutros Ghali,
getiteld "Een agenda voor vrede".
Het rapport beschrijft de mogelijke
instrumenten van de VN om
conflicten te voorkomen dan wel te
beheersen. Na de ervaringen in
Somalië en Joegoslavie - ook dat is
iets wat wij bij onze reis in de VS
hebben opgevangen - nemen de
twijfels over de reële mogelijkheden
van deze instrumenten toe.
Vredebewarende operaties zijn nodig
en zinvol indien er politieke
overeenstemming is over een
vredesregeling en de betrokken
partijen ermee instemmen. De
besluitvorming over dit soort acties
is relatief gemakkelijk. Dat is ook in
het verleden gebleken. Maar bij de
meeste andere conflicten is dat veel
moeilijker, omdat dan overeenstem–
ming met de betrokken partijen
moeilijk of eigenlijk nooit zal kunnen
worden bereikt en er bovendien de
noodzaak zal bestaan voor een
werkelijk omvangrijke troepenmacht
met een toereikende bewapening.

Tevens is een voldoende ruim
mandaat om ook daadwerkelijk
militair te kunnen optreden nodig.

Het is de vraag of de secretaris–
generaal niet te optimistisch is met
het zoeken naar instrumenten die
massaal gewapend ingrijpen ex
artikel 42 kunnen voorkomen. Wat is
het oordeel van de regering over de
mogelijkheden van de zogenoemde
cease-fire enforcement ex artikel 40?
Is het eigenlijk toch niet realistisch te
aanvaarden dat de keuze voor de
volkerengemeenschap heel vaak zal
zijn, berusten c.q beperken tot
aanwending van niet-militaire
middelen enerzijds en massale
dwangactie tot het ongedaan maken
van de veroverde gebieden
anderzijds? Als die conclusie juist is,
dan zal die dwingen tot veel
verdergaande afspraken over
bewapening, commandostructuur en
training dan voor peace-keeping–
operaties nodig is.

In Bosnië gaat het natuurlijk vooral
om humanitaire hulp. Daarvoor
bestaat ook hier in dit parlement
terecht een brede ondersteuning.
Alle maatregelen die nu mogelijk
zijn, moeten ook worden genomen.
Om die reden hebben wij ook
aangedrongen op een intensivering
van de Nederlandse bijdrage. Indien
nodig, moeten er inderdaad
voedseltransporten worden
afgedwongen met militaire middelen.
Is dat echter nodig en mogelijk? De
besluitvorming in Luxemburg is in
ieder geval wat onduidelijk op dit
punt. Wel is duidelijk dat als er geen
toestemming is van militaire
autoriteiten de humanitaire hulp niet
kan worden verleend. Alleen
wanneer individuele soldaten de
transporten tegenhouden, kan er
worden opgetreden. Afdwingen moet
toch meer kunnen inhouden, ook al
is het kennelijk onmogelijk, dan te
besluiten tot een werkelijk militair
ingrijpen.

Tijdens een gesprek met de
Zweedse ondersecretaris-generaal
van de VN, Jan Eliasson, werden
vraagtekens geplaatst bij de
mogelijkheid van humanitaire
hulpverlening en peace-enforcing–
activiteiten tegelijkertijd. De VN
moeten in alle gevallen neutraal
blijven om humanitaire hulpverle–
ning te kunnen garanderen, zo stelde
hij. Het is zeker zinvol en in het
belang van de humanitaire hulpverle–
ning na te gaan of er niet een
scheiding tussen de verschillende
VN-taken gewenst is.
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Een interessanle gedachte in dat
kader is verwoord in ESB van juni
jongstleden door prof. Roos. Hij stelt
in feite een civiele organisatie, de
witte vloot, voor, die hulp zou
kunnen bieden bij humanitaire acties
in gebieden die worden getroffen
door oorlogen en natuurrampen. De
CDA-fractie acht het van groot
belang dat humanitaire hulp in dit
soort situaties kan worden gegeven.
Wij wijzen iedere suggestie dat het al
dan niet geven van humanitaire hulp
afhankelijk gemaakt worden van
politieke onderhandelingen, af.

Het is begrijpelijk dat de mensont–
erende situatie in Bosnië ons bijna
kritiekloos dwingt tot een keuze voor
een vredesregeling hoe dan ook.
Men kan dan tot een heel moeilijke
afweging worden gedwongen met
betrekking tot het al dan niet
deelnemen aan het in stand houden
van wat wij eigenlijk zien als onrecht.
Het is de vraag of wij in Bosnië
kunnen ontkomen aan de keuze
tussen belabberd en allerbelabberst.

De toekomst van de NAVO is zeker
in deze tijd een belangrijk onder–
werp. Dat is ook hier voor dit debat,
gezien de komende NAVO-top in
januari, het geval. Zonder over een
crisissituatie te spreken is er reden
voor een herbezinning. De gewij–
zigde Oost-Westrelatie, de vermin–
derde betrokkenheid van de VS met
Europa en het machtsvacuüm in
Midden– en Oost-Europa zijn slechts
enkele argumenten. Inmiddels heeft
de Amerikaanse regering het
voorstel gedaan de partners van de
NAVO en met name de landen die
deelnemen in de samenlevingsraad
en ander geïnteresseerde landen in
Europa een partnership for peace
aan te bieden. In Travemünde is daar
voor het eerst informeel over
gesproken.

De CDA-fractie is het met de
regering eens dat dit voorstel serieus
genomen moet worden. Zoals uit de
brief van 22 oktober blijkt, heeft de
regering verdergaande voorstellen
ingediend. Die gaan over de
kwaliteitsversterking van de
samenwerking, de preferentiële
positie van landen als Polen, de
Tsjechische republiek, Slowakije,
Hongarije, Roemenië en Bulgarije, en
een bijzonder aanbod aan Rusland
en Oekraïne.

Ik wil hier duidelijk maken dat de
CDA-fractie een duidelijke voorkeur
heeft voor het Nederlandse voorstel
- ik weet niet of ik het met de term
"initiatief" mag beladen - en wij

hopen dat het in de verdere
discussie zal worden ingebracht,
omdat het, ook naar het oordeel van
de genoemde landen een duidelijker
perspectief inhoudt voor een
werkelijk en echt NAVO-lidmaatschap
op termijn.

Ten slotte nog een vraag, mijnheer
de voorzitter! Duitsland en Frankrijk
zouden in Luxemburg het voorstel
hebben gedaan om voor deze landen
in het kader van de WEU een
"associate status" aan te bieden. Ik
heb er daarna niets meer over
gehoord. Kan de regering aangeven
of dit voorstel is ingediend en wat de
houding van de Nederlandse
regering hierbij is geweest?

De terughoudende opstelling van
de Amerikanen heeft zeker te maken
met het voorkomen van ongewenste
reacties in Rusland. Nieuwe
tegenstellingen - en blokvorming -
moeten worden voorkomen, maar de
geschiedenis heeft ook geleerd dat
een te voorzichtige koers een
omgekeerd effect kan hebben. Steun
aan president Jeltsin is op dit
moment logisch, maar dan wel
geconditioneerd. Het democratische
gehalte en het eerbiedigen van
mensenrechten zijn belangrijke
voorwaarden.

Voorzitter! Ook naar ons oordeel
zullen wij de ontwikkelingen ten
goede in Rusland een faire kans
moeten geven. Dit neemt niet weg
dat er vele vragen te stellen zijn over
de militaire doctrine in Rusland, waar
de heer Blaauw al uitvoerig over
heeft gesproken. Het is opvallend,
maar eigenlijk verheugend, dat er de
laatste jaren wat minder aandacht
wordt gegeven aan de nucleaire
bewapening. Op 3 januari tekenden
president Bush en Jeltsin het
Start-2-verdrag. Dit is natuurlijk een
verheugende ontwikkeling, maar er
blijven toch nog wel wat zorgen over
Start-1, de ratificatie van Oekraïne en
de afspraken met Kazachstan en
Wit-Rusland. Ook hierover heeft de
heer Blaauw gesproken. Kortom, er
blijven nogal wat twijfels over het
beheer en het inlossen van de
gemaakte afspraken. Kan de regering
iets zeggen over haar inschatting?
Wij hopen in ieder geval dat we eind
1994 kunnen constateren dat de
zorgen onnodig zijn geweest.

Een hecht bondgenootschap
tussen de Verenigde Staten en
West-Europa is sinds de Tweede
Wereldoorlog de basis geweest voor
ons veiligheidsbeleid. De CDA-fractie
is van mening dat dit bondgenoot–

schap, ook voor de toekomst - ik ben
blij dat de heer Van Traa dit ook heel
duidelijk heeft uitgesproken -
uitgangspunt moet zijn en blijven.
Het zou toch zeer te betreuren zijn,
dat we vandaag moeten constateren
dat zulk een niet vrijblijvende vorm
van integratie van een bondgenoot–
schap alleen maar stand kan houden
indien er een duidelijk gemeenschap–
pelijk belang dan wel een gemeen–
schappelijke vijand bestaat. De
terugkeer naar het eigenbelang is
voor het veiligheidsbeleid een
riskante ontwikkeling.

Het vasthouden aan de NAVO als
een belangrijk instrument voor het
veiligheidsbeleid, betekent niet dat
Europa geen grotere eigen verant–
woordelijkheid moet nemen. De
totstandkoming van een gemeen–
schappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid in het kader van de
Europese Unie, kan natuurlijk een
belangrijke bijdrage leveren. Ik ben
het volledig met de heer Blaauw
eens. Ook wij hopen dat dit
daadwerkelijk zal gebeuren. Meer
dan ooit is een verdere integratie op
Europees niveau noodzakelijk om
groeiende renationalisatietendensen
te voorkomen. We roepen de
regering dan ook op, te blijven
streven naar versterking van deze
pilaar en niet te berusten in de
passieve opstelling, onder meer van
de Britten en misschien van mogelijk
nieuwe leden. In dit verband is het
van groot belang te blijven streven
naar een verdergaande integratie van
de bestaande bilaterale formaties.
Het Duits-Nederlandse legerkorps, de
Brits-Nederlandse Amphibious Force
en het Eurokorps. Inmiddels heeft
ook Spanje besloten deel te nemen
aan het Eurokorps, een goede reden
om de Nederlandse positie nog eens
te bezien. Nu er goede afspraken
gemaakt zijn tussen de WEU en de
NAVO moet dit mogelijk zijn.

De heer Blaauw (VVD): Het is een
sympathieke gedachte om deel te
nemen aan dat Frans-Duitse korps,
maar waar wilt u bij ons de troepen
vandaan halen?

De heer Van Houwelingen (CDA): Ik
heb dat argument uiteraard ook
gelezen in de begroting van
Buitenlandse Zaken of in de nota Een
wereld in geschil. Ik heb gesproken
over een verdergaande integratie van
de bestaande bilaterale of trilaterale
samenwerking. Dat vergt geen
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nieuwe troepen, maar een wat
andere organisatie.

De heer Blaauw (VVD): Je komt er
als je een "tricolore hat" opzet.

De heer Van Houwelingen (CDA): Ik
heb niet begrepen dat deze week bij
de behandeling van de begroting van
Defensie de heer Blaauw heeft
bepleit om extra financiële middelen
aan deze begroting toe te voegen.

De heer Eisma (D66): Bedoelt de
heer Van Houwelingen nu dat het
Nederlands Duitse korps gevoegd
moet worden bij het Eurokorps?

De heer Van Houwelingen (CDA):
Voorzitter! Die woorden heb ik niet
uitgesproken. Ik heb geconstateerd
dat er binnen Europa verschillende
vormen van samenwerking zijn op
militair gebied: tussen Duitsland en
Nederland en in het Eurokorps, met
name tussen Frankrijk, Duitsiand,
België en nu ook Spanje. Nederland
heeft zijn samenwerking op het
gebied van mariniers met Engeland.
Het lijkt mij gewenst om die vormen
van Europese samenwerking meer te
integreren dan tot nu toe.

In de lijn van het rapport van de
Adviesraad voor vrede en veiligheid
acht de CDA-fractie het gewenst, de
CVSE een sterkere rol te laten spelen
bij preventieve maatregelen. De
mogelijkheden van deze maatregelen
zijn helaas tot nu toe beperkt. Dat
geldt ook voor de rol van de
Verenigde Naties. Dat is jammer.
Ervaringen in Macedonie en niet in
de laatste plaats in Kosovo zijn niet
erg hoopvol. Toch is er alle reden
om die pogingen voort te zetten.
Bepalend daarbij is opnieuw of wij
erin slagen daarvoor gemeenschap–
pelijk een toereikend mandaat te
realiseren. Het ontbreken daarvan
kan wel eens contraproduktief
uitwerken. Vertrouwenwekkende
maatregelen, verificatie bij de
naleving van wapenakkoorden en
registratie van wapenexporten zijn
andere belangrijke taken voor de
CVSE, maar het is goed om nog eens
vast te stellen dat de CVSE een
overlegforum is en ook moet blijven.

