
26ste vergadering Woensdag 17 november 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 118 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, M.M. van der Burg, V.A.M.
van der Burg, Buurmeijer, Van de
Camp, Castricum, De Cloe, Deetman,
Van Dijk, Dijkstal, Doelman-Pel,
Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp,
Esselink, Franssen, Gerritse, De
Graaf, Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van Heemst, Hermes,
Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof, De
Hoop Scheffer, Van Houwelingen,
Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat–
Abee, A. de Jong, G. de Jong,
M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma–
Lebbink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse,
Kamp, Kersten, Koetje, De Korte,
Korthals, Krajenbrink, Lankhorst,
Lansink, Leerling, Leers, Van
Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van der
Linden, Linschoten, Mateman,
Middel, E. van Middelkoop, Van
Mierlo, Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Van
Noord, Nuis, Van Otterloo, Paulis,
Van der Ploeg-Posthumus, De Pree,
Ramlal, Reitsma, Remkes, Rempt–
Halmmans de Jongh, Van Rey, Van
Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stoffelen, Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tuinstra, Van der Vaart,
Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Willemse-van der Ploeg,

Witteveen-Hevinga, Wolters,
Wöltgens, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Ritzen, minister van
Onderwijs en Wetenschappen, en
Cohen, staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen.

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

Schoots, Kersten en Verspaget,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de middag– en avond–
vergadering;

Vos, wegens bezigheden elders, de
gehele dag;

Van Traa, wegens verblijf buitens–
lands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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

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

De voorzitter: Het gaat thans om
een gedachtenwisseling tussen de
Kamer en de enquêtecommissie.

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Een goed verzorgde
wereld apart, zo zou je het geheel
van de sociale verzekeringen kunnen
omschrijven. Ere wie ere toekomt!
De parlementaire enquêtecommissie
heeft die wereld, bezien over de
periode 1982-1992 meer dan

afdoende en zeer inzichtelijk in kaart
gebracht. Alle feilen zijn aan het licht
gebracht en de afzonderlijke
zondebokken zijn achteraf te
verenigen als een collectieve
zondebok: een tijdgeest die niet
gedoogde dat min of meer verlichte
ideeën verder kwamen dan een
stoffige bureaula. Deze wereld apart
binnen onze naoorlogse Nederlandse
verzorgingsstaat is dichtbij gebracht
door de heldere rapporten van de
commissie, maar ook door toedoen
van de parlementaire verslaggeving
die kans zag van het hele openbare
enquêtegedeelte een aansprekende
gebeurtenis te maken.

Mijn fractie heeft er geen spijt van
met de fracties van de VVD en Groen
Links de aanzet te hebben gegeven
tot het instellen van de commissie.
Het rapport van de Algemene
Rekenkamer van 31 maart 1992 was
de feitelijke aanleiding. Al eerder bij
de algemene beschouwingen van
oktober 1991 had mijn fractievoorzit–
ter gesuggereerd dat de regering
zich zou laten adviseren door
onafhankelijke deskundigen over de
vraag op welke manier objective–
rende elementen en een vorm van
publieke controle op de uitvoerings–
organisatie zouden kunnen worden
geïntroduceerd.

Wij hadden zo'n advies willen
hebben voor de behandeling van de
OSV– en de WAO-wetgeving. Onze
indruk was toen en is nu bevestigd
door de enquête dat een adequaat
volumebeleid in ernstige mate
gefrustreerd is door een ondoelmatig
en ongecontroleerde uitvoerings–
organisatie. Voor een advies van
onafhankelijke deskundigen kregen
wij de parlementaire handen niet op
elkaar. Nu ligt er dan een unaniem
rapport van collega's. Hoewel:
unaniem? Wat moeten wij ons
precies voorstellen van de opmer–
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king die wij vanochtend in de
Volkskrant lezen dat de heren Van
der Burg en Hillen zich op voorhand
gedistantieerd hebben van de
commissie, maar zeggen de
commissie te blijven steunen totdat
zij gedechargeerd zijn? Het lijkt erop
dat er een grotere loyaliteit is van
deze commissieleden met hun eigen
fractievoorzitter, de partijleider van
het CDA, die overigens de discussie
ook op voorhand vertroebelt door te
zeggen dat hij aan de TBA opnieuw
wil sleutelen.

De heer Van der Burg (CDA):
Voorzitter! Het lijkt mij goed,
mevrouw Groenman even te
onderbreken en aan het begin van
het debat te stellen dat collega Hillen
en ik uiteraard achter het rapport
staan tot onze laatste snik. Dat
betekent niet, dat als wij terugge–
keerd zijn in de moederschoot van
de fractie, wij niet zoals bij elk ander
onderwerp in de fractie de inbreng
van de woordvoerder op de tong
proeven, vervolgens zo nodig
deelnemen aan de discussie en
uiteindelijk ons standpunt bepalen.
Dat is de boodschap die ik gisteren
heb meegegeven aan mevrouw
Smits van de Volkskrant. Dat is ook
de boodschap die mevrouw
Groenman mede namens collega
Hillen van mij meekrijgt vanmorgen.

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Het werpt toch een smet
op de unanimiteit van de commissie.
Ik vind dat buitengewoon betreurens–
waardig.

De heer Van der Burg (CDA): Dat is
geen smet, mevrouw Groenman! Als
zij kort in het verleden wil kijken naar
de enquêtecommissie over de RSV,
zal zij zien dat er een meerderheids–
standpunt was van collega Cees van
Dijk en mij onder anderen en een
minderheidsstandpunt van de VVD'er
Korthals. In het rapport stond dat het
gedrag van de minister van
Economische Zaken, destijds de heer
Van Aardenne, als onaanvaardbaar
werd bestempeld. Desalniettemin
hebben collega Van Dijk en ik een
motie van wantrouwen van de
oppositie die in de ogen van de
oppositie het uitvloeisel was van die
kwalificatie in het rapport, niet
gesteund. Ik heb degenen die zouden
denken dat de CDA-fractie niet in
staat is, na deze enquêtecommissie
over enigerlei onderwerp unanimiteit

te bereiken, op voorhand willen
waarschuwen.

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Daar gaat het natuurlijk
niet om. Als de commissie inderdaad
gedechargeerd is en je keert terug in
"de moederschoot van de fractie",
heb je daar je eigen verantwoorde–
lijkheid. De heer Van der Burg heeft,
nog voordat de commissie gedechar–
geerd is, bewust op de vooravond
van het debat met de commissie het
volgende signaal afgegeven:
"unaniem" moet wel even worden
genuanceerd, want zo meteen, als ik
een andere rol speel, neem ik weer
een ander standpunt in. Met name
het mornerit waarop hij dat signaal
afgegeven heeft, het moment
waarop de commissie nog niet
gedechargeerd was, plaatst de
opmerkingen van zijn kant in een
bepaald daglicht. Dat zal hij toch ook
niet kunnen ontkennen.

De heer Van der Burg (CDA): Als je
bevraagd wordt, geef je antwoord.
Dat heb ik gedaan. Het moge
duidelijk zijn wat de strekking van
dat antwoord was.

Mevrouw Groenman (D66): Ik had
de heer Van der Burg niet zozeer iets
gevraagd; ik had alleen een
opmerking gemaakt, omdat althans
mijn fractie hooglijk verbaasd was
om dit in de krant te lezen. Ons
voorstel zou kunnen zijn om de leden
Van der Burg en Hillen nu op
voorhand maar vast te dechargeren.
Dan praten wij wel verder met de
rest van de commissie. Dat zou een
mogelijkheid zijn, want dan hebben
zij echt de handen vrij om naar "de
moederschoot van de fractie" van
het CDA terug te keren.

De heer Van der Burg (CDA): Dat
zou volgens het Reglement van orde
niet kunnen.

Mevrouw Groenman (D66): De heer
Van der Burg zegt dat het formeel
niet kan. Nee, dat denk ik ook niet.
Hij is dus inderdaad wel aan alle
kanten gedekt. Maar het blijft
ontzettend vreemd!

Voorzitter! Er ligt dus een rapport
dat diep in het recente verleden
graaft en verstrekkende aanbevelin–
gen voor de verdere toekomst doet.
Die aanbevelingen treffen het hart
van de verzorgingsstaat en kunnen
daarom niet licht terzijde worden
geschoven. Had de commissie wel

met aanbevelingen moeten komen?
Strikt genomen, had dat niet
gemoeten. Volgen de aanbevelingen
uit de analyse? Ook dat is niet echt
het geval, maar het is wel begrijpelijk
dat die gedaan zijn. Een commissie
die overtuigend aantoont dat de
uitvoeringsorganisaties ongecontro–
leerd baas in eigen huis konden
spelen, terwijl het huis ten laste van
de gemeenschap kwam, mag zeker
suggesties doen om de verantwoor–
deljjkheden anders en meer
controleerbaar toe te delen. Een
commissie die concludeert dat de
toegang tot de werknemers–
verzekeringen jaren te ruim is
geweest, is zeker gerechtigd
voorstellen te doen om die toegangs–
poort te versmallen.

Dat de commissie daarbij
doordrongen was van een nieuwe
tijdgeest, valt in haar te prijzen. Deze
nieuwe tijdgeest wordt bijvoorbeeld
verwoord door prof. Schuyt die een
terugkeer naar de oorspronkelijke
bedoeling van de verzorgingsstaat
bepleit, waarbij door een strenge
selectie bij de toegang tot het
uitkeringssysteem slechts diegenen
die er echt recht op hebben,
profiteren van uitkeringen op een
beschaafd niveau. Negeren wij die
tijdgeest en blijven wij een lankmoe–
dig systeem prefereren, dan zal
onherroepelijk de wal het schip
keren, waarvan zwakkere bevolkings–
groepen de dupe worden.

Voorzitter! Ik zal in mijn bijdrage
deze week ingaan op het uitvoerings–
systeem waarover naar ons gevoel,
ook los van de aanbevelingen maar
wel aansluitend bij de analyse, veel
valt te zeggen en ook al is gezegd
door mijn fractie samen met de
fracties van de WD en Groen Links.
Verder wil ik aan de hand van de
D66-uitgangspunten van de
commissie een zo groot mogelijke
duidelijkheid over de aanbevelingen
en hun mogelijke uitwerking zien te
verkrijgen, opdat in het meer
politieke debat van volgende week
met de regering verder kan worden
gediscussieerd.

De kritiek van de commissie op
het uitvoeringssysteem is niet mis te
verstaan. Lezing van het rapport
bezorgde mijn fractie niet zozeer
rode oortjes als wel het schaamrood
op de kaken. Het parlement zat erbij
en keek ernaar, terwijl gemeen–
schapsgeld wel rechtmatig maar niet
doelmatig werd besteed. Doelmatig–
heid in de zin van begeleiding van
mensen en zo mogelijk herplaatsing
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stond in de onderzoeksperiode in het
uitvoeringssysteem niet voorop.
Vrijwel niemand voelde zich
verantwoordelijk. De zorg voor de
rechtmatige en tijdige uitkermg
beheerste vrijwel het hele
uitvoeringssysteem. Mensen werden
in zekere zin gedegradeerd tot
gevallen en de kosten van deze
gevallen werden zonder scrupules
afgewenteld op de collectieve
anonimiteit.

De oorspronkelijke bedoeling van
de werknemersverzekeringen raakte
zo steeds verder uit beeld. Een
gezamenlijk beleden zorgfilosofie
werd steeds meer gevoed door
gemeenschappelijke belangen op het
tussen– en laagste niveau. Het
algemeen belang op macroniveau
verdween achter de horizon, zo toont
de analyse aan. De doorvertaling van
op centraal niveau gemaakte
afspraken tussen sociale partners
naar het decentrale niveau van door
sociale partners bestuurde
uitvoeringsorganen ontbrak. De
organisatie langs de lijnen van de
bedrijfstakken blokkeerde een
regionale aanpak gericht op
adequate reïntegratie. Het enige
uitvoeringsorgaan dat regionaal
georganiseerd was, de GMD, kreeg
onvoldoende ruimte om zijn taken
naar behoren uit te voeren. Binnen
de besturen van de uitvoerings–
organen werd geen beleid ontwik–
keld. Administraties werden
onvoldoende gecontroleerd.
Bedrijfsverenigingen voerden geen
beleid en als er al beleid gevoerd
werd, dan was dat gericht op
conservering van het bestaande met
rechtmatigheid van de uitvoerings–
verstrekking als richtsnoer.

De Federatie van bedrijfsverenigin–
gen gaf onvoldoende beleidsmatige
richtlijnen, maar had wel grote
invloed op de SVR. De SVR hield
onvoldoende toezicht op de
bedrijfsverenigingen en de minister
van Sociale Zaken hield op zijn beurt
weer onvoldoende toezicht op de
SVR. De uitvoeringsorganisatie was
dus betrekkelijk autonoom en
belangen van werkgevers en
werknemers konden ongecontroleerd
de overhand krijgen. Als er al
plannen waren om tot een andere
opzet van de uitvoeringsorganisatie
te komen, dan werden die tegenge–
houden door sociale partners. Het
parlement zat erbij en keer ernaar, en
durfde de sociale partners niet voor
het hoofd te stoten.

De geschiedenis van het denken
over een andere opzet van de
uitvoeringsorganisatie bood zeker
aanknopingspunten om het anders te
doen. Oud-minister Veldkamp stelde
al in 1976 voor, te komen tot "één
sociale supermarkt" voor alle
uitkeringen. Het zogenaamde
alternatieve rapport, dat op verzoek
van de regering werd uitgebracht
door de organisatiebureaus
Berenschot NV en Bosboom en
Hegener NV, uitte al kritiek op de
sociale partners en de bedrijfsvereni–
gingen en stelde een integrale
gevalsbehandeling voor door één
instantie en een volledige regionali–
satie van de uitvoeringsorganisatie.
Ook het rapport van de commissie–
Lamers uit 1979 bepleit een integrale
gevalsbehandeling op regionaal
niveau. Ten slotte ligt er het
proefschrift van Den Broeder uit
1986, waarin ook hij kiest voor
regionalisatie en een onafhankelijk
bestuur van de uitvoeringsorganen.

De enquêtecommissie constateert
dat de verzorging van uitkeringen via
de bedrijfsverenigingen, die
bedrijfstakgewijs opereren, de
doelmatigheid niet ten goede is
gekomen. Uit alle bevindingen blijkt,
hoezeer sommigen dat ook
betreuren, dat er in het uitvoerings–
systeem geen plaats meer is voor de
bedrijfsverenigingen. Mijn fractie
vindt dat een heldere conclusie. Wij
hadden die conclusie overigens al
eerder getrokken.

Met de fracties van WD en Groen
Links hebben wij in juni 1992 een
voorstel gedaan voor de nieuwe
uitvoeringsorganisatie. Daarin staan
de individuele uitkeringsgerechtigde
en de arbeidsorganisatie enerzijds en
professionaliteit en onafhankelijkheid
van de uitvoeringsorganisatie
anderzijds centraal. Samenwerking
met arbeidsvoorziening en sociale
diensten op regionaal niveau wordt
benadrukt en de cliënt krijgt met één
loket te maken voor alle diensten van
sociale zekerheid en arbeidsbemidde–
ling. Dit oppositievoorstel vertoont
meer overeenkomsten met de
aanbevelingen van de enquêtecom–
missie dan met het voorstel voor de
NOSV van het kabinet. In dat laatste
voorstel blijft de bedrijfstakgewijze
uitvoering overeind en blijft de
verstrengeling van belangen op het
decentrale niveau mogelijk.

De commissie stelt in haar
antwoorden dat het aanbeveling
verdient in de NOSV geen stappen te
zetten die haaks staan op haar eigen

voorstellen. Welke stappen, zo vraag
ik de commissie, zouden echt haaks
staan en welke stappen passen er
nog wel bij? Zijn stappen alleen
haaks als zij niet bij het totaal aan
aanbevelingen passen? Of kan er een
onderscheid worden gemaakt tussen
stappen die het uitvoeringssysteem
betreffen en stappen die de
wetsinhoud raken? Een andere vraag
van dezelfde orde is de volgende.
Waarom is er zo nadrukkelijk een
relatie gelegd tussen de voorstellen
die de uitvoeringsorganisatie
betreffen en de voorstellen die de
wetsinhoud betreffen? Wil de
commissie nog eens duidelijk
uitleggen waarom het doel dat zij wil
bereiken niet ook gerealiseerd kan
worden met alleen een ander
uitvoeringssysteem? Wil de
commissie ook de omgekeerde vraag
beantwoorden, namelijk of de
inhoudelijke wetsveranderingen die
zij voorstelt ook gerealiseerd kunnen
worden bij de uitvoeringsorganisatie
die de regering voorstaat?

Wij hechten aan het belang van
afspraken op centraal niveau tussen
overheid en sociale partners. Wij
hebben echter al eerder vraagtekens
gezet bij de doorwerking van
centrale afspraken naar het
decentrale niveau. De enquête toont
onzes inziens aan dat juist bij de
uitvoering op meso– en microniveau
van de werknemersverzekeringen, de
sociale partners onvoldoende
hebben gedaan om de macro–
doelstelling van beheersing van het
volume aan uitkeringsgerechtigden
te verwezenlijken. Hierbij dient
overigens te worden aangetekend
dat ook van hogerhand onvoldoende
aandrang op het verwezenlijken van
die macro-doelstelling is uitgeoe–
fend.

Nu niet ingrijpen in de uitvoerings–
organisatie met haar sterk dominante
positie van sociale partners en ervan
uitgaan dat de moderne tijdgeest
zich vanzelf ontfermt over de
uitvoeringscultuur met zijn ingesle–
pen verhoudingen lijkt mijn fractie
onverantwoord, te meer daar er een
goed alternatief voorhanden is. Dat
heb ik aan de hand van het
oppositievoorstel net geschetst. Kan
de commissie nog eens aangeven
waarom zij denkt dat, bijvoorbeeld,
initiatieven als het synthesemodel
onvoldoende doelmatig zijn in de
huidige uitvoeringsconstellatie?

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de voorstellen van de commissie tot
veranderingen van de werknemers–
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verzekeringen. Vanuit haar
onderzoeksopdracht om zowel de
rechtmatigheid als de doelmatigheid
van de werking van het uitvoerings–
systeem te onderzoeken, komt de
commissie tot de algemene
conclusie, dat het systeem is gaan
werken als een uitkeringsfabriek die
heel redelijke produkten afleverde,
maar wel een wereldje op zichzelf
was, zonder relatie met de verdere
maatschappij, waarin mensen op
hun arbeidscapaciteit worden
aangesproken. Van uitkerings–
fabrieken op veraf gelegen bedrijfs–
terreinen naar een volume-atelier in
de bebouwde kom, dat is eigenlijk in
mijn vrije vertaling de hoge inzet van
de commissie, waarbij alleen
mensen die het echt nodig hebben
profiteren van een goede uitkering
op wettelijke basis. Alle kaarten
worden door de commissie gezet op
het inbouwen van stimulansen voor
werkgevers en werknemers om
arbeidsrelaties in stand te houden en
zodoende het beroep op de sociale
zekerheid te beperken. Een eventueel
nieuw systeem moet doelmatig en
activerend zijn. Dat is ook voor mijn
fractie het uitgangspunt. Verder moet
het rechtvaardigheid en rechtszeker–
heid bieden, uitvoerbaar en
handhaafbaar zijn, een evenwicht
bieden tussen rechten en plichten,
zowel aan werkgevers– als aan
werknemerskant, houdbaar zijn in
tijden van recessie en vooral: het
dient de mens in plaats van een
systeem centraal te stellen, de mens
dan niet gezien vanuit zijn of haar
onmogelijkheden, maar vanuit zijn of
haar mogelijkheden. Langs die lijnen
zal ik namens de fractie van D66 de
voorstellen tot verandering van de
verschillende werknemerswetten
langslopen.

De commissie moet sterke
argumenten hebben om de Ziektewet
af te schaffen en te vervangen door
een verplichting op grond van het
Burgerlijk Wetboek voor de
werkgever om gedurende 78 weken
ten minste het minimumloon door te
betalen, gekoppeld aan een
ontslagverbod gedurende die
periode. In de bestaande Ziektewet
merken werkgevers nauwelijks iets in
financiële zin van het ziekteverzuim
van hun werknemers. De bedrijfsver–
eniging betaalt Jmmers vanaf de
derde ziektedag in ieder geval 70%
van het laatst genoten loon. Via
CAO's worden daar weer aanvullin–
gen op gegeven, maar ook deze
lopen via de bedrijfsverenigingen die

de verschillende bedrijfstakken
daarvoor een premie in rekening
brengen. Er is dus sprake van
afwenteling op de anonieme
collectiviteit, al hebben bedrijfstakken
met een laag ziekteverzuim wel
voordeel van de bedrijfstakgewijze
premiedifferentiatie. De nieuwe TZ
legt de verantwoordelijkheid voor het
ziekteverzuim voor de eerste twee of
zes weken bij de werkgever zelf, die
dit risico wel mag herverzekeren,
maar niet meer bij de bedrijfsvereni–
ging. Bij zowel de oude Ziektewet als
de nieuwe TZ is het ontslagverbod
gedurende het hele eerste ziektejaar
van kracht. Het is goed, te bedenken
dat 90% van de ziektegevallen
binnen zes weken hersteld is en dat
de discussie over de eigen verant–
woordelijkheid van de werkgevers
gesteund door bedrijfsgezondheids–
diensten of andere deskundigen–
diensten op grond van de nieuwe
Arbowet (die ook nog bij de Eerste
Kamer ligt) zich dus concentreert op
die na zes weken overblijvende 10%.
Welke argumenten voert de
commissie nu precies aan om de
eigen verantwoordelijkheid van de
werkgever uit te breiden tot 78
weken na de eerste ziektemelding?
Als het hoofdargument gelegen zou
zijn in de niet op reïntegratie gerichte
benadering van de bedrijfsverenigin–
gen die althans in de onderzoekspe–
riode onvoldoende samenwerkten
met de GMD, welke laatste ook niet
samenwerkte met het arbeidsbureau,
zou dat een onvoldoende argument
zijn. Die problemen zouden immers
bij een andere opzet van de
uitvoeringsorganisatie zijn te
ondervangen. Het argument moet
dus gelegen zijn in een ten opzichte
van de TZ toegevoegd belang dat de
werkgever en de werknemer krijgen
bij terugdringing van het ziektever–
zuim. De werkgever moet een belang
krijgen om zijn door ziekte arbeids–
ongeschikte werknemer toch weer
voor zover mogelijk in zijn onderne–
ming aan het werk te krijgen.
Gegeven het ook nu geldende
ontslagverbod en de mogelijkheid
om ofwel het financiële ziekterisico
zelf te dragen ofwel dit te herverze–
keren, hetgeen in beide gevallen geld
kost, zal de werkgever een meer
direct belang zowel bij de Ziektewet
als de TZ krijgen om de kosten te
drukken en de arbeidsproduktiviteit
van de werknemers zoveel en zo snel
mogelijk weer te benutten. Als het
ernaar uitziet, dat de werknemer in
het geheel niet in staat is het werk te

hervatten, kan de werkgever in
overieg met of op advies van zijn
Arbo– of deskundigendienst een
keuring aanvragen bij het ook door
de commissie voorgestelde
keuringsinstituut. Als dat tot een
arbeidsongeschiktheid van meer dan
66% concludeert, is de werkgever
van zijn verplichting tot doorbetaling
van het minimumloon verlost. In die
zin grijpen de voorstellen ten aanzien
van de Ziektewet en de WAO in
elkaar. Het belang van de werknemer
om zo snel en zo goed mogelijk het
oude werk te hervatten is gelegen in
het risico van verlies aan inkomsten
bij ziekte dat altijd op kan treden
voor zover hij meer verdiende dan
het minimumloon vóór zijn ziekte.
Heeft hij een arbeidsovereenkomst
waarop een ontslagbescherming bij
ziekte rust en heeft hij een aanvul–
lende verzekering via zijn werkgever
of op eigen initiatief, dan is er niets
aan de hand. In alle andere situaties
is zijn risico groot en zijn belang om
weer aan het werk te gaan welhaast
onverantwoord groot. Zijn risico is
groter dan thans bij de TZ, omdat hij
volgens die wet recht heeft op 70%
van het laatst genoten loon en
daarop zijn werkgever kan aanspre–
ken. Zijn risico duurt ook langer dan
thans, omdat er geen bedrijfsvereni–
ging klaar staat die na zes weken
aangesproken kan worden op 70%
van het laatst genoten loon; alle
reden dus om aansluiting te zoeken
bij een vakbond om aanvullend iets
te laten regelen dan wel zeif een
verzekering af te sluiten.

Overigens zal de werkgever die
voor zijn werknemers aanvullingen
bij ziekte wil regelen daarin altijd
slagen, omdat de verzekeraar ten
opzichte van die werkgever een
acceptatieplicht opgelegd krijgt
volgens de commissie. Het afsluiten
van een verzekering door een
individuele werknemer zal wel op
problemen kunnen stuiten. Heeft de
commissie daar een oplossing voor
bedacht? Doet zich ook hier niet het
probleem voor van mensen met een
vergroot ziekterisico, zoals wij
hebben gezien bij de reparatie van
het WAO-gat voor chronisch zieken?

Rechten en plichten voor de
werkgevers en werknemers lijken bij
een goede arbeidsrelatie met elkaar
in evenwicht. Bij een slechte
arbeidsrelatie niet, maar dat is ook
nu al het geval. Mijn fractie zou in
principe kunnen instemmen met het
rneer bij de werkgever leggen van de
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verantwoordelijkheid voor zieke
werknemers.

Wij hebben echter een paar
belangrijke kanttekeningen. De eerste
is dat lang niet alle arbeidsrelaties
arbeidsrelaties zijn waarop volgens
het BW een ontslagbescherming van
toepassing is. Voor de commissie is
juist de combinatie van de verplichte
doorbetalmg van het minimumloon
en het ontslagverbod essentieel. Aan
deze gecombineerde voorwaarde
wordt afbreuk gedaan als werkgevers
een vluchtroute kiezen in arbeids–
overeenkomsten waarvoor geen
ontslagbescherming geldt. Het is de
vraag of de commissie dat risico
voldoende heeft onderkend. Graag
hoor ik een reactie hierop.

Een tweede kanttekening betreft
de termijn van 78 weken. De
argumentatie op dit punt is niet echt
sterk en ook niet consistent met de
WAO-voorstellen van de commissie.
Thans blijken herplaatsingspogmgen
binnen een jaar te falen vanwege de
aanzuigende werking van de WAO.
Als de WAO-voorstellen van de
commissie worden gevolgd, doet
zich die aanzuigende werking niet
voor, althans zo denkt de commissie.
Kan de commissie ons uitleggen hoe
wordt voorkomen dat een arbeidson–
geschiktheidspercentage van meer
dan 66 een zelfde effect krijgt, voor
werknemers en werkgevers, als de
vroegere WAO? Overigens moet toch
binnen een jaar te beoordelen zijn
welke mogelijkheden er zijn tot
reïntegratie van de door ziekte
arbeidsongeschikte werknemer?
Welke instantie, zo vraag ik de
commissie, zoekt overigens naar
reïntegratiemogelijkheden bij een
andere werkgever of in een andere
bedrijfstak, als al snel blijkt dat de
eigen werkgever geen mogelijkheden
heeft, maar wel duidelijk lijkt dat de
werknemer ergens anders aan de
slag zou kunnen? Niet de Arbodienst,
lijkt mij, en ook niet het nieuwe
keuringsinstituut.

Daar komt bij dat 78 weken voor
een kleme werkgever wel een erg
groot financieel risico betekent en
dat de vluchtroute om onder
ontslagbescherming uit te komen zo
wel erg verleidelijk wordt. Risico–
pooling van kleine werkgevers zou
overigens voor de hand liggen.
Wordt de premie die met name een
kleine werkgever, of kleine werkge–
vers gezamenlijk, voor de verzeke–
ring tegen ziekte moeten gaan
betalen niet veel te hoog?

Voorzitter! Een laatste belangrijke
vraag is voor ons hoe een scherpere
selectie bij het aannemen van
werknemers valt te voorkomen. Bij
zowel ziekte als gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid krijgt de
werkgever meer financieel risico te
dragen, hetgeen zijn aannamebeleid
zal beïnvloeden. Het initiatiefwets–
voorstel van mijn collega Kohn–
stamm is immers nog niet behan–
deld! Om te voorkomen dat vrouwen
in de vruchtbare leeftijd niet zouden
worden aangenomen vanwege hun
"ziekte"-kansen heeft de commissie
gelukkig, in lijn met eerdere
suggesties van D66, een aparte
regeling voor zwangerschap en
bevalling voorgesteld.

Voorzitter! Onze voorlopige
conclusie is, dat een termijn van 78
weken te lang en niet nodig lijkt. Een
wijziging van het arbeidsrecht met
het oog op een effectieve ontslagbe–
scherming lijkt noodzakelijk. Voorts
moet de toegang tot een individuele
verzekering gewaarborgd zijn.

Wordt in de voorstellen van de
commissie het ziekteverzuim
aangepakt via het geheel afschaffen
van de Ziektewet, hetgeen onder
voorwaarden voor D66 bespreekbaar
is, met de WAO-voorstellen wordt
beoogd het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregeling te
verminderen door de toegang tot de
WAO drastisch te beperken. De
meerwaarde van het voorstel is
onder meer gelegen in de betere
regeling ten opzichte van de TBA
voor mensen die niet meer dan een
derde van hun oude loon kunnen
verdienen. Zij krijgen een uitkering
die hoger blijft dan in de TBA,
waarin de WAO-uitkering allengs
lager wordt. Hier staat tegenover dat
mensen die bij de eigen of een
andere werkgever nog wel ten
minste een derde van het vroegere
loon kunnen verdienen, in het
voorstel van de commissie niet meer
in aanmerking komen voor een
WAO-uitkering. De beslissing over de
mate van arbeidsongeschiktheid
wordt genomen door onafhankelijke
deskundigen, werkzaam in een nieuw
instituut, volgens dezelfde systema–
tiek als de door het kabinet in het
nieuwe schattingsbesluit vastge–
legde, gebaseerd op wat iemand
gelet op zijn handicap of gebrek nog
met algemeen gangbare arbeid zou
kunnen verdienen. De toepassing
van dit nieuwe criterium "gangbare
arbeid" op grond van de TBA leidt er
nu al toe dat mensen voor een veel

geringer deel arbeidsongeschikt
worden verklaard en dat het vaker
voorkomt dat ze een combinatie van
een WW– en een WAO-uitkering
ontvangen, tenzij ze in dienst kunnen
blijven en zo de WW ontlopen. Bij
vergelijking van het voorstel van de
commissie met de onlangs aangeno–
men TBA zijn dus de belangrijkste
vragen die naar de rechtvaardigheid
en de grenzen van de wettelijke
waarborg, alsmede de vraag, voor
welke groepen die waarborg
gegeven wordt.