Voorzitter! In de Verenigde Staten
neemt de bezorgdheid toe over
non-proliferatie-activiteiten. Het is
heel duidelijk geworden dat dit
onderwerp weer veel hoger op de
politieke agenda staat. Dat is niet zo
verwonderlijk, gezien de recente
onduidelijkheden en problemen in

Noord-Korea en de informatie over
gebieden als Pakistan, Iran en Irak.
Dat zijn slechts enkele voorbeelden
die duidelijk maken dat wij in
Nederland ook extra aandacht aan
non-proliferatie moeten besteden. De
CDA-fractie roept de regering dan
ook op om een actief non–
proliferatiebeleid na te streven. Het
afdwingen en verscherpen van
controleregimes en het bepleiten van
een langdurig moratorium voor
kernproeven zijn daarbij onze
prioriteiten.

Ik sluit af. Zoals reeds gezegd is
veiligheidsbeleid meer dan alleen
militaire doctrines. Het gaat om een
samenhangend beleid, gericht op de
bestrijding van armoede, mensen–
rechten, democratie etcetera. Het
welvarende Westen, Amerika en
Europa gezamenlijk, draagt daarbij
een grote verantwoordelijkheid.
Amerika kan zich niet onttrekken aan
zijn leiderschap, maar Europa zal
antwoord moeten geven op de
terechte vraag naar een burden
sharing. Terugvallen op het nationale
eigenbelang en het niet realiseren
van een noodzakelijk Europees
geïntegreerd optreden maken ons
medeschuldig aan en verantwoorde–
li jk voor de bestaande instabiliteit en
onzekerheid. Wij mogen immers niet
berusten in een veiligheidsbeleid,
waarbij regionale oorlogen "weer
mogen", met de VN dan in de
brandweerwagen.

D

De heer Eisma (D66): Voorzitter!
Soms lijkt het alsof de NAVO in
Oost-Europa steeds populairder
wordt, terwijl in West-Europa de
animo afneemt. Feit is dat de
Oosteuropese landen die enkele
jaren geleden nog hun kaarten op de
CVSE hadden gezet, zo snel mogelijk
lid willen worden van de NAVO. Mijn
fractie is zeker niet doof voor hun
eisen, maar kijkt toch nog met de
nodige reserves tegen hun
lidmaatschapsaanvraag aan.

De eerste vraag is: is de NAVO er
eigenlijk wel klaar voor? De NAVO
heeft de afgelopen jaren wel degelijk
aan belang gewonnen. Toch blijft de
toekomst van de NAVO onzeker
zolang de lidstaten het niet eens
kunnen worden over een concrete
taakomschrijving van het bondge–
nootschap. De interne discussies
over de vraag hoe de NAVO moet
reageren of anticiperen op crises of
potentiële conflicten in Oost-Europa,

verlopen traag en moeizaam. In het
geval van toetreding van nieuwe
lidstaten op korte termijn, neemt het
risico van stagnerende besluitvor–
ming aanmerkelijk toe. Vermeden
moet worden dat de NAVO een
nieuwe CVSE wordt: groots,
pan-Europees, maar krachteloos.

Verder is het nog steeds een open
vraag of en wanneer de Russische
federatie voldoende begrip zal
kunnen opbrengen voor wat zij zal
zien als een "expansie van de
NAVO". Het argument dat met de
Russische belangen en gevoelighe–
den rekening moet worden gehou–
den, is nog steeds ter zake. Is het wel
mogelijk om een "dubbelslag" te
slaan: de Oosteuropese landen als lid
toelaten en tegelijk een geruststel–
lend gebaar maken naar Moskou?
Het standpunt van mijn fractie is, dat
het zeker niet ondenkbaar is dat
Rusland voor dat idee gewonnen kan
worden, maar dat dit vermoedelijk
wel tijd vergt. Als de gevoeligheden
worden genegeerd of onderschat, zal
het zeker niet lukken.

Mijn fractie staat daarom achter
het beleid dat erop neerkomt dat op
dit moment de zes Oosteuropese
landen die perspectief op
EU-lidmaatschap hebben, ook
perspectief op een volwaardig
NAVO-lidmaatschap mogen krijgen.
Voor deze zes landen zou voorts
artikel 4 van toepassing kunnen
worden verklaard; een soort
geassocieerd lidmaatschap of
B-status van de NAVO.

Nog belangrijker is echter de
differentiatie die in de praktijk als
vanzelf zal optreden, de zogenaamde
zelfselectie. Met sommige landen,
vooral die van de Visegrad, zullen
nauwere banden worden aangegaan.
Dat kan zich in het kader van de
NASR voltrekken en in het daarmee
in het verlengde liggende VS-plan
partnership for peace. Sommige
landen zullen hun betrokkenheid
beperken tot een symbolische
deelname aan partnership for peace
of slechts tot de ondertekening van
de overeenkomst besluiten, maar
andere landen zullen veel nauwere
banden aangaan. Er kunnen dan
bijvoorbeeld afspraken worden
gemaakt over gezamenlijke militaire
oefeningen. Zo kunnen de Oost–
europese landen geleidelijk
integreren in de westerse veiligheids–
arrangementen. Met de Russische
federatie en Oekraïne zullen security
partnerships kunnen worden
overeengekomen. Dat zou de
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Nederlandse inzet kunnen zijn voor
de komende NAVO-top. Ik hoor
daarop graag een reactie van de
bewindslieden.

Ik wil ingaan op de slepende
controverse over de verhouding
tussen de WEU en de NAVO. Voor
een normale sterveling is nauwelijks
te achterhalen op welke punten de
meningsverschillen zich nu toespit–
sen. De lidstaten zijn het roerend met
elkaar eens zolang zij in algemene
termen spreken over het belang van
de NAVO en de WEU of over de
noodzaak om een Europese
defensie-identiteit te ontwikkelen en
de Atlantische solidariteit te
bewaren.

Enfin, het is min of meer bekend
dat onder de oppervlakte van deze
retoriek hardnekkige tegenstellingen
schuilgaan. Traditiegetrouw staan
Nederland en Frankrijk tegenover
elkaar als de vraag naar de verhou–
ding tussen de WEU en de NAVO
aan de orde komt. Preciezer: het gaat
om de verhouding tussen Europa en
Amerika. Ik vraag mij af in hoeverre
deze controverse zich nog steeds
voortsleept. In het recente verleden
heeft Nederland stelling genomen
tegen de Frans-Duitse voorstellen om
de WEU op te waarderen. Hoe is het
nu? Is de regering inmiddels wel
bereid om de Westeuropese Unie op
te tuigen tot een volwaardige
organisatie, die in staat is tot
onafhankelijk optreden? Laat ik de
vraag zo formuleren: gaat de
regering ervan uit dat op de wat
langere termijn de Westeuropese
Unie een belangrijke plaats zal
verwerven als de defensie–
organisatie van de Europese Unie?
Of denkt de regering dat zij de WEU
op de wat langere termijn wel weer
uit het script kan schrijven, zodat de
NAVO als de enige overblijft?

Afgaande op de memorie van
toelichting en de antwoorden op de
feitelijke vragen, is de regering nog
wel wat beducht voor een verster–
king van de operationele rol van de
WEU. Zo wordt in de antwoorden op
de feitelijke vragen benadrukt dat
een versterking van die rol - ik dacht
dat de minister van Defensie die
vraag had beantwoord - alleen
bijdraagt aan de stabiliteit mits er
geen activiteiten van de NAVO
worden gedupliceerd. Ik begrijp dat
duplicatie vanuit het oogpunt van
kostenbeheersing zoveel mogelijk
vermeden moet worden. Maar is het
ook schadelijk voor de stabiliteit?
Waarom zou dat het geval zijn? We

hebben de indruk dat op de
achtergrond de vraag speelt in
hoeverre voortzetting van de
afhankelijkheid van de NAVO c.q. de
Verenigde Staten aanvaardbaar of
zelfs wenselijk is. Is dat niet de kern
van de controverse over de
verhouding tussen de WEU en de
NAVO?

We hebben begrepen dat de
planningcel van de WEU momenteel
nagaat wat de operationale
behoeftes van de WEU zijn. "Zodra
dat bekend is", zo lees ik in een
antwoord op de schriftelijke vraag 9,
"kan worden vastgesteld welke
afspraken met de NAVO moeten
worden gemaakt". Eerst een kleine
en een makkelijke vraag: wanneer
zijn die operationele 'behoeftes
bekend, evenals de afspraken die
met de NAVO nodig zijn? Dan de
grote en moeilijke vraag: wat te doen
als bevredigende afspraken niet te
maken zijn?

Er zijn natuurlijk belangrijke
faciliteiten die van de NAVO zijn. Het
is denkbaar dat die ook ter beschik–
king van de WEU komen. Maar er
zijn natuurlijk ook heel belangrijke
voorzieningen, die weliswaar in
NAVO-verband zijn ingebracht, maar
die in feite aan de Verenigde Staten
toebehoren. Daarbij denk ik aan
middelen voor luchttransport en
informatie– en inlichtingensystemen.
Het lijkt mij dat over sommige
aspecten bevredigende afspraken
met de Verenigde Staten mogelijk
zijn. In die gevallen kan duplicatie
worden vermeden. Soms zal dat
wellicht ook niet lukken en zal
duplicatie niet te vermijden zijn. Mijn
fractie acht het in elk geval niet
uitgesioten dat additionele en
omvangrijke investeringen nodig
zullen zijn, teneinde de operationele
rol van de WEU te versterken. Wij
vinden dat Nederland daar in
beginsel ook toe bereid moet zijn. Is
de regering daartoe ook bereid?

Een vraag die hier zijdelings mee
verband houdt betreft de Neder–
landse houding ten aanzien van het
Frans-Duitse legerkorps. De heer Van
Houwelingen heeft er ook over
gesproken. Dit korps waar nu,
behalve Frankrijk en Duitsland, ook
Spanje en Belgie deel van uitmaken,
is een instrument bij uitstek voor een
toekomstige defensiepolitiek van de
Unie, waarin het korps zal opereren
in het kader van de Westeuropese
Unie en ook in NAVO-verband
inzetbaar zal zijn. Daarom is het zo
jammer dat Nederland niet in staat is

daaraan een concrete bijdrage te
leveren. Zijn de bewindslieden het
daarmee eens? In ieder geval hoeft
de taal nu geen probleem meer te
zijn.

Ten slotte is mijn vraag of
Nederland inmiddels een liaison–
officier bij dit korps heeft gestatio–
neerd? Zo ja, welke opdracht heeft
hij meegekregen? Zo nee, wanneer
zal die liaisonofficier zijn opwachting
bij dit korps gaan maken?

D

De heer Van Traa (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Kan de NAVO zich
vernieuwen nu de vijand is wegge–
vallen, maar de oorspronkelijke taak
om te bevorderen dat Europa een en
vrij wordt, "one Europe, whole and
free", nog niet is voltooid? Het
antwoord is "ja", indien Europa en
de Verenigde Staten in staat zijn om
ook gemeenschappelijk een
buitenlands beleid en een defensie–
beleid te gaan voeren. Als dat niet zo
is en Europa dat dus niet kan, dan
zullen de Verenigde Staten gaande–
weg helaas hun belangstelling in de
geïntegreerde militaire organisatie
die de NAVO nu een keer is, gaan
verliezen en daarmee zal de NAVO
verdwijnen.

In tegenstelling tot de regering
Bush is de nieuwe Amerikaanse
regering verbluffend eenvoudig. Zij
zegt in feite tegen de Europeanen:
"Gaat uw gang, en wij zijn bereid de
Europese pijler die u wilt construeren
te verwelkomen". Daarin zit deels het
opkomende isolationalisme - laat de
Europeanen maar hun eigen bonen
doppen - maar deels ook een zoeken
naar evenwicht in de nieuwe rollen
van de VS en Europa. Dat laatste is
dan misschien de positieve kant van
de zaak, zeifs wanneer president
Clinton en minister Christopher
welbewust enige malen laatdunkend
over de Europese rol hebben
gesproken. Wij zullen er dus aan
moeten wennen dat wij niet meer
het exclusieve veiligheidsbelang van
de VS zijn.

Wat moet nu de rol van de NAVO
in de toekomst zijn? Die moet
tweeledig zijn. Ten eerste is het van
belang dat een gezamenlijke
veiligheidsgarantie voor het
NAVO-verdragsgebied als zodanig
blijft bestaan. Ten tweede moet de
NAVO bereid zijn vredesoperaties uit
te voeren voor de Verenigde Naties
en wellicht de CVSE.
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De eerste taak kan in feite landen
als Polen, Tsjechië, Slowakije en
Hongarije niet uitsluiten. Er moet dus
met die landen een andere verbin–
ding gezocht worden dan met
Rusland en de Oekraïne. Toen ik de
heer Eisma hoorde, leek hij dat te
onderschrijven. Hij leek echter ook
weer in feite aan Rusland bijna een
veto-mogelijkheid te geven voor de
betrekkingen die wij uiteindelijk als
NAVO-leden met Polen, Tsjechië,
Slowakije en Hongarije willen. Dat
kan volgens ons niet de bedoeling
zijn.

De heer Eisma (D66): Dat was ook
niet mijn bedoeling.

De heer Van Traa (PvdA): Dan heb ik
u fout begrepen.

De heer Eisma (D66): Ik heb
geprobeerd uit te leggen dat het tijd
zou kosten voordat je tot die
definitieve stap over kunt gaan. Die
tijd moet je de Russische federatie
gunnen.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Waarom komt de heer Van Traa tot
de keuze van deze landen? Als hij
over VN-taken spreekt, is het ook
logisch dat hij de Baltische staten
noemt.

De heer Van Traa (PvdA): Ik noem
deze landen omdat het van belang is
dat er geen vacuüm ontstaat tussen
Duitsland en Rusland. Als wij de
betrekkingen met de door mij
genoemde landen hebben georgani–
seerd, zou voor de Baltische staten
een "Finse positie" veel meer in de
rede liggen.

Het belangrijke is voor ons dat er
geen vacuüm ontstaat tussen
Duitsland en Rusland. Dat heeft de
geschiedenis ons geleerd. De
Noordatlantische samenwerkings–
raad kan die rol niet vervullen,
omdat het kenmerk van die raad -
weer zo'n raad! - nu juist is dat er
geen onderscheid wordt gemaakt
tussen de vroegere landen van het
Warschaupact en de opvolgersstaten
van de Sovjet-Unie zelf.

Op dit streven naar specifiek
nauwere banden met de door mij
genoemde landen wordt natuurlijk
het Russische argument ingebracht,
vooral in de nieuwe Amerikaanse
regering. Het is natuurlijk ook een
heel belangrijk argument; laten wij
daar geen doekjes om winden. Wij
kunnen, luidt dat argument, geen

nieuwe scheidslijn oprichten tussen
de NAVO en Rusland. Wij zouden
natuurlijk ook niet de goede
betrekkingen met Rusland daarvoor
op het spel kunnen zetten. Ik zou de
laatste zijn om dat te ontkennen.

Maar je moet de vraag ook
omkeren. Stel dat het onverhoopt
mis gaat in Rusland. Bestaat die kans
later dan nog of is die kans dan
verkeken? De vraag stellen is haar
bijna beantwoorden.

Voor onze eigen veiligheid, voor
de integratie van Oost-Europa en om
nationalistische uitbarstingen in
Oost-Europa te voorkomen moeten
wij streven naar een uitbreiding op
termijn van het NAVO-lidmaatschap
in de zin die ik aangaf. Met ons kan
het vreemd lopen. Van aanhangers
van het voorwaardelijk, kritisch
lidmaatschap worden wij aanhangers
van mogelijke uitbreiding van het
NAVO-lidmaatschap.

De heer Blaauw (VVD): Begrijp ik nu
dat de heer Van Traa in de richting
van de fractie van de VVD is
opgeschoven voor wat betreft het
geassocieerd lidmaatschap, impliciet
de veiligheidsgarantie?

De heer Van Traa (PvdA): Absoluut,
of u in onze richting! Wij zijn op weg
naar de veiligheidsgarantie. Wij
sluiten ongeveer aan bij de
argumentatie van de Adviesraad
voor vrede en veiligheid, dat het
mogelijk moet zijn een artikel-4-
constructie te ontwerpen, "met het
oog op".

Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
heer Van Traa heeft het over een
lidmaatschap op termijn. Aan welke
termijn denkt hij dan? Het klinkt vrij
vaag.

De heer Van Traa (PvdA): Zo snel
mogelijk!

Mevrouw Sipkes (Groen Links): En
hoe snel is dat?

De heer Van Traa (PvdA): Dat is zo
snel mogelijk! Anders zou ik wel een
jaartal noemen. Ik kan het op dit
moment niet voorzien. Het hangt
natuurlijk ook niet alleen van ons af,
maar ook van de mogelijkheden met
de verschillende partners. Ik hoop
alleen dat de Nederlandse opstelling
binnen de NAVO en op de NAVO-top
zal zijn, dat nu een weg wordt
ingegaan die een onderscheid
mogelijk maakt tussen aan de ene

kant de Oosteuropese landen en aan
de andere kant de andere partners
binnen de Noordatlantische
samenwerkingsraad - lees in de
eerste plaats: de opvolgersstaten van
de Sovjet-Unie - om te kunnen
geraken tot een volledig lidmaat–
schap, als dat mogelijk is natuurlijk
in pais en vree.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Liefst in pais en vree. Denkt u bij "op
termijn": eerst het lidmaatschap van
de Europese Unie?

De heer Van Traa (PvdA): Daar kom
ik nu op.

De heer Eisma (D66): De heer Van
Traa zei dat hij zich aansluit bij het
advies van de adviesraad, maar deze
gaat verder en wil niet alleen artikel
4, maar een veiligheidsgarantie erbij.

De heer Van Traa (PvdA): Ik heb het
over zo snel mogelijk tot een
lidmaatschap zien te komen. Dit is
natuurlijk inclusief de veiligheids–
garantie, want daar gaat het dan om.
Dat loopt op.

De heer Eisma (D66): Nu is het
alleen artikel 4, ook in uw optie.

De heer Van Traa (PvdA): Nu is het
in de eerste plaats artikel 4, en wat
er verder mogelijk is.

Ik kom op het andere argument
van de regering, namelijk dat
economische integratie eigenlijk aan
de veiligheidsintegratie moet
voorafgaan. Dit is de zogenaamde
koninklijke weg, de typische
BuZa-weg. Het zit allemaal logisch in
elkaar, maar in de geschiedenis loopt
het vaak niet logisch. Er zijn een
heleboel voorbeelden van dat de
veiligheidsintegratie is voorafgegaan
aan verdere economische samenwer–
king. Het is waarschijnlijk makkelijker
om die veiligheidsintegratie tot stand
te brengen dan de zeer moeizame
vervlechting in de Europese
Gemeenschap. Dus vraag ik de
regering: er is toch niet per definitie
een koppeling tussen die twee?
Natuurlijk is het beter als zij beide
mogelijk zijn. Als het niet kan en het
op het economische terrein
volkomen stokt, mag uitbreiding van
de NAVO niet om alleen die reden
bevroren worden.

Hiermee zet ik onze eerdere
gedachte, in 1989 nog geopperd, van
een overgaan van NAVO in CVSE
overboord. Het is duidelijk geworden
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dat wij niet rijp zijn voor een
collectief veiligheidssysteem op dit
moment van Vancouver tot
Wladiwostok. Tegelijkertijd moet de
samenwerking met Rusland en de
Oekraïne natuurlijk doorgaan. Dit
geldt zowel voor de overeenstem–
ming over de strategie als de
doorgaande noodzaak van conventio–
nele ontwapening en doorzichtig–
heid. Hierin kan het duidelijk worden
dat wij nooit agressie tegen Rusland
willen beramen en tegelijkertijd kan
met Rusland overeenstemming
bereikt worden over datgene wat de
nieuwe Russische strategie inhoudt.
De belangrijkste vraag hierbij is
natuurlijk of deze in een specifieke
Russische invloedssfeer voorziet.

Er moet ook verder onderhandeld
worden over de nucleaire strategie
van Rusland en de Verenigde Staten.
Dit is van belang, nu ook Rusland
verklaard heeft, als eerste kernwa–
pens te kunnen gebruiken. In feite is
het nu tijd voor een wederzijdse "no
first use"-verklaring. Ik zie aan de
reactie van de regering dat dit geen
goed idee is. Ik laat mij er gaarne
van afbrengen, want dit is niet het
belangrijkste op dit moment.

De grondgedachte is duidelijk: een
verschil aanbrengen in de verhou–
ding met Oost-Europa en Rusland.
Dit doet het Amerikaanse voorstel,
een partnership for peace, niet. Als je
het goed bekijkt, is het in feite een
afhouden van de hier door mij
bepleite politiek. Gelukkig heeft
minister Ter Beek in Travemünde
krachtig gepleit voor het maken van
onderscheid tussen Oost-Europa en
Rusland. Zoals ik al zei, moeten wij
hopen dat op de NAVO-top van de
inzet van minister Ter Beek meer is
terug te vinden dan nu in het
zogenaamde partnership for peace.

In dit verband is het jammer dat
de partners in de Westeuropese Unie
op de zitting van afgelopen maandag
in Luxemburg niet verder zijn
gekomen. Ook hierbij wreken zich de
enigszins afwezige rol van Engeland,
de voorzichtige rol van Duitsland en
de eigenzinnige rol van Frankrijk.

Dit brengt mij op de Westeuropese
veiligheid zelf. Deze moet niet in
eindeloze interne Europese institutio–
nele discussies verzanden. Wij
moeten nu gebruik maken van de
gouden gelegenheid om met de VS
en Canada tot een vergelijk te komen
over de verhouding tussen de NAVO
en een Europese pijler binnen en
eventueel half buiten de NAVO. Deze
Europese pijler kan bestaan uit de

Europese geïntegreerde NAVO–
strijdkrachten plus Frankrijk. Onder
de paraplu van de Westeuropese
Unie, of later de Europese Unie, kan
optimaal gebruik gemaakt worden
van een geïntegreerd apparaat. Aan
de ene kant hoeft Frankrijk niet terug
te keren binnen de militaire
organisatie van de NAVO indien de
NAVO maar bereid is, haar apparaat
ook aan een Europese defensie
beschikbaar te willen stellen.
Daarmee ontwijken wij de op dit
moment nog vruchteloze principe–
discussie met Frankrijk over hun
mogelijke totale integratie binnen de
NAVO en kunnen wij het kernwapen
van Frankrijk voorlopig buiten haken
plaatsen. Hopelijk is wel een
tegemoetkomende houding ten
aanzien van Frankrijk van invloed op
het temperen van een nucleaire
Franse ambitie. De Franse Gaullisti–
sche senator Baumèl bepleitte
onlangs een nieuwe rol voor het
Franse kernwapen na de Koude
Oorlog. Maar de hoofdzaak is dat nu
ook de VS de rol van het Eurokorps
accepteren. Zo kan een zo effectief
mogelijke samenwerking tussen
Frankrijk en de rest van Europa
gestalte krijgen. In dat verband moet
niet in de eerste plaats bezien
worden hoe wij nog extra bataljons
aan het Eurokorps kunnen toevoegen
maar hoe het Nederlands-Duitse
legerkorps gekoppeld kan worden
aan het Eurokorps naast zijn taak in
klassiek NAVO-verband. Dit is echter
misschien nog het makkelijkste deel
van het verhaal. Er is nu immers echt
een grote kans om Frankrijk aan de
ene kant en Amerika aan de andere
kant te binden aan niet alleen een
Europees veiligheidsconcept maar
aan een praktische organisatie.

Het meest moeilijk is de rol van de
Europese defensie en de NAVO
buiten het verdragsgebied. Tijdens
de Golfoorlog waren sommigen,
waaronder wij, nog bevreesd voor
een te grote rol van de NAVO buiten
dat verdragsgebied. Nu blijkt dat de
NAVO slechts in staat is, een zeer
bescheiden rol te spelen zoals wij
zien in Joegoslavië. Het heeft dus
weinig zin op dit moment te
speculeren over wat de NAVO
allemaal zou kunnen als in de
praktijk blijkt dat de NAVO zeer
terughoudend is. Ook daar zijn de
verschillende posities van Duitsland,
Frankrijk en Engeland debet aan. Ik
word graag overtuigd door de
ministers dat de laatste besluiten in
Luxemburg een doorbraak kunnen

worden voor Joegoslavië, ook wat
de NAVO betreft, maar ik heb er een
hard hoofd in. Om nu theoretische
Rambo-discussies te vermijden, lijkt
het mij dienstig om een NAVO-rol
buiten het verdragsgebied slechts in
de hierna volgende gevallen te
voorzien: a. op aanvraag van de
VN-veiligheidsraad; b. op aanvraag
eventueel van de CVSE binnen het
CVSE-gebied; c. bij een directe
aanval op één van de lidstaten of
haar krijgsmacht dan wel in een
situatie waarin op basis van artikel
51 van het Handvest van de
Verenigde Naties om bijstand wordt
gevraagd. Dat is dus in het geval van
directe agressie voordat de
Veiligheidsraad een uitspraak doet.

De moeilijkheden in Somalië en
Joegoslavië maken duidelijk dat het
optreden van de NAVO als zodanig
de VN voor veel ellende zou kunnen
besparen. Maar ook hier geldt:
verwacht er geen wonderen van!
Ingrijpen zal een spaarzame zaak zijn
en blijven. Daarbij is het zaak, de
speciale Duitse positie goed te
begrijpen. Het absoluut geen
schande dat veel Duitsers een diepe
afkeer hebben van oorlogvoeren. En
daarop kunnen vredesoperaties
gewoon neerkomen, welke mooie
woorden er ook voor gebruikt
worden. In Joegoslavië en Somalië is
duidelijk geworden hoe onwerkbaar
het theoretische verschil tussen
peace keeping en peace enforcing in
de praktijk kan worden. Toch is het
voor Nederland van groot belang dat
de Duitse discussie in niet al te lange
tijd tot een goed einde komt want
Duitsland moet binnen internationaal
kader volledig buitenlands beleid
willen voeren, inclusief een aandeel
in de VN-verplichtingen. Ik wil
Duitsland absoluut niet onder
curatele hebben, zoals de heer Van
Middelkoop, die er nu niet meer is,
suggereerde. Integendeel, maar een
te afwachtende Duitse houding op
dit moment heeft het gevaar in zich
om na enkele jaren te kunnen
omslaan in een Duitse Alleingang
buiten internationale kaders omdat
men er niet op voorbereid is of zich
voelt. De door mij bij de begroting
van Buitenlandse Zaken geciteerde
kunstenaar Pacovic zei wat hem
betreft absoluut geen bezwaar te
hebben tegen Duitse soldaten, als zij
Sarajevo maar wilden ontzetten.