Net als bij de oude Ziektewet, de
TZ en de voorstellen van de
commissie inzake beperking van het
ziekteverzuim wordt zowel bij de TBA
als bij de WAO een enorme wissel
getrokken op het functioneren van de
arbeidsmarkt en de daarbij betrokken
actoren en organisaties. Wij willen m
dit verband echter ook wijzen op
voorstellen van het VNO uit juni 1990
waarin een indeling in drie
arbeidsongeschiktheidsklassen werd
bepleit, waarbij werkgevers geacht
werden om werknemers die tot 66%
arbeidsongeschikt zijn, in dienst te
houden. Het VNO deed dit voorstel
toen overigens in combinatie met
een bonus/malus-systeem en het
deed de suggestie van een opvang–
regeling op het niveau van de
bedrijfstak voor de kleinere
onderneming. Heeft dit voorstel van
het VNO misschien een rol gespeeld
in de discussie in de commissie?

De overeenkomst tussen de TBA
en het voorstel van de commissie is
dat de commissie het accent legt op
de arbeidsgeschiktheid, waardoor de
arbeidsongeschiktheidscijfers worden
geschoond van hun verborgen
werkloosheidscomponent. De
toestroom naar de WAO in de jaren
zeventig en tachtig, ook van mensen
die eigenlijk nog voldoende
arbeidscapaciteit over hadden, wordt
nu zowel door het kabinet als m het
voorstel van de commissie omgebo–
gen in de richting van een versterkte
uitstroom uit de WAO en in een
sterkere instroom in de WW.

Voorzitter! Mijn fractie vindt het
uitsluiten van een wettelijke
waarborg op grond van de WAO niet
zonder meer aanvaardbaar als het
gaat om mensen die meer kunnen
verdienen dan een derde van het
vroegere loon, waar en in welke
functie dan ook. Zoals de commissie
veronderstelt, is het inderdaad
aannemelijk dat werkgevers en
werknemers aanvullende verzekerin–
gen zullen sluiten voor althans een
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deel van het bedrag dat nu ook
gemoeid is met de landelijke
WAO-premie. Wij vragen ons echter
af of de commissie heeft overwogen,
conform haar voorstel voor zieke
werknemers gedurende de eerste 78
weken een regeling in het Burgerlijk
Wetboek voor te stellen waarbij de
werkgever verplicht wordt, voor
bijvoorbeeld zijn werknemers die
voor meer dan een derde en minder
dan twee derde arbeidsongeschikt
zijn, een deel van het loonverlies te
compenseren. Om hoeveel mensen
zou het dan overigens kunnen gaan?
Komt er überhaupt nog wel iemand
in aanmerking voor een AR-uitkering,
de nieuwe WAO-uitkering van de
commissie, als er volgens het
nieuwe schattingsbesluit gewerkt
wordt?

De verantwoordelijkheid die aan
de werkgever wordt toebedeeld voor
werknemers die voor een groot deel
feitelijk arbeidsongeschikt zijn, maar
nog onvoldoende om voor een
uitkering in aanmerking te komen,
lijkt ons buitengewoon zwaar voor
de kleinere werkgever. De ontslagbe–
scherming die voor de betreffende
werknemers geldt, waaraan
overigens dezelfde arbeidsrechteüjke
problemen verbonden zijn als
ingeval van ziekte, zou dan wel eens
niet veel waard kunnen blijken te
zijn. Immers, een werkgever die alle
reïntegratiemogeljkheden heeft
onderzocht en die desalniettemin
geen mogelijkheden ziet om de
betrokken werknemer in dienst te
houden, zal toch vrij soepel een
ontslagvergunning kunnen krijgen?
De activeringsplicht voor de aldus
ontslagen werknemer, die dan
werkloos en feitelijk, maar niet
formeel arbeidsongeschikt is, wordt
dan overgenomen door het
arbeidsbureau, dat daarvoor op den
duur moet zijn toegerust. Maar hoe
knjg je een gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte weer aan het werk op een
ruime arbeidsmarkt? Hoe moet een
gedeeltelijk arbeidsongeschikte met
een WW-uitkering zijn weg vinden op
de arbeidsmarkt, die door de
teruglopende conjunctuur toch al
onder druk staat? Hoe komt iemand
die al lang in de WAO zit, maar die
door het nieuwe schattingsbesluit,
waar ook de commissie mee wil
werken, arbeidsgeschikt wordt
bevonden, weer aan het werk als
werkgevers elk risico willen mijden?
Moet dit met loonkostensubsidies,
zoals de staatssecretans schijnt te
willen? De cruciale vraag is eigenlijk

hoe de commissie het aantrekkelijk
denkt te maken voor werkgevers om
zich maximaal in te spannen om
iemand in dienst te houden en
desnoods een baan voor hem te
creëren.

Als er aanvullende verzekeringen
worden afgesloten - die kans lijkt
niet denkbeeldig - zou er een
probleem met de arbeidsmobiliteit
kunnen ontstaan, vanwege een
eventuele sociale-zekerheidsbreuk.
De overgang naar een bedrijf met
een minder goede verzekering zou
dan voor de werknemer onaantrekke–
lijk kunnen worden. Reden voor
mensen om zich bij een vakbond aan
te sluiten of zelf een verzekering af te
sluiten, dat wel.

Nog afgezien van de selectie die
de verzekeraar zal toepassen voordat
hij iemand in zijn verzekering
opneemt, is het de vraag wat de
verzekeraar precies moet verzekeren.
Werknemers die in dienst kunnen
blijven, maar minder kunnen
verdienen door feitelijke arbeidson–
geschiktheid, lijden wel loonverlies,
maar als ze niet werkten, zouden ze
werkloos zijn. En een verzekering
tegen werkloosheid is vrijwel
onmogelijk, althans niet te bereke–
nen. Hoe stelt de commissie zich de
verrekening voor van een uitkering
uit een aanvullende verzekering voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikten, met
een WW of een bijstandsuitkering?
Als een aanvullende uitkering
weggetoetst wordt op het moment
dat de gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte in de bijstand belandt, heeft
dat een averechts effect, lijkt ons.

Mijn fractie wil graag meedenken
met de commissie en wij zien zeker
de meerwaarde van haar voorstel als
het om de betere en in principe
permanente uitkermg voor de
volledig arbeidsongeschikten gaat.
We zien ook zeker de stimulansen
die er van een dergelijk systeem uit
kunnen gaan in de richting van het
decentrale overleg tussen sociale
partners. Werknemers die in dienst
kunnen blijven ondanks hun feitelijke
arbeidsongeschiktheid hebben geluk,
waar tegenover staat dat werkne–
mers die dat niet kunnen, een extra
handicap krijgen om vanuit een
werkloosheids– of bijstandssituatie
weer aan het werk te komen. Het is
de vraag of de commissie niet te
optimistisch is als het gaat om de
doorvertaling van een macro–
doelstelling van een grotere
arbeidsparticipatie, ook van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten,

naar het microniveau. Eigenlijk gaat
het dan per saldo niet meer om een
WAO-probleem, maar om een
werkgelegenheids– en arbeidsmarkt–
probleem. En misschien is de
meerwaarde van de voorstellen van
de commissie wel daarin gelegen dat
dat probleem nog helderder op tafel
komt dan bij het kabinet. Wil de
commissie nog eens op deze
redenering ingaan?

Is het zo dat de commissie met
haar WAO-voorstel dat zó hard is
voor gedeeltelijk arbeidsongeschik–
ten en genereus voor volledig
arbeidsongeschikten, uiteindelijk mikt
op een samenleving waarin niet het
recht van de sterkste, gezondste en
produktiefste werknemer op werk
prevaleert, maar het recht op werk
voor iedereen met enige arbeidspro–
duktiviteit? Dat zou dan een
samenleving zijn waarin meer
mensen werken, tegen een gemid–
deld lagere individuele arbeidspro–
duktiviteit Moet dan de weg naar de
verdeling van werk over meer
mensen niet gelijktijdig ingeslagen
worden? Ons viel bij de berekenin–
gen van het CPB over de effecten
van de voorstellen van de commissie
op dat verlagmg van de arbeidspro–
duktiviteit, gecombineerd met
verminderde uitkeringslasten die tot
loonmatiging leiden, een positief
effect heeft op de concurrentiepositie
van ons bedrijfsleven en de
werkloosheid doet dalen.

Werkverdeling over de gehele linie
zou wellicht een betere vorm van
solidariteit zijn dan de nu veronder–
stelde "solidariteit" van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten, die geen
uitkering meer krijgen in het voorstel
van de commissie, met geheel
arbeidsongeschikten, die wel een
uitkermg knjgen die zelfs hoger ligt
en langer duurt dan in de TBA.

Beperkmg van de WAO tot de echt
voliedig arbeidsongeschikten is op
zichzelf te verdedigen, maar vergroot
het werkloosheidsprobleem, dat
alleen langs de weg van de verdeling
van werk kan worden opgelost,
omdat anders de tweedeling tussen
werkenden en niet-werkenden nog
veel groter wordt. Je kunt je zelfs
afvragen of een veel eerder
ingevoerde quoteringsplicht conform
de WAGW achteraf gezien niet een
veel eenvoudiger en effectievere weg
was geweest om ook gedeeltelijk
arbeidsongeschikten bij het
arbeidsproces betrokken te houden.

Over de verzekeringsaspecten, het
sterke privatiseringselement in het
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voorstel, is nog veel meer op te
merken dan ik heb gedaan. Wij
hebben ook al bij de TBA
verzekeringsproblemen onderkend
en wij hebben toen de regering bij
motie verzocht, inzicht te verschaffen
in eventueel noodzakelijke nadere
maatregelen om aanvullende
verzekeringen voor een ieder
toegankelijk te maken. Die overigens
verworpen motie kan opnieuw
actueel blijken te zijn. Ook de vraag
of een werkelijk objectief onder–
scheid mogelijk is tussen mensen die
een uitkering nodig hebben omdat ze
echt niet meer kunnen werken, en
mensen bij wie voldoende arbeids–
capaciteit wordt verondersteld, is
niet echt beantwoord. De wijze
waarop de beslissing over dat
onderscheid in het onafhankelijke
AR-instituut gemaakt wordt, is door
de commissie in haar antwoorden op
de vragen van de Kamer helder
geschetst. Geen teambeoordeling
meer, maar onderscheiden en
controleerbare verantwoordelijkhe–
den voor de verzekeringsgeneeskun–
dige, de arbeidsdeskundige en de
uiteindelijk beslissende functionaris,
aan de hand van centraal voorge–
schreven werkvoorschriften en
protocollen. Mijn fractie kan daarmee
instemmen. Hoe ook verder over de
WAO-voorstellen van de commissie
gedacht wordt, dit uitvoerings–
element spreekt ons zeker aan.

Voorzitter! Over het algemeen
verbindend verklaren van collectieve
arbeidsovereenkomsten is het laatste
woord door de minister nog steeds
niet gesproken. Mijn fractie heeft zich
tot nu toe op het standpunt gesteld
dat vaker aan het algemeen belang
getoetst moet worden en dat de
minister vooraf bekend moet maken
op welke punten hij CAO's wil
toetsen om eventueel niet tot een
algemeenverbindendverklaring over
te gaan.

De enquêtecommissie, die terecht
erg veel nadruk legt op de verant–
woordelijkheid van werkgever en
werknemer en op de afweging van
belangen op het lagere niveau, trekt
de logische conclusie dat vanuit die
optiek het algemeen verbindend
verklaren van bovenwettelijke
aanvullingen niet voor de hand ligt.
Mijn fractie kan de gedachtengang
van de commissie in grote lijnen
onderschrijven. Het zal immers tot
een veel meer gedifferentieerd
arbeidsvoorwaardenbeleid leiden.
Ook zal de neiging van vooral
werknemers om zich alsnog te

organiseren groter worden, hetgeen
de positie en de functie van de
vakbeweging alleen maar kan
versterken. Ook kan er een verschui–
ving optreden van bedrijfstak-CAO's
naar ondernemings-CAO's. Op
zichzelf vinden wij dat een goede
ontwikkeling. Wellicht kunnen op
centraal niveau tussen sociale
partners waarborgen worden
ingebouwd om sociale–
zekerheidsbreuken te voorkomen.

Voorzitter! De voorstellen om de
WW aan te scherpen zijn voor ons
acceptabel. Dat aan de hoogte van
de WW-uitkerïng niet getornd
behoeft te worden bij verscherpte
toegangseisen, spreekt ons aan.
Overigens moet bij een eventuele
aanscherping van de WW en het
laten vervallen van de 5-uren-grens
wel rekening worden gehouden met
de relatief zwakke positie van
deeltijdwerkers. De commissie stelt
verder voor, de verantwoordelijkheid
van de uitvoering van de WW en de
bemiddeling van werklozen over te
dragen aan de regionale besturen
arbeidsvoorziening. Ook dit is op
zichzelf een logisch onderdeel van
het geheel van aanbevelingen. Ook–
de analyse biedt daarvoor aankno–
pingspunten omdat er op het gebied
van de coördinatie tussen bedrijfs–
verenigingen en arbeidsbureaus wel
het een en ander mis is gegaan. Het
sanctiebeleid bij aanbod van
passende arbeid en het beleid met
betrekking tot omscholing met
behoud van uitkering waren
bijvoorbeeld niet echt op elkaar
afgestemd.

Het overdragen van de verant–
woordelijkheid van de WW, waarin
een toestroom te verwachten is van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten naar
de RBA's, betekent een aanzienlijke
taakverzwaring voor de regionale
besturen arbeidsvoorziening, ook als
op contractbasis gewerkt wordt met
administratiekantoren. Wanneer
denkt de commissie dat de RBA's die
taak aan kunnen? En verwacht ze dat
dit ooit kan, gezien de huidige niet
rooskleurige situatie bij de RBA's?
Uiteindelijk lijkt het ons een goede
optie, waarmee rekening gehouden
zou kunnen worden bij de evaluatie
van de arbeidsvoorziening in haar
onlangs getripartiseerde vorm. De
RBA's werken immers regionaal en
juist in de regio liggen de proble–
men, de werkloosheid al dan niet in
combinatie met gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid, en de
mogelijke oplossing, namelijk

bemiddeling of rémtegratie, bij
elkaar. Ook de één-loketgedachte die
in het oppositievoorstel over de
uitvoeringsorganisatie naar voren
komt, zou langs de weg van de
commissie op den duur realiseerbaar
zijn.

Overigens zie ik wel een probieem
als de RBA's of de administratiekan–
toren zowel bemiddelen en
reïntegreren als moeten oordelen
over ontslagaanvragen. Dit is echter
geen nieuw probleem maar het kan
zich in sterkere mate voordoen als de
minister het ontslagrecht wil
versoepelen.

Over ontslagrecht, ontslagverbod
en ontslagbescherming gesproken,
heb ik een vraag aan de commissie.
Welke spanning voorziet zij tussen
de op kabinetsniveau beoogde
ontslagversoepeling en haar eigen
voorstellen die juist een grotere
ontslagbescherming voorstaan?

Voorzitter! Ik kom bij de premie–
heffing door de belastingdienst.
Vanuit de redenering van de
commissie dat de dagloonbepalingen
in de WAO en de WW moeten
worden vervangen door een fiscaal
loonbegrip, ter vereenvoudiging van
de uitvoering en er voorts volgens
de commissie geen functie overblijft
voor de bedrijfsverenigingen, wordt
voorgesteld de premieheffing voor
de AR en de WW door de belasting–
dienst te laten geschieden. Voorals–
nog lijkt ons dit een begaanbare weg
die volgens de commissie-Stevens
tot een aanzienlijke structurele
vermindering van maatschappelijke
lasten en uitvoeringskosten zou
leiden. Bovendien kent de belasting–
dienst van oudsher een betere
rechtsgang dan de bedrijfsverenigin–
gen.

Voorzitter! De voorgestelde
afschaffing van de Toeslagenwet
betekent zeker een vereenvoudiging
van het stelsel. Het betekent ook dat
al eerder in het uitkeringstraject voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikten en
werklozen sprake zal zijn van een
partner– en vermogenstoets. Als we
echter nu zien, dat aan de ene kant
een te gering beroep gedaan wordt
op de Toeslagenwet en aan de
andere kant fraude en misbruik
veelvuldig voorkomen, lijkt een
heroverweging van de Toeslagenwet
op haar plaats.

Mijnheer de voorzitter! Met de
mogelijkheid, dat het uitvoerings–
orgaan verplicht is rechtens de
uitkering te verhalen op derden die
aansprakelijk gesteld kunnen
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worden, kan mijn fractie zonder meer
instemmen.

Het opheffen van de SVR en
vervanging van dit orgaan door een
sociale verzekeringskamer is wel het
meest vanzelfsprekende, dat in ieder
geval los van de enquête zou moeten
gebeuren. Dat is overigens ook de
bedoeling van kabinet en Kamer. Ik
wil daar verder niet op ingaan, al
was er waarschijnlijk veel minder
mis gegaan als dit al veel eerder
gebeurd was.

Voorzitter! Hoewel dit debat deze
week niet meer maar ook niet
minder dan een gedachtenwisseling
met de commissie is en we de
volgende week verder discussiëren
met de regering, wil ik mijn bijdrage
besluiten met enige punten, die voor
de fractie van D66 in leder geval van
belang zijn.

Handhaving van de kern van de
verzorgingsstaat, bescherming van
de zwaksten in de samenleving door
een zo groot mogelijk draagvlak voor
die bescherming te creëren, vergt
meer dan aanpassingen in de marge.
De nu te zeer gescheiden werelden
van sociale zekerheid en arbeids–
markt zullen dichter bij elkaar
gebracht moeten worden. Een echt
activerend arbeidsmarktbeleid vereist
een goede overlegeconomie met
consensus en commitment over de
macro-doelstellingen op sociaal–
economisch gebied Bij een
strengere toetsing bij de toegang tot
de uitkeringsregelingen en dus een
grotere druk op reïntegratie en
arbeidsmarktinstrumenten is een
andere verantwoordelijkheids–
verdeling tussen overheid en sociale
partners noodzakelijk. Meer eigen
verantwoordelijkheid, binnen
wettelijke waarborgen, voor de
zwaksten is meer stimulerend voor
de overlegeconomie dan marginale
aanpassingen in het bestaande
stelsel.

Een doelmatige uitvoerings–
organisatie is een allereerste vereiste
om tot volumebeperking te komen.
Het door de commissie geboden en
bevestigde inzicht, dat er jarenlang
een uitvoeringscultuur is gegroeid
die veel te weinig was gericht op
reïntegratie van de werkloze, zieke of
arbeidsongeschikte uitkeringsgerech–
tigde, biedt een uitgelezen kans om
tot een omslag in die cultuur te
komen. Een uitvoerend orkest waarin
sociale partners de eerste en de
laatste viool speelden, de contrabas
onopgemerkt bleef en de dirigent
ontbrak, kon ook onmogelijk tot een

harmonieus samenspel komen. Als
belangenbehartiging en verantwoord
bestuur elkaar en de doelmatigheid
in de weg staan en de rnacro–
doelstellingen onvoldoende vertaald
worden naar het uitvoerend
middenveld mag en moet er
ingegrepen worden. Dat had dus
veel eerder moeten gebeuren en dat
kan de politiek zich zeker aantrekken.

Voorzitter! Sociale partners
hebben naar de mening van mijn
fractie geen directe taak bij de
feitelijke uitvoering van de
werknemersverzekeringen. Hun
bedrijfstakgewijze bemoeienis heeft
zijn nut achteraf niet bewezen.
Uitvoermg op afstand van sociale
partners en overheid heeft op termijn
onze voorkeur. Regionalisering en
het centraal stellen van de mens met
zijn mogelijkheden zijn dan de
centrale begnppen

Het zal duidelijk zijn, dat voor ons
de vormgeving van de uitvoerings–
structuur cruciaal is. Het komt ons
voor, dat er ook sterke argumenten
zijn voor wijziging van de wetgeving,
maar ik heb aangegeven welke beren
wij daarbij op de weg zien.

Wij realiseren ons, dat zowel
volgens de commissie als volgens
onze eigen ideeën taken voor de
sociaie partners bij de directe
uitvoering van de wet verdwijnen.
Daar tegenover staat, dat zij een
grotere eigen verantwoordelijkheid
krijgen bij de invulling van boven–
wettelijke regelingen. Als meer
kaarten dan tot nu toe, ook door de
sociale partners, worden gezet op de
bevordering van arbeidsparticipatie
en niet alleen op papier maar ook in
de praktijk, zal dat nieuwe stimulan–
sen bieden voor de overlegecono–
mie. Een terugtredende overheid en
meer marktwerking op het gebied
van de sociale zekerheid zijn voor
mijn fractie niet op voorhand
afgesloten wegen om onze verzor–
gingsstaat in zijn kern overeind te
houden. De commissie heeft goed
werk verricht; ere wie ere toekomt.
Als het haar bedoeling is geweest,
op grond van de analyse discussie–
stof te geven voor een systeem
waarin wie zorg toekomt ook zorg
krijgt, is zij daarin geslaagd.
Overigens hoop ik, dat de heer
Buurmeijer ook na dit debat in ons
midden zal blijven.

D

Oe heer Leerling (RPF): Voorzitter!
De commissie kan erop rekenen dat

over enkele momenten mijn tekst
kan worden aangeleverd. Ik hoop dat
het niet vervelend is dat ik alvast
begin.

Voorzitter! Het rapport dat de
parlementaire enquêtecommissie
over het functioneren van de
uitvoeringsorganen werknemers–
verzekeringen is niet alleen
diepgravend en omvangrijk maar wat
mij betreft vooral schokkend. De
inhoud moet immers als vernieti–
gend worden gezien voor de opzet
en de uitvoering van een deel van
het sociale-zekerheidsstelsel. Ik kom
er straks nog op terug.

Het is dus een opzienbarend
rapport geworden, dat alleen al als
naslagwerk langere tijd zijn nut kan
hebben. Maar er is natuurlijk meer,
veel meer! Het rapport biedt een blik
achter de schermen van de
besluitvorming in Nederland, met
name op het terrein van de sociale
zekerheid. Aangetoond wordt, dat de
politiek te lang aan de hand heeft
gelopen van de sociale partners. De
geloofwaardigheid en het primaat
dat regering en parlement dienen te
hebben in het besturen van het land
is op deze wijze aangetast. Geen
geringe constatering!

Het enquèterapport heeft zijn nut
meer dan opgeleverd. Ik zeg de
commissie-Buurmeijer en haar
medewerkers en allen die erbij
betrokken zijn dank voor het vele
werk dat, ook in de vrije tijd, in de
vakantie enzovoorts, is verricht. Het
is heel spijtig dat de heer Van Dis als
lid van de commissie er vandaag niet
bij kan zijn om het rapport méé te
verdedigen.

Voorzitter! In omvang ligt het
zwaartepunt van het rapport van de
commissie-Buurmeijer bij de analyse
van de tekortkomingen die zich
voordoen bij de uitvoering van de
sociale zekerheid. Het politieke
zwaartepunt ligt echter bij de lijst
van aanbevelingen. Ik denk dat het
belangrijk is ook in dit debat de
aandacht in hoge mate daarop te
richten. Ik ga dan ook graag in op
het rapport en de aanbevelingen van
de commissie. Ik zou echter meer in
het algemeen allereerst een enkel
ander aspect aan de orde willen
stellen.

Allereerst de werkwijze. De
commissie-Buurmeijer had een
beperkte opdracht, namelijk het
onderzoeken van de werknemers–
verzekeringen. De vraag is, of er
uiteindelijk geen behoefte is aan een
nog bredere kijk op de sociale

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

17 november 1993
TK26 26-1916



Leerling

zekerheid. Dat viel buiten de
opdracht, maar anderzijds heeft de
commissie er verschillende malen
zelf blijk van gegeven dat een
integrale visie op het sociale–
zekerheidsstelsel bijzonder noodzake–
lijk is. Doet het geen afbreuk aan
rapport en aanbevelingen nu die
integrale visie ook niet uit het
rapport spreekt? Om maar iets te
noemen: de commissie plaatst
vraagtekens bij de besturing van de
uitvoering door werkgevers en
werknemers. Voor de hand liggende
vraag is vervolgens natuurlijk, wat
vertegenwoordigers van deze
organisaties nog te zoeken hebben in
het bestuur van de Sociale verzeke–
ringsbank, of in de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Een
heel andere vraag is, hoe de keuze
voor verticale scheiding van
verantwoordelijkheden tussen
overheid en particulieren zich
verhoudt tot de horizontale scheiding
die elders in de sociale zekerheid
wordt gebezigd. Zie bijvoorbeeld de
AOW.

Een andere vraag betreft de
verdere uitvoering van de
werkloosheidsgerelateerde regelin–
gen. Kortom, wij moeten werken aan
een studie naar de toekomst van de
sociale zekerheid, vooral ook omdat
de commissie-Buurmeijer zelf
aangeeft dat keuzen nu vaak door de
nood van de tijd worden gemaakt.

De commissie-Buurmeijer heeft
brieven en onderzoeken over de
uitkeringsgerechtigden in de sociale
zekerheid bij het onderzoek
betrokken, maar afgezien van
daadwerkelijk horen van betrokke–
nen. Dat vind ik jammer. De redenen
die worden aangevoerd - onder
andere privacybescherming - vind ik
niet zo steekhoudend. Uit het relaas
van uitkeringsgerechtigden in
kranten bijvoorbeeld, blijkt dat zo'n
exercitie wel eens als een eye-opener
kan fungeren. Een openbaar verhoor
had mogelijkerwijs nog meer impact
gehad. Het tilt het onderzoek uit
boven het strikt ambtelijke en
technische relaas. Kan de commissie
nog eens aangeven waarom de
mensen om wie het uiteindelijk gaat
niet een directe stem hebben
gekregen?

Voorzitter! De analyse van de
commissie-Buurmeijer leidt tot vele
conclusies. Ik kan ze niet allemaal
opnoemen en van commentaar
voorzien en wil mij daarom tot de
meest belangrijke beperken. De
algemene conclusie luidt, dat de

uitvoering van de sociale zekerheid
niet deugt. Bij heel veel betrokkenen
zijn ernstige tekortkomingen
aanwezig. Het rapport is bijna voor
iedereen vernietigend. Nu de
"schuldvraag" zo breed en collectief
ligt, zullen over dit enquêterapport
niet snel bewindslieden sttuikelen. Je
zou hiervoor trouwens wel erg ver
terug moeten gaan. De meeste
aandacht in de pers is overigens
uitgegaan naar de rol van sociale
partners. Begrijpelijk, maar niet
helemaal terecht. Ik denk dat het
zwaarste verwijt in dezen aan de
politiek te maken is. Regering en met
name de grootste fracties in het
parlement - zo blijkt uit het rapport -
waren op de hoogte van de vele
tekortkomingen in de uitvoering van
de sociale zekerheid. Desondanks liet
men de sociale zekerheid aan de
sociale partners, ter wille van de
consensus met die sociale partners
op andere terreinen. Achteraf blijkt
dat dit streven naar consensus de
samenleving een onverantwoord
hoge prijs heeft gekost. Met als
gevolg dat weliswaar vele uit het
arbeidsproces gestotenen een zachte
landing maakten in de sociale
zekerheid van de WAO, maar dat
door de massaliteit daarvan nu de
samenleving als geheel met harde
hand weer met de neus op de
werkelijkheid wordt gedrukt.

Dit verwijt treft de politiek zwaar,
omdat diverse momenten voorbij zijn
gegaan die hadden kunnen worden
aangegrepen om veranderingen in te
zetten. In denk aan de discussies
beginjaren tachtig over het zogehe–
ten twee-trajectenstelsel en
naderhand de stelselherziening
sociale zekerheid zelf. Overigens
heeft de RPF-fractie onder meer bij
verschillende begrotings–
behandelingen gepleit voor een
fundamentele herbezinning op de
sociale zekerheid. De ad-hoc–
maatregelen uit het begin van de
jaren tachtig heb ik steeds sterk
bekritiseerd, wegens het ontbreken
van een onderliggende visie.
Meerdere malen heeft de RPF het
twee-trajectenstelsel aanbevolen.
Ook heeft zij frequent gewezen op
het fraude-aspect. De ingewikkeld–
heid van de regelgeving is voor mij
zelfs een van de redenen geweest
om tegen de stelselherziening te
stemmen. In die zin treffen de
verwijten richting parlement niet
iedere fractie even zwaar, zoals de
commissie het in het rapport doet
voorkomen. Wel moet worden

toegegeven dat ook wij te weinig
aandacht hebben besteed aan de
uitvoeringsproblematiek.

Hoe het verder ook zij, de
volumeproblematiek is zeker twintig
jaar op zijn beloop gelaten. En dat is
ernstiger voor het aanzien van de
politiek dan menig vraagpunt dat
deze weken in dit huis wordt
besproken. Leren wij ervan of
moeten wij naderhand tot de
conclusie komen dat bij het
minderheden– en vreemdelingen–
vraagstuk, het milieu en de
stelselherziening gezondheidszorg al
evenzeer niet die krachtige aanpak is
gekozen die nodig is, omdat de
(politieke) moed daartoe ontbrak?
Wat is de reactie van de commissie?

De uitvoering van de sociale
zekerheid blijkt zich in belangrijke
mate buiten het zicht van de
rijksoverheid te hebben kunnen
voltrekken, grotendeels omdat de
overheid bewust afstand nam. Zo
was het mogelijk dat wel sprake was
van een goede prestatie op
uitkeringsgebied, maar dat belang–
rijke taken als reïntegratie en
preventie van arbeidsongeschiktheid
niet of onvoldoende werden
behartigd. In dezen valt iedere
betrokkene, de uitvoeringsorganisatie
zelf in de eerste plaats, wel het een
en ander te verwijten. Belangrijk is
echter een fundamenteel probleem
dat hier ook meespeelt. De
commissie-Buurmeijer besteedt hier
zelf ook aandacht aan. De organisatie
en de wetten kwamen tot stand in
een maatschappij waarin het
vanzelfsprekend was, iemand zo snel
mogelijk weer aan de slag te laten
gaan. Het is dan niet zo gek dat de
uitvoering daar als het ware ook van
uitgaat. Tegenwoordig ligt dat anders
tengevolge van een wisselwerking
van factoren. De mentaliteit bij de
uitkeringsgerechtigden is veranderd,
de "calculerende burger" is
tegenwoordig een bekend begrip.
Door de ruime wetgeving en
uitvoering is daarvoor als het ware
een voedingsbodem gekweekt. De
uitvoering heeft zodoende bijgedra–
gen aan een verandering van de
maatschappij op dit punt.

Kortom, de uitvoering hield zich
onvoldoende bezig met beperking
van de instroom en vergroting van
de uitstroom, maar kwam ook tot
wasdom in een samenleving waarin
dat misschien ook niet zo voor de
hand lag. Om je aan te passen aan
veranderde gedragspatronen, die
ervan uitgaan dat de sociale
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zekerheid er nu eenmaal is om er
gebruik van te maken, is een hele
omslag. En dat kost enige tijd.

Toch verbaast de gang van zaken
in de uitvoeringsorganisatie mij wel.
Is de commissie in de uitvoering nu
niemand tegengekomen die bij het
gebrek aan aandacht voor reïntegra–
tie en fraudebestrijding vraagtekens
zette? Waarom heeft de organisatie
die omslag in de moraal in de
maatschappij niet meegemaakt? Men
leefde toch niet in een ivoren toren?
Was interne kritiek taboe? Hoe was
het mogelijk dat meer dan tien jaar
ISMO-beleid in het parlement op het
mveau van de uitvoering van
werknemersverzekeringen zo weinig
invloed had?

De bevoegdheidsverdeling tussen
overheid en sociale partners is
uitvoerig aan de orde geweest. Dan
kun je, zoals de commissie doet, veel
uitweiden over verantwoordelijkhe–
den die op het ene niveau wel
gevoeld worden en op het andere
niet, en over culturen en fricties
tussen geledingen. Daar valt veel
over te zeggen. Ik denk aan de
ongehoorde fricties tussen bedrijfs–
verenigingen en GMD, hoewel deze
toch beiden, althans grotendeels,
door werkgevers en werknemers
worden bestuurd. Ik ga er verder
maar niet op in, hoewel met name
het GMD-drama daar eigenlijk wel
toe noopt.

Op deze plek wil ik aandacht
vragen voor een gewichtiger
vraagstuk. De grondfout in de sociale
zekerheid qua organisatiestructuur
op dit moment is dat er een
vermenging is van publieke en
private verantwoordelijkheden, en
dat op twee niveaus, grofweg dat
van beleid en dat van uitvoering. Het
beleidsniveau betreft de top van de
overlegeconomie, waarin het
mogelijk was dat noodzakelijke
beslissingen op het ene vlak
vanwege het streven naar consensus
op een ander vlak konden worden
geblokkeerd. Is de commissie het
ermee eens, dat de rol van werkge–
vers en werknemers te groot was en
is, en dat daaraan een einde moet
komen? Werkgevers en werknemers
mogen inzake aangelegenheden met
publiekrechtelijke raakvlakken
meepraten, niet meebeslissen.

Op het tweede niveau speelt de
verstrengeling op uitvoeringsniveau.
Een publieke regeling wordt qua
uitvoering overgelaten aan semi–
publiekrechtelijke lichamen, bestuurd
door sociale partners. Overheids–

regelingen behoren naar mijn
mening echter te worden uitgevoerd
door de overheid zelf, omdat de
behartiging van het algemeen belang
dat noodzakelijk maakt. Je kunt het
algemeen belang niet toevertrouwen
aan organisaties die het eigen belang
daarin op zijn minst mee laten
spelen. De voorbeelden van wat er
dan mis kan gaan, zijn legio, blijkt uit
het rapport. Het verbaast mij daarom
dat de commissie het primaat van de
politiek en de ontvlechting van het
publieke en private domein niet
ondubbelzinnig bevestigt. Er zijn wel
aanzetten, maar bijvoorbeeld de
tripartisering in de
arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt
niet van vraagtekens voorzien. Ik
vraag dit met te meer nadruk, nu
blijkt dat de bi– en tripartisering in de
onderzochte uitvoeringsorganen
bepaald geen waarborg zijn gebleken
voor een betere uitvoering in het
algemeen, voor coördinatie op
allerlei niveaus of voor een waarborg
van centrale akkoorden. Het verbaast
mij, dat de commissie-Buurmeijer
hier niet tot duidelijke conclusies
komt, of zou daardoor de unanimiteit
in de commissie gevaar hebben
gelopen? Graag een reactie op dit
principiële vraagstuk.

Opmerkelijk is de constatering, dat
de besturen maar geringe invloed
hebben op de feitelijke gang van
zaken in de administraties. Zelfs
klinkt ergens het oordeel, dat de
administraties niet werden bestuurd.
Dat is een hard oordeel, waarbij je je
onder meer afvraagt of het grote
gebrek aan coördinatie tussen allerlei
geledingen in de sociale zekerheid
nu juist ondanks of dankzij het
ontbreken van bestuurskracht werd
veroorzaakt. Meer in het algemeen
duikt hier een bijzondere problema–
tiek op. Met het groeien van de
organisaties en het toenemen van de
complexiteit neemt de afhankelijk–
heid van besturen ten opzicht van de
directies toe, hetgeen uiteindelijk
leidt tot vrijwel zelfstandige
organisaties, waar besturen weinig
mogelijkheid meer hebben om bij te
sturen, ondanks het feit dat het
besturen voor veel bestuurders haast
een dagtaak was. Dit doet de vraag
rijzen naar de gang van zaken in
andere onderdelen van de maat–
schappij. Neem het onderwijs. Met
het toedelen van meer en meer
verantwoordelijkheden, complexe
regelgeving en een praktijk van
delegatie en mandatering kan in die
sfeer al snel een vergelijkbare

situatie ontstaan. Vreest de commis–
sie die gang van zaken mogelijker–
wijs ook?

Door een samenspel van factoren
is het mogelijk gebleken het begrip
passende arbeid op te rekken, terwijl
door de geringe tijd die de arts per
zieke kon besteden vage ziekte–
begrippen zonder meer gehonoreerd
konden worden. Maar is met name
dat laatste aspect niet te zeer voor
kennisgeving aangenomen? Ervaren
artsen kunnen toch snel zien wat
voor vlees zij in de kuip hebben? Of
is ook hier een stukje uitvoermgs–
cultuur aan de orde, waarbij vrijwel
iedereen - ik verwijs naar pagina 103
- die wat mankeerde geheel werd
afgeschat? Waren de keuringsartsen
zo weinig kritisch en kennelijk niet
onafhankelijk, of heb ik het laatste
mis?

Ik kom toe aan de aanbevelingen.
Veel opmerkingen plaats ik vragen–
derwijs. Verschillende aanbevelingen
kan ik niet op voorhand ondersteu–
nen. Ik schiet ze echter ook niet
allemaal af. Belangrijk punt is ook,
dat nog geen unanimiteit op dit punt
in de Kamer is bereikt, als ik op de
media afga. Dat zal in de loop van
het debat wel blijken.

De commissie-Buurmeijer komt -
ik heb het dan over de Ziektewet -
tot de bepaald rigoureuze aanbeve–
ling de ZW volledig te privatiseren.
In het BW wordt de verplichting
opgenomen voor de werkgever om
het minimumloon door te betalen.
Doel van die herijking is het beter
zichtbaar maken van de verantwoor–
delijkheden. De vraag doet zich voor
in hoeverre deze aanbeveling door
een analyse wordt ondersteund.
Spreekt de commissie-Buurmeijer
niet zelf uit, dat premiedifferentiatie,
het verschijnsel van de eigen
risicodragers en de jongste wijziging
van de ZW, namelijk de doorbetaling
van het loon voor een periode van
zes weken, die prikkeis al in
belangrijke mate hebben neergelegd
daar waar zij behoren te liggen? Aan
aspecten als controle wordt
inmiddels door de bedrijfsverenigin–
gen in redelijke mate aandacht
besteed. De keuze tot volledige
privatisering van de ZW leidt naar de
vraag van de logische samenhang
met de WAO-aanbeveling. Hoe zit het
als werkgevers hun verplichtingen
niet kunnen waarmaken, bijvoor–
beeld als zij zich niet verzekeren?
Moet niet meer solidariteit inge–
bouwd worden? Afwachten hoe het
huidige ZW-traject verloopt, lijkt nog
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niet zo gek. De ZW-aanbeveling is,
mijns inziens althans, ook niet
heiemaal logisch ten opzichte van de
aanbevelingen ter zake van de WW.
Hier is de geleidelijke loondervings–
systematiek juist als wenselijk
opgevoerd, omdat je van het ene op
het andere moment werkloos wordt.
Maar zo is het doorgaans ook met
ziekte. Graag een nadere toelichting.

Het aantal aanbevelingen ten
aanzien van de Werkloosheidswet is
erg beperkt. Grotendeels kan ik
ermee instemmen. De toestroom
inperken door vrijwillig ontslag voor
uitkering uit te sluiten is goed. Het
5-uren-criterium leidt tot rechtvaar–
digheid bij de "kleine" baantjes,
maar leidt evenzeer tot toename van
uitkeringen in situaties waarin
maatschappelijk gezien van
werkloosheid geen sprake is. De
aanbeveling om als criterium het
loonverlies te beoordelen ten
opzichte van een wettelijk genor–
meerde baan lijkt in essentie redeüjk,
maar qua uitvoering voor de nodige
discussie vatbaar. Kan de commissie
hier nog wat dieper op ingaan?

Ook ten aanzien van de WAO
worden rigoureuze aanbevelingen
gedaan en dat na alles wat we de
afgelopen jaren op dit punt al
hebben meegemaakt. De WAO wordt
een arbeidsongeschiktheidsregeling
(AR). Deze richting als zodanig is
voor ons bespreekbaar maar vraagt
wel om een complete omvorming
van de maatschappij waarin dan ook
daadwerkelijk ruimte is voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dat
wordt het grote probleem, een
omkering van de effecten van de
verdiscontering van vroeger. Acht de
commissie-Buurmeijer het mogelijk
dat dit de gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten in het arbeidsproces
inderdaad die ruimte geeft?

De volledig afgeschatten krijgen
op grond van de AR 70% van het
laatst genoten loon. Hoewel een en
ander natuurlijk sympathiek oogt,
duiken ook hier uit systematisch
oogpunt wel wat vragen op. De
70%-aanbeveling is nogal eenzijdig
puur en alleen vanuit de WAO
beredeneerd. Niet vanuit een
algehele visie op sociale zekerheid.
De AAW is er bijvoorbeeld bekaaid
van afgekomen. Waarom zou een
gedeeltelijke privatisering ook op
horizontaal niveau in de AR niet
mogelijk zijn? Zelfstandigen in de
AAW kennen iets dergelijks toch
ook? In vergelijking met de
ZW-situatie is de aanbeveling ronduit

onlogisch. Daar ligt de bescherming
zelfs op het minimumniveau, terwijl
de afdwingbaarheid nogal eens
problemen zou kunnen opleveren.
Verder kennen we ook in de
AOW-situatie het collectief gefinan–
cierde minimum en het particuliere
plus. Graag een toelichting.

Volgens de commissie-Buurmeijer
werkt de WAO-situatie van voor de
TBA invaliderend. Welke garantie is
er dat dit juist ten aanzien van de
AR-situatie niet zo zal gaan? De 70%
zal als een magneet werken, evenals
in het verleden. De "alles of
niets"-situatie na verloop van
anderhalf jaar kan er ook toe leiden
dat men alles op alles zet om in de
AR terecht te komen. Voor de
beslissende instantie is het hoe dan
ook heel moeilijk om dat tegen te
gaan. Ook de beslissing dat een
persoon weer arbeidsongeschikt
moet worden beoordeeld, is haast
niet te menen. Want dan gaat die
persoon alsnog van de alles-richting
de niets-situatie in.

Voorts zou ik willen vragen of de
commissie-Buurmeijer voldoende in
rekening heeft gebracht dat in veel
gevallen een uitkering wellicht niet
levenslang noodzakelijk is, bijvoor–
beeld bij vakantiewerk, tweede
inkomens etc. Elementen van
vrijwilligheid kun je inbouwen bij een
kapitaaldekkingsstelsel dat via de
gedeeltelijke privatisering mogelijk
wordt. Bij de variant van de
commissie-Buurmeijer niet. Maar
juist in een situatie die geen
onderscheid maakt tussen sociale en
beroepsrisico's is het vreemd de
part-time werkende huisvrouw die
van het trapje valt wel tot 65 jaar in
de WAO te laten en de niet werkende
huisvrouw niet.

Overigens blijft volgens de
commissie-Buurmeijer een soort
AAW bestaan. Graag ontvang ik, zo
mogelijk de zienswijze van de
commissie over doel en vorm van de
AAW in de toekomst, alsmede over
de uitvoering.

Ten aanzien van psychische
ziekten komt de commissie–
Buurmeijer niet echt tot een
oplossing, behoudens de voorge–
stelde jaarlijkse keuring. De
versterkte toegangscriteria kunnen
tot een selectie leiden. Maar is het
eigenlijk wel denkbaar dat iemand
met psychische ziekten in de AR
terechtkomt, na anderhalf jaar dus,
en daarbij alle hobbels, zoals
2/3-criterium, passende arbeid,
vervangende werkplek enz. genomen

heeft? Vervangende arbeid moet
mogelijk zijn. Ik denk ook aan wat
minister De Vries onlangs in een
toespraak op dit punt naar voren
heeft gebracht.

Vervolgens kom ik te spreken over
de Toeslagenwet. De commissie–
Buurmeijer beveelt aan om de TW te
schrappen. Dit verhardt het klimaat
enigszins wegens de middelentoets
in de bijstand. En het is natuurlijk
een belangrijk gegeven dat de TW
voorkomt dat een werkloze snel in de
bijstand terechtkomt. Dat element in
de TW acht ik van grote waarde. Ziet
de commissie dit niet als een
bezwaar? Overigens ben ik benieuwd
naar de relatie tussen dit voorstel en
de toekomst van de IOAW en de
IOAZ?

Dan de uitvoering. Het stemt tot
voldoening dat de schets van de
uitvoering deels overeenkomt met
het concept-verkiezingsprogramma
van de RPF. Integratie van de WW in
de arbeidsvoorzieningsorganisatie is
in beginsel een goede zaak, mits de
verantwoordelijkheden blijven waar
ze horen.

De AR-organisatie wordt onafhan–
kelijk. Die onafhankelijkheid betekent
een feitelijk einde van de bedrijfsver–
enigingen. Dat betreur ik niet, want
de relevantie van de bedrijfsvereni–
gingen voor de uitvoering van de
WAO laat te wensen over. Wat mij
verbaast, is de scheiding tussen
organisatie van AR en WW/Arbvo.
Ondanks de scheiding tussen de wel
en de niet volledig arbeidsongeschik–
ten, die verschillende trajecten
doorlopen, is de AR-organisatie
lopende het ZW-traject op zijn minst
voor de gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten nog wel van belang. De
commissie lijkt er haast wel van uit
te gaan dat indeling in AR een
definitief verhaal is. Maar je kunt
weer arbeidsgeschikt worden. Dan
kom je in het werkloosheidstraject
terecht en in een andere organisatie.
Waarom wordt dan niet gekozen
voor de weg van regionale kantoren
sociale zekerheid die alle regelingen
uitvoeren? Het is een vreemde zaak
dat de commissie in de WW/Arbvo–
combinatie niet de invloed van de
sociale partners op bestuursniveau
afwijst.

De invoering van verplicht verhaal
lijkt redelijk, al is de vraag niet
duidelijk beantwoord hoe om te gaan
met de situatie waarin een werkne–
mer door eigen schuld arbeidsonge–
schikt wordt. Hoe dient dan te werk
worden gegaan?
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Ten aanzien van de rechtspraak wil
de commissie-Buurmeijer een soort
countervailing power door introduc–
tie van in feite een vorm van cassatie
door de toezichtkamer. Mijn vraag is
of dergelijke situaties waarin uit de
aard der zaak alleen of overwegend
in het belang van betrokkene wordt
geprocedeerd, met als gevolg
oprekking van de wet, niet in meer
situaties voorkomt. Ik noem als
voorbeeld de individuele huursubsi–
die en de bijstand. Heeft de
commissie hier een mening over?

Voorzitter! De commissie–
Buurmeijer besluit haar inleidende
woorden met slechts een korte
aanbeveling met betrekking tot het
instellen van een permanente
voorziening voor voorbereiding en
ondersteuning van parlementair
onderzoek, zodat enquêtes sneller en
beter kunnen worden opgestart. Ik
vraag mij af of er reden is, ons als
Karner meer in het algemeen op
onze werkwijze te bezinnen. Het
rapport geeft tekortkomingen aan,
niet alleen van uitvoeringsorganen
en ministerie, maar ook van de
Kamer zelf. Deze tekortkomingen zijn
onder meer toe te schrijven aan
verkokering, detaillisme, specialis–
men en gebrek aan totaaloverzicht.

Het onderhavige rapport overstijgt
deze tekortkomingen in belangrijke
mate. De vraag doet zich voor of de
Kamer er niet wijs aan zou doen, zich
vaker in projectmatige zin bezig te
houden met de controle van het
regeringsbeleid. De Kamer dient
overigens de enquête niet als doel
op zichzelf te gaan beschouwen.
Graag ontvang ik hierover alsnog de
mening van de commissie.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De
commissie-Buurmeijer heeft
opzienbarend werk verricht, niet
zozeer doordat zij een degelijke en
veelomvattende analyse heeft
gemaakt van het reilen en zeilen van
de uitvoeringsorganisatie, als wel
omdat zij zich niet nauwgezet aan
haar taakopdracht heeft gehouden.
Was de commissie ingesteld om
onderzoek te doen - ik citeer - "naar
het functioneren van de organen
belast met de uitvoering van de
sociale-verzekeringswetten", zij
kwam met aanbevelingen tot een
fundamentele wijziging van het
systeem van werknemers–

verzekeringen en de uitvoering
daarvan.

Zij komt met een compleet nieuw
stelsel in hoofdlijnen en haalt een
rigoureuze streep door de oude en
vertrouwde verantwoordelijkheids–
verdeling tussen overheid en sociale
partners.

De heer Buurmeijer: Voorzitter! Nu
mevrouw Brouwer zo fors inzet, wil
ik haar de vraag voorleggen of zij
ontkent dat er tussen de uitvoering
en de wetgeving een relatie bestaat?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Neen, maar zover ben ik ook nog
lang niet. Ik heb alleen de taak–
opdracht gelegd naast het rapport en
de aanbevelingen. Ik zal in de loop
van mijn betoog de commissie
overigens prijzen voor het oprekken
van haar taakopdracht. Ik zou dus
nog maar even wachten met
interrupties. Ik heb meegedacht met
de conclusie. Ik had kunnen zeggen
het daarmee niet eens te zijn.
Misschien wil de heer Buurmeijer
eerst even naar mijn verhaal
luisteren.

De commissie heeft in hoofdlijnen
een compleet nieuw stelsel
ontworpen en een rigoureuze streep
gehaald door de oude, vertrouwde
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen overheid en sociale partners.
Het is het afscheid van de lang
gekoesterde drie-eenheid van
werkgevers, werknemers en overheid
dat het meeste opzien heeft gebaard
in de conclusie. Door deze vrijpostige
oprekking van haar taakopdracht
heeft de commissie verontwaardigde
reacties over zich afgeroepen met
name van de hoofdrolspelers in het
land van de sociale zekerheid: de
sociale partners. De analyse deugde,
maar met de aanbevelingen had de
commissie niet mogen komen. Wie
het 421 bladzijden tellend rapport en
de bijlagen doorleest, ontkomt echter
niet aan de conclusie dat de
commissie waarschijnlijk geen
andere weg restte dan deze vrije
interpretatie van haar taakopdracht,
wilde zij voorkomen hetzelfde lot te
ondergaan als eerdere commissies,
namelijk dat met dank voor bewezen
diensten het lijvig rapport in de
archieven van ministerie en
parlement een zachte dood zou
sterven.

De rapporten van Berenbos en
Lamers, waar de commissie in haar
onderzoek naar verwijst en die al in
1979 ernstige gebreken in de

uitvoeringsorganisatie signaleerden,
ondergingen dit lot. De heer Pierik,
voormalig hoofd van de directie
financieel-economische vraagstukken
van het ministerie van Sociale Zaken
zegt kort: het rapport lag binnen een
half uur in de kast.

Voorzitter! De commissie–
Buurmeijer moet zich, na deze
geschiedenis bestudeerd te hebben,
van dit gevaar bewust zijn geweest.
Mijn vraag is: was het daarom dat de
commissie zich niet alleen tot de
analyse wilde beperken en tot
vergaande aanbevelingen overging
om als het ware te dwingen tot
maximale aandacht?

Wie de 400 pagina's analyse leest,
vraagt zich overigens in gemoede af
hoe deze ongestructureerde en
ongecontroleerde uitvoerings–
organisatie nog in staat was tot het
beheer van zo'n slordige 30 mld. aan
uitkeringsgelden, een bedrag dat
bijna gelijk staat aan een zesde van
de totale rijksbegroting. Het rapport
schetst een verbijsterend beeld.

Een kleine groep van bestuurders,
afkomstig van sociale partners,
regelde formeel het bestuur maar
was in de praktijk meer bezig met
individuele gevallen in de kleine
commissies dan met het echte
bestuurswerk. Ook nadat het aantal
uitkeringen schrikbarend stijgt in de
jaren tachtig, komt volumebeleid pas
zeer laat op de agenda van de
besturen. Daar was geen aandacht
voor. Was er sprake van een blinde
vlek? Administratiekantoren doen het
feitelijke werk, maar worden daarin
nauwelijks gecontroleerd. Verzeke–
ringsgeneeskundigen vormen weer
een staat in de staat. De Sociale
verzekeringsraad, toch ingesteld om
te controleren en te adviseren, krijgt
daar niet of nauwelijks de kans voor
door competentiestrijd met de
privaatrechtelijke Federatie van
bedrijfsverenigingen. De centrale
fondsen die de slordige 30 mld.
beheren, worden niet gecontroleerd.
En in alle besturen van al deze
organen zetelen de sociale partners.

Hoe is het mogelijk dat de sociale
partners nooit zelfstandig, dus los
van politieke druk, tot de conclusie
zijn gekomen dat het bestuur over
zo'n grote en maatschappelijk
belangrijke zaak een vak apart is?
Hoe is het mogelijk dat zij nooit tot
de conclusie zijn gekomen dat je
daarvoor een professioneel bestuur
zou kunnen instellen zonder je
binding of je prestige te verliezen? Is
er niemand in de uitvoerings–
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organisaties of in de centrales van
werkgevers en werknemers geweest,
die ooit daaraan heeft gedacht? Hoe
is het te verklaren dat zelfs het
voorstel tot onafhankelijk toezicht als
een aanval op hun positie werd
beschouwd? Regering en parlement
hebben op hun beurt lange tijd geen
oog voor de uitvoering en het beheer
gehad.

Voorzitter! Wat uit het rapport naar
voren komt, is een cultuur van
historisch gegroeide verhoudingen
waarin de hoofdregel luidt: bemoei
je niet met mij, dan bemoei ik me
niet met jou. Het is een onderlinge
verhouding tussen sociale partners,
waarin het non-interventiebeginsel
veruit het sterkste is. Dat is zo tot op
het moment dat de politiek zich
dreigt te bemoeien met het geheel:
dan worden de gelederen gesloten
en is het met z'n allen tegen Den
Haag.

Dat laatste is niet vaak nodig. De
regering, zo blijkt uit het rapport, van
welke samenstelling dan ook, stelt
zich afhankelijk op van sociale
partners. Zij heeft immers de sociale
partners nodig om de lieve vrede te
bewaren op de arbeidsmarkt dan wel
loonmatiging af te dwingen. Voor
wat, hoort wat!

In alle eerlijkheid gezegd: als lid
van dit parlement, ook in de tijd van
de stelselherziening medio jaren
tachtig, voel ik mij na lezing van het
rapport redelijk bekocht. Uit de soms
minutieus beschreven gebeurtenis–
sen blijkt immers dat je, zeker als lid
van een oppositiepartij, je controle–
rende taak wel kunt vergeten in deze
Kafkaiaanse verstrengeling van
belangen, laat staan dat een open
discussie over de fundamenten van
het stelsel of over de wijze van
uitvoering mogelijk was. Maar
ondertussen werd wel, onder
dreiging van groot onheil, onze
medewerking gevraagd voor een
ontkoppeling van lonen en uitkerin–
gen en voor een verlaging van de
uitkeringen, zogenaamd ter wille van
de gezondmaking van het stelsel.

Cynisch gezegd - er is immers
reden tot cynisme na dit rapport -
lijkt het erop dat de kortingen op de
koop toe werden genomen, als de
uitvoerders van de sociale zekerheid
er maar van konden uitgaan dat
verder alles bij het oude zou blijven.
Hadden zij de regeringspartijen
achter zich, dan hoefden zij immers
niets te vrezen. Het was dus gewoon
een kwestie van lobbyen en
stemmen tellen. In deze argwanende

houding werd ik de afgelopen week
opnieuw bevestigd.

De enige aanmaning die ik van
sociale partners kreeg, was niet om
de uitvoeringsorganisatie nu eens
goed onder de loep te nemen, maar
juist om snel mee te werken aan de
nieuwe Organisatiewet sociale
verzekeringen, die hun vertrouwde
posities immers handhaaft. Ik werd
er subtiel op gewezen dat ik mij
vooral niet moest laten afhouden
door de commissie-Buurmeijer. Die
zou voor haar voorstellen - dat was
snel uitgerekend - toch geen
meerderheid krijgen. Het is te hopen
dat de regeringspartijen in dit debat
hun parlementaire rol serieus zullen
nemen en dat zij dit cynisme niet
zullen overnemen. Alhoewel, ik geef
toe dat dit zou breken met de aloude
gewoonte van de regeringspartijen
op dit onderwerp. Breken met
gewoonten is altijd pijnlijk. Het vergt
moed en het vergt ook uitleg aan de
achterban. Dat heeft de fractie van
Groen Links zelf gemerkt toen wij,
samen met D66 en VVD, ons
alternatief voor de uitvoerings–
organisatie presenteerden. In dat
alternatief waren de bedrijfsvereni–
gingen verdwenen. Er was onbegrip
en verwarring, ook bij uitkeringsge–
rechtigden, over wat een
"monsterverbond in het klein" werd
genoemd.

Maar kennelijk is zo'n monsterver–
bond nodig om de uitvoerings–
organisatie eindelijk ter discussie te
stellen. Daarom is het van belang dat
de commissie-Buurmeijer unaniem
met haar aanbevelingen is gekomen.
Je hoeft het niet met alle aanbevelin–
gen eens te zijn - en dat zijn wij dan
ook niet - om te erkennen dat het de
unanimiteit van de commissie was
die het rapport de maximale zwaarte
heeft gegeven om de discussie open
te breken. Het is kennelijk die
zwaarte waaraan nu een aantal
CDA-leden van de commissie
bezwijken. Wat zijn de gevolgen
daarvan voor de commissie? Heeft
de commissie al gepraat over het nu
immers ontbreken van unanimiteit?

Mijn vurige pleidooi om de
calculerende houding te laten varen
op het terrein van de sociale
zekerheid, heeft echt alles te maken
met het schaamrood op mijn kaken
bij het herlezen van de rol van deze
Kamer bij de discussie over de
uitvoering. Terwijl de werkloosheid
en de arbeidsongeschiktheid in het
begin van de jaren tachtig oplopen
met tienduizenden tegelijk, neemt

deze Kamer bij herhaling een
afwachtende positie in. Ondanks het
interimrapport van de commissie–
Lamers uit 1979 en ondanks nota's
over het volumebeleid, duurt het te
lang voor de ernst van de situatie tot
de Kamer doordringt. Daardoor
blijven gewenste veranderingen in
de uitvoering uit en daardoor zijn -
dat is mijn overtuiging - ongewenste
kortingen op de uitkeringen
doorgevoerd.

Wat zijn de reacties op het
rapport? Ik heb het al gezegd: wat
opvalt is dat sociale partners zich
luidkeels verzetten tegen de
aanbevelingen, maar dat zij over het
algemeen de analyse van de
commissie delen. Mij is opgevallen -
misschien de commissie ook - dat zij
zelfs mild zijn omdat zij niet als
enigen in het strafbankje zijn
geplaatst. Dat hadden zij van tevoren
niet verwacht. Maar als de hoofdrol–
spelers de analyse delen, dan zijn er
een aantal vragen die ik de commis–
sie daarover wil voorleggen. Ik weet
dat de commissie deze vragen niet
heeft onderzocht, maar zij weet er nu
veel van.

Waarom hebben de hoofdrolspe–
lers in de uitvoeringsorganisatie -
die nu de analyse delen van wat er
allemaal is misgegaan in die
organisatie, maar zo'n analyse zelf
niet eerder hebben gemaakt - zelf
niet ingegrepen of voorstellen
gedaan om dat te doen? Hoe is het
mogelijk dat zij hun besturen niet
hebben gewijzigd, vervangen of naar
huis gestuurd wegens het onvermo–
gen om in deze tijd een goede
sturing te geven aan een zo
belangrijk vraagstuk? Waarom
hebben ze met het oplopend volume,
de druk op de organisatie en de
onderbezetting, niet geconcludeerd
dat organisatie-adviezen nodig zijn?
Dat laatste zouden zij zelf in
slechtlopende bedrijven zeker doen.
Waarom is de Sociale verzekerings–
raad niet gekomen met een rapport
of een andere aanzet tot discussie?
Of zijn die initiatieven er wel geweest
in de boezem van de organisatie,
maar zijn zij mislukt? Kan de
commissie enig inzicht geven in het
antwoord op die vragen? Ik weet dat
ik de vragen aan het verkeerde adres
stel, maar de commissie is hier en
nu de deskundige.

Ik stel deze vragen ook omdat er
immers geen wet is die zegt dat
sociale partners moeten wachten op
een politieke discussie alvorens de
uitvoering onder de loep te nemen.
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Mijn vraag blijft dus: waarom
hebben mensen als Fase, De Jong,
Stekelenburg, Rinnooy Kan of
anderen, niet aan de bel getrokken,
maar het zichzelf makkelijk gemaakt
met schampere opmerkingen over
het alternatief van de oppositie of
over het rapport van deze commis–
sie? Waarom hebben ze gewacht tot
deze Kamer dan eindelijk besloot tot
de insteliing van een parlementaire
enquête waar ze zich ook nog eens
tegen verzetten? Ik stel deze vragen
zo nadrukkelijk omdat dit alles
natuurlijk niet zonder gevolgen is
gebleven. Er zijn wel degelijk
slachtoffers van deze starheid, en dat
zijn de uitkeringsgerechtigden, en
wel op drie manieren.

1. Omdat ze verïoren raakten in
anonieme uitkeringsfabrieken die
niet gericht waren op hun reïntegra–
tie in de arbeidsmarkt van de jaren
tachtig.

2. Omdat mede daardoor hun
aantal zo steeg dat de premielasten
zo hoog werden dat arbeid zichzelf
uit de markt prees, met als gevolg
nog meer uitkeringsgerechtigden.

3. Omdat vervolgens de regerings–
partijen in de jaren tachtig de
uitkeringen tot het probleem
verklaarden - en niet de uitvoerings–
organisatie - en korting op korting
stapelden zodat de tweedeling in de
samenleving scherper werd, maar de
uitvoeringsorganisatie ongemoeid
bleef.