Tot slot de positie van het
kernwapen. Ik sluit mij kortheids–
halve aan bij veel van de vragen die
collega Van Houwelingen al heeft
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gesteld over non-proliferatie. Wat
zou ik daar nog aan willen toevoe–
gen? Het inspectieregime van het
Internationaal atoomagentschap in
Wenen kan versterkt worden,
bijvoorbeeld analoog aan de regels
van het chemisch-wapenverdrag.
Verder zou volgens mijn fractie een
verlenging van het non–
proliferatieverdrag voor onbepaalde
tijd pas kunnen, als er in 1995
werkelijk een algemeen kernstop–
verdrag kan komen. Die twee zaken
moeten gekoppeld zijn. Als wij die
mogelijkheid laten verlopen, is het
zeer de vraag of er later niet weer
andere motieven zijn om toch niet
tot dat algemeen kernstopverdrag te
komen. In die zin zou ik graag het
Nederlandse standpunt aangepast
zien. Verder blijft het natuurlijk altijd
de vraag of, als je dat non–
proliferatieverdrag voor onbepaalde
tijd verlengt, daarmee de druk op
kernwapenstaten niet wegvalt om
volgens artikel 6 van het non–
proliferatieverdrag verder te
onderhandelen.

Voorzitter! Onze minister van
Buitenlandse Zaken heb ik al
toegesproken. Dat zou hier nu echt te
veel van het goede zijn. De hele
Kamer zwaait hem trouwens lof toe.
Maar ook onze minister van Defensie
zou ik buiten de zaal op zijn Drents
willen toevoegen: 't kon minder,
mien jong, 't kon minder. In de zaal
zou ik hem willen aansporen de
kansen aan te grijpen om behalve op
de ingrijpende hervorming van de
Nederlandse defensie ook zijn
stempel te drukken op een Europees
veiligheidsbeleid. Immers, ook voor
hem geldt dat de strijd tussen de
Atlantici en de Europeanen is
gestreden. Daar moeten wij nu het
beste van maken, juist om vrede te
bevorderen en te bewaren. Want
voor een leger zonder missie en
zonder enige aandrift tot een
staatsgreep zal Nederland in de
toekomst niet warmlopen. Daarom
zien wij ook hem graag terug als
minister van Defensie, omdat zijn
werk nog niet af is.

De heer Weisglas (VVD): Hoe moet
het dan met de verjonging?

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
De verjonging voeren wij elders
door.

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):

Voorzitter! De NAVO wordt door
sommigen wel beschouwd als de
belangrijkste Europese veiligheids–
organisatie. Veiligheidsbeleid omvat
toch veel meer dan afschrikking of
militaire inzet. Dit vormt slechts een
onderdeel en eigenlijk een te
vermijden sluitstuk van een veel
breder beleid. De regering wijst daar
zowel in de memorie van toelichting
van Buitenlandse Zaken als in die
van Defensie en Ontwikkelingssa–
menwerking op. Als wij vanuit die
visie naar de NAVO kijken, zien wij
dat er voor het bondgenootschap
eigenlijk een heel beperkte rol is
weggelegd. Dan kun je je zelfs
afvragen of het niet de zwakste
schakel ervan is geworden. Als
preventie immers vooropstaat, zullen
andere Europese veiligheids–
organisaties zoals de Raad van
Europa en met name de CVSE
opgewaardeerd moeten worden.

Lovende woorden lezen wij over
de CVSE. Het is volgens de regering
het enige multilaterale forum waarin
53 landen op voet van gelijkheid met
elkaar discussiëren over veiligheid,
mensenrechten, ontwikkeling,
democratie en economische
samenwerking. Er is met de zeer
beperkte middelen die dit orgaan
krijgt inderdaad veel bereikt.
Uitbreiding van de mogelijkheden en
middelen van de CVSE is noodzake–
lijk, willen wij in de toekomst een
effectieve veiligheidsstructuur in
Europa krijgen. Maar dat betekent
dan wel het loslaten van oude
dogma's van klassieke veiligheidsop–
vattingen. Conflictpreventie moet
centraal komen te staan. Er mag niet
alleen lippendienst aan bewezen
worden, want de veiligheidsrisico's
van de toekomst zijn niet in de eerste
plaats militair van aard. Wij zien
economische ontwrichting, dreiging
van kernrampen, van etnische
conflicten, etcetera; kortom,
problemen die vragen om nieuwe
veiligheidsrelaties.

De heer Van Traa (PvdA): Maar er
wordt nu wel geschoten in Europa.
Dat is het probleem.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Er
wordt inderdaad geschoten.

De heer Van Traa (PvdA): Ik sta
sympathiek tegenover uw gedachten–
gang. Ik heb die in 1989 ook hier
ontvouwd: zo zou het moeten gaan.
Maar wat doe je als het niet zo gaat?
Dan staat u toch ook vooraan door te

zeggen: stuur meer troepen naar
Joegoslavië? De CVSE zal die
troepen nooit brengen, dus daar zit
ik nog met een klein probleem.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Daar
zitten wij inderdaad met een vrij
behoorlijk probleem. Ik heb gezegd
dat militaire inzet, militaire middelen,
in het veiligheidsbeleid een te
vermijden sluitstuk, maar wel een
sluitstuk is. Ik ben inderdaad degene
geweest die zegt: stuur troepen naar
het voormalige Joegoslavië. U heeft
vanavond twee keer de heer Pacovic
aangehaald, die gezegd heeft: denk
eraan, wij dachten dat Sarajevo altijd
veilig blijft, maar denk niet dat dat zo
blijft. Mijn verhaal is: Sarajevo is
gebeurd.

De heer Van Traa (PvdA): Maar die
man zei dus: kom die stellingen
bombarderen.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Sterker nog, die man zei: het enige
pacifistische dat je kunt doen, is deze
stellingen bombarderen. Deze man
waarschuwde voor het feit dat
niemand in Europa verder veilig is.
Hij zei indirect ook: denk daaraan en
doe daar iets aan; verwacht, als je je
veiligheidsbeleid niet omgooit en het
niet anders gaat doen dan hetgeen
nu toch vrij traditioneel gebeurt, een
proliferatie van Sarajevo's het gevolg
zal zijn. Wij moeten dan ook
nadrukkelijk komen tot andere
veiligheidsrelaties, waarvoor de
CVSE een forum blijft bieden. Je
kunt immers niet volhouden: de
NAVO is er nog steeds en heeft iets
kunnen voorkomen of doet echt iets
aan de situatie in Sarajevo. Toch zien
wij dat West-Europa krampachtig
blijft vasthouden aan dit bondge–
nootschap.

De voorganger van de minister
verklaarde deze Nederlandse en
Europese houding met de term
"oude schoenen zitten nu eenmaal
het lekkerst". Het was echter wel
zo'n kleine drie jaar geleden dat hij
dat zei. Inmiddels moeten die
schoenen zo versleten zijn, dat het
pijnlijk lopen wordt. In ieder geval
zijn zij regelmatig bij de schoenlap–
per. De NAVO weet zelf immers ook
dat zij "out of business" dreigt te
raken. Zij produceert het ene na het
andere nieuwe concept, maar echte
keuzen worden daarbij niet gemaakt.
Dat behoeft niet echt verwonderlijk
te zijn, want bij ieder voorstel lijkt
het uitgangspunt te zijn dat het in
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het voordeel van de NAVO zelf moet
zijn. Het kader waarbinnen deze
discussie zich afspeelt, is nog steeds
dat van bipolariteit: het Westen aan
de ene kant en het Oosten daar
tegenover.

De nieuwe lijn, de enige nieuwe
lijn eigenlijk, vormt het voornemen
om niet alleen op te treden indien
een van de bondgenoten wordt
aangevallen, maar tevens op verzoek
van de VN en de CVSE. Ik heb
inderdaad in het zeer recente
verleden ook voor deze optie gepleit:
de NAVO als facilitair bedrijf van de
CVSE. Maar wat doe je met een
facilitair bedrijf als de belangrijkste
aandeelhouders niet meewerken? Als
Nederlandse dochteronderneming
zou ik op zoek gaan naar andere
partners en zou ik kijken naar andere
fusiemogelijkheden. Dat gebeurt niet.
De NAVO wordt gezien als het meest
succesvolle bondgenootschap in de
moderne geschiedenis en de
Verenigde Staten als onontbeerlijk en
onmisbaar voor Europa. Dat lijkt mij
echt je kop in het zand steken.

Bij ons recente bezoek aan de
Verenigde Staten hebben wij in alle
toonaarden één overduidelijke
boodschap meegekregen: Europa
moet zijn eigen zaakjes oplossen;
Amerika is uitsluitend bereid tot
militair optreden in situaties als de
Golfoorlog en eventueel in Korea,
mocht zich daar iets voordoen.
Uittreden uit de NAVO is voor hen
niet aan de orde. De angst voor
Rusland, angst voor het Russische
kernwapen, blijft heersen. Een
daadwerkelijk Amerikaans commit–
ment bij nieuwe lijnen, zoals
optreden in VN– of CVSE-verband, is
er niet. De manschappen gaan alleen
naar Sarajevo indien alle partijen
daarmee instemmen en er dus vrede
is die moet worden bewaard. Je kunt
natuurlijk erg geschokt zijn door de
Amerikaanse opstelling. Zeker als je,
zoals een aantal van de collega's,
altijd geloofd en vertrouwd hebt op
die Atlantische band, kan ik mij daar
wel iets bij voorstellen, al verbaas ik
mij daar wel enigszins over. Immers,
als ik de huidige Amerikaanse
strategie vergelijk met die uit de
jaren vijftig, de tijd van de zoge–
naamde Brown-doctrine, denk ik dat
er niet zo erg veel veranderd is. Die
doctrine ging toch ook uit van
anderhalf militair conflict: één
conflict op het zuidelijk halfrond en
eventueel een half conflict in Europa.
En dat in de jaren vijftig! Er is dus
niet veel nieuws onder de zon. Het

wordt nu alleen openlijk gezegd en
West-Europa wordt nu aangemoe–
digd zijn eigen weg te gaan. Ik
begrijp werkelijk niet, waarom
daaruit geen daadwerkelijke
conclusies worden getrokken. Vormt
de opstelling van de Verenigde
Staten, zoals wij die vernamen,
nieuws voor de bewindslieden? Ik
hoop van niet, want als eenvoudige
kamerleden worden wij toch altijd
wat later geïnformeerd. De regering
was dus op de hoogte, maar blijft
toch aan de onmisbaarheid van de
Verenigde Staten vasthouden.
Hoezo?

Vertrouwt de regering, ook al ziet
zij volgens de memorie van
toelichting geen directe dreiging
meer voor het grondgebied, er nog
steeds op dat de Verenigde Staten,
mocht er onverhoopt toch iets
gebeuren, de artikel-5-verplichting na
zal komen? Is zij nog steeds van
mening dat West-Europa militaire
bedreigingen met de haar ten
dienste staande defensie niet
zelfstandig het hoofd kan bieden? Ik
zou daar erg verbaasd over zijn.

De laatste NAVO-top stelde weinig
voor, wat ook aan de andere kant
van de Atlantische Oceaan werd
ingezien. In januari moet er iets
uitkomen: het voorstel voor het
partnership for peace in reactie op
de wens vanuit Oost-Europa, lid te
mogen worden van de NAVO. Dit is
een vaag plan, dat hooguit een
doekje voor het bloeden is. Er wordt
wat meer samenwerking aangebo–
den en consultatie ingeval van
conflicten. Maar die consultatie vindt
toch ook al op gelijkwaardig niveau
plaats in CVSE-kader? Die consultatie
ingeval van conflicten vindt toch ook
plaats in VN-verband? Welke
garanties en extra mogelijkheden
worden er nu gegeven? Weinig tot
niets, omdat de NAVO vindt dat dat
niet kan. Echte toetreding, dus een
echt pan-Europees veiligheidsstelsel
dat ik nog niet verlaten heb, wordt
hooguit op de lange termijn voor
mogelijk gehouden. Nu zou iets
dergelijks door Rusland als te
bedreigend worden ervaren. Rusland
de beschermende ring van buffersta–
ten te onthouden zou destabiliserend
werken, is de heersende opvatting.

De heer Van Traa (PvdA): Er zijn
toch geen bufferstaten meer? We
moeten toch af van het idee dat
Rusland als het ware een recht heeft
op bufferstaten? Niemand heeft recht
op bufferstaten! Dan zitten we over

vijf jaar weer in een nieuwe Koude
Oorlog, als we dat zelf zouden gaan
propageren. Laten we dat nu toch
niet doen, zelfs niet als het tien voor
één is!

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
ben het volledig met u eens dat
niemand recht heeft op bufferstaten.
Als we te veel doen richting de Oost–
en Middeneuropese landen, zou
Rusland zich bedreigd voelen, zegt
men. Als u even gewacht had, had u
kunnen horen dat ik vind dat het
Westen, ondanks de fluwelen
revolutie en de val van de Muur, nog
steeds uitgaat van Oost– en
West-Europa. Ze respecteren dus
nog steeds deze positie van Rusland.
Dat gaat inderdaad ten koste van
Midden– en Oost-Europa. Er wordt
gedaan alsof deze landen straks
wakker zullen schrikken uit een soort
Sneeuwwitje-achtige slaap, waarna
ze tot de ontdekking zullen komen
dat er wat het Westen betreft nog
steeds een Warschaupact en een
Muur bestaan. Ik zal niet ontkennen
dat de interne situatie in Rusland
zorgwekkend is, maar verbeteringen
of verslechteringen, en daarmee
export van die situatie, zijn afhanke–
lijk van andere factoren: economi–
sche en politieke steun bij hervor–
mingen. Een vaag plan voor
partnership for peace is daar geen
antwoord op.