Een houding die zich ook nu lijkt
te herhalen doordat regeringspartijen
het veiliger vinden de onrechtvaar–
dige nieuwe TBA te handhaven
omdat heroverweging daarvan te
veel partijpolitieke problemen met
zich mee zou brengen, of een
partijpolitiek spel denken te moeten
spelen omdat een regeringspartij wel
eens anders zou kunnen gaan
denken door de inhoud van het
rapport. Of moet ik de move van
fractieleider Brinkman in Groningen
anders verklaren? Waarom dreigt hij
juist nu met het opnieuw ter
discussie stellen van de bestaande
gevallen? Geeft het rapport daar
aanleiding toe of is hij bang dat de
PvdA, overigens geheel terecht, tot
een andere conclusie komt dan in de
zomer van 1991 en de nieuwe TBA
alsnog ter discussie stelt? Als dat zo
is, als dat de achtergrond is van de
uithaal in het wild in Groningen (en
alles wijst daarop), dan is het
onverantwoord machtsspel met als
enig inzet het prestige van het CDA.
Met een zelfkritische houding of de

wens om te komen tot een behoor–
lijke uitvoeringsorganisatie heeft het
niets te maken, laat staan met de
belangen van de uitkeringsgerechtig–
den.

Ook bij uitkeringsgerechtigden zelf
is verwarring. De commissie–
Buurmeijer wordt, na alle kortingen,
gezien als het sluitstuk van de
sociale zekerheid of liever gezegd
sociale afbraak. De ZW en WAO
worden zomaar afgeschaft, zo wordt
het gevoeld. Ten onrechte, maar wie
neemt het de in voortdurende
onzekerheid levende uitkeringsge–
rechtigden kwalijk? De vakbeweging
roept immers ongeveer hetzelfde.
Hier wreekt zich de grote afstand
tussen verbaie belangenbehartiging
en de werkelijkheid. Feit is - en dat
wordt door de commissie in feite
bevestigd - dat Nederland niet lijdt
aan te hoge uitkeringen, maar aan
een vastgeroeste cultuur, waarin
uitstoot van werknemers als een
natuurverschijnsel wordt beschouwd,
waarover je moet treuren, maar
waaraan je verder niets kunt doen.
Je moet ze verzorgen ook als ze zelf
niets liever willen dan terug te keren
op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt en
uitvoeringsorganisatie, onder leiding
van de sociale partners, hebben zich
gezusterlijk bij dit natuurverschijnsel
neergelegd. Die houding omdraaien,
de arbeidsmarkt veranderen, arbeid
herverdelen en uitstoot tegengaan,
daar gaat het om, zonder nog meer
slachtoffers te maken. Dat is de
leidraad van de fractie van Groen
Links bij de beoordeling van het
rapport en vooral van de aanbevelin–
gen.

De commissie heeft onder leiding
van haar voorzitter met grote
nauwgezetheid en precisie gewerkt.
Wij hadden niets anders verwacht.
Wij waren niet voor niets voorstan–
der van deze voorzitter. Niet
spectaculair, wel zo objectief
mogelijk. Misschien was de
commissie iets te lief in de verhoren
voor haar collega's en oud-collega's
in verhouding tot de uitvoerders.
Maar over het algemeen geen
onvertogen woord. Daarop geldt één
uitzondering. Dat betreft de
uitkeringsgerechtigden. Waarom zijn
zij, bij uitstek de belanghebbenden,
de cliënten, niet gehoord? Waarom
de cliënt om wie het uiteindelijk
draait genegeerd? En dat terwijl
organisaties van uitkeringsgerechtig–
den, zoals de WAO-platforms - vaak
tegen de vakbeweging in - al
jarenlang grote deskundigheid

hebben opgebouwd, vaak met de
uitvoeringsorganisaties in de clinch
hebben gelegen over de behande–
ling, reïntegratie, eigen initiatieven
van uitkeringsgerechtigden, inspraak
en dergelijke. Groen Links vindt het
een gemiste kans dat de commissie
uitkeringsgerechtigden niet heeft
betrokken bij haar brede onderzoek.
De commissie heeft daardoor te veel
het odium op zich geladen vooral in
de bestuurders en niet in de cliënten
geïnteresseerd te zijn. Ik verzoek de
commissie, op dat verwijt nog eens
in te gaan.

Ik beperk mij tot de hoofdlijnen
van de aanbevelingen en ga niet in
op alle details. Met de commissie
zijn wij het eens dat er een dwin–
gende noodzaak is tot verandering
van de uitvoering van de
werknemersverzekeringen, om recht
te doen aan sociale doelstellingen en
om recht te doen aan de bevordering
van deelname aan betaalde arbeid.
Overigens is bevordering van de
mogelijkheid tot deelname aan
bepaalde arbeid ook voor gehandi–
capten in deze tijd van emancipatie
eveneens een sociale doelstelling.

De commissie constateert terecht,
dat de tijd van pure verzorging
voorbij is. Werkloze en arbeidsonge–
schikte mensen hebben twee dingen
nodig: een redelijke uitkering en een
steun in de rug om zo snel mogelijk
weer op eigen benen te staan. Om
die doelstellingen te verwezenlijken
zijn op drie terreinen veranderingen
nodig, op het terrein van de
uitvoering, op het terrein van het
stelsel en op het terrein van de
arbeidsmarkt.

De commissie praat uitsluitend
over de eerste twee terreinen en lijkt
daardoor nogal eens naïef in haar
beoordeling van de mogelijkheden.
Immers, ook een andere uitvoerings–
organisatie, hoezeer wij daar ook
voorstander van zijn, en een grotere
verantwoordelijkheid bij werkgevers
en werknemers, waarvan wij in een
andere zin dan de commissie ook
voorstander zijn, scheppen nog geen
betaalde arbeid. Daarvoor is een
drastische herverdeling van betaalde
en onbetaalde arbeid nodig.

Misschien kunnen de ideeën van
de conservatieve Franse regering
voor een vierdaagse werkweek de
commissie nog op nieuwe gedachten
brengen. Komen er geen nieuwe
banen, dan zal een verschuiving van
verantwoordelijkheid vooral een
verschuiving van uitkeringen
betekenen. Meer werk voor
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gedeeltelijk arbeidsongeschikten is
een goede zaak, maar betekent dan
meer werklozen. Dat kan niet de
bedoeling zijn. Heeft de commissie
dit effect ingeschat?

Dan het stelsel zelf. Ik zei al dat de
commissie kiest voor meer verant–
woordelijkheid bij werkgevers en
werknemers. Op zichzelf zijn wij het
daarmee eens, maar niet met de
invulling ervan. De Ziektewet wordt
afgeschaft en daarvoor in de plaats
komt de verplichting tot loondoor–
betaling van anderhalf jaar. Meer
verantwoordelijkheid bij werkgevers
en werknemers is op zichzelf goed,
maar de fractie van Groen Links
vindt dat bij dit voorstel de commis–
sie doorschiet en het kind met het
badwater weggooit. Imrners, kleine
bedrijven - 40% van de Nederlandse
werknemers werkt er - zullen dat niet
kunnen trekken, met als gevolg
herverzekering van het risico tegen
hogere premies en een minder grote
risicospreiding dan nu. Bovendien
lopen risicogroepen de grote kans
uitgestoten te blijven van de
arbeidsmarkt. Er zal dus zeker geen
aanstellingskeuring mogen komen en
er moet een ontslagverbod zijn.
Faillissement bij een bedrijf kan een
ramp voor de zieke werknemer
betekenen. En wie stelt de ziekte
vast? De werkgever? Dat zou een
enorme teruggang zijn in de
onafhankelijke positie van artsen, die
wel bekritiseerd maar niet wegge–
gooid moet worden. Bovendien, wat
komt er van reïntegratie en
vereenvoudiging van de uitvoering
terecht?

Werkgevers, zeker de kleine, zitten
niet te springen om de afschaffing
van de Ziektewet. De grote werkge–
vers dragen nu al vaak een eigen
risico. In de discussie om de Wet
terugdringing ziekteverzuim is
vastgesteld dat de balans tussen
eigen verantwoordelijkheid en
solidariteit vraagt om een genuan–
ceerde benadering. Twee weken voor
de kleine bedrijven was, zo zei de
regering, het maximaal haalbare. En
nu zou dat naar 78 weken kunnen?

Voorzitter! Voor alle duidelijkheid:
de fractie van Groen Links blijft na
wikken en wegen op het oude
standpunt staan, dat zij innam bij de
behandeling van de TZ, die nu bij de
Eerste Kamer ligt. Ook wij vinden dat
er een eigen verantwoordelijkheid
moet komen, maar tevens dat de
oude Ziektewet gehandhaafd moet
worden. Er moeten elementen van
premiedifferentiatie en eigen risico

worden ingebracht. Dat kan als er
een andere uitvoeringsorganisatie
komt, dus niet met de huidige
uitvoeringsorganisatie, die te
ingewikkeld blijkt. Een andere
uitvoeringsorganisatie moet
daarvoor de instrumenten krijgen. In
ons alternatief hebben wij daarop
gewezen.

De commissie-Buurmeijer
verwacht naar onze mening bij de TZ
te veel heil van de markt en ziet door
alle uitvoeringsellende, overigens
begrijpelijk, de goede aspecten van
het huidige systeem niet meer. Wij
geloven dat juist bij de Ziektewet een
verzakelijking van de uitvoering
voldoende is.

Het voorstel van de 78-weken-
grens is interessant voor een
bepaalde groep zieken, mensen die
overspannen zijn bijvoorbeeld. Voor
hen is het goed de psychische grens
met de WAO niet te snel te passeren.
Bovendien, ook voor het bedrijf ben
je, eenmaal in de WAO, vrijwel
afgeschreven. Maar wat te denken
van de ernstig zieken voor wie een
WAO-toekomst al heel snel vast–
staat? Ook nog 78 weken Ziektewet?
Dat lijkt mij geen goede benadering.

Ook de WAO-voorstellen kunnen
rekenen op een genuanceerde
benadering van de kant van Groen
Links. Opvallend en verheugend
vinden wij het voorstel van de
commissie, terug te keren naar de
oude gedachte dat een volledig
arbeidsongeschikte werknemer,
ongeacht zijn of haar leeftijd, recht
heeft op een uitkering van 70% tot
aan het 65ste levensjaar. Ik ga nu
niet in op de details, want het gaat
om de hoofdlijn, al zou er nog heel
veel over te zeggen zijn. De hoofdlijn
is dat er met deze keuze een stuk
rechtvaardigheid wordt terugge–
bracht. Want je zult maar op je 25ste
getroffen worden door een invalide–
rende ziekte of een vreselijk ongeval!
Het is toch uiterst onrechtvaardig en
onlogisch om dan te horen te krijgen
"het is jammer dat u nog zo jong
bent, maar wij kunnen er niets aan
doen; u krijgt alleen een
minimumuitkering", zoals nu in de
TBA het geval is. Dit uitgangspunt,
dat het CDA kennelijk met terugwer–
kende kracht wil uitbreiden tot
bestaande gevallen, kent vanuit het
gezichtspunt van de zieke geen
enkele redelijke grondslag. Ziekte
overvalt je, of je nu jong bent of oud.
Het gaat er juist om, in zo'n geval
een goede verzekering te hebben.
Een opbouwstelsel heeft daar niets

mee te maken, want je kunt je er niet
tegen verzekeren dat je bijvoorbeeld
op je 20ste ziek wordt en dan nog
onvoldoende hebt opgebouwd. Het
is dus goed dat de commissie met
die opbouwgedachte breekt.

Ook is het een goede zaak,
werkgevers gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten in dienst te laten houden.
Wij zijn het met de commissie eens
dat de beste reïntegratie bij de eigen
werkgever begint. Een ontslagverbod
is dan wel nodig, evenals een verbod
op aanstellingskeuringen, want
zwaardere verplichtingen voor
werkgevers zullen op de overvolle
arbeidsmarkt ongetwijfeld leiden tot
scherpere selectie. En wat zijn dan
de mogelijkheden bij de groenteboer
op de hoek of het aannemersbedrijf
met vijf man? Een kantonrechter zal
in zo'n geval toch al gauw de
arbeidsovereenkomst ontbinden,
zodat de niet geheel gezonde
werknemer zonder uitkering op straat
komt te staan, met de bijstand als
vrijwel zekere toekomst. Dit vinden
wij in sociaal opzicht niet aanvaard–
baar. In zo'n geval zou toch in ieder
geval een gedeeltelijke WAO–
uitkering gehandhaafd moeten
worden. Dat zou bovendien
reïntegratie bij een nieuwe werkge–
ver gemakkelijker maken. Op deze
vragen geeft de commissie geen
antwoord en wij denken dan ook dat
zij wat dit betreft te optimistisch is.

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!
Even een vraag om de samenhang in
het standpunt van mevrouw Brouwer
helder voor de geest te krijgen. Ik
maak uit haar woorden op dat haar
fractie wat de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering betreft instemt met
het voorstel van de commissie om
voor bijna volledig arbeidsongeschik–
ten de uitkering terug te brengen tot
70% van het verlies aan verdien–
capaciteit, maar dat zij niet akkoord
gaat met het afschaffen van de
uitkering voor partieel arbeidsonge–
schikten, voor mensen die rninder
dan twee derde van hun arbeids–
capaciteit over hebben. Hangen die
twee zaken in het voorstel van de
commissie niet ook in financieel
opzicht samen?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ongetwijfeld, maar je kunt als partij
natuurlijk zelf een samenhang
aanbrengen, en dat lijkt mij ook wel
belangrijk. Ik respecteer deze
commissie zeer, net als de samen–
hang die zij in de loop der dingen
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ziet, maar ik vind het in dit stadium
van het debat ook erg belangrijk
voor een partij om ook zelf een
samenhang in de voorstellen aan te
brengen. De hoofdlijn van de
commissie is, zoveel mogelijk
mensen die nog iets kunnen, bij de
werkgever te laten blijven en hen
niet te snel op te nemen in het
uitkeringssysteem. Deze hoofdge–
dachte vinden wij interessant.

De heer Leijnse (PvdA): Maar daar
ging het nu even niet om, het ging
om de samenhang in het uitkerings–
systeem. De samenhang die u
aanbrengt, is dat de oude WAO, met
een uitkering van 70% over de hele
linie hersteld zou moeten worden,
dus zowel voor partieel als voor
volledig arbeidsongeschikten. U
gebruikt het rapport van de
commissie dus eigenlijk als een wat
merkwaardige opstap om terug te
keren naar de situatie van vóór de
discussie over de TBA.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
denk dat u nu de dingen te veel uit
elkaar haalt, want je kunt vanuit een
sociaal oogpunt natuurlijk heel goed
pleiten voor herstel van dat systeem.
Stel dat iemand volledig arbeidson
geschikt is, dat iemand zelfs met de
beste reïntegratiemiddelen niets
meer kan. In dat geval moet iemand
ook in de toekomst recht hebben op
een goede arbeidsongeschiktheids–
uitkering tot 65 jaar. Die gedachte
vinden wij de moeite waard om te
ondersteunen. Dat vinden wij een
goede zaak. Tegelijkertijd zegt de
commissie dat zij wel af wil van het
feit dat je met een gedeeltelijke
WAO-uitkering ook op straat komt te
staan. Dat betekent immers in feite
uitstoot van arbeid. Dat moeten wij
niet doen. Wij moeten een grotere
verantwoordelijkheid bij de
werkgever leggen. Wij moeten
ervoor zorgen dat iemand die
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, aan
het werk blijft. Dat is een andere
gedachte dan in het oude systeem,
want in het oude systeem stond je
meestal al snel buiten het bedrijf van
de oude werkgever. Dat gebeurde in
de praktijk bijna altijd. De gedachte is
goed dat je iemand niet heel snel
een gedeeltelijke WAO-uitkering
geeft en dat hij of zij niet op straat
komt te staan. In principe blijft die
persoon bij de oude werkgever. Dat
is prima. De vraag is echter of dat in
alle gevallen realistisch is. Zijn er
niet omstandigheden waarin de

werkgever naar de kantonrechter kan
lopen met de opmerking "ik wil wel,
maar ik kan niet"? Als dat gebeurt,
vinden wij dat de gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemer niet
de enige is die de dupe mag zijn en
die op straat wordt gezet met de
bijstand als toekomst Dat kan geen
goede oplossing zijn.

De heer Leijnse (PvdA): Dat had ik al
een keer gehoord. Dit is de volle
breedte van het standpunt van Groen
Links. Dat respecteer ik. Ik haal er
even een punt uit. Over de
uitkeringssystematiek zegt mevrouw
Brouwer gewoon dat zij de oude
WAO, die tot 1 augustus gold,
integraal wil handhaven. Daar komt
het op neer.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Nee, dat heb ik niet gezegd.

De heer Leijnse (PvdA): U heeft het
niet gezegd, maar het is wel de
consequentie van het verhaal dat u
houdt.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat zou kunnen. Als u de mogelijk–
heid van een gedeeltelijke WAO–
uitkering wilt houden, zou dat
kunnen. Als dat uw vraag is, is het
antwoord "ja".

De heer Linschoten (VVD): Is er in
het standpunt van Groen Links
ergens ruimte voor de eigen
verantwoordelijkheid van de mensen
of moet het probleem, zo gauw er
sprake is van een probleem, altijd
door de overheid opgelost worden?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Die ruimte is er zeker. Zelfs als je een
WAO-uitkering van 70% hebt, zal dat
voor heel veel werknemers onvol–
doende zijn. Dan zal er aangevuld
worden tot 100%, zoals nu het geval
is. Ik zei al dat de eigen verantwoor–
delijkheid van werkgevers en
werknemers er wel degelijk is, ook in
de Ziektewet. Denk aan de premie–
differentiatie en het inbouwen van
eigen risico's. Dat is mogelijk in de
nieuwe uitvoeringsorganisaties. Het
mag echter niet ten koste gaan van
de mensen die het eigen risico niet
kunnen nemen. Dat is de afweging
die je moet maken tussen solidariteit
en eigen verantwoordelijkheid.

De heer Linschoten (WD): In welk
deel van uw verhaal creëert u ruimte
voor het dragen van eigen verant–

woordelijkheid door mensen die dat
wèl zelf kunnen? Dat hoor ik niet in
uw verhaal. Het is allemaal:
Buurmeijer, plus, plus, plus, collectief
regelen en verantwoordelijkheid van
de overheid. Ik accepteer evenals u
dat er mensen zijn die een deel van
de eigen verantwoordelijkheid niet
kunnen invullen. Anno 1993 zijn er
gelukkig ook veel mensen die dat
wèl kunnen. Die mensen kom ik in
uw verhaal niet tegen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
zeg nogmaals dat het een afweging
is in het opbouwen van het systeem.
Je kunt zeggen: laten wij vooral de
mensen beschouwen die het eigen
risico kunnen nemen. Er is een groot
percentage werknemers in Nederland
dat dit kan. Je kunt zeggen: laten wij
ons daarop richten, laten wij met
name daar de verantwoordelijkheld
leggen en laten wij de groep die dat
niet kan, een ministelsel geven. Dat
is het standpunt van de VVD. Dat is
niet het standpunt van Groen Links.
Wij zijn van mening dat je wel
degelijk een afweging moet maken
tussen de eigen verantwoordelijkheid
die mensen kunnen nemen, en een
stuk solidariteit die je moet
meegeven voor de mensen die het
nièt kunnen.

De heer Linschoten (VVD): U geeft
nu een verkeerd beeld - dat weet u
ook - van de positie van de VVD. De
relatie tussen ministelsel en de vraag
of mensen zelf verantwoordelijkheid
kunnen dragen, is er helemaal niet in
de context die u schetst. U weet dat
de VVD-fractie in het debat over de
WAO nadrukkelijk de positie heeft
betrokken dat mensen die niet meer
in staat waren om hun verantwoor–
delijkheid zelf waar te maken,
moesten worden beschermd. U mag
het verwijt dat u maakt, dus niet
maken. Het is zeker niet juist dat een
ministelsel of basisstelsel zou
betekenen dat je daarmee uitspreekt
dat het het einde van het verhaal is
voor de mensen die geen eigen
verzekering kunnen sluiten. Ik vind
dat u op dat punt een onjuiste
voorstelling van zaken geeft.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Als u zegt dat u iets wilt doen voor
chronisch zieken, bijvoorbeeld door
middel van een waarborgfonds, dan
vind ik dat geen goed stelsel. Ik vind
dat je niet een restgroep moet
houden die zichzelf niet kan
verzekeren, waardoor je daar
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speciale voorzieningen voor moet
treffen. Dan kom je te veel in een
bedelingsmaatschappij. Je moet een
maatschappij hebben waarin mensen
inderdaad een stuk verantwoordelijk–
heid nemen. Groen Links legt daarbij
de kern van de eigen verantwoorde–
lijkheid in de uitvoeringsorganisatie.
Omdat wij gezamenlijk het alternatief
hebben gepresenteerd, weet u dat
wij in de uitvoeringsorganisatie
ruimte maken voor premie–
differentiatie, voor contracten, enz.
Op die manier kun je maatwerk
krijgen voor de bedrijven. Je moet
wel een zekere band houden tussen
de individuele werknemers. Als je
dat niet doet, blijft die zwakke groep
die zich niet kan verzekeren,
uiteindelijk afhankelijk van de
overheid zonder de soiidariteit van
de anderen. Dat is geen goede zaak.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
niet het verhaal dat u hier houdt. Uw
verhaal is: we gaan voor iedereen
alles weer terugbrengen in de
collectiviteit. Het uitkeringsniveau
moet voor iedereen weer terug naar
het oude niveau. Eigenlijk vindt u dat
nog niet genoeg want u zegt dat dan
pas de eigen verantwoordelijkheid
van de individuele mensen en van
werkgevers en werknemers aan de
orde is om dat niveau weer op te
hogen. Dat verhaal houdt u en daarin
herken ik Groen Links heel erg goed.
Maar ik zie daarin absoluut geen
ruimte voor het zelf dragen van
verantwoordelijkheid.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik geef nu even de feiten.
Ik heb gezegd dat de Ziektewet, alles
afwegend, absoluut niet zo'n slechte
wet is maar wij moeten er alleen
voor zorgen dat wij premie–
differentiatie en risicospreiding
krijgen.

De heer Linschoten (WD): Hoe
komt u er nu bij dat het geen slechte
wet is? Als er in de afgelopen jaren
één ding is aangetoond, dan is het
dat de Ziektewet geen enkele functie
meer heeft. Werkgevers en werkne–
mers hebben alles wat daar door de
politiek of door wie dan ook werd
afgeknibbeld, per omgaande in hun
CAO's gecompenseerd. Als nu
ergens aangetoond kan worden dat
je als wetgever bezig bent met een
taak die helemaal niet meer
uitgevoerd behoeft te worden omdat
de samenleving perfect in staat is

om het op te lossen, dan is het hier
wel.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Maar u gaat steeds uit van bedrijven
en werknemers die dat kunnen
regelen. Oké, dat is mogelijk. Maar
waar u aan voorbijgaat, is het
probleem dat bijvoorbeeld bedrijven
met een slecht risico, bedrijven met
een groot risico en bedrijven met
een klein risico binnen een collectief,
binnen een bepaalde bandbreedte
aan elkaar gekoppeld zijn, zodat er
een bepaalde risicospreiding en
solidariteitsverdeling is. Op zichzelf is
dat niet alleen goed voor werkne–
mers maar ook voor werkgevers.
Niet voor niets hamert het midden–
en kleinbedrijf erop de Ziektewet te
houden zoals die nu is.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
helemaal niet waar.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Jawel, want ze zeggen dat als kleine
bedrijven te maken krijgen met het
ziekterisico zoals de commissie dat
nu voorstelt, zij dat niet kunnen
herverzekeren. Als men dan
bovendien de algemeen–
verbindendverklaring niet laat
doorgaan, dan hebben bedrijven met
een slecht sociaal beleid een betere
concurrentiepositie dan de bedrijven
met een goed sociaal beleid.

De heer Linschoten (VVD): Maar
dan houd ik u het volgende voor,
mevrouw Brouwer. Uw verhaal zou
waar kunnen zijn maar dan zouden
op dit moment al die slechte risico's
waar u het over heeft, uitgesloten
zijn in alle bovenwettelijke afspraken
die er zijn gemaakt. Geeft u mij eens
één voorbeeld, bijvoorbeeld uit het
midden– en kleinbedrijf waar u over
praat, waarin de door u aanwezig
geachte slechte risico's uitgezonderd
zijn van de wachtdagen en uitgezon–
derd zijn van het ophogen van de
uitkeringen tot 100% van het laatst
genoten loon. Die voorbeelden zijn
er in de praktijk niet. Daarom denk ik
dat mijn conclusie, dat de samenle–
ving heel goed in staat is om zonder
wetgeving en zonder collectieve
sector dat soort problemen op te
lossen, sterker is dan de positie die u
noemt.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): In
het algemeen klinkt het verhaal
prachtig. Maar de feiten zijn nu, dat
er een collectieve wettelijke regeling

is, dat de problemen alleen gaan
over het feit dat de werkgevers en de
werknemers de aanvulling regelen
en dat ze daarin onderling niet
zoveel problemen hebben. Dat klopt.
Maar op het moment waarop je de
Ziektewet afschaft, zoals de
commissie wil doen, is er niets meer
geregeld. En als je dan tegen de
werkgevers zegt dat zij, of ze een
zieke werknemer hebben of niet,
ervoor moeten zorgen dat het loon
wordt doorbetaald en dat zij dat zelf
moeten regelen, komt alles ter
discussie. Hoe verzeker je het; hoe
hoog is de premie; hoe groot zijn de
risico's van de werknemers? Je kunt
absoluut niet overzien wat de
gevolgen daarvan zullen zijn.

De heer Linschoten (VVD): Maar ik
houd tegen dat er niets overblijft. Op
het moment dat er een loon–
betalingsverplichting aanwezig blijft
tot het minimumloon en er een
ontslagbescherming blijft bestaan,
kunt u niet volhouden dat er niets
blijft. Maar ik herhaal mijn vraag aan
u. Ik wil graag een antwoord op de
vraag over de slechte risico's krijgen,
want dat is de kern van het geheel.
Noemt u mij eens één voorbeeld
waarin de slechte risico's die de kern
zijn van uw verhaal, niet gesauveerd
zijn in de afspraken.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Op dit moment?

De heer Linschoten (VVD): Ja, op
dit moment.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Op dit moment kan ik dat helemaal
niet noemen...

De heer Linschoten (VVD): Die zijn
er inderdaad niet en dus kan de
samenleving dat probleem best aan.
U bent bezig met een probleem van
de jaren zestig. Wij leven nu in 1993.
De samenleving kan dat probleem
heel goed aan.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Als dat zo is, hoe kan het dan dat
werkgevers zo enorm verdeeld zijn
over de vraag of die Ziektewet moet
worden afgeschaft of niet. Als u
gelijk heeft dan zouden alle
werkgevers zonder meer voor het
afschaffen van die Ziektewet zijn
omdat ze het allemaal beter zelf
kunnen regelen. Maar er is een
enorm verschil in standpunt tussen
de grote bedrijven die veelal
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eigen-risicodragers zijn en de kleine
bedrijven die dat niet allemaal zelf
wülen regelen en herverdelen en die
zich afvragen hoe het zit met
loondoorbetaling enzovoorts. Er zijn
dus heel verschillende standpunten.
Bovendien blijkt uit onderzoek dat
particuliere verzekeringsmaatschap–
pijen de premies niet altijd naar
beneden brengen maar ook bekijken
of zij moeten reïntegreren, begelei–
den of hogere premies dienen te
berekenen. Zoveel voordelen voor de
markt hoeft dat niet te hebben, ook
al suggereert u dat.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Het is meer dan een
suggestie. Ik houd mevrouw Brouwer
voor, dat er op dit moment niet één
eigen-risicodrager in de markt is die
duurder uit is dan degene die zijn
premie voor de Ziektewet moet
betalen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Maar hoe komt dat?

De voorzitter: Wij laten elkaar wel
uitpraten!

De heer Linschoten (VVD): U bent
echt een karikatuur aan het schetsen.
Wij leven in 1993 in een zeer
geëmancipeerde samenleving,
waarin werkgevers en werknemers
heel goed in staat zijn om een aantal
problemen, bijvoorbeeld dat van de
Ziektewet, zelf op te lossen. Daarom
heb ik gereageerd.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb daarop gereageerd en ik blijf dus
van mening, dat in een geëmanci–
peerde samenleving inderdaad een
stuk eigen verantwoordelijkheid
gedragen kan en moet worden. Het
mag echter niet doorschieten en je
moet altijd de afweging maken of de
zwakke groepen in de samenleving
dat inderdaad ook kunnen dragen.
Bovendien blijf ik van mening, dat
we hier niet al te ideologisch over
moeten discussiëren in de zin, dat
eigen verantwoordelijkheid privatise–
ring betekent en dat geen eigen
verantwoordelijkheid collectiviteit
betekent.

De heer Linschoten (VVD): U bent
daarmee begonnen!

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ho, ho! Ik heb genuanceerd
verdedigd...

De heer Linschoten (WD): Maar u...

De voorzitter: Mijnheer Linschoten,
als u iets wilt zeggen, moet u toch
naar de interruptiemicrofoon!

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
vind het prima, maar kennelijk is het
standpunt een beetje onbegrijpelijk
omdat het twee dingen met elkaar
combineert en dat is natuurlijk erg
moeilijk te begrijpen in deze politieke
cultuur!

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De opmerking van mijn
kant was, dat mevrouw Brouwer
begon met de ideologie. Het was
mijn bedoeling om aan te tonen, dat
het inderdaad ideologie was maar
dan ideologie van de jaren zestig!

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Nee, nee, ik heb het woord
"ideologie", voor zover ik me kan
herinneren, niet in de mond
genomen. Ik heb een genuanceerd
standpunt gebracht. Ik zal het nog
één keer herhalen voor de hoofden
in deze zaal:
a. het is belangrijk, dat werkgevers
en werknemers eigen verantwoorde–
lijkheid kunnen dragen;
b. dat betekent, dat je bij iedere wet
een afweging moet maken hoe je dat
dan regelt;
c. dat kan bij de Ziektewet beteke–
nen, dat de oude wet wordt
gehandhaafd - waar wij voor kiezen
- echter met de mogelijkheid van
premiedifferentiatie en eigen risico
èn een andere uitvoerings–
organisatie, waarin de sociale
partners een adviserende rol hebben.

Dat lijkt mij nog een heel ander
standpunt dan dat in de jaren
tachtig, want toen had ik de uitkering
ingevolge de Ziektewet willen
verhogen en de uitvoerings–
organisatie willen houden zoals zij
was. Daar ben ik eerlijk in.

De heer Leijnse (PvdA): Ik geloof
niet, dat ik iets doms zeg als ik
constateer, dat Groen Links en de
WD het fundamenteel zeer oneens
zijn over de kernprincipes van het
stelsel van sociale zekerheid, of het
nu gaat om de
verantwoordelijkheidsverdeling,
solidariteit, of collectief versus
privaat verzekeren. Op alle punten is
er een totaal gebrek aan overeen–
stemming.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):

Maar juist daarom is het zo
interessant...

De voorzitter: Maar laten wij elkaar
toch even uitpraten!

De heer Leijnse (PvdA): Het is
absoluut een interessante discussie.
U bent het fundamenteel oneens
over de kern. Dan is wel de vraag
hoe die zogenaamde overeenstem–
ming tussen Groen Links en de VVD
over de uitvoeringsorganisatie zich
tot deze fundamentele onenigheid
verhoudt. Je kunt toch niet volhou–
den, dat je totaal met elkaar van
mening verschilt over de basis van
het stelsel maar dat dit verder
helemaal niets uitmaakt voor de
vorm van de uitvoeringsorganisatie?
Dat vind ik ongeloofwaardig.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat kan de heer Leijnse toch niet
menen! Ik bedoel, die kan toch echt
wel even wat beter nadenken! Het
kan toch heel goed zijn dat je het
over negen dingen niet eens bent
met elkaar en over het tiende wel!

De heer Leijnse (PvdA): Dat is
moeilijk!

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Nee! In dit geval is dat de
uitvoeringsorganisatie. Wij waren er,
voordat de commissie-Buurmeijer
aan het werk ging, met zijn drieën
van overtuigd, dat er iets wezenlijks
zou moeten veranderen aan de
uitvoeringsorganisatie en dat de
huidige regeling heel slecht was voor
de uitkeringsgerechtigden. Wij
hebben daarover met zijn drieën
hoorzittingen gehouden, wij hebben
gediscussieerd met werkgevers,
werknemers en uitkeringsgerechtig–
den, met iedereen die daarbij
betrokken was en wij zijn met zijn
drieën toen tot het standpunt
gekomen, dat in elk geval de
uitvoeringsorganisatie verzakelijkt
zou moeten worden, geregionali–
seerd en naar het één-loketsysteem
zou moeten gaan. Zoals bekend,
staat zo'n uitvoeringsorganisatie niet
helemaal los van het stelsel maar het
kan ook met het huidige stelsel. Op
bladzijde 1 van ons rapport staat
zelfs, dat de drie partijen die een
alternatief presenteren voor de
uitvoeringsorganisatie wezenlijk
verschillend denken over het stelsel
zelf. Zij zijn het echter eens over de
richting waarin de uitvoerings–
organisatie moet gaan. Dat lijkt mij
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nou, eerlijk gezegd, de politiek van
de jaren negentig. Ik zou dat
tenminste wel aardig vinden.

De heer Leijnse (PvdA): Als dat de
politiek van de jaren negentig is, ben
ik blij dat...

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Trouwens, anders zou deze commis–
sie hier niet unaniem...

De heer Leijnse (PvdA): Het gaat
erom, dat u gezamenlijk een stuk
presenteert en suggereert, dat er een
geweldige eenheid van opvatting
over de uitvoeringsorganisatie uit
spreekt. Ik heb dat stuk buitenge–
woon goed gelezen. Vervolgens blijkt
dat u over hele fundamentele punten
betreffende het stelsel van mening
verschilt. Uw uitvoeringsorganisatie
moet de oude WAO uitvoeren, moet
de volledige oude Ziektewet
uitvoeren. Zij moet dus in belangrijke
mate het totale zekerheidsgebouw
gaan uitvoeren zoals dat voor 1990
was. De zogenaamd zelfde
uitvoeringsorganisatie van de heer
Linschoten heeft niets meer te
maken met de Ziektewet, want die is
afgeschaft, die heeft verder niet te
maken met de arbeidsongeschikt–
heid, want dat is allemaal geprivati–
seerd, die mag een beetje samen–
werken met de arbeidsvoorziening.
Dat is toch een totaal verschillende
opzet? Wees daarover toch eerlijk en
maskeer die verschillen niet met een
hoop woorden en veel mist,
mevrouw Brouwer.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Nu moet u toch eens even horen. Ik
heb gezegd: lees bladzijde 1 van het
rapport. Daarin staat precies dat wij
verschillend denken over de inhoud
van het stelsel. Zelfs wanneer je het
daarover niet eens bent - en
daarover zijn wij het dus niet eens -
dan nog kun je zeggen dat de
uitvoeringsorganisatie wezenlijk
moet veranderen. Als de voorstellen
van ons drieën zouden worden
aangenomen, betekent dat revolutie
in uitvoeringsland en daarover moet
u nu eens niet zo mistig zijn,
mijnheer Leijnse. Ik heb het dan nog
niet over het CDA, want dat blijft
altijd in mist hangen. Laten wij de
zaken eens van elkaar proberen te
scheiden. U heeft gelijk als u zegt: de
heer Linschoten wil de Ziektewet
afschaffen en de fractie van Groen
Links niet. Als de uitvoerings–
organisatie over de Ziektewet zou

rnoeten gaan, zitten wij wat dat
betreft met een probleem. Ja, dat is
zo. U heeft gelijk als u zegt dat wij
verschillend denken over de
arbeidsongeschiktheidsregeling.
Goed, los van de vraag hoe die
arbeidsongeschiktheidsregeling moet
werken, moet er wel een andere
uitvoeringsorganisatie komen. En het
zou heel wat waard zijn, als deze
hele Kamer, die het misschien
volstrekt oneens is over het stelsel,
het wel eens wordt over de
uitvoeringsorganisatie en daarbij ook
nog eens stappen durft te zetten en
niet blijft hangen in opmerking zoals:
u sluit een verbond met die en dat is
ongeloofwaardig. Daaraan heeft
niemand iets. Gaat u nu maar eens
aan de uitvoeringsorganisatie werken
en dan praten wij over de rest nog
wel eens verder!

De heer Linschoten (VVD):
Mevrouw Brouwer, als ik u zo hoor
praten, heb ik wel eens het idee dat
wij het meer met elkaar eens zijn dan
de beide coalitiepartijen als het om
de WAO gaat.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Op sommige punten!

De voorzitter: Dat lijkt mij een mooi
moment om u te vragen, mevrouw
Brouwer, uw betoog te vervolgen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! U begrijpt, die discussie
komt wel weer terug.

Nog even terug naar het
arbeidsongeschiktheidsbegrip dat de
commissie hanteert. Opvallend is dat
de commissie blijft uitgaan van het
nieuwe arbeidsongeschiktheids–
begrip van de TBA. Dat leidt, zoals
vorige week ook staatssecretaris
Wallage toegaf, slecht zelden tot een
WAO-uitkering. Zeker zal dat het
geval zijn met de 2/3-grens van de
commissie. Blijft er dan in de praktijk
niet bitter weinig over van de WAO?
En leidt dat uiteindelijk niet tot een
massale verschuiving richting WW?
Dat zou erop neerkomen, dat de
verantwoordelijkheid inderdaad
wordt verschoven, maar in de
richting van de verkeerde persoon:
de zieke werknemer. De commissie
moet zich over deze gevolgen
hebben gebogen?

Voorzitter! De invoering van het
verhaalsrecht is op zichzelf een
goede zaak. Dat betekent dat, zoals
in het verkeersrecht, de verantwoor–
delijkheid komt bij de nalatige partij.

Een dergelijk recht, gekoppeld aan
de invoering van quotering van de
WAGW, zou het bonus/malus–
systeem kunnen vervangen. Politiek
gesproken betekent deze lijn wel dat
de TBA moet worden ingetrokken.
Die wet is niet alleen veel te
ingewikkeld en daarmee onuitvoer–
baar, maar bovendien niet gebaseerd
op de gedachte gedeeltelijk
arbeidsongeschikten zo lang mogelijk
in dienst te houden. Intrekking van
de TBA moet voor de fractie van de
PvdA een verlossing betekenen en
op grote steun in de achterban
kunnen rekenen, zeker nu verklaarde
tegenstanders als Karin Adelmund,
Saskia Noorman-den Uyl en Ruud
Vreeman hoog op de PvdA-lijst zijn
gekomen. Dat werpt nieuw licht op
de zaak. In dat licht valt overigens te
begrijpen dat Elco Brinkman zo wild
om zich heen sloeg. Hij denkt
kennelijk nog steeds - en ik ben zeer
benieuwd naar de inbreng van de
fractie van het CDA - de uitvoerings–
discussie te kunnen ontlopen door
dreigementen aan het adres van de
coalitiepartner en uitkeringsgerech–
tigden. Beter voor zijn positie en die
van het CDA zou zijn, het rapport van
de commissie eens echt serieus te
nemen. Bij uitstek het CDA - als
constante van de regeringspartijen -
is immers verantwoordelijk voor het
wanbeheer van de werknemers–
verzekeringen. Met dreigementen
valt die constatering niet weg te
wuiven. Ja, voorzitter, ik kan geen
andere conclusie trekken na lezing
van het rapport.

Dan een aantal andere verslech–
teringen. Afschaffing van de
Toeslagenwet betekent een verslech–
tering voor de uitkeringsgerechtig–
den. De vermogenstoets staat wel in
de Algemene bijstandswet maar niet
in de Toeslagenwet. Het selectief niet
algemeen verbindend verklaren
betekent ook een concurrentie–
voorsprong van bedrijven met een
slecht sociaal beleid. Heeft de
commissie daaraan gedacht? Naar
onze mening wordt hiermee ten
onrechte de solidariteit verbroken.

Ik kom op de voorstellen voor de
WW. Uiteraard is de Werkloosheids–
wet niet bedoeld voor situaties
waarin feitelijk geen sprake is van
werkloosheid, zoals bij het wegvallen
van overwerk. Ik ben echter niet
overtuigd door de roep om strengere
sancties in de WW. De commissie
geeft daar ook nauwelijks een
onderbouwing voor. Bovendien is de
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praktijk al een stuk strenger dan een
aantal jaren geleden.

De voorstellen voor de
uitvoeringsorganisatie gaan in grote
lijnen in de richting van het
alternatief dat wij met de VVD en
D66, ons monsterverbond, hebben
gepresenteerd. Opheffing van de
bedrijfsverenigingen en een
regionale organisatie van de
uitvoering hebben onze goedkeuring.
Alleen dan kan toegewerkt worden
naar een organisatie die gericht is op
reïntegratie van de uitkeringsgerech–
tigde in plaats van instandhouding
van de bedrijfstak als organisatie–
model. Het idee om de uitvoering
van de Werkloosheidswet te
koppelen aan de regionaal georgani–
seerde arbeidsvoorziening vinden wij
een zinnige invulling van het model,
zij het dat dat wel veronderstelt dat
de arbeidsvoorziening veel beter zal
werken dan nu het geval is.

Het zou heel goed kunnen dat ook
hier gekozen moet worden voor een
scheiding tussen belangen–
behartiging door sociale partners en
de uitvoering van de sociale wetten
en de arbeidsbemiddeling. De
uitvoeringsorganisatie kan altijd
geadviseerd maar niet bestuurd
worden door sociale partners, zo
blijkt uit het verleden. Daatvoor zijn
de belangen van uitkeringsgerechtig–
den en die van de macro-economie
te groot geworden in verhouding tot
de belangen van een bedrijf of een
bedrijfstak.

Willen de voorstellen op
uitvoeringsgebied een kans krijgen,
ook op langere termijn, dan moet nu
voorkomen worden dat de oude
structuur netjes wordt vastgelegd in
de nieuwe OSV. Het onafhankelijk
toezicht moet geregeld worden,
evenals het opgaan van de GMD in
het GAK, maar het bestuur dient al
zo snel mogelijk te bestaan uit
onafhankelijke personen die orde op
zaken kunnen stellen in de huidige
uitvoeringscultuur. Gebeurt dat niet,
dan dreigen volgens allerlei
berichten stuurloosheid en chaos toe
te slaan.

Heeft de commissie vanuit haar
kennis en ervaringen een idee wat de
eerste stappen zijn die nu gezet
moeten worden, vanuit de huidige
situatie in de richting van de door
haar gewenste uitvoeringsstructuur?
Het staat wel niet in haar onderzoeks–
opdracht maar dat was met meer het
geval.

De fractie van Groen Links trekt de
volgende conclusies.

1. De Kamer kan de analyse niet
naast zich neerleggen en doorgaan
alsof er geen enquête is geweest.
Met name als het gaat om de
uitvoeringsorganisatie moeten er nu
stappen worden gezet.

2. Het primaat van de politiek,
waar zo vaak en zo abstract over is
gepraat, is nu aan de orde. Dat wil
zeggen dat de Kamer orde op zaken
moet stellen in de uitvoerings–
organisatie. Neemt de Kamer het
instrument van de parlementaire
enquête serieus, dan kunnen fracties
zich niet verschuilen achter oude
verkiezingsprogramma's of eerder
ingenomen standpunten.

3. Op straffe van stuurloosheid
dient de uitvoeringsorganisatie heel
snel politieke richting te krijgen in de
zin zoals de commissie voorstelt. Dat
wil zeggen dat van de nieuwe OSV,
die nu bij de Kamer in behandeling
is, het onafhankelijk toezicht en de
integratie GMD/GAK geregeld
kunnen worden, maar de rest moet
worden aangepast aan de ideeën van
de commissie. Een zelfstandig
bestuursorgaan dient zo snel
mogelijk in het leven te worden
geroepen om de reorganisatie in
goede banen te leiden. Anders
hebben wij straks een nieuwe
enquête nodig. Er heerst nu te veel
onzekerheid, met name door de
veranderingen in de TZ, de onduide–
lijke uitvoeringsstructuur en de
onduidelijke positie die sociale
partners innemen.

4. De Kamer doet er goed aan, het
proces niet aan een kabinet over te
laten dat nog maar zes maanden zal
regeren. Uit haar midden dient een
permanente commissie te worden
benoemd die het uitvoeringsproces
nu al gaat controleren. In het ergste
geval kunnen immers ook de
premie-inning en de uitkerings–
verstrekking, die tot nu toe volgens
de commissie op rolletjes lopen,
spaak gaan lopen. Dat moet zeker
worden voorkomen.

5. De uitkeringsgerechtigden
mogen in geen geval de dupe
worden van de huidige onzekerheid.
In de voorstellen met betrekking tot
Ziektewet en WAO verwacht de
commissie naar onze mening te veel
heil van de markt. De kans bestaat
dat groepen met een risico, zoals
chronisch zieken, maar ook de
positie van vrouwen is daarbij aan
de orde, aan de kant blijven staan
met een nog lagere uitkering. Dat is
niet aanvaardbaar.

Ten slotte constateren de
fractieleden van Groen Links, dat de
parlementaire enquête een machtig
wapen is gebleken in het openbreken
van vastgeroeste politieke en
bestuurlijke verhoudingen, dankzij
het feit dat de commissie unaniem
tot een aantal standpunten is
gekomen. Uiteraard blijven er
partijpolitieke verschillen binnen de
commissie bestaan. Back to normal
is na de commissie-Buurmeijer in
uitkeringsland echter niet meer
mogelijk. Laten wij hopen dat wij
toekomstige en bestaande uitkerings–
gerechtigden daarmee een goede
dienst kunnen bewijzen. De fractie
van Groen Links zal zich daar in elk
geval voor inzetten.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! De, als ik goed heb
geteld, sinds de Tweede Wereldoor–
log vijfde parlementaire enquêtecom–
missie heeft goed werk verricht.
Daaraan wordt niet getwijfeld. De
afzondering van een aantal kamerle–
den, door hen zoveel mogelijk te
ontheffen van de politieke beslom–
meringen van alledag, heeft bmnen
redelijke termijn tot een uniek en
eenparig resultaat geleid, na veel
volharding en inspanning. Dat is ons
via onze fractiegenoot Van Dis, die
ook wij node in ons midden missen
en voor wie wij hopen en bidden dat
hem een gezegende behandeling ten
deel zal mogen vallen, wel duidelijk
geworden. Behalve een heldere
uiteenzetting over het functioneren
van de uitvoeringspraktijk binnen
een bepaalde politieke en maat–
schappelijke context is de commissie
tevens gekomen met de toegift van
een aantal aanbevelingen. Voor dit
alles onze complimenten!
Begrijpelijkerwijs heeft de discussie
zich sinds de presentatie van het
rapport juist op deze aanbevelingen
toegespitst. Daarop zal dan ook de
nadruk van onze bijdrage liggen,
echter niet zonder dat ik kort bij de
analyse en de conclusies stil sta.

Wat velen hadden gevreesd,
namelijk dat zondebokken gezocht en
in de sociale partners ook gevonden
zouden worden, is niet bewaarheid
geworden. Niemand is inzonderheid
als het zwarte schaap aangewezen.
Zeer velen immers waren gemeen–
schappelijk verantwoordelijk.
Niemand kan - dat is de andere kant
- zijn handen in onschuld wassen.
De door de commissie gegeven
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analyse is ontdekkend en wordt door
niemand - dat valt op - wezenlijk
weersproken. Enkele kenmerken van
die analyse. Minister en departement
hebben zich op te grote afstand van
het geheel bewogen en zijn te weinig
daadkrachtig opgetreden. De
volksvertegenwoordiging was
innerlijk verdeeld, overzag niet altijd
het geheel en zorgde door het
aanbrengen van vele uitzonderingen,
verfijningen en preciseringen voor
onwerkbare wetgeving. Bedrijfsvere–
nigingen en administratiekantoren
hielden zich voornamelijk met de
kleine commissies bezig en het op
rechtmatige wijze verstrekken van
een uitkering. Het toezicht van de
SVR faalde en de fondsen zijn ten
aanzien van de controle ernstig
nalatig geweest. Kortom, verstrenge–
ling van belangen, verkokering en
inertie zijn de trefwoorden.

Deze analyse brengt in feite niet
zoveel nieuws, maar bevestigt
veeleer wat wij al lang wisten en wat
in diverse deelonderzoeken al was
gebleken, respectievelijk wat sterk
werd vermoed. De waarde van de
parlementaire enquète schuilt in
onze ogen dan ook vooral in het
inzichtelijk maken en expliciteren van
de problematiek. Wel vinden wij dat
bij alle gesignaleerde problemen het
positieve niet onder moet sneeuwen.
Van grove fraude is geen sprake
gebleken. Het rechtmatigheids–
gehalte van de verstrekte uitkeringen
lag hoog. Ook moeten wij ons bij de
analyse misschien hoeden voor een
stukje anachronisme, in die zin dat
wij de strakkere volumedoelstelling,
tegenwoordig algemeen aanvaard,
terugprojecteren op de bedrijfsvere–
nigingen, zoals die begin jaren
tachtig functioneerden. Is de
commissie van mening dat gegeven
de situatie op de arbeidsmarkt het
wel hanteren van een reïntegratie–
doelstelling door de bedrijfsvereni–
gingen tot heel andere resultaten
had geleid? Zouden er ook geen
gevaren hebben gekleefd aan zich al
te zeer met macro-economische
doelstellingen bezighoudende
bedrijfsverenigingen? Ook de
toezichtfunctie van de Sociale
verzekeringsraad lijkt te worden
teruggeprojecteerd. Immers, pas in
het nieuwe toezichtbesluit van 1992
en niet in dat van 1966, staat de
volumedoelstelling centraal. In de
laatste jaren is er een soort
cultuuromslag geweest. De moraal
werd gaandeweg bijgesteld in de
richting van een hernieuwd

evenwicht tussen rechten en
plichten. Het klimaat van de
uitvoering van de sociale verzekerin–
gen wijzigde zich erdoor, nog
aangezet door conjuncturele
omstandigheden, bezuinigingen,
ombuigingen en dat soort zaken.
Hierbij komen ook de uitkeringsge–
rechtigden, de cliënten in beeld. Hoe
hebben zij alles ervaren? Ook dat is
een relevante factor.

Ook enkele andere vragen die bij
onze fractie leven ten aanzien van
analyse en conclusies willen wij de
commissie niet onthouden. Wij
hebben ons met name afgevraagd of
het geven van een goed oordeel wel
mogelijk is zonder voldoende
vergelijkende inzichten. Is het niet zo
dat een deel van de gesignaleerde
feilen in het uitvoeringsproces,
gebrek aan overzicht en het langs
elkaar heen werken, inherent zijn aan
elke complexe organisatie? Ideaal en
werkelijkheid liggen in het leven zo
vaak ver van elkaar. Uiteraard kan en
mag daarin niet worden berust, maar
een zekere nuchterheid mag niet
ontbreken. Zou een vergelijking met
de praktijk ten aanzien van de
Algemene bijstandswet in dit kader
toch niet tot meer inzicht hebben
geleid?

Vervolgens kom ik te spreken over
de aanbevelingen. De eerste
prangende vraag is of deze
aanbevelingen logischerwijze
onvermijdelijk voortvloeien uit de
conclusies. Kan de commissie nog
eens helder aangeven of op basis
van diezelfde conclusies ook andere
scenario's en andere politieke keuzen
denkbaar waren geweest? Waarom
heeft zij er niet voor gekozen enkele
"oplossingen" naast elkaar aan
regering en parlement voor te
leggen?

De commissie heeft ervoor
gekozen de werknemers–
verzekeringen afzonderlijk te bezien
en heeft daarvoor ook verschillende
oplossingen gevonden. Natuurlijk
valt een en ander te verdedigen,
maar komt een dergelijke uitge–
splitste aanpak de overzichtelijkheid
van het systeem nu ten goede? Als
wij over overzichtelijkheid en
fundamentele bezinning praten, had
de optie van één looncompensatie–
verzekering of één arbeidsonge–
schiktheidsverzekering toch serieuze
overweging verdiend?

Bij dit alles kan niet voorbij
worden gegaan aan de vraag wat de
werking van reeds in gang gezette en
in behandeling zijnde wetgeving is.

Inderdaad is het effect van in de
afgelopen jaren en in de laatste
maanden genomen maatregelen nog
nauwelijks meetbaar. Anderzijds kan
toch zonder meer gesteld worden,
dat gedane ingrepen in elk geval
gaan in de richting van de door de
commissie gedane voorstellen.
Daarom blijft onze fractie het jammer
vinden dat vooreerst niet in grotere
mate is gepoogd aan te sluiten bij
het bestaande. Niet om te zweren bij
dat bestaande, maar om wille van de
effecten voor en onrust rond de
onderscheiden categorieën betrokke–
nen en gerechtigden. Wij kunnen
toch moeilijk van de regering
verwachten dat de wetten ter zake
van terugdringing van het beroep op
de arbeidsongeschiktheid, de
terugdringing van het ziekteverzuim
en de terugdringing van het
arbeidsongeschiktheidsvolume etc.,
worden teruggedraaid? Dit zou grote
verwarring scheppen, te meer daar
wij weten dat er op de werkvloer al
flink wat aan de gang is. Ik denk aan
de integratie van de GMD's in de
gemeenschappelijke administratie–
kantoren en de omvorming van de
Federatie van bedrijfsverenigingen in
het Gemeenschappelijk instituut van
bedrijfsverenigingen. Gaarne een
reactie op dit punt van de commis–
sie.

Dit laatste brengt mij bij de in
behandeling zijnde wetgeving over
deze materie, in het bijzonder de
nieuwe OSV. Hoewel terdege naar
haar mening hierover gevraagd, wil
de commissie zich over die nieuwe
wet niet expliciet uitspreken. Het
gaat natuurlijk niet om de wet als
zodanig, maar om de organisatie–
structuur die daarin wordt voorge–
steld. Toch is naar onze mening juist
dat punt zo interessant. Deelt de
commissie onze visie dat wanneer de
voornaamste knelpunten uit het
uitvoeringssysteem worden
weggenomen op de wijze van de
nieuwe OSV - GMD naar GAK,
instelling GIB en daarmee handha–
ving van bedrijfsverenigingen en
bedrijfstakgewijze uitvoering - de
voorstellen van de commissie voor
langere termijn geblokkeerd worden?
Is zij het aan de andere kant met ons
eens dat genoemde knelpunten toch
opgelost moeten worden? Hoe kijkt
zij tegen dit dilemma aan?

Een essentiële vraag ten aanzien
van de aanbeveling is of dit pakket
als geheel geaccepteerd en
uitgevoerd moet worden of dat er
onderdelen uitgenomen kunnen
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worden dan wel of er een gefaseerde
aanpak mogelijk is. In de schriftelijke
voorbereiding heeft de commissie op
dit punt een en ander van haar visie
onthuld. Leek het er in aanvang,
direct na de presentatie van het
rapport, op dat het een niet van
elkaar te scheiden pakket aan
maatregelen zou vormfcn, nu ligt het
naar het lijkt een slagje anders.
Kortom: de commissie heeft een en
ander van haar visie onthuld. Dat
heeft op zichzelf verhelderend
gewerkt. De commissie geeft aan dat
in haar visie de regering een
stappenplan zou moeten opstellen,
dat er voor de regie zo iemand als
een regeringscommissaris zou
moeten komen en dat er in elk geval
vier jaar nodig zullen zijn om een en
ander te realiseren. Ik kom daarop
straks nog even terug.

Ondanks dit overzicht zien wij nog
talloze problemen. De voorstellen
voor de Ziektewet hebben qua
intentie onze instemming. Werkne–
mers en werkgevers zouden op dit
terrein meer verantwoordelijkheid
moeten kunnen krijgen. De stap van
één, drie of zes weken naar 78 weken
is echter wel erg groot. Ten aanzien
van de Ziektewet vragen wij ons in
het bijzonder af hoe de positie van
kleine bedrijven zal zijn en waar de
rechtszekerheid blijft wanneer
bedrijven een eigen risico hebben
aanvaard, maar dat niet kunnen
waarmaken. Het afsluiten van
collectieve verzekeringen voor
bepaalde bedrijfstakken zou een
oplossing kunnen bieden en de
premiedruk kunnen beperken.
Tegelijkertijd kan moeilijk ontkend
worden dat wij dan in principe weer
terug bij af zijn.

Ten aanzien van de WAO hebben
wij vragen over de juistheid van het
2/3-criterium. Met vele anderen
kunnen wij nog niet inzien dat voor
al deze mensen voldoende arbeids–
plaatsen beschikbaar zullen zijn. Is
daarop naar het oordeel van de
commissie nu werkelijk uitzicht? Het
zou prachtig zijn, het moet zeker een
doelstelling en inspannings–
verplichting zijn, maar of iets
dergelijks als taakstelling haalbaar is,
moet eerst maar eens blijken. Ook
zijn wij bevreesd voor het verwar–
rende effect dat zal ontstaan
wanneer straks drie
arbeidsongeschiktheidsregimes naast
elkaar zullen bestaan als het gaat om
bestaande en nieuwe WAO–
gerechtigden. Uiteraard is de
SGP-fractie het volstrekt eens met de

commissie dat wij het aangrijpings–
punt beter consequent kunnen
respectievelijk moeten kiezen bij de
mate van arbeidsgeschiktheid in
plaats van betrokkenen te blijven
inschatten op de mate van arbeids–
ongeschiktheid.

Voorzitter! Wat betreft de
Werkloosheidswet is met de
voorstellen tot nauwere samenwer–
king van arbeidsvoorziening met
uitkeringsverstrekking een goede,
hoewel niet echt nieuwe koers
ingezet. Wel vragen wij ons af of het
consistent is dat de sociale partners
in de uitvoering hiervan blijven
participeren. Bestaat niet het risico,
wanneer bemiddeling en uitvoering
in één hand komen, dat uiteindelijk
de duurste uitkeringstrekkers het
eerst aan werk geholpen zullen
worden? Een dergelijke ontwikkeling
zou onbillijke trekken kunnen gaan
vertonen en uiteindelijk achterstands–
groepen opleveren en daarmee
a-sociaal uitpakken.

Het stappenplan van de commissie
roept bij onze fractie ook meer
algemene vragen op. Wat ziet de
commissie nog als taken van dit
kabinet? In het pleidooi van de
commissie voor een fundamentele
bezinning kunnen wij ons zonder
meer vinden. Het zou bijzonder
nuttig zijn, allerlei grondvragen eens
in hun samenhang te bekijken. Ik
noem enkele grondvragen. Hoe groot
moet de verantwoordelijkheid van
sociale partners zijn en voor wat?
Wanneer is een wettelijk opvang–
systeem nodig? Wat is de relatie
tussen hoogte en duur van de
uitkering en de omvang van
deelneming aan het arbeidsproces
alsmede in relatie tot het verdiende
inkomen? Moeten er uitkerings–
rechten bestaan voor bepaalde type
huishoudens of moeten wij uitgaan
van individuele rechten? Dit is
uiteraard geen limitatieve opsom–
ming.

Anderzijds hebben wij met een
historisch gegroeide werkelijkheid te
maken. Wij beseffen dat allen. Hoe
ziet de commissie de verhouding
tussen zo'n fundamentele bezinning
en de actie die op korte termijn moet
worden genomen? Hoe kunnen wij
dit met elkaar laten sporen?

Voorzitter! Samenvattend wil ik
stellen dat de voorstellen van de
commissie nog veel vragen
oproepen waarvan de consequenties
nog moeilijk zijn te overzien. Wij
vinden het interessant, maar om
wille van de praktische haalbaarheid

tegelijk jammer, dat de commissie
niet meer aansluiting heeft gezocht
bij het bestaande. Hoewel haar
onderzoeksopdracht zich in feite
beperkte tot het functioneren van de
uitvoeringsorganisatie is zij, niet van
politieke moed gespeend, in haar
aanbevelingen veel verder gegaan en
heeft zij daar ook de desbetreffende
materiële wetgeving bij betrokken.

Aan de ene kant begrijp ik dat zij
deze zaken als min of meer
onscheidbaar zag, aan de andere
kant heeft het realiteitsgehalte van
de aanbevelingen, zeker voor de
kortere termijn, op deze wijze naar
mijn gevoel ietwat aan waarde
ingeboet. Dat laat onverlet dat het
werk van de commissie goede
aanzetten geeft tot bezinning op een
toekomstbestendig sociaal bestel. De
commissie geeft ook een richting
aan. Als SGP-fractie staan wij daar in
principe niet onwelwillend tegenover.
Ik noem: een terugdringing van de
verkokering, een sterkere scheiding
van verantwoordelijkheden van
uitvoerïng, beleid en toezicht, meer
marktconformiteit onder andere
bestaande uit financiële prikkels,
meer concurrentie tussen verschil–
lende uitvoeringsorganen, budgette–
ring, mogelijk ook enige bundeling
van bedrijfsverenigingen en meer
nadruk op regionale samenwerking.
Dat alles moet gebeuren met het oog
op een duurzaam en hoogwaardig
stelsel van sociale zekerheid ter wille
van hen die daarop zijn aangewezen.

Op korte termijn willen wij echter
niet al te veel tegelijk overhoop
halen, mede gelet op wat recent
passeerde. Ik doel op het WAO–
dossier. Daarvoor is naar onze
mening, nogmaals het werk van de
commissie onverlet latend, een
grondiger bezinning nodig. Dit
betekent absoluut niet dat alles maar
weer op de lange baan moet worden
geschoven. Dat mag niet gebeuren.
Wij kunnen ons echter ook niet
veroorloven, het risico te lopen om
de door de enquête aan het licht
gekomen gebreken en fouten, ook
van de politiek, opnieuw te begaan.
Wat wij nu doen, moet vooral goed
gebeuren. Een meer ingrijpende en
tegelijk stapsgewijze wijziging van
stelsel en uitvoeringssysteem zien
wij als een van de grote opdrachten
voor een volgend kabinet.