Ook het door minister Ter Beek in
Travemünde voorgestelde dries–
porenbeleid is dat niet. Dat lijkt mij
namelijk te traag. Daarvoor is de
situatie in grote delen van Europa te
onzeker. Het gaat mijns inziens niet
aan om hier in het Westen alle
prioriteit te geven aan de Europese
Unie en de NAVO, deze twee
instellingen nog steeds als de
belangrijkste te beschouwen, maar
de overige Europese landen hierin
niet op te nemen en aan hen slechts
het lidmaatschap van de CVSE en de
Raad van Europa toe te staan, met
vage beloftes over wat op termijn
mogelijk is. Dat kan, gegeven de
huidige situatie, niet. Dat is het
veiligheidsbeleid van de jaren
tachtig, dat in de jaren negentig en
daarna contraproduktief zal werken.

Modernisering van beleid wil
zeggen dat CVSE echt alle prioriteit
moet krijgen en dat de NAVO
daarvan een afspiegeling moet
vormen, zodat ze inderdaad kan
uitgroeien tot een echte regionale
veiligheidsorganisatie. Nu de
NAVO-bondgenoten een dergelijk
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beleid blokkeren, moet Nederland
zelfstandig op zoek gaan naar
partners en minder geconcentreerd
zijn op de NAVO of de WEU.
Waarom wordt niet op militair terrein
daadwerkelijk naar verdere samen–
werking met de Visegrad-landen of
de Baltische staten gezocht zodat,
indien er weer een verzoek ligt van
de NAVO, de VN of de CVSE, om
militair op te treden, dit ook kan? Zij
trekken steeds meer naar elkaar toe
en zien de noodzaak van strategische
allianties in. Waarom volgt Neder–
land dit voorbeeld niet? De opgave
nu is de samenwerking integreren
om uiteindelijk niet te hoeven
interveniëren.

In een dergelijk op den duur
vruchtbaarder beleid passen
kernwapens niet. De afschaffing
daarvan, verbanning uit de strategie,
lijkt mij het beste antwoord op de
nieuwe rol die de kernwapens krijgen
binnen de Russische strategie. Dat
lijkt mij in ieder geval minder
opportunistisch dan nu te pleiten
voor een "no first use"-verklaring.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: Morgenmiddag zullen
beide ministers antwoorden. Ik wijs
de ministers erop dat hier de
informele norm geldt, dat zij voor de
beantwoording exclusief interrupties
de helft van de formele spreektijd
van de Kamer ter beschikking
hebben. Wij proberen ons daar wat
aan te houden. En zij hebben de
mogelijkheid om ook vragen vóór de
mondelinge beantwoording
schriftelijk te beantwoorden.

Sluiting 0.54 uur

D

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

1. drie brieven van de voorzitter van
de Eerste Kamer der Staten–
Generaal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 23 novem–
ber 1993 de haar door de Tweede
Kamer toegezonden voorstellen van
wet, gedrukt onder de nummers
23220, 23154 en 22386, heeft
aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;

2. de volgende brieven:
een, van de ministers van

Buitenlandse Zaken en van Defensie,
over de laatste ontwikkelingen
betreffende voormalig Joegoslavië
en de Nederlandse betrokkenheid
(22181, nr. 64);

een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het kwartaaloverzicht omzetting van
EG-richtlijnen in nationale regelge–
ving naar de stand van 30 september
1993(21109, nr. 68);

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
een plan van aanpak voor het project
"Herziening adviesstelsel" (21427, nr.
72);

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over de huidige kostenontwikkeling
van de farmaceutische hulp (22393,
nr. 67).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
een, van de minister van

Buitenlandse Zaken, inzake wijzigin–
gen van de Bijlage bij het op 9 april
1965 te Londen tot stand gekomen
Verdrag inzake het vergemakkelijken
van het internationale verkeer ter
zee;

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
drie brochures uit de cyclus "Sociale
vernieuwing werkt door";

drie, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, over de onderzoek–
samenwerking met Rusland;
een, ten geleide van het advies van
de inspectie van het onderwijs
"Samenwerking tussen scholen en
internaten";
een, ten geleide van de voortgangs–
rapportage PRESTO-programma
september 1993;

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van een advies van de
adviesraad voor het wetenschaps– en
technologiebeleid over de NWO–
organisatie;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van de rapportage van de
Projectgroep Voorlichting en
Pensioenen betreffende in de tweede
fase van wetgeving en uitvoering
van de pensioennota te realiseren
voorlichtingsvoorschriften.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken.
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Noten

Noot 1 (zieblz. 2109)

BIJVOEGSEL

Schriftelijke antwoorden van de minister en de
staatssecretaris van Defensie op vragen,
gesteld bij de openbare behandeling in eerste
termijn van de begroting van Defensie voor 1994
(23 400-X)

Vraag van de heer Leerling (RPF)
over taakspecialisatie bij de vorming
van het Nederlands-Duitse leger–
korps.

Duitsland levert, naast zijn bijdrage
aan het Nederlands-Duitse leger
korps, divisies aan zes andere leger–
korpsen.
Voor zover de Nederlands-Duitse
samenwerking het concept van de
verbonden wapens niet doorkruist en
de bijdragen aan crisisbeheersings–
operaties niet belemmert, streeft
Nederland naar een kosteneffectieve
mvullmg van vooral ondersteunende
functies, zoals luchtverdediging en
verbindingen.

Vraag van mevrouw Sipkes
(GroenLinks) en de heer Van
Middelkoop (GPV) over terug–
trekking van boven voormalig Joego–
slavië opererende F-16's uit Italië.

Gezien de situatie in het voormalig
Joegoslavië is het aantal noodzake–
lijke patrouilles enigszins afgenomen.
Er wordt overwogen vier a zes in
Italië gestationeerde F-16's terug te
halen naar Nederland. Deze vlieg–
tuigen kunnen zo nodig binnen 48
uur weer worden ingezet boven het
voormalige Joegoslavië.

Vraag van mevrouw Sipkes
(GroenLinks) over opleidingen ten
behoeve van VN-operaties voor
militairen niet afkomstig uit
Westerse landen.

Nederland stelt zich actief op in het
overleg over de opleiding van
personeel voor vredesoperaties van
de Verenigde Naties. Bij het
verzorgen van opleidingen voor
optreden in VN-operaties blijft de
militaire basisopleiding overigens het
beste uitgangspunt. Deze opleiding
is een nationale aangelegenheid.
Opleidingen voor vredesoperaties
vormen niet meer dan een aanvulling
op de basisopleiding en kunnen per
operatie(gebied) verschillen.

De Nederlandse inspanningen voor
internationale samenwerking op het
terrein van vredesoperaties met
niet-Westerse landen richten zich tot
dusver op de Midden– en Oosteu–
ropese landen. Deze krijgen zowel
bilateraal als multilateraal, in de
NASR, gestalte.
Bij de Verenigde Naties is binnen de
militaire divisie van het «Department
of Peace Operations» een
trainingscel opgericht die zich bezig
houdt met het vastleggen van richt–
lijnen voor opleiding en training voor
vredesoperaties. Zij verstrekt die aan
de lidstaten die deelnemen aan
vredesoperaties. Ten behoeve van de
VN-trainingscel heeft Nederland de
benodigde informatie over de Neder–
landse opleidingen verstrekt.

Vragen van de heer Van
Middelkoop (GPV) over laagvlieg–
oefeningen vanaf Curapao en over
een MER in relatie tot laagvliegen op
Curapao.

De Koninklijke luchtmacht onder–
zoekt de stationering van een aantal
F-16's op Curapao voor het geval
bestaande opleidings– en trainings–
activiteiten in de Verenigde Staten
en Canada niet kunnen worden
voortgezet.
In de Nederlandse wetgeving betref–
fende de milieu-effectenrapportage
geldt geen MER-plicht voor het
laagvliegen. Noch de Nederlandse
Antillen noch Curapao kennen een
eigen regeling met betrekking tot
milieu-effectenrapportages.

Vraag van de heer Vos (PvdA), de
heer De Graaf (CDA) en mevrouw
Van Heemskerck Pillis-Duvekot
(WD) over de kustwacht.

Op dit ogenblik beziet de
commissie-Lemstra de mogelijk–
heden van coördinatie of bundeling
van kustwachtactiviteiten. Een van
de mogelijkheden is deze taken, in
het bijzonder de toezichthoudende

taken, «single service» door de
Koninklijke marine te laten uitvoeren.
De regering zal aan de hand van het
rapport van de commissie-Lemstra
haar standpunt bepalen.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (WD) over
de rol van onderzoeksinstellingen in
de samenwerking tussen Defensie en
de Nederlandse industrie.

Onderzoeksinstellingen als TNO en
het Nationaal Lucht– en Ruimtevaart–
laboratorium zijn voor Defensie
vooral van belang als leveranciers
van wetenschappelijke en technische
kennis en kunde. Defensie tracht de
samenwerking tussen deze instel–
lingen en de industrie te bevorderen,
om die kennis en kunde ook ten
goede te laten komen van de
industrie. Dit gebeurt onder andere
in het kader van de Codema.
Het Nederlands Instituut voor Vlieg–
tuigontwikkeling en Ruimtevaart
beschikt over de nodige expertise
om op te treden als bemiddelaar of
coördinator bij opdrachten op het
gebied van de lucht– en ruimtevaart.

Vraag van mevrouw Sipkes
(GroenLinks) over een multilateraal
materieelprogramma ten behoeve
van VN-operaties.

Vanwege de financiële problemen
van de Verenigde Naties en de te
verwachten problemen met
standaardisatie, logistieke onder–
steuning en training van personeel
bestaat een dergeüjk multilateraal
programma niet.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over het Stinger-post-project.

Bij het contract voor de Stinger-post
was sprake van een zogenaamd
«market basket»-model, waarbij alle
industriële en niet-industriële kosten
evenredig over de deelnemende
landen worden verdeeld. Duitsland
en Nederland doen intensieve
pogingen met Turkije tot nieuwe
afspraken te komen over dit project.
Deze week nog heeft de staatssecre–
taris het probleem besproken met
zijn Ouitse collega. Duitsland is
«pilot nation». Naar aanleiding van
deze ervaringen is inmiddels
besloten dat het «market basket»-
model niet meer zal worden
toegepast in overeenkomsten met
landen met een relatief hoog inflatie–
percentage.
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Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over het Trojka-project.

Over de toekomstige samenstelling
van de mijnendienst, met inbegrip
van de uitvoering van de hydrogra–
fische taken, is de Kamer onlangs
geïnformeerd in de brief van 19
november 1993 (nr. M
3150/93033213). Daarin zijn de
resultaten vermeld van de voorstudie
met betrekking tot het verbeterd
Trojka-systeem en de overige
maatregelen die nodig zijn om ook in
de toekomst te beschikken over een
toereikende capaciteit voor de
mijnenbestrijding en de hydrografie.

Vraag van de heer Vos (PvdA) over
het basisonderhoud aan de
Leopard-2.

Het basisonderhoud aan de
Leopard-2 is noodzakelijk voor de
handhaving van de gewenste inzet–
baarheid. De omvang van het basis–
onderhoud wordt mede bepaald door
de aard en de intensiteit van het
gebruik van de verschillende tanks,
en door de kwaliteit van het
gepleegde onderhoud.
De gevechtswaardeverbetering van
de Leopard-2 wordt om redenen van
doelmatigheid in combinatie met het
basisonderhoud uitgevoerd.
In elke fase van het project worden
operationele eisen opnieuw bezien
en zonodig herijkt. Mede daarom zal
bij de Duitse Wehrtechnische
Dienststelle nadere informatie
worden ingenomen over de
gevechtswaardeverbetering van de
Leopard-2. In het kader van de
DMP-procedure zal de Kamer naar
verwachting begin 1994 over de
voortgang van het project worden
geïnformeerd.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over het onderhoud aan de C-130
vliegtuigen.

In de nota naar aanleiding van het
verslag is meegedeeld dat niet wordt
overwogen blijvend vanaf de
Belgische vliegbasis Melsbroek te
opereren. Over het onderhoud
moeten nog nadere besluiten worden
genomen. Nederland en Belgie gaan
na of zij in het kader van de «Nato
Maintenance and Supply Agency»
kunnen samenwerken bij de
aanschaf van en het onderhoud aan
reservedelen.

Vraag van de heer Ter Veer (D66)
over de voortgang bij de ombouw
van de DC-10 vliegtuigen tot
tankvliegtuigen.

Het eerste DC-10 vliegtuig zal naar
verwachting in april 1995 worden
geleverd. Dat is enkele maanden
later dan eerder voorzien. Beide
vliegtuigen zullen echter, in overeen–
stemming met het gestelde in de
Prioriteitennota, in 1995 worden
geleverd. Ook de overige middelen
voor luchttransport zullen naar
verwachting overeenkomstig het
tijdschema in de Prioriteitennota
instromen.