Vertegenwoordigers, waaronder
prominenten, van diverse politieke
partijen deden al eerder dan in dit
debat uitspraken. Ik ga er zonder
meer van uit dat de commissie ook
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deze zal meenemen in haar
beantwoording. Na de bewondering
om een gedurfd en unaniem en dus
krachtig rapport van de eerste dagen,
lijken velen zich weer op de
vertrouwde posities terug te trekken.
Waar dat uit gezonde nuchterheid
voortkomt, is dat niet op voorhand
laakbaar. Dat zou het wel zijn als
oude belangenverstrengelingen,
verantwoordelijkheden en posities
opnieuw zouden drijven in de
richting van verstolling van deze
discussie. Daar zou de SGP-fractie
zich in ieder geval tegen verzetten.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Rapporten van parlemen–
taire enquêtecommissies behoren tot
de meest boeiende lectuur in onze
parlementaire historie. Dat is ook nu
weer het geval. Het rapport is met
vaart en verve geschreven, is
genadeloos in zijn analyses en is
onverbloemd in zijn conclusies en
aanbevelingen. Het is een verade–
ming om te lezen als afwisseling van
het niet zelden wat dorre proza dat
ons vaak onder ogen komt. Ik dank
de commissie voor dit werk. Ik dank
hierbij ook het afwezige lid Van Dis.
Wij hopen dat hij spoedig weer in
ons midden kan zijn.

Wij hebben te maken gehad met
een enquête in haar wellicht meest
zuivere vorm. Over de andere
enquêtes die wij in de afgelopen
jaren hebben gehad, viel steeds de
slagschaduw van de mogelijkheid
om de vraag naar de ministeriële
verantwoordelijkheid te activeren,
met alle politieke consequenties
vandien. Dat is hier vanaf het begin
vrijwel afwezig geweest. De essentie
van een parlementaire enquête,
namelijk waarheidsvinding, is
daardoor goed over het voetlicht
gekomen.

De commissie heeft, conform haar
opdracht, onderzoek verricht. Zij
heeft er verstrekkende aanbevelingen
aan toegevoegd. Dat is in haar te
waarderen. Als het goed is, strekt
onderzoek immers ook tot lering
voor de toekomst. Zij heeft zich
hierdoor wel kwetsbaar opgesteld.
De discussie lijkt zich nu op de
aanbevelingen te gaan concentreren.
Ondertussen voelen leden van de
commissie de hete adem van hun
politieke bazen in de nek. De
aankondiging dat zij na verleende
decharge weer als gewone fractie–
leden verder zullen gaan, getuigt

wellicht van politieke realiteitszin,
maar de betekenis van de aanbeve–
lingen wordt er niet groter van. Hoe
het ook zij, de onderzoeksresultaten
als zodanig blijven overeind.
Daarvoor was de commissie primair
ingesteld en daarop moet zij ook in
de eerste plaats beoordeeld worden.

Reeds vóór de instelling van de
commissie was er sprake van kritiek,
overigens uit een voorspelbare hoek.
Ik meen dat de commissie door haar
wijze van werken deze critici
adequaat de mond heeft gesnoerd.
De commissie is er niet voor
teruggeschrokken om ook het
politiek en ambtelijk functioneren
kritisch door te lichten en heeft ook
de maatschappelijke context in haar
onderzoek en overwegingen
betrokken. Het rapport heeft er alleen
maar aan diepgang door gewonnen.
Het oordeel over het functioneren
van de uitvoeringsorganisatie is
mede daardoor eerlijk en evenwich–
tig te noemen. Gelet op de brede
oriëntatie van het onderzoek, komt
het kritische oordeel over het
functioneren van de uitvoerings–
organisatie echter wel hard aan.

Dat oordeel liegt er niet om. Er is
sprake van een massieve bureaucra–
tie die op grote afstand staat van de
burger. De samenwerking tussen de
verschillende instanties haperde:
tussen GMD en arbeidsvoorziening
enerzijds en tussen GMD en
bedrijfsverenigingen anderzijds. De
GMD vervulde de bemiddelingsrol
slechts marginaal. De besturen van
de bedrijfsverenigingen hielden zich
niet bezig met beleidsmatige
aangelegenheden, maar stopten de
energie in de individuele gevals–
beoordeling. Men tolereerde een
archaïsche werkwijze en kosten–
bewustzijn was niet aanwezig. De
vergoedingen voor vergaderingen
vormden een indirecte financierings–
bron voor de organisaties van
werkgevers en werknemers. Een
effectief controlebeleid is jarenlang
niet gevoerd. Zo kunnen wij blijven
citeren, maar dat is niet erg zinvol.
Het zat fout bij de uitvoering van de
sociale zekerheid, goed fout.

Wat velen al langer vermoedden,
werd bevestigd in het rapport van de
Rekenkamer uit begin 1992. Deze
enquête legt haarfijn uiteen waar het
fout zat. Uit de verhoren is een
aantal malen gebleken dat van
onderop uit de organisatie initiatie–
ven kwamen om wat meer op
reïntegratie te gaan letten, in plaats
van een exclusieve aandacht voor de

uitkeringsmachinerie. Maar deze
initiatieven werden bestuurlijk niet
gehonoreerd. Men is dus niet
geëxcuseerd. Er is bewust voor een
bepaalde lijn gekozen. Als een
politieke ambtsdrager wordt
geconfronteerd met oordelen zoals
van deze commissie, dan is zijn
politieke toekomst duidelijk. Ik zal de
commissie niet de vraag stellen of zij
vindt dat iets dergelijks nu ook zou
moeten gebeuren met de functiona–
rissen die de hoogste posten
bekleden in de diverse uitvoerings–
organisaties. Ik zou mij echter
kunnen voorstellen dat andere
bevoegde instanties zichzelf die
vraag wel stellen.

De commissie stelt wel een heel
nieuwe structuur van de uitvoerings–
organisatie voor - ik kom daar straks
nog op terug - maar het zal toch niet
haar bedoeling geweest zijn om deze
nieuwe organisatie uit het niets op te
bouwen en vervolgens de oude tot
de grond toe af te breken? Is een
geleidelijke ombouw van de
bestaande organisatiestructuren niet
een beter begaanbare weg?

In zijn essentie komt het oordeel
van de commissie erop neer dat bij
de uitvoering van de sociale
zekerheid verstrekking van uitkerin–
gen centraal stond en dat er voor
terugleiding naar de arbeidsmarkt
geen of onvoldoende aandacht was.
Ter zake van de
arbeidsongeschiktheidsregeling is de
commissie van oordeel dat een
70%-uitkering voor een echte
arbeidsongeschikte niet te hoog is,
maar dat het wezenlijke probleem zit
bij de praktisch ongecontroleerde
toestroom naar de
arbeidsongeschiktheidsregeling. Dit
laatste was in hoofdlijn ook het
standpunt van de GPV-fractie bij de
diverse WAO-debatten die wij
hebben gehad.

Ik zal niet zeggen dat wi] alle
kritiek op de uitvoeringsorganisatie
hadden voorzien. Wel wil ik eraan
herinneren dat mijn kritiek bij de
stelselherziening van 1986 luidde dat
de regering met haar voorstellen te
veel was gebleven binnen de kaders
van de inkomensdervingsregelingen.
Ik heb toen gezegd dat het kabinet
geschiedenis had kunnen schrijven
als zij uit de bestaande kaders had
weten te breken en een nieuw stelsel
had geent op werkgaranties in plaats
van inkomensgaranties.

Misschien kunnen wij die
geschiedenis nu gaan schrijven. De
commissie geeft daartoe met haar
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voorstellen een belangrijke aanzet.
Met het oog daarop heb ik enkele
vragen. De voorgestelde privatisering
van de Ziektewet is een ingrijpend
voorstel, maar wel een voorstel dat
in lijn ligt met de weg die wij al
ingeslagen zijn. In die zin is het dus
niet zo ingrijpend. Bij voorgaande
wijzigingen in het regime van de
Ziektewet, als die al gerealiseerd
konden worden, werden de kosten
daarvan toch voornamelijk afgewen–
teld op de werkgevers. In veel CAO's
is een bovenwettelijke inkomens–
garantie ingebouwd Bij wijzigingen
in het wettelijke traject komen de
kosten vrijwel automatisch bij de
werkgevers terecht. De vraag is
daarom of met een wijziging van het
wettelijk regime kan worden
volstaan. De uitgangspositie bij
heronderhandelingen over het
nieuwe bovenwettelijke traject is dan
nogal onevenwichtig, gelet op de
geldende CAO-bepalingen. Als er
zo'n prmcipiele wijziging komt in het
ZW-regime, zouden dan niet
tegelijkertijd alle CAO-bepalingen
over bovenwettelijke ZW-uitkeringen
onverbindend moeten worden
verklaard, zodat werkgevers en
werknemers vanuit een nulsituatie
opnieuw moeten gaan onderhande–
len over de verdeling van een
eventuele bovenwettelijke last?

De aanbeveling die de meeste
ophef heeft veroorzaakt betreft de
toekomst van de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering. Politieke conflict–
stof bij uitstek. Daarom verdient het
extra respect dat de commissie zich
erover heeft durven uitspreken.
Overigens is het niet het monopolie
van de commissie. Vanuit Genderen
kwam het pleidooi om de politieke
discussie over de WAO te herope–
nen, waarbij ook de bestaande
uitkeringen niet langer zouden
moeten worden ontzien. Lef kan de
heer Brinkman niet worden ontzegd.
Of zijn voorstel wijs of rechtvaardig
is, is iets anders.

De heer Van der Burg (CDA): Het
was in Groningen. In Genderen sprak
de heer Hirsch Ballin.

De heer Schutte (GPV): Ik ben er
niet bij geweest, maar ik heb
begrepen uit de verslagen, dat zij
beiden in Genderen waren. Het CDA
heeft aan spreiding van macht
gedaan. Ga zo door!

Ik wil er in ieder geval geen twijfel
over laten bestaan, dat ik deze kant -
die Groningse kant - niet op wil. Met

de enquêtecommissie meen ik, dat
het eigenlijke probleem niet zit in de
hoogte en de wijze van berekening
van de uitkering. Er is dan ook geen
reden het gevoelige punt van de
hoogte van bestaande uitkeringen nu
opnieuw aan de orde te steilen. De
zogenaamde bestaande gevallen
beneden de 50 jaar worden immers
al niet met rust gelaten, maar
herkeurd op basis van de nieuwe
normen. Daarbij komt dat ik een
opbouwsysteem niet logisch vind bij
uitkeringen wegens arbeidsonge–
schiktheid. Bij werkloosheid, die
hopelijk tijdelijk is, is een relatie met
het arbeidsverleden goed te
verdedigen. Bij arbeidsongeschikt–
heid is een dergelijke relatie gezocht.
Men is arbeidsongeschikt of men is
het niet.

Principieel acht ik het goed te
verdedigen, dat de werkgever bij
arbeidsongeschiktheid een door–
betalingsverplichting heeft gedu–
rende langere tijd. De arbeidsrelatie
kan zo immers zo lang mogelijk
intact blijven en uitstroom naar een
arbeidsongeschiktheidsregeling
wordt naar vermogen tegengegaan.
De werkgever heeft alle belang bij
preventie en bestrijding van
ziekteverzuim. Maar hij heeft niet
alles zelf in de hand. De werknemer
moet er ook een financieel belang bij
hebben. Ziet de commissie mogelijk–
heden om dat te realiseren?

Wie niet meer herstelt of kan
herstellen, kan uiteindelijk in een
nieuwe arbeidsongeschiktheidsverze–
kering terechtkomen. De commissie
maakt ook hier een duidelijk
onderscheid. Wie een restcapaciteit
heeft van meer dan een derde blijft
voor verantwoordelijkheid van de
werkgever. Alleen voor diegenen die
voor meer dan twee derde arbeids–
ongeschikt zijn, aanvaardt de
gemeenschap de verantwoordelijk–
heid. Consequent in de redenering is
de commissie als zij stelt, dat de
sociale partners dan ook niet
betrokken behoeven te worden bij de
uitvoering van deze regeling. Er is
immers geen sprake meer van een
relatie met de arbeidsmarkt. Deze
principiële scheiding spreekt mij op
zich zelf wel aan, maar roept toch
wel vragen op. Macro-economisch
zal er sprake zijn van een teruglopen
van de arbeidsproduktiviteit.
Betekent dit niet, dat wij ter wille van
onze concurrentiepositie een nog
gematigder loonontwikkeling moeten
nastreven dan wij nu al doen? Of is
de verwachting, dat de met de daling

van het aantal uitkeringen samen–
hangende premiedaling voor
voldoende compensatie zal kunnen
zorgen? Mag je van werkgevers
verlangen in onze economische
situatie die zowel conjunctureel als
structureel zwak is, dat zij perso–
neelsleden in dienst houden die voor
bijna twee derde niet of onvoldoende
functioneren? Zullen veel werkge–
vers, met name de kleinere, niet
proberen - in een veel gevallen
waarschijnlijk met succes - toch een
ontslagvergunning te krijgen? Welke
druk gaat dit leggen op de rechter–
lijke macht? Voegen wij op deze
manier niet een enorm contingent
volstrekt kanslozen toe aan het
bestand van langdurig werklozen?
Waarom heeft de commissie de
grens gelegd op een derde/twee
derde en bljvoorbeeld niet bij de
helft? Hoe oordeelt de commissie
over de veronderstelling van het
Centraal planbureau, dat verhoging
van het uitkeringsniveau voor de
volledig arbeidsongeschikten
opnieuw een aanzuigende werking
zal hebben? Wil de commissie nog
eens nader toelichten hoe het door
haar voorgestelde uitkeringsregime
nu precies uitwerkt? De uitkering zal
70% bedragen van het verschil
tussen het laatst verdiende loon en
de resterende verdiencapaciteit. Zal
die resterende verdiencapaciteit bij
een arbeidsongeschiktheid van meer
dan twee derde niet in vrijwel alle
gevallen nul zijn? Kortom, op dit
onderdeel leven bij mij nogal wat
vragen.

Met meer instemming heb ik de
analyses en de aanbevelingen ter
zake van de organisatie gelezen. Ik
kwam daarin heel wat zaken tegen
die ik ook al eerder aan de orde had
gesteld, bijvoorbeeld het ontbreken
van een beroepsinstantie die, om het
zo maar te zeggen, het belang van
de premiebetaler in het oog houdt,
de vertroebeling van het medisch
oordeel met allerlei persoonlijke en
arbeidsomstandigheden.

In een groot deel van de aanbeve–
lingen kan ik mij goed vinden, maar
dat roept heel direct vragen op over
de relatie met het reeds in gang
gezette proces van wijziging van de
Organisatiewet sociale verzekerin–
gen. Daarover zijn ook feitelijke
vragen gesteld bij de schriftelijke
voorbereiding van het debat, maar
met de heer Van der Vlies constateer
ik, dat de antwoorden die daarop
kwamen van de zijde van de
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commissie niet echt bevredigend
waren, eerder ontwijkend.

Het grootste knelpunt zit mijns
inziens met name bij de invoering
van het synthesemodel. Er is sprake
van integratie van GMD en bedrijfs–
verenigingen. In de visie van de
commissie komt er een zelfstandig
bestuursorgaan waarbinnen het
verzekeringsgeneeskundig en het
arbeidskundig oordeel onafhankelijk
van elkaar worden vastgesteld. Op
grond van deze beide oordelen
wordt de hoogte van de uitkering
bepaald. Hoe is te garanderen dat
binnen deze ene organisatie beide
oordelen onafhankelijk van elkaar
worden vastgesteld?

Na het besluit over de hoogte van
de uitkering wordt een administratie–
kantoor belast met de uitvoering. Dit
laatste hebben de bedrijfsverenigin–
gen tot nu toe goed gedaan. Vindt de
commissie het denkbaar en wenselijk
dat de bestaande bedrijfsverenigin–
gen, nadat zij een privaatrechtelijke
vorm hebben aangenomen, gaan
functioneren als de administratiekan–
toren die de commissie bedoelt? Is
de snelste weg naar de vorming van
een zelfstandig bestuursorgaan dat
verantwoordelijk zal worden voor
een beoordeling niet een ombouw
van de bestaande GMD-organisatie?
Het lijkt mij het meest praktisch en
het minst ingrijpend als de nieuwe
uitvoeringsorganisatie zoals de
commissie zich die voorstelt, en
waarin ik veel goede elementen
herken, wordt geënt op de bestaande
organisatie. Deelt de commissie dit
oordeel?

Een consequentie van het
verdwijnen van de bedrijfsverenigin–
gen zal zijn dat de premieheffing
naar de belastingdienst verhuist. Wij
spreken dan primair over de premies
voor de werknemersverzekeringen.
Die zullen er straks niet zoveel meer
zijn. De ZW-premie verdwijnt en de
nieuwe arbeidsongeschiktheids–
regeling zal wellicht meer het
karakter van een volksverzekering
kunnen krijgen. Dat is ook bespreek–
baar. Blijven over de premies voor
de Werkloosheidswet en de
Ziekenfondswet. Of dit nu ook naar
de belastingdienst moet is voor mij
de vraag.

Het zal er ook een beetje van
afhangen hoe de reconstructie van
het ziektekostenstelsel verder
verloopt. Het kan ook het einde
betekenen van de Ziekenfondswet.
Dan blijft alleen de WW-premie over
als werknemersverzekeringspremie.

De vraag of alleen daarvoor
bedrijfsverenigingen in het leven
moeten worden gehouden is
legitiem. Het zijn zaken waarover het
denken zeker niet is afgelopen.

Ook de voorstellen van de
commissie over de aanscherping van
de Werkloosheidswet kan ik voor een
goed deel volgen. Hetzelfde geldt
voor het voorstel om de uitvoering
van de Werkloosheidswet en die
voor de arbeidsmiddeling in één
hand te stellen. Daarbij wordt
gedacht aan de RBA's. Nu hebben
wij net een rapport van de Algemene
Rekenkamer gehad over het
functioneren van de RBA's. Hopelijk
gaat de geschiedenis zich niet
herhalen. Dit rapport was niet zo
kritisch als het rapport van de
Rekenkamer dat de directe aanlei–
ding vormde voor de enquête, maar
er werden nogal wat harde noten
gekraakt. Kunnen wlj de weg op die
de commissie aangeeft? Daar is zelfs
veel voor te zeggen. Er rijzen vragen
over de bestuurlijke verantwoorde–
lijkheden op het terrein van de
arbeidsvoorziening. Is de invloed van
de lagere overheden binnen het RBA
wel groot genoeg? Moet de
verhouding tussen het CBA en het
RBA blijven zoals zij nu is? Moet er
ook al worden voorzien in een
onafhankelijk toezicht op het
functioneren van de RBA's? Over al
die zaken zou ik het oordeel van de
commissie willen horen.

De commissie heeft zich ook
gebogen over het functioneren van
de Toeslagenwet. Er blijkt in feite
weinig controle te zijn op de
leefsituatie van de uitkeringsgerech–
tigden. Het voorstel om de
toeslagenregeling te laten uitvoeren
door de gemeentelijke sociale
diensten kan ik begrijpen, omdat
deze veel meer mogelijkheden
hebben om de daadwerkelijke
leefsituatie te controleren. Maar het
is voor mij de vraag of dit ook moet
betekenen dat de toeslagen
onderdeel gaan uitmaken van de
Algemene bijstandswet. Dat zou de
consequentie hebben - anderen
wezen er reeds op - dat uitkeringsge–
rechtigden in het kader van de
werknemersverzekering worden
geconfronteerd met een vermogens–
toets. Dat lijkt mij een vrij principiële
inbreuk in het stelsel van
werknemersverzekeringen. Het lijkt
mij beleidsmatig ook niet wenselijk.
Wat is het oordeel van de commissie
hierover?

Bij de antwoorden op de feitelijke
vragen was een notitie van het
Centraal planbureau gevoegd waarin
de macro-economische effecten van
de commissievoorstellen waren
berekend. Had de commissie een
dergelijke uitkomst verwacht of
vielen de berekeningen van het
Centraal planbureau wat tegen?
Verrassend was de suggestie van de
commissie, een regeringscommissa–
ris te benoemen die de verbouwing
van het sociale-zekerheidsstelsel ter
hand zou moeten nemen. Ik weet
niet of het terecht is, maar ik heb dit
toch ervaren als een motie van
wantrouwen jegens het departement
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid. Was het zo bedoeld? En hoe
stelt de commissie zich dit precies
voor? Zo'n regeringscommissaris zal
toch werken onder de ministeriële
verantwoordelijkheid en hij zal voor
een belangrijk deel gebruik maken
van mensen die ook op het
departement werken. Wat is de winst
van zo'n constructie?

De heer Buurmeijer Toen in het
kabinet-Van Agt II de minister van
Binnenlandse Zaken een regerings–
commissaris aanstelde voor het
onderzoek naar de rijksdienst, de
heer Tjeenk Willink, hebt u dat toen
ervaren als een motie van wantrou–
wen jegens de heer Van Thijn en zijn
departement?

De heer Schutte (GPV): Er was toen
in ieder geval wel degelijk over te
discussiëren. Maar nu u dit
voorbeeld toch geeft, het is
misschien wel een extra argument
om eens goed na te denken over het
benoemen van een regeringscom–
missaris, want ik denk dat de heer
Tjeenk Willink zich in zijn huidige
functie gelukkiger voelt dan in zijn
toenmalige functie!

De enquêtecommissie heeft in een
relatief korte tijd zeer veel werk
verzet. Zij heeft een boeiend en
gedegen rapport op tafel gelegd. En
zij heeft een enigszins vastgelopen
discussie weer op gang gebracht
door buiten de bestaande kaders te
treden en creatieve en constructieve
voorstellen te doen voor een
vernieuwd stelsel van sociale
zekerheid.

Ik kan me vinden in een aantal van
deze voorstellen. Zij sluiten aan bij
suggesties die van onze kant in het
verleden ook wel zijn gedaan. Maar
tegelijkertijd besef ik dat de
commissie met haar voorstel inzake
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De heer Wolters ICDAl

de WAO het politieke vuur van de
discussie over de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering weer heeft
aangewakkerd. Misschien is het in dit
stadium van het leven van het
kabinet wat veel gevraagd, maar ik
hoop toch dat we snel in staat zullen
zijn, brede politieke meerderheden te
vormen, opdat we met een recht–
vaardig, sober, activerend en efficiënt
stelsel van sociale zekerheid de 21ste
eeuw in kunnen.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 12.51 uur
tot 13.50 uur geschorst.

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, aan–
stonds aan de orde te stellen de brief
van de vaste Commissies voor
justitie en voor EG-zaken, houdende
de wens tot uitdrukkelijke instem–

ming met ontwerp-besluiten
Schengen (19326, nr. 79).

Daartoe wordt besloten.

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

Commissies voor justitie en voor
EG-zaken, houdende de wens tot
uitdrukkelijke instemming met
ontwerp-besluiten Schengen
(19326, nr. 79).

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

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het rapport van de Enquête–
commissie uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen (2273O,
nrs. 7 t/m 10).

De beraadslaging wordt hervat.

D

De heer Wolters (CDA): Voorzitter!
Vandaag en morgen spreken wij met
de Enquêtecommissie uitvoerings–
organen sociale verzekeringen. Wij
stellen ons voor, in dit debat te
komen tot een decharge van de

commissie. Volgende week richt de
Kamer zich tot de regering. In dat
debat zullen wij proberen, wat
concretere lijnen uit te zetten voor de
toekomst van de sociale zekerheid en
de daarbij behorende uitvoerings–
organisatie. Wij rekenen erop dat de
regering, gelezen het enquêterapport
en gehoord dit debat, tijdig met een
standpunt zal komen. Het lijkt ons
gewenst, uiterlijk maandag aan–
staande over dit standpunt te kunnen
beschikken.

Bekend is dat de CDA-fractie zich
in het debat over het instellen van
een parlementaire enquête kritisch
heeft opgesteld. We hebben toen
met name gewezen op de betekenis
van wat later "de
omgevingsfactoren" zijn gaan heten.
We doelden daarbij in het bijzonder
op de rol van de medewetgever, de
Tweede Kamer. Er is immers een
nadrukkelijke relatie tussen het
opstellen van regels en de mogelijk–
heid of onmogelijkheid van de
uitvoering daarvan. Daarom leek het
ons absoluut nodig dat de Tweede
Kamer zich bij een onderzoek
kwetsbaar zou wensen op te stellen.
Daarom hebben wij toentertijd de
mogelijkheid geopperd, het
onderzoek door een externe instantie
te laten verrichten. Zoals bekend,
hebben wij ons echter door de
argumenten van de voorbereidings–
commissie laten overtuigen. Kortom,
we zijn akkoord gegaan met het
instellen van een parlementaire
enquête, op basis van de toen
voorliggende opdracht. Vanaf dat
moment wenste de CDA-fractie de
volle medeverantwoordelijkheid voor
de enquête te dragen.

Deze enquête is de vierde in één
decennium; RSV, bouwsubsidies,
paspoort en nu de uitvoerings–
organen sociale verzekeringen. Bij de
vorige enquêtes speelde, zeker in de
externe politieke beleving, de positie
van betrokken bewindslieden een
dominante rol. Het voorwerp van
parlementair onderzoek werd daarbij
vaak overschaduwd door een
discussie over het al of niet moeten
vertrekken van de bewindslieden. De
CDA-fractie acht het een groot
winstpunt dat in deze enquête het
onderzoek naar een ingewikkelde
problematiek los van externe
ketelmuziek heeft kunnen plaatsvin–
den.

Een enquête kan nuttig zijn, óók
als er niet op voorhand sprake is van
misstanden op enig beleidsterrein.
Kijken we nu naar het rapport dat
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voor ons ligt, dan moeten we
vaststellen dat de commissie erin is
geslaagd, een gedegen werkstuk op
tafel te leggen. Het is een onderzoek
naar een razend gecompliceerde
matene, uitgevoerd binnen de
daarvoor gestelde tijdslimiet. Hulde
daarvoor.

De CDA-fractie wil de leden van de
commissie en hun medewerkers
complimenteren rnet het bereikte
resuitaat. Zonder de overigen te kort
te doen, wil mijn fractie met name
aan het adres van de voorzitter van
de commissie haar waardering
uitspreken. Onder zijn leidmg is een
goed en unaniem onderschreven
rapport tot stand gekomen. Met
name van deze unanimiteit zijn we
onder de indruk, zeker omdat het
hier gaat over een onderwerp
waarover wij in dit huis politiek niet
altijd dezelfde inzichten hebben. De
commissie heeft zich veranderings–
gezind getoond. We dienen dit als
een belangrijk signaal te waarderen.
We moeten daarom ook proberen op
basis van de anaiyse van de
commissie lijnen naar de toekomst
uit te zetten. Na dit debat en met het
regeringsstandpunt in de hand, zal
deze Kamer, wat ons betreft,
volgende week een paar stappen
voorwaarts moeten zetten op het
punt van een houdbaar toekomstge–
richt stelsel van sociale verzekerin–
gen en de daarbij behorende
uitvoeringsorganisatie.

In dit debat zal ik met name
spreken over de analyse. Het zal
echter niet mogelijk zijn de concrete
aanbevelingen, inhoudende de
laatste tien bladzijden van het
rapport, geheel buiten beschouwing
te laten.

Nog een enkele opmerking aan de
zijkant. In het instellingsdebat heb ik,
namens mijn fractie, de commissie
niet verboden, indien dat nodig zou
blijken, ook de uitvoering van de
bijstand in het onderzoek te
betrekken. We hebben er begrip voor
dat de commissie deze weg niet
opgegaan is. Rond de uitvoering van
de Algemene bijstandswet ligt er
inmiddels een aantal onderzoeks–
rapporten op tafel. Het is goed, ook
in zijn samenhang, dat we deze
rapporten nog dit kalenderjaar in dit
huis bespreken.

De commissie heeft in haar
analyse uitvoerig aandacht besteed
aan de politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen, die van invloed
waren op de werking van het stelsel
van werknemersverzekeringen en het

functioneren van de uitvoerings–
organisaties. Terecht wijst de
commissie op de grote betekenis
daarbij van de invloed van sociale
partners, parlement, regering,
eigenlijk de samenleving als geheel.
In de periode die de commissie heeft
onderzocht, te weten de jaren
tachtig, nam de volume-ontwikkeling
van de werkloosheid dramatische
vormen aan. Lubbers-l ging van start
onder het beslag van een explosief
stijgende werkloosheid en het
centraal akkoord van 1982 kwam tot
stand, omdat sociale partners ervan
overtuigd geraakt waren dat een
andere koers onvermijdelijk was
geworden. Politieke en sociale
partners waren het er vanaf dat
moment over eens dat
werkgelegenheidscreatie prioriteit
nummer één zou moeten zijn. Het
centraal akkoord legde ook meer de
nadruk op het decentrale niveau.
Meer invloed voor het bedrijf of de
bedrijfstak. Dus meer differentiatie
en minder eenheidsworst.

Discussies over het stelsel van de
sociale verzekeringen, die rond 1980
op gang waren gekomen, kwamen
aanvankelijk tot stilstand. Méér werk
op korte termijn genoot de eerste
aandacht. Met de ogen van nu
moeten ook wij vaststellen, dat hier
sprake was van een valse tegenstel–
ling. Toch kwam het tot de stelsel–
herziening van 1986. Daar hadden
we het ook hier erg moeilijk mee.
Uiteindelijk lukte het deze majeure
operatie vlak voor de verkiezingen
van 1986 af te ronden. Wij kozen
voor een aantal ingrepen, zoals de
afschaffing van de verdiscontering,
een extra keuringsronde, systeem–
veranderingen voor ouderen en een
generieke niveauverlaging. Ook mijn
fractie dacht destijds, dat het na deze
ingrepen verantwoord was, voor de
kabinetsperiode daarna rust op het
sociale-zekerheidsfront in het
vooruitzicht te stellen. Ons verkie–
zingsprogramma in 1986 beloofde
die rust. Economisch herstel, groei
van de werkgelegenheid en een forse
daling van de werkloosheid leken
aanvankelijk onze uitgangsstelling te
bevestigen. Maar al snel werd
duidelijk dat het volume in de ziekte–
en arbeidsongeschiktheidsregelingen
bleef stijgen.

Kijken we nu terug op de periode
van de stelselherziening, dan valt op
dat in dit huis, en ik denk geen
enkele fractie uitgezonderd, erg veel
aandacht bestond voor het in theorie
dichtregelen van de diverse wetten.

De neiging bestond, door een sterk
gevoel voor rechtvaardigheid, voor
elke situatie of elke groep een
adequate regeling te ontwerpen. Dat
we daarbij onvoldoende belangstel–
ling getoond hebben voor handhaaf–
baarheid en uitvoerbaarheid is een
terechte constatering van de
commissie. We zullen hier voor de
toekomst consequenties aan moeten
verbinden. Hebben we niet een te
hoog ambitieniveau gehad? Kunnen
we inderdaad alles tot in detail
regelen? Ik denk dat het antwoord
hierop duidelijk is. We zullen meer
verantwoordelijkheid terug moeten
leggen bij de samenleving, bij het
bedrijf, de bedrijfstak en het individu.
De enquêtecommissie kiest unaniem
voor deze richting.