Vraag van de heer Ter Veer (D66)
over MOU's voor medegebruik van
DC-10 tankvliegtuigen.

Met België en Noorwegen zijn
MOU's overeengekomen over
samenwerking op het gebied van het
luchttransport en het in de lucht
bijtanken van Belgische en Noorse
F-16 jachtvliegtuigen. Ook worden
dergelijke overeenkomsten met
Duitsland en Denemarken
nagestreefd.
De commandant van de «Nato
Airborne Early Warning Force»
(NAEWF) heeft te kennen gegeven in
de toekomst voor trainingsdoel–
einden gebruik te willen maken van
de Nederlandse KDC-10 vliegtuigen.
In 1994 zullen besprekingen worden
gevoerd om te bezien in hoeverre dit
vanaf 1996 mogelijk is.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (WD) en de
heer De Graaf (CDA) over de
M-fregatten.

Zoals gemeld in de memories van
toelichting vanaf 1987 worden de
Sewaco-systemen van de
M-fregatten gefaseerd opgeleverd.
De eerste drie fregatten van de Karel
Doorman-klasse zijn uitgerust met
een beperkt Sewaco-pakket. Vanaf
1994 worden het vierde en de
volgende fregatten uitgerust met een
volledig pakket. Vanaf 1996 zullen
alle M-fregatten volledig opera–
tioneel zijn.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over de taken van de Marinelucht–
vaartdienst in het nieuwe veiligheids–
concept in het A-document over de
CUP van de Orions.

Het situatierapport naar aanleiding
van het A-document over het
Capability Upkeep Programma (CUP)
van de P3C-Orion zal de Kamer voor
1 december 1993 worden aange–
boden Hierin zal worden ingegaan
op de taken van deze vliegtuigen in
het nieuwe veiligheidsconcept, zoals
dat in de Prioriteitennota is
beschreven.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over radargeleide lucht-luchtraketten
voor de F-16 en met vraag van
mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD) over de veroudering
van het wapenpakket.

Bij de bewapening voor de F-16
wordt gestreefd naar een zo divers
mogelijk wapenpakket, afgestemd op
de huidige taken en de verwachte
inzetmogelijkheden. Hierbij staat de
kwaliteit voorop. Bij de aanschaf van
de radargeleide lucht-lucht-raketten
wordt gelijke tred gehouden met de
levering van de gemoderniseerde
F-16's. De voorgenomen aanschaf
van 200 lucht-lucht-raketten voorziet
in de initiële behoefte voor de drie
«reaction force» squadrons. In de
plannen van de Koninklijke lucht–
macht is een verdere invulling van de
behoefte voor alle F-16's voorzien.
De definitieve behoefte zal worden
vastgesteld aan de hand van de
nieuwe Navo-normen over de
kapitale munitiesoorten, die nu
worden ontwikkeld. De Kamer zal
hierover afzonderlijk worden
ingelicht.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (WD) over
het afstoten van F-16 vliegtuigen.

Het aantal aan de Navo aangeboden
operationele F-16's blijft tot 1
januari 1996 gehandhaafd op 144.
Pas daarna worden 36 overtollige
F-16's overeenkomstig de plannen
uit de Prioriteitennota in fasen
afgestoten. Vooruitlopend hierop
worden vanaf april 1994 twee
squadrons op non-actief gesteld. Dit
gebeurt in fasen om een maximale
flexibiliteit voor herplaatsing en om–
en bijscholing van het betrokken
personeel te bereiken en om het
verminderen van het personeel beter
te spreiden. Zo nodig kunnen deze
twee squadrons op relatief korte
termijn weer op operationale sterkte
worden gebracht.

Vraag van de heer Ter Veer (D66)
over de kosten van de Fokker-50
Utility.

In de Prioriteitennota is meegedeeld
dat de Fokker-50 transportvlieg–
tuigen versneld worden aangeschaft.
De onderhandelingen met Fokker
over de levering van deze vliegtuigen
zijn nog niet afgerond. Tussen de
door Fokker gevraagde prijs en het
beschikbare budget bestaat nog een
aanzienlijke spanning. Ook komt de
fasering van de betalingen in het
voorstel van Fokker niet overeen met
de gereserveerde budgetten. De
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onderhandelingen met Fokker
worden voortvarend voortgezet.

Vraag van mevrouw Sipkes
(GroenLinks) over vertraging in de
bodemsaneringsprogramma's.

Bij de (incidentele) verkoop van een
verontreinigd terrein komt de
sanermgsverplichting bij de koper te
liggen. Met de waardevermindering
door de verontreiniging is dan in de
verkoopprijs rekening gehouden. In
het contract wordt geen termijn voor
sanering opgenomen. De provincie is
het bevoegde gezag om de nieuwe
eigenaar aan te spreken op de
vereiste sanering.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over de aanleg van een oefenterrein
van 2500 ha op landbouwgronden
bij Havelte.

De uitplaatsingsstudie gaat er ter
wille van de vergelijkbaarheid van de
verschillende alternatieven vanuit dat
het uit te plaatsen oefenterrein een
natuurfunctie zal krijgen. Vanuit die
optiek is immers steeds over
uitplaatsing gesproken. Varianten
waarbij het uit te plaatsen oefen–
terrein een andere militaire functie
krijgt, worden niet in het onderzoek
betrokken. De besluitvorming na de
uitplaatsingsstudie behoeft zich
uiteraard niet te beperken tot de in
de studie uitgewerkte alternatieven
en scenario's.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over een opstijgpunt in de periferie
van het oefenterrein De Haar.

Tegen een dergelijk opstijgpunt
bestaan operationele en oefentech–
nische bezwaren. Het is ongewenst
en ongeloofwaardig de
manschappen zich eerst te voet van
de kazerne naar het oefenterrein te
laten begeven, hen vervolgens in de
helikopters te laten instappen op een
opstijgpunt dat op zeer korte afstand
van het einddoel van de vlucht is
gelegen. De oefenwaarde van een
dergelijke vlucht is nihil.

Vraag van de heer Vos (PvdA) over
de prijzen van af te stoten onroerend
goed.

De Dienst der Domeinen, ressor–
terend onder het ministerie van
Financiën, treedt namens de Staat
als verkoper op.
Bij afstoting van overtollig onroerend
goed wordt nagenoeg altijd een
taxatie uitgevoerd door éèn of meer
onafhankelijke taxateurs. Bij

overdracht tussen ministeries wordt
doorgaans met een ambtelijke
taxatie volstaan. Bij verkoop worden
dus realistische taxatiebedragen
gehanteerd, waarbij wordt uitgegaan
van de marktwaarde naar de
toekomstige bestemming van het
object. Bij de waardevaststelling
wordt dus reeds rekening gehouden
met de sociale en economische
ontwikkeling van het object. De
waarde van de huidige bestemming
vormt een ondergrens.

Vraag van de heer Van
Middelkoop (GPV) over de
herziening van het Structuurschema
Militaire Terreinen (SMT).

De ingrijpende herziening (van het
hoofdstuk kazernes en oefenter–
reinen) van het SMT kan op z'n
vroegst in de eerste helft van 1996
gereed zijn. Eerst aan de hand van
de Uitplaatsingsstudie - tweede
kwartaal 1994 gereed - zal in
overleg met de Kamer worden
besloten over de wenselijkheid al
dan niet oefenterreinen naar
landbouwgronden uit te plaatsen. Bij
een positieve beslissing dient eerst
een locatie-MER te worden gemaakt,
alvorens het ontwerp van de
herziening ter visie mag worden
gelegd (midden 1995). Daarna duurt
het nog ongeveer éèn jaar alvorens
de herziening is afgerond.
Gelet op deze termijnen is het
ongewenst om de al bij de Evalua–
tienota aangekondigde grenswijzi–
gingen voor het COT Havelte en de
Eder– en Ginkelse Heide te laten
wachten op deze ingrijpende
herziening.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (WD) over
de belangstelling van vrouwen voor
een functie in de krijgsmacht.

De zorg als zouden de nieuwe opzet
en het nieuwe takenpakket van de
krijgsmacht een negatieve invloed op
de instroom van vrouwen in de
krijgsmacht hebben, wordt niet
gedeeld. De omzetting van functies
voor dienstplichtigen naar
bt-functies biedt vrouwen juist meer
mogelijkheden dienst te nemen.
Bovendien hebben vrouwen altijd
grote belangstelling voor contracten
voor bepaalde tijd gehad.
Er zijn dan ook mogelijkheden het
streefpercentage van 8% vrouwen in
de krijgsmacht in 1996 te bereiken.
Om te bevorderen dat dit percentage
ook echt wordt gehaald, is bij elk der

krijgsmachtdelen een aantal aanvul–
lende maatregelen in voorbereiding.
Het gaat bij voorbeeld om het zeker–
stellen van een jaarlijkse
minimum-instroom van vrouwen, het
bezien van de keuringseisen voor
vrouwen, onderzoek naar de beeld–
vorming van de schooljeugd over
Defensie als mogelijke werkgever,
het stimuleren van contractver–
lenging door vrouwen, vergroting van
het aantal vrouwen in het midden–
kader, verruiming van de mogelijk–
heden voor de opvang van kinderen
en het voeren van een meer juist op
vrouwen gerichte wervingscam–
pagne.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pilüs Duvekot (VVD) over
de veteranenpas.

De stichting Dienstverlening
Veteranen verzorgt de organisatie en
uitreiking van de veteranenpas. Er
zijn nu ongeveer 40 000 passen
aangevraagd. Volgens de stichting
zullen de meeste veteranen in janauri
1994 hun pas in bezit hebben.

Vraag van de heer Leerling (RPF)
over de voorzieningen in Munster.

Voor de huisvesting van Nederlandse
militairen in Munster, waar de staf
van het multi-nationale legerkorps
wordt gelegerd, komen ongeveer 70
woningen beschikbaar, die aan
normale eisen zullen voldoen. Ook
worden voorbereidingen getroffen
voor een goede schoolvoorziening.
Wat dit betreft zal een keuze worden
gemaakt uit aansluiting bij het Duitse
onderwijs ter plaatse, waarbij voor
de bovenbouw zal worden terugge–
vallen op de schoolvoorzieningen in
Enschede en omgeving, öf - bij
gebleken behoefte - worden gekozen
van een specifiek Nederlandse
schoolvoorziening. De besluit–
vorming is nog niet afgerond.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (VVD) over
de helikoptervliegeropleidingen.

De instroom van helikoptervliegers
wordt zowel door externe werving
als door omscholing van vliegers
afkomstig van bestaande types
inclusief F-16 vliegers zeker gesteld.

Vraag van de heer Vos (PvdA) over
om–, her– en bijscholing van burger–
personeel.
Om–, her– en bijscholing maakt deel
uit van het Sociaal Beleidskader
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(SBK). Het SBK is gelijkelijk van
toepassing op burger– en militair
personeel. Indien bij reorganisaties
overtolligheid voor burgerpersoneel
dreigt, wordt - afhankelijk van de
algemene situatie en rekening
houdend met de individuele
mogelijkheden van de betrokken
personeelsleden - omscholing zeker
toegepast.

Vraag van de heer Vos (PvdA)
betreffende certificering werker–
varing bij ontslag

De militair die met ontslag of met
groot verlof de dienst verlaat en
terugkeert op de arbeidsmarkt, heeft
recht op een getuigschrift waarin
melding wordt gemaakt van de wijze
waarop hij zijn werkzaamheden heeft
verricht. Per krijgmachtdeel verschilt
het getuigschrift en de aard van de
vermelde gegevens.
De structurele aspecten van certifi–
cering van de werkervaring ten
behoeve van het opereren op de
arbeidsmarkt na ontslag hebben
thans de aandacht. In dit kader past
ook een pilot studie naar de waarde
van defensie-opleidingen in de
burgermaatschappij. Deze studie
wordt uitgevoerd met inachtneming
van de ontwikkeling van een
algemene arbeidsmarkt-kwalificatie–
structuur.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (VVD) over
enige financiële ruimte voor het
personeel.

Op 2 november jl. is met een
meerderheid van de centrales van
overheidspersoneel een akkoord
gesloten over het arbeidsvoorwaar–
denbeleid bij Defensie voor de
periode 1 april 1993 tot 1 aprïl
1995.
De middelen die beschikbaar waren
voor de arbeidsvoorwaarden van het
defensiepersoneel zijn met dit
akkoord voor dit moment
aangewend. In het verband van het
akkoord wordt nog wel overleg
gevoerd met de centrales van
overheidspersoneel over de
aanwending van een deel van de
gelden die vrijvallen als gevolg van
een herschikking binnen het
bestaande arbeidsvoorwaarden–
pakket.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (VVD) over
uitgaven voor de werving.

Kosten spelen wel degelijk ook bij de
werving een rol. Daarbij kan niet uit
het oog worden verloren dat werving
in belangrijke mate de toekomst van
de krijgsmacht bepaalt. Om de juiste
communicatiemethoden te kunnen
benutten, wordt de arbeidsmarkt
onderzocht. Naast kosten voor
brochures, huur van filmteams,
tv-spots en dergelijke wordt ook
geïnvesteerd in de aankoop en
inrichting van panden op goede
locaties voor baneninformatiecentra
ten behoeve van de Koninklijke
landmacht.

Vraag van de heer Vos (PvdA) over
de relatie tussen contractduur en de
betekenis van de defensie-opleiding
voor de arbeidsmarkt.

Er moet een relatie zijn tussen de
duur van de opleiding en die van de
functie-vervulling bij Defensie. Er
wordt gestreefd naar zo groot
mogelijke civiele erkenning van
opleidingen, opdat na de contractpe–
riode duidelijk is tot welke
meerwaarde het verblijf bij Defensie
heeft geleid. Daarnaast worden
faciliteiten geboden om tijdens het
dienstverband bij Defensie in de vrije
tijd elders opleidingen te volgen.

Vraag van de heer Van
Middelkoop (GPV) over de werving
van jongeren.

De werving gaat zich inderdaad op
jongeren toespitsen. De doelgroep
wordt in eerste aanleg gevormd door
jongeren tussen de 17 en de 21 jaar.
Dat is meestal de leeftijd waarop de
schoolverlaters tot de arbeidsmarkt
toetreden en de keuze voor een
andere beroepsopleiding en voor een
werkgever nog open is. De
voorlichting is afgestemd op wat
jongeren van die leeftijd aanspreekt.
De ervaring leert dat ook jongeren
van een hogere leeftijdscategorie
door de werving worden bereikt.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over de werving van BBT'ers.

Op de werving van BBT'ers en de
werving voor de Luchtmobiele
brigade is bij de beantwoording van
de schriftelijke vragen van de
Tweede Kamer al uitgebreid
ingegaan (antwoord op de vragen
58, 59 en 60).
De reserve-component van de krijgs–
macht zal in 1994 in de Kamer aan
de orde komen zodra de studie over
de legervorming zal zijn afgerond.

Hierin zal ook worden ingegaan op
het wettelijk kader voor de positie
van reservisten, waar mevrouw Van
Heemskerck naar vroeg.

Vraag van de heer Vos (PvdA) over
een centrale sturing van het reorga–
nisatieproces, met name van de
werving van personeel.

De werving van de krijgsmachtdelen
vindt decentraal plaats en sluit aan
bij de positie die de krijgsmacht–
delen op de arbeidsmarkt innemen.
De afhankelijkheid van de arbeids–
markt noopt tot een marktgerichte
opstelling van de krijgsmachtdelen.
Die krijgt onder meer gestalte door
de eigen identiteit te beklemtonen
met behulp van een aansprakend
imago. Dat is immers een
voorwaarde voor een succesvolle
werving.
Gebleken is bovendien dat regionale
werving en regionale plaatsing van
personeel drempelverlagend werkt.
Juist om zoveel mogelijk markt– en
klantgericht te kunnen werken, gaat
de Koninklijke landmacht ertoe over
Banen Informatie Centra (BICKLs) te
vormen, vanwaaruit actieve
voorlichting wordt gegeven. Er is op
dit moment dan ook nog geen
aanleiding bij de werving van
personeel over te gaan tot een
sterkere centrale sturing.
Om te voorkomen dat kandidaten na
afwijzing bij een krijgsmachtdeel
voor de krijgmacht verloren gaan,
verwijzen de krijgsmachtdelen sollici–
tanten naar elkaar.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over het Commando Opleidingen van
de Koninklijke landmacht.

De berichten over de centrale
vestiging van het Commando Oplei–
dingen van de Koninklijke landmacht
(COKL) in Bussum berusten vermoe–
delijk op een misverstand. Het COKL
blijft gevestigd in Utrecht. Zoals
aangegeven in het antwoord op de
schriftelijke vraag nummer 36 is er
wel sprake van een zekere centrali–
satie in Bussum: daar is thans alleen
het Opleidingscentrum Intendance
(OCINT) gevestigd, maar in de
toekomst (1998) zal dit worden
omgevormd tot een Opleidings–
centrum Logistiek door combinatie
met het Opleidingscentrum Aan– en
Afvoertroepen (OCAAT) en het
Opleidingscentrum Militaire Admini–
stratie (OCMA), dat thans nog in
Middelburg is gevestigd. De
uitvoering van de opleidingen voor
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de Technische Dienst geschiedt in
Soesterberg en de rij-opleidingen
bhjven in Eindhoven en Tilburg.

Vragen van de heer Vos (PvdA) en
de heer Leerling (RPF) over de
onzekerheid van het personeel over
hun loopbaan– en carrièreperspec–
tieven/ –prognoses bij Defensie en
van mevrouw Van Heemskerck
Pilüs Duvekot (VVD) over het
functiebestand van de Koninklijke
landmacht.

In het schriftelijke antwoord op vraag
57 is aangegeven wanneer bij de
krijgsmachtdelen inzicht bestaat in
de definitieve omvang en samen–
stelling van de functiebestanden.
Zodra daarover helderheid bestaat,
alsmede over de functieniveaus en
–eisen die daarbij horen, kan worden
gewerkt aan de personele invulling
van die bestanden, waaronder die
van het personeel aangesteld voor
onbepaalde tijd. Voor de Koninklijke
marine en de Koninklijke luchtmacht
zal een en ander in de loop van 1994
zijn beslag krijgen.
Over het functiebestand bij de
nieuwe Koninklijke landmacht kan
pas eind 1994 duidelijkheid worden
geboden omdat onder andere eerst
een jaar geleden het besluit is
genomen de opkomstplicht af te
schaffen. In het antwoord op vraag
57 is gewezen op de laatste onder–
handelingen over het Nederlands–
Duitse legerkorps. De definitieve
organisatie daarvan zal vermoedelijk
begin volgend jaar duidelijk zijn.
Daarnaast moet de samenvoeging
van het NTC, NLC en het CVKL in
een Nationaal Commando in de loop
van 1994 nog volledig gestalte
krijgen. In samenhang hiermee dient
ook de vulling van de oorlogsorgani–
satie te worden verzekerd. De studie
naar de legervormingssystematiek is
nog niet definitief afgerond en zal
ook invloed hebben op de
vaststelling van de vredesorgani–
satie. Al met al zal eind 1994 een
redelijk inzicht bestaan in het
functiebestand bij de Koninklijke
landmacht. Met al het beroepsper–
soneel voor onbepaalde tijd zal dan
ook een loopbaanprognose zijn
doorgesproken, waarmee meer
duidelijkheid wordt geboden over
ieders individuele mogelijkheden
binnen de Koninklijke landmacht.

Vraag van de heer Van
Middelkoop (GPV) over de inzet
van dienstplichtigen en beroepsmili–
tairen bij uitzending.

Tot nu toe is het gelukt voldoende
dienstplichtigen te vinden die bereid
zijn vnjwillig dienst te doen bij de
uitgezonden eenheden. Het
merendeel van de dienstplichtigen
wordt daarvoor voor opkomst
benaderd; eventuele tekorten
worden opgevangen met reeds
opgekomen dienstplichtigen die zich
alsnog aanmelden. De komende
lichtingsploegen zijn naar
verwachting moeilijker te vullen.
Momenteel wordt daarom bezien
welke maatregelen kunnen worden
genomen om in de nabije toekomst
te kunnen blijven beschikken over
voldoende dienstplichtigen die zich
vrijwillig voor uitzending aanmelden.

Vraag van de heer Van
Middelkoop (GPV) over militairen
die bezwaren hebben tegen
uitzending.

Militairen die bezwaren hebben
tegen uitzending en vrijwillig de
krijgsmacht verlaten, vallen in
principe niet onder de werking van
het Sociaal Beleidskader. Indien
echter binnen hun groep sprake is
van overtolligheid kunnen zij zich
aanmelden als remplacant voor
iemand wiens functie wel komt te
vervallen. Op deze wijze kunnen zij
gebruik maken van alle maatregelen
die het Sociaal Beleidskader biedt.

Vraag van de mevrouw Sipkes
(GroenLinks) over beschikbaarheid
voor functies voor militairen die
terugkeren van een uitzending voor
vredesoperaties.

Zoals in de nota naar aanleiding van
het verslag in het antwoord op vraag
53 is meegedeeld, wordt het
ongewenst geacht dat na terugkeer
van uitzending de functie is
opgeheven. Gezien het tempo van de
herstructurering is dat echter soms
bij de Koninklijke landmacht onver–
mijdelijk, in het geval de «oude»
eenheid wordt gedeactiveerd of
opgeheven. Als militairen terugkeren
wordt hen vrijwel steeds een nieuwe
functie toegewezen. De procedure
van functietoewijzing en herplaatsing
biedt betrokken militairen voldoende
garanties.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
en de heer Van Middelkoop (GPV)
over de nazorg bij uitzending in het
kader van vredesoperaties.

De organisatie en de inhoud van de
geestelijke en lichamelijke zorg voor,
tijdens en na uitzending in het kader

van vredesoperaties, waarvan in de
schriftelijke voorbereiding op de
begrotingsbehandeling melding is
gemaakt, vergt nog enige
afstemming tussen de krijgsmacht–
delen. De zorg zélf is van een verant–
woord niveau.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over het gebruik van het SBK bij de
42e Gemechaniseerde brigade.

Van de bij de 42e Gemechaniseerde
brigade overtollig geworden perso–
neelsleden is het merendeel
herplaatst. Voor 61 personen
moeten nog passende maatregelen
uit het SBK worden gevonden.

Vragen van de heren Ter Veer
(D66), Van Middelkoop (GPV) en
Vos (PvdA) over het SBK.

De personele problemen als gevolg
van de inkrimping kunnen tot nu toe
met toepassing van de maatregelen
uit het SBKworden opgevangen. Het
SBK biedt voldoende ruimte voor
maatwerk. De totale kosten van het
SBK voor 1993 (met inbegrip van de
BV-LOM voor militairen) bedragen
tot 1 juli 1993 ongeveerf 97
miljoen. De uitgaven worden vooral
gedaan voor wachtgelden en
BV-LOM, waarmee ongeveer f 85
miljoen was gemoeid.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van interne herplaatsing, om–, her–,
of bijscholing, en externe bemid–
deling. Vooral voor het oudere
burgerpersoneel wordt vrij veel
gebruik gemaakt van de afvloeiings–
regeling (wachtgeld-VUT). Deze
regeling schept ruimte voor herplaat–
singen in de organisatie.
Ook bij personeel werkzaam bij
Amerikaanse onderdelen worden de
instrumenten van het SBK gehan–
teerd. Een minimum aantal van tien
dienstjaren is voor de toepassing van
het SBK overigens niet vereist. Wel
wordt voor de toepassing van
wachtgeld-VUT of VUT de in de
VUT-wet vastgestelde referteperiode
van tien jaar gehanteerd. Dit geldt
voor alle burger-ambtenaren bij de
overheid.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over de nieuwe uniforme toelagere–
geling bij uitzending voor vredesope–
raties.

Inmiddels is door deelname aan
verschillende vredesoperaties
voldoende ervaring opgedaan om op
verantwoorde wijze een raamre–
geling rechtspositionele voorzie–
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ningen tot stand te brengen. Het is
de bedoeling over niet al te lange
termijn een dergelijke regeling aan
de centrales van overheidspersoneel
voor te leggen. Overigens berusten
de bestaande regelingen al op een
zelfde hoofdlijn, zodat feitelijk al van
een uniforme toelageregeling kan
worden gesproken.

Vraag van de heer Leerling (RPF)
over mogelijke gedwongen
ontslagen.

De in de Prioriteitennota genoemde
schatting van mogelijk 1500
gedwongen ontslagen is achterhaald.
Als gevolg van onder andere bijstel–
lingen van de personeelsplafonds
voor de Koninklijke landmacht kan
het aantal gedwongen ontsiagen
waarschijnlijk worden beperkt.
Overigens spelen niet alleen louter
kwantitatieve factoren een rol, maar
ook kwalitatieve aspecten als de
aangeboden functies niet overeen–
stemming met de beschikbare
mankracht. Het is niet verstandig te
speculeren over nieuwe aantallen
mogelijk te verwachten gedwongen
ontslagen. Alle middelen zullen
worden benut om gedwongen
ontslagen tot een minimum te
beperken.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over de overtolligen in Den Helder.

De problematiek van de overtolligen
in Den Helder wordt thans volledig in
kaart gebracht. Aan de hand daarvan
worden alle mogelijke SBK-maatre–
gelen «op maat» benut om het
mogelijke aantal gedwongen
ontslagen van 90 tot 150 man zoveel
mogelijk te beperken. Overigens
heeft overtolligheid niet zonder meer
ontslag tot gevolg.

Vragen van de heren Ter Veer (D66)
en Vos (PvdA) over het structure–
rings– en reductieproces, de
uitstroom en de evenredige afslan–
kingen over de rangen/schalen.

De herstructurering en reductie
verlopen naar wens; de taakstellende
kwantitatieve reductie uit de Defen–
sienota is tot nu toe verwerkelijkt. De
werkelijke sterkte zal in 1993 lager
zijn dan in de Defensienota was
voorzien. Die enigszins versnelde
reductie leidt overigens in het
algemeen niet tot ongewenste en
onverwachte tekorten in de organi–
satie. Van een evenredige afslanking,
gelijk over alle rangen en schalen
verdeeld, is niet altijd sprake. Bij een

herstructurering van een dergelijke
omvang en aard doet zich enige
opwaartse druk op het functieniveau
voor («kleiner maar beter»).