De discussie over de gewenste
uitvoeringsorganisatie begon al in de
jaren zeventig en kreeg een vervolg
in de door de enquêtecommissie
onderzochte periode. Ook in dit huis
hebben we in de jaren tachtig
regelmatig gediscussieerd over de
gewenste organisatie van de
uitvoering van de sociale verzekerin–
gen. Vanwege de verdeeldheid, ook
in deze Kamer, is veel tijd verloren
gegaan. Bovendien zijn wij in de
eerste helft van de jaren tachtig
akkoord gegaan met het voortrekken
van de stelselherziening. Die keuze is
welbewust gemaakt: de kar mocht
niet te vol geladen worden.
Bovendien - en de groei van de
werkloosheid was hier mede debet
aan - hebben wij ingestemd met een
prioritaire behandeling van de
reorganisatie van de arbeidsvoorzie–
ning. Deze reorganisatie kon
overigens pas echt in de steigers
gezet worden tijdens de formatie van
1989. Zoals ik al zei, was de belofte
uit 1986 van "rust op het sociale–
zekerheidsfront" achteraf gezien een
niet houdbare. Nederland bleef, ook
Europees gezien, fors uit de pas
lopen op het punt van ziekte en
arbeidsongeschiktheid. Bij de
formatie 1989 werden er daarom
afspraken gemaakt. Weliswaar niet in
termen van concrete aanpassingen
van de wetgeving, maar wel in
termen van volumedoelstellingen.

Het lag niet in de opdracht van de
enquêtecommissie ook de laatste
twee jaren te onderzoeken. Dit zou
ook niet mogelijk geweest zijn.
Terecht heeft de commissie dus niet
gekeken naar het wetgevingsproces
rond TAV, TBA, TZ, Arbo en NOSV.
De commissie spreekt zich in
uitermate kritische zin uit over het
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functioneren van de uitvoerings–
organen. Zij beoordeelt een en ander
aan de hand van de volgende
criteria: de doeltreffendheid van de
uitvoering; de doelmatigheid van de
uitvoering en de aanwezigheid van
een systeem van zelfbewaking.

Alvorens hier nader op in te gaan,
moeten we met de commissie
vaststellen, dat de uitvoerders als het
ging om het juist verstrekken van
een uitkering goed werk hebben
geleverd. Er is bij de uitvoerings–
organisatie steeds hard gewerkt om
de uitkeringen op tijd de deur uit te
krijgen. Al moest dit vaak met kunst–
en vliegwerk gepaard gaan. De
commissie constateert, dat in alle
objectiviteit geen cliëntelisme is vast
stellen. Ook als de wetgever op het
laatste moment nog een wijziging in
de wet aanbracht - en hoe vaak
gebeurde dat niet - dan is toch
loyaal meegewerkt om op tijd de
uitkeringen daaraan aan te passen,
ook al moest daarvoor gedurende de
kerstdagen doorgewerkt worden.

En nu de kritiek. De commissie
stelt vast, dat er met betrekking tot
de WW zowel aan de toetredings– als
aan de uittredingskant forse
tekortkomingen zijn te registreren.
Met betrekking tot de ZW en de WAO
is de poortwachters– en reïntegratie–
functie onvoldoende tot uitdrukking
gekomen. De minister heeft zich zeer
afstandelijk opgesteld ten opzichte
van de uitvoering en volgens de
commissie werd dit mede veroor–
zaakt door het feit, dat de minister de
sociale partners nodig had voor
loonmatiging. Bovendien consta–
teerde de commissie een interne
verdeeldheid op het departement.
Het zal duidelijk zijn, dat wij deze
constateringen volgende week aan
de regenng zullen voorleggen.

Besturen en directies van de
uitvoeringsorganen gaven aan
volumebeleid geen prioriteit en
initiatieven vanuit de basis werden
onvoldoende opgepakt. Hierdoor was
de uitvoering door de bedrijfsvereni–
gingen niet gericht op volume–
doelstellingen, maar vooral op het
juist beoordelen en toekennen van
de uitkering. De privaatrechtelijke
Federatie van bedrijfsverenigingen
was een belangrijkere schakel tussen
overheid en bedrijfsverenigingen dan
de Sociale verzekeringsraad, die
wettelijke taken daartoe heeft. Het
GMD-bestuur heeft geen vat gehad
op mhoud en kwaliteit van beoorde–
lingen door de verzekermgsgenees–
kundigen. De commissie is van

oordeel dat de SVR in het uitoefenen
van zijn kerntaak - toezicht houden -
volledig heeft gefaald. De SVR
beschikte niet over voldoende
instrumenten om de toezichttaak
effectief uit te voeren. Ook de
onduidelijke taakafbakening tussen
SVR en FBV is debet aan deze
slechte taakuitoefening. De rol van
de fondsen is te beperkt gebleven.
Door de overdracht van de admini–
stratie aan de SVR is de onafhanke–
lijkheid en zelfstandigheid van de
fondsen belangrijk verminderd. Door
een overlap van toezicht– en
controletaken bij de SVR en de
fondsen is een juiste uitvoering van
deze taken belemmerd.

Op het terrein van de kosten–
beheersing hebben de fondsen geen
rol van betekenis gespeeld. De
regering wijzigt vaak de door de
fondsen vastgestelde premiepercen–
tages, waardoor we eigenlijk niet
meer van een zelfstandige taak van
de fondsen kunnen spreken. Ook op
dit punt zullen we de volgende week
terugkomen. De CDA-fractie stelt
overigens vast, dat de enquêtecom–
missie unaniem kiest voor een
vaststelling van de premiehoogten,
buiten de overheid om. Dat houdt in,
dat de staatssecretaris niet meer om
inkomenspolitieke redenen kan
afwijken van een premie-advies. Mijn
fractie kan zich, alles afwegende,
hierin vinden.

De heer Buurmeijer Dat hierin
vinden, slaat dat op het beleid van
de regering zoals dat beschreven
wordt of op de stellingname van de
commissie?

De heer Wolters (CDA): De
stellingname van de commissie.

De commissie zegt geen onder–
bouwing te hebben gevonden voor
de stelling dat de uitvoering van de
werknemersverzekeringen aan
kwaliteit wint door een bedrijfstakge–
wijze uitvoering. Is dit ook zo
duidelijk, als het gaat om sectoren
als de bouw en de landbouw? De
commissie stelt vast dat de
verschillen in organisatiestructuur
debet zouden zijn aan de slechte
samenwerking tussen bedrijfsvereni–
gingen en arbeidsvoorziening. Hierop
komen wij nog terug.

De commissie vervolgt haar
kritiek. Sociale partners komen op
centraal niveau gemakkelijk tot
overeenstemming. Deze centraal
gemaakte afspraken kunnen echter
niet altijd goed afgestemd worden

op decentraal bedrijfstakniveau. En
verder: sociale partners hebben een
regionale uitvoeringsstructuur die
goed aansluit bij de arbeidsmarkt,
tegengehouden en dit heeft de
bevordering van reïntegratie–
mogelijkheden belemmerd. Ten
slotte concludeert de commissie, dat
door de rechter alleen op die punten
wordt gestuurd, die door de klagers
worden aangedragen. Hierdoor
resteert een groot gebied waarover
de sturing door de rechter ontbreekt.

De commissie heeft dus zowel
kritiek op de regeling als op de
uitvoering. Naar aanleiding van de
kritiek op de regeling komt de
commissie tot een unanieme en
heldere conclusie: meer eigen
verantwoordelijkheid bij de sociale
partners, de individuele werkgever
èn de individuele werknemer; dus
meer verantwoordelijkheden weg bij
de overheid. De fractie van het CDA
acht het van fundamentele betekenis,
dat de enquêtecommissie unaniem
tot deze conclusie is gekomen.

Ten aanzien van de uitvoering
concludeert de commissie dat we
moeten komen tot andere bestuur–
lijke verhoudingen. In feite moet de
uitvoering logisch voortvloeien uit de
systematiek van de regelgeving. De
fractie van het CDA onderschrijft de
strekking van deze opmerkingen. Dat
geldt ook voor de aanbevelingen
voor het onafhankelijk toezicht. Mijn
fractie heeft al geruime tijd geleden
laten weten het eens te zijn met een
onafhankelijk toezicht. Daarbij gaan
wij er wel van uit, dat bij de
uitvoering zelf de sociale partners
een belangrijke rol blijven spelen. Ik
kom hierop nog terug.

Ten aanzien van een goede
samenwerking tussen de uitvoerings–
organen van werknemers–
verzekeringen enerzijds en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie
anderzijds, vindt mijn fractie dat de
commissie te veel de nadruk legt op
het verschil in organisatiestructuur.
Indien beide organisaties de wil
hebben samen te werken, hoeft een
verschil in organisatiestructuur als
zodanig geen belemmering te zijn.
Samenwerking tussen een RBA en
een GSD moet van de grond kunnen
komen, ook al blijven de organisaties
anders van structuur.

Niet geheel begrijpt mijn fractie de
opmerking van de commissie, dat
een ernstige tekortkoming in het
systeem is, dat de onafhankelijke
rechter alleen fungeert als een vorm
van rechtsbescherming voor de
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burger en niet a\s controlerende
instantie. Wat heeft de commissie
precies bedoeld met deze constate–
ring?

De enquêtecommissie had de
opdracht een onderzoek in te stellen
naar het functioneren van de
organen belast met de uitvoering
van de sociale-verzekeringswetten. In
haar eindrapportage is de commissie
echter verder gegaan. Zij heeft een
kader aangegeven voor de toekom–
stige ontwikkeling van het stelsel.
Mijn fractie betreurt, dat met name
de laatste tien bladzijden van het
enquêterapport een alles overheer–
sende aandacht gekregen hebben.
Wij kunnen het wel begrijpen, maar
wij betreuren het. Maar toch,
hierdoor is er onvoldoende
belangstelling geweest voor de echte
betekenis van het onderzoek. Terecht
merkt de commissie op, dat er in het
verleden te weinig discussie gevoerd
is over het stelsel als geheel. De
fractie van het CDA wenst haar
waardering uit te spreken voor het
feit dat de commissie ook een
richting heeft willen aangeven voor
de verdere ontwikkeling van het
stelsel. Daarbij wordt terecht
gewaarschuwd niet in de oude fout
te vervallen. Toch nog een kantteke–
ning.

De commissie zal ongetwijfeld
onderschrijven, dat de door haar
gemaakte en door ons onderschre–
ven analyse verschillende
oplossingsrichtingen mogelijk maakt.
Ik wil nu een poging wagen op basis
van de analyse van de commissie en
gedachtig het CDA-gedachtengoed
iets meer over een toekomstig stelsel
van werknemersverzekeringen te
zeggen. Als we vanuit een nulsituatie
zouden kunnen starten, zou de
logische volgorde zijn eerst de
inrichting en de inhoud van het
gebouw van de sociale zekerheid te
bepalen, om daarna de meest
passende uitvoering daarbij te
kiezen. Echter, we kunnen niet vanuit
een nulsituatie starten, dus hebben
we aan deze theoretische stelling
niet zo verschrikkelijk veel. De echte
vraag is derhalve, hoe we vanuit de
bestaande situatie en rekening
houdend met overgangsproblemen
kunnen komen tot een houdbaar,
betaalbaar, fraudebestendig en goed
uitvoerbaar stelsel. Dat doel bereiken
wij naar mijn mening niet met een
"grand design"-oplossing. Daarom
geven wij er de voorkeur aan om
vanuit een concept over de
toekomst, de weg daarheen stap

voor stap af te leggen, waarmee de
mogelijkheid openblijft om tussen–
tijds koerscorrecties aan te brengen.

Daarbij moeten wij verder
onderscheid maken tussen wat er op
korte termijn en op langere zou
moeten gebeuren. Allereerst de korte
termijn. Er moet worden gekozen
voor het doorzetten van de ophoging
van de drempels in de WW. Verder
moet de GMD opgeheven worden
om op die manier de zo noodzake–
lijke gevalsbehandeling te integreren
en te intensiveren. Beide maatrege–
len verdragen zich met de analyse
van de enquêtecommissie.

Ik moet het in dit verband
natuurlijk even hebben over de
NOSV. Ik begrijp dat wij nu niet
vooruit kunnen lopen op de
definitieve positie van de bedrijfsver–
enigingen. Dat betekent dus ook dat
wij ons nu terughoudend moeten
opstellen over de positie van het
Gemeenschappelijk instituut van
bedrijfsverenigingen (GIB). Onze
inbreng bij het plenaire debat over
de NOSV zou zich - het is een
voorlopige route - dan langs de
volgende lijnen kunnen ontwikkelen.
Er komt een onafhankelijk toezicht–
houder. Sociale partners hebben
geen zetel in het bestuur. De
toezichthouder dient de minister
vooralsnog van advies en raadpleegt
daarbij sociale partners en
uitvoeringsorganen. De toezichthou–
der krijgt aanwijzingsbevoegdheid
om de uitvoeringskosten te
budgetteren. Samenwerking tussen
bedrijfsverenigingen en RBA's wordt
bevorderd, zoals reeds in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
bij de NOSV is aangegeven. De
verantwoordelijkheid voor aansturing
van de sociaal-medische functie blijft
centraal gebundeld. De gevals–
behandeling vindt plaats door alle
uitvoeringsorganen. Tot zover de
eerste gedachten over de manier
waarop wij op korte termijn met de
NOSV verder kunnen gaan.

Ik kom nu op de wat langere
termijn. Wat zijn voor mijn fractie de
uitgangspunten voor een toekomstig
stelsel? Vooropstaat dat ieder in
principe in zijn eigen onderhoud
moet voorzien.

De heer Linschoten (VVD): De heer
Wolters maakt nadrukkelijk een
onderscheid tussen de korte en
langere termijn. De Kamer zal op
korte termijn verder gaan met de
behandeling van de nieuwe
Organisatiewet. Is het resultaat van

dat debat per definitie het resultaat
voor een interimperiode?

De heer Wolters (CDA): Ik kan mij dit
voorstellen, maar ik kan het niet
geheel overzien. Ik wil zo min
mogelijk vasttimmeren. Het zal in het
debat blijken of je datgene wat je
regelt een horizonbepaling moet
meegeven.

De heer Linschoten (VVD): Het
betekent voor de CDA-fractie in ieder
geval niet dat onderdelen van het
dossier worden afgesloten. Er wordt
een interimperiode ingeluid, die
uitmondt in een lange-termijnvisie.

De heer Wolters (CDA): Datgene wat
wij op korte termijn doen, mag mijn
verhaal voor de middellange en
langere termijn niet in de weg zitten.

Het stelsel moet zien op wat
mensen nog wel kunnen, en niet op
wat mensen niet meer kunnen. Het
moet ook meer aansluiten bij de
Europese maat. Er moet een
herinvoering komen van de eigen
verantwoordelijkheid van de
individuele werkgever, werknemer en
uitkeringsgerechtigde. De eigen
verantwoordelijkheid kan worden
gestimuleerd met financiële en
arbeidsvoorwaardelijke prikkels. Er
moet minder afwenteling op
anonieme collectiviteiten plaatsvin–
den. De regelgeving moet minder
gedetailleerd zijn. Er moet meer
differentiatie in rechten, risico's en
premies ontstaan. Er moet meer
aandacht worden geschonken aan
preventie en begeleiding. Het stelsel
moet in zichzelf eenvoudig en
handhaafbaar zijn en bovendien
betaalbaar, fraudebestendig en goed
uitvoerbaar. Het stelsel moet meer
prikkels bevatten tot een actief
arbeidsmarktgedrag. Zowel het
niveau als de duur van de uitkering
dient meer gerelateerd te worden
aan de duur van het arbeidsverleden.
De uitvoering van het stelsel mag
meer op regionaal, en minder op
sectoraal niveau plaatsvinden. Het
toezicht dient onafhankelijk te zijn.

Zoals bekend is het concept–
verkiezingsprogramma, dat nu in de
partij voorligt, mede gebaseerd op
het rapport-Kolnaar uit april 1992.
Daarin wordt gepleit voor een
overdracht van werknemers–
verzekeringen aan sociale partners.
Maar ook een stelsel langs de
volgende lijnen spreekt mijn fractie
aan.
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Mevrouw Groenman (D66): Ik dacht
dat de heer Wolters zou zeggen: "op
korte termijn willen wij een
uitvoeringsorganisatie langs deze
lijnen", waarna de lange–
termijnuitvoeringsorganisatie zou
komen, maar dan gaat het ineens
over de irihoud van het stelsel. Het
betreft dus een interimperiode als
het om de uitvoeringsorganisatie
gaat. Ik zou graag weten waar de
heer Wolters uiteindelijk wel wil
uitkomen.

De heer Wolters (CDA): Daar kom ik
nog uitgebreid op terug, want daar
ging de enquête over.

Mevrouw Groenman (D66): Ik vond
uw verhaal dan niet zo helder, maar
ik luister nog wel even.

De heer Wolters (CDA): Uitstekend.
Ik zei dus, dat een stelsel langs de
volgende lijnen de goedkeuring van
mijn fractie zou kunnen wegdragen.
Dit zou een stelsel kunnen zijn met
basisrechten en een aparte wet per
risico. Dat betekent in dit geval een
aparte wet voor de WAO en een
aparte wet voor de WW. De hoogte
van het basisrecht kan gedifferen–
tieerd zijn, afhankelijk van het risico
en de alternatieve verzekeringsmoge–
lijkheden. De WW is nauwelijks te
verzekeren, de ZW daarentegen zeer
goed. De door de wet geboden
bescherming is eveneens per risico
gedifferentieerd, afhankelijk van de
vraag of er nog een band bestaat
tussen werkgever en werknemer. Bij
het formuleren van deze rechten
moet ook meer aandacht worden
besteed aan de doelmatigheid.

Over de toekomstige uitvoerings–
organisatie het volgende. Het CDA
vindt het van belang dat de
dwarsverbinding tussen de sociale
zekerheid en het
arbeidsvoorwaardenbeleid blijft
bestaan. Dezelfde werkgevers en
werknemers, die decentraal
aanvullende sociale verplichtingen
aangaan, dienen ook betrokken te
zijn bij de uitvoering daarvan, zeker
zolang er een arbeidsband bestaat
tussen de werknemer en de
werkgever. Van een dergelijke band
is in ieder geval op dit moment
sprake in de volgende gevallen:
gedurende het ZW-jaar, gedurende
het eerste WAO-jaar en soms ook
langer en wat de werklozen betreft
gedurende de wachtgeldperiode.

De heer Linschoten (VVD): De heer

Wolters loopt heel snel over dit punt
heen, maar ik krijg nog graag een
reactie op dat deel van de analyse
van de commissie, waarin heel
nadrukkelijk uiteen wordt gezet hoe
weinig verband er is tussen dat
bedrijfstakeigene en de sfeer van de
loon– en arbeidsvoorwaarden en de
specifieke taken met betrekking tot
de uitvoering van werknemers–
verzekeringen, in combinatie met het
gegeven dat het uitvoeren van de
wettelijke taken steeds verder
geüniformeerd gaat worden. De
aanbeveling van de commissie, op
grond van feitelijke constateringen
uit de praktijk is eigenlijk: je kunt wel
praten over de relatie sociale
zekerheid en loon– en arbeidsvoor–
waarden, maar materieel gesproken,
is daar zo langzamerhand helemaal
geen aanleiding meer voor.

De heer Wolters (CDA): Ook daar
kom ik nog op terug, maar in het
kort dit. De CDA-fractie onderschrijft
de analyse van de commissie, dat
het bedrijfstakeigene in de praktijk
niet die dominante positie blijkt te
hebben, als wij wellicht allemaal
gedacht hebben. Dat heeft wezenlijke
betekenis voor de vraag hoe je de
zaak daarna in elkaar steekt. Als een
en ander dus minder is, dan is het
heel eenvoudig om veel meer te
clusteren. Vanuit die clustering kun je
veel sterker regionaliseren.

Ik ga verder. Als er geen band
meer bestaat tussen werkgever en
werknemer, ontstaat er ruimte voor
een andere uitvoeringsorganisatie.
Aan het einde van mijn betoog zeg ik
nog iets over de uitvoerings–
organisatie en de aanbevelingen van
de commissie. Ik loop nu eerst de
laatste tien pagina's langs, waar het
gaat om de individuele wetten.

De CDA-fractie kan zich vinden in
het voorstel de Werkloosheidswet
aan te scherpen. Het lijkt mijn fractie
niet meer dan logisch dat geen recht
op WW-uitkering bestaat bij vrijwillig
ontslag. Nu gebleken is dat het
5-uren-criterium zeer gevoelig is voor
oneigenlijk gebruik en fraude heeft
mijn fractie begrip voor het
commissievoorstel om het begrip
urenverlies te herzien. Verder steunt
de CDA-fractie de kabinetsvoorstellen
voor een verdere beperking van de
instroom in de WW door middel van
een verscherping van de wekeneis,
om in aanmerking te komen voor de
basisuitkering, de verzwaring van de
"drie uit vijf'-eis om in aanmerking
te komen voor de verlengde

uitkering en het afschaffen van de
WW voor onderbrekings–
werkloosheid.

Mijn fractie is het ook eens met
het voorstel de uitstroom uit de WW
te vergroten door middel van een
effectieve controle van de sollicitatie–
plicht en het treffen van sancties. Uit
het onderzoek is gebleken, dat de
controle van de sollicitatieplicht veel
te wensen overliet en dat de
bedrijfsverenigingen verschillende
regels gebruikten voor het opleggen
van sancties. Dit is, zacht gezegd, de
uitstroom uit de WW niet ten goede
gekomen. Door de wetgever
opgelegde minimumeisen lijken
onvermijdelijk. De CDA-fractie vindt
het van groot belang dat mensen zo
snel mogelijk weer in het eigen
onderhoud voorzien door arbeid te
verrichten. Mede door dat gegeven
zullen de kansen op de arbeidsmarkt
snel afnemen bij langer durend
verblijf in de WW.

De commissie stelt vervolgens
voor, de Toeslagenwet af te schaffen.
Dit voorstel kan op instemming van
het CDA rekenen. De uitkering
volgens de Toeslagenwet wordt door
veel gerechtigden niet aangevraagd;
de wet kent hoge uitvoeringskosten
en wordt door de bedrijfsverenigin–
gen nauwelijks gecontroleerd omdat
ze onbekend zijn met de in de
Toeslagenwet voorkomende
middelentoets. Door deze aanvulling
op de WW-uitkering over te laten aan
de gemeenten kan de toepassing
verbeterd worden. De
WW-gerechtigden met een uitkering
beneden het sociaal minimum
krijgen dan wel onmiddellijk te
maken met de vermogenstoets.
Daarom wordt in het concept–
verkiezingsprogram van mijn partij
voorgesteld deze toets op te trekken.
Door bovendien conform het
voorstel van het CDA-concept–
verkiezingsprogram meer gewicht
toe te kennen aan de wachtgeld–
fondsen van de afzonderlijke
bedrijfstakken wordt een verdere
vorm van decentralisatie bereikt.

De CDA-fractie heeft vooralsnog
bezwaar tegen een overheveling van
uitvoering van WW naar RBA in de
huidige vorm. Dit wil niet zeggen dat
de CDA-fractie onverkort vasthoudt
aan het ongewijzigd handhaven van
de bedrijfsverenigingen. De
CDA-fractie erkent de reïntegratie–
problematiek die mede is ontstaan
door een slechte samenwerking
tussen arbeidsvoorziening en
bedrijfsverenigingen. Ook ziet de
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fractie de belangrijke relatie tussen
de uitvoering van het vervolgtraject
WW en bijstand.

Door uitbesteding van taken door
bedrijfsverenigingen aan particuliere
administratiekantoren of zelfs
privaatrechtelijke uitvoeringsorganen
is clustering van uitvoerings–
organisaties onvermijdelijk en
daarmee ook een bepaalde mate van
regionalisering. Maar wij zien dit als
een groeimodel. Ik denk niet dat wij
de zaak in een keer totaal op z'n kop
kunnen zetten.

De heer Linschoten (WD): Dat wij
dit soort zaken niet van de ene op de
andere dag kunnen regelen, weet
iedereen. Dat blijkt ook uit de
voorstellen van de commissie.
Kernvraag is natuurlijk wel hoeveel
publiekrechtelijke taken de CDA–
fractie nog op het bordje van de
bedrijfsverenigingen ziet wanneer de
eindsituatie is bereikt.

De heer Wolters (CDA): Die zijn dan
fors afgenomen. Over de Ziektewet
denken wij grosso modo hetzelfde.
Van de WAO is niet zo verschrikkelijk
veel meer over. En dan is er nog de
WW.

De heer Linschoten (VVD): Neen,
want u heeft zoëven gezegd dat u
kon instemmen met het uitvoeren
daarvan door de RBA's. U bent het
dus met de commissie eens dat aan
het eind van dat traject er geen
sprake meer is van de drie huidige
publiekrechtelijke taken voor
bedrijfsverenigingen, namelijk het
uitvoeren van de Ziektewet, het
uitvoeren van de Werkloosheidswet
en het uitvoeren van de
arbeidsongeschiktheidsregeling?

De heer Wolters (CDA): Wat betreft
de WAO hebben wij zeer nadrukkelijk
een andere opvatting dan de
commissie-Buurmeijer, hetgeen ook
betekenis heeft voor de uitvoering.

De heer Linschoten (VVD): Dan blijft
mijn vraag of er in de visie van uw
fractie nog publiekrechtelijke taken
zijn voor de bedrijfsverenigingen in
de eindsituatie.

De heer Wolters (CDA): Die zullen
nog maar gering zijn. Ik zeg in ieder
geval niet categorisch neen.

De heer Linschoten (WD): Welke
taken blijven er dan over?

De heer Wolters (CDA): De WW,
minimaal.

De heer Linschoten (WD): Dat vind
ik een raar antwoord, want u heeft
zojuist gezegd dat de WW in het
kader van de reïntegratie straks
uitgevoerd kan worden door de
arbeidsbureaus.

De heer Wolters (CDA): Dat heb ik
niet gezegd. Dat is een misverstand.
Ik zie wel een route, BV, anders
georganiseerd, clustering en verdere
regionalisering en wel zodanig dat
nauw aangesloten kan worden bij de
regio's van de RBA's. Dan zie ik
vervolgens het één-loketmodel
ongeveer voor me. Dat bedoel ik met
een groeiproces.

De heer Linschoten (VVD): Ik vind
het een prachtig verhaal, maar er
blijft bij mij geen helder beeld over
van wat nu de bedoelingen van de
CDA-fractie zijn in die eindsituatie. U
wilt op dit moment niet veel verder
gaan dan te zeggen dat het met
betrekking tot de publiekrechtelijke
taken van de bedrijfsverenigingen
een flink stuk minder moet?

De heer Wolters (CDA): Ja.

De heer Linschoten (VVD): Goed.
Dan weten wij dat.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Mag ik nog een vraag
stellen over de stap-voor-stap–
benadering? Hoe komen wij stap
voor stap via de publiekrechtelijke
taken die voor een deel weggaan bij
de bedrijfsverenigingen, zoals de
WW, tot regionalisering? De hee
Wolters zegt dat die taken kunnen
worden uitbesteed naar privaatrech–
telijke organisaties. Wie beslist dat?
Zijn dat de besturen van de
bedrijfsverenigingen die al dan niet
daartoe besluiten? Wordt daarover in
deze Kamer besloten via een nieuwe
Organisatiewet? Hoe zien die
stappen eruit?

De heer Wolters (CDA): De positie
van de bedrijfsverenigingen willen
wij niet vastleggen voor de toekomst
in de NOSV. Dat zal dus gedaan
moeten worden in een nieuwe
regeling. Ik bedoel daarmee een
vervolgregeling.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Die vervolgregeling ziet er volgens
de CDA-fractie aldus uit: de

bestaande publiekrechtelijke taken
worden langzamerhand overgehe–
veld naar een privaatrechtelijke
organisatie.

De heer Wolters (CDA): Voor zover
dat mogelijk is: ja! Ik zie op termijn
de betekenis van de regionale
aanpak fors groeien. Er zijn namelijk
regionale uitvoeringskantoren. Wat
ligt er meer voor de hand dan dat zij
met de RBA's aan de slag gaan?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat is ook wat de commissie
voorstelt. In die richting gaan wij
dus? Ook de CDA-fractie?

De heer Wolters (CDA): Ja.

Mevrouw Groenman (D66): Maar
wat doen die bedrijfsverenigingen
dan?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat zien wij dan wel weer.

De heer Wolters (CDA)-. Ik loop eerst
de andere wetten door. Het plaatje
wordt dan misschien wat duidelijker.

Voorzitter! Uit het onderzoek van
de commissie bleek dat de aandacht
van het uitvoeringsorgaan met name
gericht was op het tijdig en juist
verstrekken van de ZW-uitkering.
Voor effectieve toepassing van onder
andere reïntegratiebepalingen zoals
de herplaatsing tijdens het ZW-jaar
en de bemiddelingsbevoegdheid van
de GMD, was onvoldoende aandacht,
aldus de commissie. Dit heeft het
volume van de ZW-uitkeringen en in
een later stadium van de WAO–
uitkeringen doen groeien.

De CDA-fractie is met de commis–
sie van mening dat de overdracht
van de Ziektewet naar de sociale
partners fors zal bijdragen aan het
terugdringen van het ziekteverzuim
en aan het bevorderen van de
integratie. Een eigen risico voor de
werkgever zal immers naar verwach–
ting gerichte preventie en het
verzuimbeleid stimuleren. Dit wordt
mede ondersteund door de nieuwe
Arbowet die bij de Eerste Kamer in
behandeling is. Blijkens de antwoor–
den op de door de Kamer gestelde
vragen ziet de commissie afschaffing
van de Ziektewet als een doortrekken
van de lijn die is uitgezet in het
wetsvoorstel Terugdringing
ziekteverzuim. De CDA-fractie in de
Tweede Kamer kan zich deze
denkwijze van de commissie
voorstellen. Zij heeft nog twijfels
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over het uitbreiden van de periode
van een eigen risico naar 78 weken.
Vooralsnog denkt mijn fractie aan
een stapsgewijze uitbreiding van het
eigen risico.

Premiedifferentiatie, zoals
ingevoerd op 1 januari 1993 wordt
naarmate je verder gaat met het
uitbreiden van het eigen risico meer
overbodig. Het is nadrukkelijk de
bedoeling dat een verplichting tot
het gedeeltelijk doorbetalen van het
loon gedurende de gehele periode in
stand blijft. Om voor het midden– en
kleinbedrijf de financiële lasten
dragelijk te houden, kan de
mogelijkheid gecreëerd worden, het
midden– en kleinbedrijf zelf
collectieve voorzieningen te laten
treffen. Het is natuurlijk nooit
verboden als zij dat doen.