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over de onrust over de vrijvallende
ABP-premie van f 77 miljoen.

De vrijvallende ABP-premie betreft
een vermindering van de werkge–
verslasten voor de militaire
nabestaandenpensioenen. De
opbrengsten hiervan komen daarom
ten goede van de defensiebegroting
als geheel.

Vragen van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (VVD) en de
heer De Graaf (CDA) over maatre–
gelen bij de Koninklijke landmacht
ten aanzien van dienstplichtigen.

Dienstplichtigen zijn vooral nog
nodig voor de vredesfuncties
(materieelonderhoud, materieel–
beheer, personeelsverzorging,
wachtdienst, enz.) en het
beheersbaar houden van de
overgang van de Koninklijke
landmacht naar een beroepsorgani–
satie. Niet voor niets is een lange
overgangsperiode (tot 1998) vastge–
steld: de omvorming van de reste–
rende eenheden en de werving van
het nieuwe beroepspersoneel met
een contract voor bepaalde tijd
vergen veel tijd. In beginsel worden
geen dienstplichtigen opgeroepen
voor eenheden die op korte termijn
worden opgeheven of omgevormd in
beroepseenheden. Ook voor het
opheffen of mobilisabel stellen van
eenheden is echter personeel nodig;
zelfs de laatste dienstplichtigen
zullen in dat kader nuttig en zinvol
werk kunnen verrichten. Voorts zijn
uiteraard dienstplichtigen nodig voor
de vrijwillige vervulling van vredes–
taken in VN-verband, zolang de
beroepseenheden voor die taken nog
niet zijn gevormd.
Natuurlijk wordt getracht binnen de
grenzen van de benodigde opera–
tionele inzetbaarheid en de mogelijk–
heden van de totale herstructurering
zo zuinig mogelijk met de middelen
om te gaan en de dienstplichtlast te
minimaliseren. Daarom is ook steeds
kritisch gekeken naar het benodigde
aantal dienstplichtigen. Rekening
houdend met de mogelijkheden
volgend jaar bij de Koninklijke
landmacht enkele honderden
functies voor dienstplichtigen te
schrappen, gaat het om een
bijstelling ten opzichte van de Priori–
teitennota van enkele procenten.

Desondanks zullen in 1994 nog ruim
30 000 dienstplichtigen worden
opgeroepen, zodat er geen sprake is
van overbodigheid van deze
categorie personeel.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
over de in de komende tijd nog
benodigde aantallen dienstplichtigen.

De gewenste sterkte aan dienstplich–
tigen voor de gehele
defensie orgamsatie bedraagt, zoals
thans voorzien in de begroting 1994,
gedurende het overgangstraject.

1994 1995 1996 1997

27077 19833 11 169 4280

Daar de duur van de eerste oefening
voor het merendeel van de dienst–
plichtigen met ingang van 1 januari
1994 negen maanden bedraagt,
dienen om de gewenste sterkte te
bereiken ongeveer de volgende
aantallen dienstplichtigen op te
komen in dienst:

1994 1995 1996 1997

36000 26300 14800 5600

Bovenstaande aantallen zullen nog
verminderen als gevolg van de door
de Koninklijke landmacht voorge–
nomen versnelde vermindering van
het aantal dienstplichtigen bij
eenheden die met louter beroepsper–
soneel worden gevuld. Exacte cijfers
daaromtrent zijn niet te geven.

Vraag van de heer Ter Veer (D66)
en de heer De Graaf (CDA) over het
handhaven van de dienstplicht–
keuring.

De dienstplichtkeuring wordt niet
gehandhaafd na afschaffing van de
opkomstplicht. Dank zij de lange
waarschuwingstijd is het niet nodig
vooraf te beschikken over een
bestand van gekeurde dienstplich–
tigen. Handhaving van de keuring
brengt daarom een onnodige
belasting van de keurling met zich
mee en onnodige kosten.

Vraag van de heer De Graaf (CDA)
en de heer Leerling (RPF) over
personeelsvolume Koninklijke
marechaussee en oprichting
VN-eskadron.

Bij de Koninklijke marechaussee blijft
een gelijkblijvend operationeel
personeelsvolume tot het jaar 2000
uitgangspunt. Dit volume is in het
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kader van de civiele taken, zoals de
Schengen-problematiek en de
bestrijding van grensoverschrijdende
criminaliteit, uitgebreid. Daaraan
wordt niet getornd. De maatregel de
personeelsformatie met 100 man te
verminderen is verantwoord, omdat
voor de uitoefening van de militaire
politietaak in een kleinere krijgs–
macht minder personeel nodig is.
De oprichting van het VN-eskadron
is vrijwel voltooid. Deze eenheid zal
waarschijnlijk per 1 mei 1994opera-
tioneel zijn. Het VN-eskadron wordt
een vast onderdeel van de organi–
satie van de Koninklijke
marechaussee.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (WD) over
de nieuwbouw van de marechaus–
seekazerne te Den Haag.

Het schetsontwerp voor de
nieuwbouw van de kazerne aan de
Van Alkemadelaan wordt momenteel
uitgewerkt. Met de gemeenten
Wassenaar en 's-Gravenhage wordt
overleg gevoerd over de planolo–
gische inpassing en de overdracht
van de grond op basis van de
ruilovereenkomst tussen de Staat en
laatstgenoemde gemeente uit 1986.
Het ligt in de bedoeling in april 1994
met de sloop van de voormalige
VROM-gebouwen, die nu in gebruik
zijn ten behoeve van asielzoekers, te
beginnen en die voor de bouwvakva–
kantie 1994te voltooien. Daarna zal
onmiddellijk met de bouw van de
nieuwe kazerne worden begonnen.
Die kan dan midden 1996 worden
opgeleverd.

Vraag van mevrouw Sipkes
(Groenünks) over toepassing van het
«dienstbevel».

Voor een antwoord op de vraag van
mevrouw Sipkes over een mogelijke
nuancering van de strakke
toepassmg van het «dienstbevel» zij
verwezen naar het schriftelijke
antwoord van 16 juli 1993 op haar
schriftelijke vraag van 2 juli 1993.
Op haar oordeel dat de twee onder–
officieren die vorig jaar weigerden
naar hun kazerne terug te keren
«buitenproportioneel hard zijn
gestraft» kan niet worden ingegaan
nu de strafzaak in handen is van de
Hoge Raad en de ontslagzaak van de
Administratieve Rechter.

Vraag van de heer Leerling (RPF)
over toepassing van het tuchtrecht.

De staatssecretaris van Defensie
heeft, mede namens de minister van

Justitie, op 16 juni 1993 de Tweede
Kamer het rapport van de Commissie
Evaluatie Militair Straf– en Tucht–
recht aangeboden. Binnenkort zal de
Tweede Kamer worden geïnformeerd
over de uitgevoerde evaluatie. Het
ligt in het voornemen op basis
hiervan met een aanpassing van de
Wet militair tuchtrecht te komen. De
door de heer Leerling gesignaleerde
problemen bij de toepassing van het
huidige tuchtrecht zijn hierin meege–
nomen.
Een van de aanpassingen van de Wet
militair tuchtrecht betreft een
vereenvoudiging van de procedure
om tuchtrechtelijk tegen een aantal
strafbare feiten te kunnen optreden.
Een andere wijziging betreft de
mogelijkheid wangedrag op de wal in
het buitenland te bestraffen. Een
laatste aanpassing houdt in dat het
tuchtrecht eveneens van toepassing
zal zijn gedurende de tijd dat de
militair het uniform draagt. Op deze
wijze zal de uiterlijke discipline effec–
tiever dan thans kunnen worden
gehandhaafd.

Vraag van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (VVD) en de
heer Leerling (RPF) over de grens–
bewakingstaak Koninklijke
marechaussee.

Op dit moment bedient de Konink–
lijke marechaussee alle voor het
reizigersverkeer belangrijke doorlaat–
posten. Zij zal dit - binnen de
bestaande financiële en personele
mogelijkheden - ook in de toekomst
blijven doen. Over de vraag of het uit
een oogpunt van doelmatigheid en
helderheid aanbeveling verdient de
gehele grensbewakingstaak in
handen te leggen van één instantie,
zal worden overlegd met de minister
van Justitie.

Vragen van mevrouw Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot (VVD) en de
heer Vos (PvdA) over de omvang
van de Centrale organisaties

Het overzicht op bladzijde 36 van de
memorie van toelichting bij de
defensiebegroting voor 1994 wekt
ten onrechte de indruk dat de
Centrale organisatie niet participeert
in de afslanking van de
defensie-organisatie. Weliswaar zijn
de in dit overzicht verstrekte
gegevens met betrekking tot de
personeelsaantallen bij de Centrale
organisatie correct, maar de
genoemde percentages zijn onjuist.
Een gecorrigeerd overzicht is
gevoegd.

Het voornemen blijft de Centrale
organisatie in 1995 met 25% te
verkleinen ten opzichte van de
situatie in 1990. Na 1995 liggen
verdere reducties in het verschiet,
met name bij de uitvoerende
diensten die voor tweederde de
omvang van de Centrale organisatie
bepalen. Een en ander is afhankelijk
van de verminderde behoefte aan
dienstverlening aan de krijgmacht–
delen.
De reductie van de Haagse staven
van de krijgsmachtdelen verloopt
overeenkomstig de in de Defen–
sienota verwoorde plannen. Omdat
bij deze staven, in verband met
lopende reorganisaties, de werkdruk
nu erg groot is, zal daar verder–
gaande reductie niet eerder aan de
orde zijn dan in de tweede helft van
de jaren negentig.
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De taakstelling volgens de Defensienota in vergelijking met de begroting 1994

Defensienota Begroting 1994

Koninklijke marine
Beroepsmilitairen
Dienstplichtigen
Totaal militair personeel
Burgerpersoneel
Totaal personeel

Koninklijke landmacht
Beroepsmilitairen
Dienstplichtigen
Totaal militair personeel
Burgerpersoneel
Totaal personeel

Koninklijke luchtmacht
Beroepsmilitairen
Dienstplichtigen
Totaal militair personeel
Burgerpersoneel
Totaal personeel

Koninklijke marechaussee
Beroepsmilitairen
Dienstplichtigen
Totaal militair personeel
Burgerpersoneel
Totaal personeel

Centrale organisatie
Beroepsmilitairen
Dienstplichtigen
Totaal militair personeel
Burgerpersoneel
Totaal personeel

Duyverman Computer Centrunf
Beroepsmilitairen
Dienstplichtigen
Totaal militair personeel
Burgerpersoneel
Totaal personeel

Totaal overzicht Defensie
Beroepsmihtairen
Dienstplichtigen personeel
Totaal militair personeel
Burgerpersoneel

taakstelling voor
1994 volgens de

Defensienota1

14026
1 100

15 126
5 169

20295

23079
25579
48658
10848
59506

12786
2330

15116
2571

17687

4003
394

4397
127

4524

642
75

717
2965
3682

54536
29478
84014
21 680

reductie t.o.v.
begrote

sterkte 1 9902

12,6%
0,0%

11,8%
12,1%
11,9%

9,2%

23,5%
17,3%
14,0%
16,7%

10,3%
38,6%
16,3%

4,3%

14,7%

6,1%
17,1%

7,2%
8,6%

7,2%

9,7%
22,7%
11,3%
12,6%
12,4%

10,2%
24,2%
15,7%
12,2%

aantallen volgens
de begroting

1994

13679
1 100

14779
5169

19948

21 682
23250
44932
10848
55780

12617
2212

14829
2532

17361

3743
440

4183
118

4301

636
75

711
2981

3692

21
9

30
444
474

52357
27077
79434
21 648

reductie t.o.v.
begrote

sterkte 1 990*

14,8%
0,0%

13,8%
12,1%
13,4%

14,7%
30,5%
23,7%
14,0%
22,0%

11,5%
41,7%
17,9%

5,7%

16,3%

12,2%
7,4%

11,7%
15,1%
11,8%

10,5%
22,7%
12,0%
12,1%
12,1%

n.v.t.

13,8%
30,4%
20,3%
12,4%

Totaal personeel 105 694 15,0% 101 082 18,7%

1 De personeelssterktereeks voor 1994 uit de Defensienota is geactualiseerd voor die mutaties in de personeelssterkte welke voor de
berekening van de omvang van de reducties buiten beschouwing dienen te blijven. In deze reeks zijn derhalve wel verwerkt
a) overhevelmgen tussen de beleidsterreinen;
b) de beleidsintensiveringen opgenomen in de Prioriteitennota;
c) de overheveling van de Dienst Luchtvaart Korps rijkspolitie van Justitie;
d) de verzelfstandiging van het DCC;
e) ziekteverzuimkorting;
f) de overheveling van personeel naar de Koninklijke marechaussee t.b.v. Schengen.
2 De begrote sterkte 1990 is het zogenoemde ijkpunt voor de personeelsreducties (zie Defensienota, blz 164) Dit ijkpunt is op dezelfde
wijze geactualiseerd als de reeks voor 1994 (zie voetnoot 1).
3 Voor het DCC, dat met ingang van 1994 economisch zelfstandig zal zijn, is geen personeelsreductie tot taak gesteld De reductietaak–
stelling voor de Centrale organisatie is gecorrigeerd met deze aantallen.
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