Ik kom nu toe aan de
arbeidsongeschiktheidsregeling. De
commissie heeft niet geschuwd, ook
de WAO ter discussie te stellen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
wil nog even een vraag stellen over
de Ziektewet. De heer Wolters plaatst
vraagtekens bij een periode van 78
weken. Ik begrijp ook dat de
CDA-fractie zegt verder te willen
gaan dan de TZ-regeling die nu in de
Eerste Kamer ligt. Zij gaat meer de
richting uit van de commissie.
Hoever wil de CDA-fractie ongeveer
gaan met de termijn?

De heer Wolters (CDA): Misschien
zouden wij over niet al te lange tijd
kunnen aankoersen op een termijn
van een halfjaar en vervolgens naar
een jaar.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Hij
blijft dus bij een periode van een jaar
Ziektewet?

De heer Wolters (CDA): Ja.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Deze regeling wordt geprivatiseerd.
Dat wordt dus een loondoor–
betalingsverplichting van de
werkgevers?

De heer Wolters (CDA): Ja.
Voorzitter! Ik heb al gezegd dat de

commissie het niet heeft geschuwd
om de WAO ter discussie te stellen,
ondanks de recente discussies
hierover. Ook hierbij geldt de vraag
of uit de door de commissie
gemaakte analyse logischerwijze een
WAO-regeling volgt zoals nu is
geadviseerd. Ook bij de WAO

moeten wij helaas vaststellen dat in
het verleden in onvoldoende mate
inhoud is gegeven aan het volume–
beleid. Bovendien is op dit terrein
ook de verdeling van de verantwoor–
delijkheid niet helder. De beheers–
baarheid van het stelsel staat mede
door de complexiteit onder druk. In
de visie van mijn fractie moet
worden gekomen tot een stelsel van
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
waardoor niet langer de anonimiteit
en de vervreemding in de hand
worden gewerkt. Integendeel, de
onderlinge verantwoordelijkheid voor
mensen waarmee men dagelijks
verkeert, dient meer inhoud te
krijgen.

Ook in de huidige maatschappe–
lijke omstandigheden kan de
individuele burger de consequenties
van langdurige arbeidsongeschikt–
heid niet zelf dragen. De vraag
daarbij is nu tot hoever de verant–
woordelijkheid van de overheid in
dezen gaat. De mogelijkheden tot
particuliere verzekeringen voor het
arbeidsongeschiktheidsrisico zijn
toegenomen. Desondanks zal er een
behoefte blijven aan een schild voor
de zwakkeren. Bovendien zal er een
mate van solidariteit dienen te zijn
met hen die door arbeidsongeschikt–
heid buiten het arbeidsproces zijn
geraakt.

De vraag is nu of de in de loop der
tijden ontwikkelde risicoverevening
en het stelsel van een uniform
uitkeringsniveau niet mede geleid
hebben tot het onbeheersbaar
worden van de WAO, aangezien voor
bedrijven en werknemers het zicht
op de werkelijke kosten van de
regelingen verdwijnt. Mijn fractie
gaat ervan uit dat deze vraag
bevestigend beantwoord dient te
worden. Vanuit deze achtergrond
heeft zij dan ook gepleit voor een
systeem van WAO–
premiedifferentiatie.

Wij hebben nooit onder stoelen of
banken gestoken dat aan het
beginsel van equivalentie tussen
betaalde premie en uitkeringsrechten
in een loondervingsverzekering meer
recht gedaan zou kunnen worden
indien duur en hoogte van de
uitkering meer afhankelijk gemaakt
zouden worden van het arbeids–
verleden. In de TBA is al een begin
gemaakt met het opnemen van
dergelijke opbouwelementen. In de
visie van mijn fractie zou een en
ander versterkt kunnen worden. In
die zin willen wij de TBA dan ook
beschouwen als een stap op weg

naar een versterking van het
opbouwelement in de WAO.

De commissie komt met een
voorstel over de arbeidsongeschikt–
heid, waarbij een poging is gedaan
om een onderscheid te maken tussen
de "echte" WAO'ers en de tijdelijke
WAO'ers. Ook hier blijft de vraag
overeind, in hoeverre dit mogelijk is.
Hoe voorkom je, wat ik zou willen
noemen, de magneetwerking van het
een en ander? Er zal een enorme
druk ontstaan om ook onder het
2/3-criterium te kunnen vallen. De
verschillen tussen wel volledig en
niet volledig zijn dermate groot dat
de druk zonder meer te verklaren is.
Deze discussie doet enigszins
herinneren aan de poging van onder
andere mijn fractie, een onderscheid
te maken tussen schrijnende
gevallen in de WAO en niet
schrijnende gevallen. Zoals bekend,
is geen enkele politieke partij erin
geslaagd, een dergelijk onderscheid
nader te definiëren.

Ook met strengere keurings–
richtlijnen zal het onzes inziens niet
mogelijk zijn, een duidelijk onder–
scheid te maken. Een van de redenen
waarom het onderscheid niet te
maken is, betreft de vraag: hoe
wordt met de arbeidsongeschikten
die om psychische redenen worden
afgekeurd, omgegaan? De commissie
stelt voor dat mensen die om
psychische redenen worden
afgekeurd, een jaarlijkse herkeuring
ondergaan.

In hoeverre heeft de commissie
rekening kunnen houden met het
volgende? Als de grens komt te
liggen bij ten hoogste een derde van
het verzekerde loon, dan is een
uitkering pas mogelijk bij een
maatmanloon van ƒ 6600 per maand.
Zoals eerder door ons is gesteld, zal
er een druk ontstaan om binnen het
2/3-criterium te komen. Vreest de
commissie niet dat er ook een druk
komt om op grond van psychische
klachten een arbeidsongeschiktheid
van twee derde aan te nemen? Is in
dat geval een herkeuring per jaar een
voldoende drempel?

Mijn fractie wil benadrukken dat
bij de uitvoering van de WAO de
sociale partners betrokken dienen te
blijven zolang er een band bestaat
tussen werkgever en werknemer. Een
overdracht van de uitvoering van de
WAO is voor mijn fractie dan een
optie, zij het dat er voor langdurige
arbeidsongeschiktheid een wettelijke
bodemvoorziening nodig zal blijven.
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De commissie vindt dat de
bonus/malus-regeling afgeschaft zou
moeten worden, maar zij kiest voor
een andere WAO-systematiek.
Bekend is dat mijn fractie ook een
aantal vragen heeft met betrekking
tot deze regeling. Bij de evaluatie
had mijn fractie een en ander naar
voren willen brengen. Inmiddels is
minister Kok met een oplossing
gekomen die naar onze mening
nauwelijks uitvoerbaar lijkt. Gegeven
het feit dat minister Kok, vooruitlo–
pend op de evaluatiebesprekingen,
met een forse maar naar onze
mening niet uitvoerbare aanpassing
komt, vragen wij ons zo langzamer–
hand af of het draagvlak onder deze
regeling niet is weggevallen. Daarom
kunnen wij de gedachte van de
commissie-Buurmeijer wel begrijpen.
Wij zullen dit onderwerp volgende
week nadrukkelijk onder de aandacht
van de regering brengen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Begrijp ik goed dat de CDA-fractie de
gedachte om gedeeltelijk arbeidson–
geschikten in dienst te houden bij de
werkgever, en dus daar de verant–
woordelijkheid te leggen, volgt? Kan
de CDA-fractie daar een eind in
meegaan en wil zij daarom het
bonus/malus-systeem afschaffen? Of
is het een andere regeling? Immers,
als het bonus/malus-systeem wordt
afgeschaft en er wordt niets anders
geregeld - de verantwoordelijkheid
wordt dus niet bij de werkgevers
gelegd - dan betekent dat alleen
maar dat er voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikten minder
mogelijkheden komen.

De heer Wolters (CDA): Ik heb het
gevoel dat mevrouw Brouwer in
dezelfde fout valt als hedenochtend
in het interruptiedebat. Wij kiezen,
integraal, voor een andere WAO–
aanpak. De commissie-Buurmeijer
kiest voor haar eigen systeem. Dat
zijn dus twee verschillende syste–
men. Het is evident dat het bonus/
malus-idee niet werkt in het
systeem-Buurmeijer. Daar hoort dat
idee helemaal niet in thuis. Ik heb er
dus heel veel begrip voor dat zij
daarvoor kiezen. Ook in ons systeem
kan ik moeilijk weg met het
bonus/malus-idee. Wij hebben
hierover nog een evaluatie tegoed. Ik
ben dan ook wat terughoudend in
mijn reactie. De minister van
Financiën heeft er echter pas weer
wat over gezegd en de staatssecreta–
ris van Sociale Zaken is aan het

overleggen. Ik vind dus dat wij
volgende week maar eens met de
staatssecretaris in debat moeten
gaan. Een en ander staat eigenlijk los
van de aanbevelingen van de
commissie-Buurmeijer.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Niet helemaal. De commissie–
Buurmeijer is op dit punt heel
consistent. Zij geeft aan dat als men
wil voorkomen dat er veel mensen
afvloeien naar de WAO, in welk
systeem dan ook, er dan een
zwaardere plicht moet liggen bij de
werkgever. De bedrijfspoort moet als
het ware min of meer dichtzitten
voor gedeeltelijk arbeidsongeschik–
ten. Dat is de lijn van de commissie.

De heer Wolters (COA): Daar past
dus geen bonus/malus-systeem in.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Precies! Daar zijn wij het over eens.
Ik kom nu te spreken over het
standpunt van de CDA-fractie. Die
fractie zegt - als ik het goed heb
begrepen - bij de huidige TBA te
blijven. Ik doel dus op de wet die nu
net is ingegaan. De CDA-fractie wijst
het systeem-Buurmeijer dus af?

De heer Wolters (CDA): Ja!

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dan moet u ook toch iets doen om
de verplichting van de werkgever ten
aanzien van gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten te versterken? Dan gaat het
niet, zoals Buurmeijer voorstelt, om
het gewoon in dienst houden van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
Dan moet er toch iets anders zijn? In
dat systeem past toch de bonus/
malus-gedachte?

De heer Wolters (CDA): Ik heb de
opmerking over de bonus/malus
gemaakt in relatie tot de huidige
discussie over de toezegging en de
evaluatie Misschien had ik de
opmerking helemaal niet moeten
maken, gezien de verwarring die
daarmee tot stand is gebracht. Het
gaat hier om een voorschot op de
opmerkingen die volgende week
namens mijn fractie gemaakt zullen
worden in de lopende bonus/malus–
discussie binnen het kader van de
TBA.

Waar wil het CDA naartoe? Wij
willen komen tot een verdere
oprekking van het systeem van
rekening houden - nog meer dan nu
het geval is - met het arbeids–

verleden. Daar zullen wij volgende
week uitgebreid over spreken.

De heer Leijnse (PvdA): De heer
Wolters beroept zich inzake de
bonus/malus-regeling op de
uitspraken van de minister van
Financiën op dat punt. Het moet hem
zijn opgevallen dat de minister zijn
betoog op dit punt begint met de
stelling dat de regering niet van plan
is het stelsel van de bonus/malus–
regeling als zodanig te herzien of ter
discussie te stellen. Het gaat dus wel
degelijk om een partiële wijziging.

De heer Wolters (CDA): Ik denk dat
wij het over twee verschillende
documenten hebben. Er ligt een
bericht van de staatssecretaris en er
ligt een opmerking van de minister
van Financiën. Ik dacht niet dat deze
twee geheel met elkaar spoorden.
Dat is dus een reden om daar de
volgende week op terug te komen.

De heer Leijnse (PvdA): Ik dacht dat
ze wel geheel met elkaar spoorden.
Ook in de brief van de staatssecreta–
ris wordt immers uitdrukkelijk
gemeld dat het kabinet niet van plan
is om de hele regeling af te schaffen.

De heer Wolters (CDA): Dat heb ik
gelezen.

De heer Leijnse (PvdA): Daar gaat
het nu dus even om!

Ik ga nog verder in op dat punt.
Stel dat wij in de evaluatie tot de
conclusie zouden komen dat de
bonus/malus-regeling toch niet zo
bevredigend werkt - ik sluit dat niet
uit - wat is dan het alternatief voor
de bonus/malus-regeling op het punt
van de financiële prikkels voor de
werkgever? Ik weet dat de heer
Wolters altijd een vreselijk voorstan–
der is geweest van financiële
prikkels. Wij hebben nu zo'n
financiële prikkel ingevoerd. De
bonus/malus-regeling is eigenlijk het
eigen risico "pur sang". Wij kunnen
dan op het moment dat het even niet
loopt, niet zeggen dat wij de zaak
maar weer afschaffen.

De heer Wolters (CDA): Wij hebben
in het verleden altijd gezegd dat
vormen van premiedifferentiatie
daarop een adequaat antwoord
zouden zijn.

De heer Leijnse (PvdA): Dat zouden
dus differentiaties in de werkgevers–
premies moeten zijn.
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De heer Wolters (CDA): Ja!

De heer Leijnse (PvdA): Daar zat nu
net het probleem. Bij de WAO gaat
het immers om een werknemers–
premie.

De heer Wolters (CDA): Wij hebben
het vandaag toch over alternatieve
systemen?

De heer Leijnse (PvdA): U zoekt dus
naar alternatieven?

De heer Wolters (CDA): Ja!

De heer Buurmeijer Voorzitter! Ik
wil graag een vraag aan de heer
Wolters stellen. Ik zit hier immers
ook niet elke dag en morgen moet ik
antwoorden. Is het niet zo dat hij zijn
hele uitweidmg over het bonus/
malus-systeem heeft gedaan omdat
wij er in het rapport ook over
spreken, en dat er wat de inhoud van
zijn opmerkingen betreft geen relatie
ligt tussen ons voorstel en de door
hem gemaakte opmerkingen?

De heer Wolters (CDA): Dat is
uitermate correct. De afschaffing van
de bonus/malus in het WAO-systeem
van de commissie-Buurmeijer is
evident. Men houdt de mensen
gewoon in dienst. Punt, afgelopen. In
dat systeem past het niet. Ik
onderschrijf die opvatting in haar
geheel.

Voorzitter! Ik ben aan het emd van
mijn eerste termijn gekomen.

Mevrouw Groenman (D66): De heer
Wolters heeft enkele malen tussen
neus en lippen door gezegd, dat het
CDA wil werken naar een verdere
versterking van het opbouwsysteem.
Wanneer wil het CDA dat? Is dat iets,
wat volgende week hevig ter
discussie moet komen te staan?

De heer Wolters (CDA): Wij hebben
aanbevelingen van de commissie–
Buurmeijer, onder andere over de
arbeidsongeschiktheid. Ik zeg
namens de fractie, dat wij erg veel
vraagtekens hebben over de lijn die
de commissie-Buurmeijer aangeeft.
Dan rijst direct de vraag of wij zelf
alternatieven hebben In dat kader
breng ik mijn verhaal. Ik kan mij niet
voorstellen, dat de regering de
volgende week zal toezeggen, nog in
deze kabinetsperiode nadere
wetgeving in het Staatsblad te willen
brengen of zelfs naar de Kamer te
willen sturen.

Mevrouw Groenman (D66): De heer
Wolters is toch niet gedwongen om
alternatieven op tafel te leggen? Hij
had ook kunnen zeggen: wij hebben
een TBA en derhalve hebben wij aan
deze voorstellen geen behoefte. Toch
is er op dit moment een alternatief.

De heer Wolters (CDA): ledereen
weet hoe de TBA tot stand is
gekomen. Wij hebben die wet en die
is nu aan het werk. Hoe die precies
gaat werken, weten wij niet. Wij
hebben het vermoeden, dat die
waarschijnlijk onvoldoende zal
werken. Daarop moeten wij
voorbereid zijn en derhalve moeten
wij ons op alternatieven bezinnen.

Mevrouw Groenman (D66): Dat
vermoeden heeft de heer Wolters nu
al? De wet werkt vanaf 1 augustus.
Hij heeft nu al een zodanig sterk
vermoeden, dat hij zegt: de TBA niet
genoeg is, wij gaan het opbouw–
stelsel verder versterken.

Ce heer Wolters (CDA): Ik heb geen
enkele fractie vandaag horen zeggen:
beste mijnheer Buurmeijer, u hebt
dan wel een rapport geschreven met
een aanbeveling over arbeidsonge–
schiktheid, maar wij hebben in de
afgelopen twee jaar de TBA
ontwikkeld. Sorry, het is vergeefse
moeite, dat u erover hebt nagedacht.
Dat zeggen wij toch niet?

Mevrouw Groenman (D66): U hebt
nogal wat moeite gehad begin van
dit jaar met de TBA.

De heer Wolters (CDA): Dat klopt.

Mevrouw Groenman (D66): Ik vind
het buitengewoon vreemd, dat u nu
zegt, geen vertrouwen in de TBA te
hebben. U zegt dat, nadat de wet
drie maanden in werking is.

De heer Wolters (CDA): Wij pogen
lijnen naar de toekomst aan te geven
ter zake van het stelsel. Wij kunnen
ter zake van de arbeidsongeschikt–
heid niet tegen de commissie
zeggen: toen u aan het werk was,
hebben wij doorgewerkt en hebben
de TBA in het Staatsblad gebracht.
Ziedaar, wij zijn klaar.

De heer Leijnse (PvdA): Op het punt
van het vermoeden heb ik drie
vragen aan de heer Wolters. Waarop
baseert hij het vermoeden, dat het
complex van wetgeving, dat deels in
het Staatsblad staat en naar ik hoop

er deels binnenkort in komt, niet
voldoende werkt? Had de heer
Wolters dat vermoeden op 27 januari
van dit jaar ook al? Zo ja, waarom
heeft hij dan voor de wetsvoorstellen
gestemd?

De heer Wolters (CDA): Omdat het
probleem van de WAO en de
volume-ontwikkeling daarin zodanig
dramatisch was, vonden wij het van
groot belang, dat er iets gedaan
werd. Het is een compromis. Wij
weten allen als de dag van gisteren
hoe dat compromis tot stand
gekomen is. Een ieder heeft het
redelijk van dichtbij gevolgd. Velen
zijn er bij betrokken geweest, meer
dan gebruikelijk. Het debat ging wat
minder over de WAO en meer over
de vraag hoe het allemaal tot stand
was gekomen. Men heeft de
aarzelende opmerkingen van onze
woordvoerder, de heer Brinkman,
toen gehoord. Ik roep die in
herinnering. Ik denk dat wij met z'n
allen te weinig hebberi gedaan. In
een politieke afweging kun je beter ja
tegen de TBA zeggen dan...

De heer Linschoten (VVD): Hoezo
met z'n allen?

De heer Leijnse (PvdA): Wij hebben
de opmerking van de heer Brinkman
aan het einde van het debat goed
gehoord. Hij heeft zijn twijfels
uitgesproken. Essentieel is, dat de
fractie van het CDA vervolgens voor
de wetsvoorstellen heeft gestemd.
Het is van tweeën één: óf die
wetsvoorstellen waren onvoldoende
en dan hadden die op dat moment
moeten worden geamendeerd öf ze
waren voldoende en konden in het
Staatsblad verschijnen. Het laatste is
het geval en de heer Wolters is
gehouden aan die wetsvoorstellen. In
het kader van de benadermg van de
wetgeving door de Kamer zelf is het
geen goede zaak als fracties, heel
kort nadat zij wetgeving in het
Staatsblad hebben geholpen, daar
weer afstand van nemen.

De heer Wolters (CDA): Ons
verkiezingsprogramma is nog een
concept, maar daarin wordt de lijn
uit het verleden doorgetrokken. In
enige coalitie krijg je soms niet
helemaal je zin. Dat is op dit punt het
geval geweest. Dat is all in the game
en heel normaal. Er komt dan toch
een wet uit waar je voor stemt en
naar handelt.
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De heer Linschoten (VVD): Laat de
heer Wolters nu niet zeggen dat wij
het wel wisten met elkaar. Laten wij
wel wezen. U hebt een afspraak met
uw coalitiepartner gemaakt. Er was
in de Kamer een meerderheid om te
komen tot een verdergaande
aanpassing van de WAO, waarmee
ook in uw ogen een betere bijdrage
was geleverd aan het oplossen van
de problematiek. De kern van de zaak
is niet dat het denken van de
CDA-fractie moet ophouden nadat
men eenmaal heeft meegeholpen
een wetsontwerp in het Staatsblad te
krïjgen. Feit is dat de CDA-fractie,
hoewel er politiek gesproken
alternatieven waren, heeft gekozen
voor de oplossing van de Partij van
de Arbeid. Het is dus niet zo dat
"wij" het met elkaar geweten hebben
en "wij" met elkaar geen alternatief
voorhanden hadden. Het alternatief
was er. Er was een kamer–
meerderheid voor dat alternatief en u
bent ervoor weggelopen. Tegen die
achtergrond vind ik de omtrekkende
beweging die u nu maakt op z'n
minst bedenkeiijk,

De heer Wolters (CDA): Toen ik de
woorden "met elkaar" uitsprak, was
ik in discussie met collega Leijnse.
Wij hebben "met elkaar" die deal
gemaakt.

De heer Linschoten (VVD): Dan
stellen wij nu even met elkaar vast,
dat het niet zo was dat "wij politiek
met elkaar" in januari die stap
hebben gemaakt. U hebt willens en
wetens samen met uw coalitiegenoot
een oplossing in het Staatsblad
geholpen waarvan u op dat moment
al wist of althans vermoedde, dat zij
onvoldoende was.

De heer Wolters (CDA): En daarom
hebben wij dat ook tijdens dat debat
uitgesproken.

De heer Linschoten (VVD):
Desalniettemin hebt u de politieke
verantwoordelijkheid genomen om
die beslissing te nemen. Ik stelde dat
de verantwoordelijkheid die u toen
heeft genomen weinig te maken had
met het oplossen van de WAO–
problematiek, maar alleen met het
op het pluche houden van de huidige
coalitie.

Mevrouw Groenman (066): De heer
Wolters heeft dus gezegd dat zijn
fractie toen met heel veel politieke
moeite een beslissing heeft genomen

en dat zij daarnaar handelt. Ik
constateer dat dit handelen wel
ontzettend kort is. De heer Wolters
zegt het nu niet met zoveel woorden,
maar de heer Brinkman zegt dat je
de oude gevallen wel weer uit de
kast kunt halen en alsnog aanpakken.
Dat kun je op dit moment echt niet
doen.

De heer Wolters (CDA): Ik heb er
behoefte aan iets over het fenomeen
van oude en nieuwe gevallen te
zeggen. Wij moeten uitkijken dat wij
niet vele misverstanden in het leven
roepen, meer dan nodig. Vandaag
spreken wij over de aanbevelingen
van de commissie-Buurmeijer, ook
op het punt van de arbeidsonge–
schiktheid. Als de Kamer zou zeggen
dat die lijst van aanbevelingen het
was, zou de TBA daarmee op termijn
van tafel zijn en het voorstel–
Buurmeijer wet worden. Wij zouden
dan straks TBA-gevallen oude stijl,
TBA-gevallen nieuwe stijl en
Buurmeijer-gevallen kunnen hebben,
woonachtig in één straat. Dat zouden
mensen zijn in vergelijkbare
omstandigheden, vallend onder een
verschillend regime.

Ik denk dat het parlement het op
termijn niet kan volhouden om drie
verschillende regimes die voor
gelijke gevallen verschillend
uitpakken langdurig overeind te
houden. Wij hebben dat in het
verleden gezegd. Het kabinet heeft
het ook gezegd. Wij vinden dat nog
steeds.

Mevrouw Groenman (D66): En
daarom haalt u nu de oude gevallen
maar weer bij de nieuwe gevallen!

De heer Wolters (CDA): Vervolgens
hebben wij, toen het over Buurmeijer
en de WAO-aanpak ging, gezegd dat
zijn voorstel ons niet het goede leek.
Wij hebben een verkiezingspro–
gramma. Wij moeten als politieke
beweging onze lijnen naar de
toekomst trekken. Wij moeten verder
gaan met het opbouwsysteem,
waarbij SER-meerderheidsvarianten
etcetera zijn genoemd. Die lijn
zouden wij ons kunnen voorstellen.

Nu vertrekken wij vanuit de TBA
en niet vanuit nul. Vanuit de
nulsituatie zijn wij naar de TBA
getrokken. Via een overgangs–
regeling zou je wat dichter bij het
opbouwsysteem moeten komen.
Gaat de SER-meerderheidsvariant
ook over oude en nieuwe gevallen?
Nee, daarin wordt geen onderscheid

gemaakt tussen oude en nieuwe
gevailen. Tegen die achtergrond
moet mijn opmerking worden
verstaan.

Mevrouw Groenman (D66): U heeft
dus gewoon de TBA willen invoeren
als een overgangsregeling, om zo
gauw mogelijk over te gaan op een
scherpere TBA, een regeling die ook
voor de oude gevallen geldt. Dat is
dan zeer duidelijk. Als u dit volgende
week eruit probeert te halen, dan
zien wij het wel.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb de indruk dat de
discussie in het afgelopen kwartier
precies in de richting gaat waarvoor
in het rapport van de commissie–
Buurmeijer gewaarschuwd wordt. In
plaats van op de grote lijnen wordt
de discussie steeds gericht op de
huidige problematiek. Ik keer dus
maar even terug naar de grote lijn.

De CDA-fractie zegt nu dat wij niet
van een nulsituatie kunnen uitgaan,
zodat zij op basis van de TBA
redeneert en ervan uitgaat dat wij
daaraan vastzitten. Maar het gaat
natuurlijk om de vraag, wat het
perspectief van het sociale stelsel
over vijf tot tien jaar zou moeten zijn
en hoe daarbij de verantwoordelijk–
heid tussen werkgevers, werknemers
en overheid verdeeld is. Daarover
verschillen de opvattingen, maar ze
moeten natuurlijk wel duidelijk zijn.

Welnu, als mij gevraagd werd wat
het standpunt van de CDA-fractie is,
dan zou ik dat niet weten. Misschien
heb ik niet goed geluisterd, maar het
is in ieder geval niet goed bij mij
overgekomen. Daarom vraag ik of
het juist is dat de CDA-fractie
uiteindelijk toe wil naar een soort
ministelsel, met minimumnormen al
naar gelang de risico's, bestaande uit
een Werkloosheidswet, een
Ziektewet en een WAO. Wil het CDA
een publiekrechtelijke basis in de
wet, wil het de verantwoordelijkheid
voor alle drie de wetten bij het
collectief neerleggen? De Ziektewet
wordt geprivatiseerd, voor de WAO
geldt een basis, terwijl de opbouw
eveneens aan het bedrijfsleven wordt
overgelaten?

De heer Wolters (CDA): Nee, de
Ziektewet verder privatiseren,
hoofdzakelijk volgens de lijn–
Buurmeijer. En als wij het voor het
zeggen hadden, zouden wij voor de
WAO de variant van de meerderheid
van de SER van juni 1991 als goede
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doelstelling kiezen, een systeem met
een heel sterk opbouwkarakter. Wat
wij willen, is dus iets heel anders
dan zo'n ministelsel. Het is ook iets
heel anders dan wat de heer
Linschoten straks, naar ik aanneem,
zal zeggen. Heb ik u nu op weg
geholpen?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Oké, de Ziektewet wordt in uw
verhaal geprivatiseerd, daar heeft de
overheid dus verder geen bemoeie–
nis mee, al zit er wellicht nog wel
een wettelijke bescherming in.

De heer Wolters (CDA): Natuurlijk.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dus na een jaar arbeidsongeschikt–
heid komt de collectieve verantwoor–
delijkheid terug, en wel in de vorm
van een opbouwstelsel, uitgevoerd
door de bedrijfsverenigingen.

De heer Wolters (CDA): Langs de
lijnen die wij straks afgesproken
zullen hebben.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): En
op welke termijn moeten de
bedrijfsverenigingen in de richting
van regionalisering gaan?

De heer Wolters (CDA): Wat mij
betreft moeten ze vrij snel clusters
gaan vormen - dat behoeft niet lang
te duren - en de regionalisering

moet daarmee gelijke tred houden.
In een jaar of vijf moet de hele
organisatie toch wel op orde zijn.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat betekent volgens de lijn–
Buurmeijer dat de WW en de RBA
bijeengevoegd worden.

De heer Wolters (CDA): Een goede
samenwerking, die ergens in kan
uitmonden. Maar ik houd niet van
blauwdrukken, die werkwijze heb ik
verworpen. Ik zeg dus niet hoe het
precies zal gaan, maar een ontwikke–
iing in deze richting zie ik wel voor
me.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): En
de bedrijfsverenigingen blijven in
vergelijking met wat ze nu zijn
rompinstituten?

De heer Wolters (CDA): Het lijkt mij
heel verstandig om deze instituten te
gebruiken. Ze zijn deskundig, dus
moeten wij ze niet opheffen en
vervolgens nieuwe oprichten. Maar
je kunt bestuur en organisatie alvast
loskoppelen - de staatssecretaris
deed er een heel aardige suggestie
voor - en een stukje privatiseren. Het
zijn allemaal goede aanbevelingen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): En
wie gaat nu de zaak centraal
beheren, leiden en besturen?

De heer Wolters (CDA): De
collectieve verantwoordelijkheid
heeft de overheid, de minister, onder
onze controle.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Maar heeft in uw visie de bedrijfsver–
eniging of een zelfstandig bestuurs–
orgaan hier iets over te zeggen?

De heer Wolters (CDA): Dat hoeft
niet voor mij.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Wat hoeft er niet voor u?

De heer Wolters (CDA): Dat
zelfstandige bestuursorgaan.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
Federatie van bedrijfsverenigingen?

De heer Wolters (CDA): Nee, wij
hebben er net afspraken over
gemaakt hoe wij daar voor de korte
termijn mee omgaan. Daar timmeren
we niks dicht en dan gaan we met
elkaar in gesprek. Dat zou ik vandaag
willen afkaarten.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Goed, ik ben al iets opgeschoten.
Over het onafhankelijk toezicht
waren wij het ook eens?

De heer Wolters (CDA): Ja.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Naar het oordeel van de
WD-fractie heeft de enquêtecommis–
sie gedegen werk geleverd. Daar
heeft de VVD-fractie waardering
voor. Het is niet alleen een boeiend
en belangrijk rapport geworden,
maar ook een buitengewoon
lezenswaardig rapport. Dat is al
gebleken in de discussie tot nu toe.
Als mevrouw Groenman het
schaamrood op de kaken krijgt bij
het lezen van het rapport en
mevrouw Brouwer rooie oortjes, dan
moeten er heel interessante
passages in staan. Zo heeft ook de
VVD-fractie dat ervaren.

Deze enquête heeft nog een paar
andere dingen duidelijk gemaakt.
Een heel belangrijk element is dat de
enquête duidelijk heeft gemaakt dat
je enquêtes in kunt stellen als
instrument voor het parlement in het
kader van het boven water krijgen
van de waarheid en dat het instellen
van een enquête niet per definitie
betekent dat de jacht op bewindslie–
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den is geopend. Ook in de toekomst
hoeven wij dus niet altijd uit te gaan
van die politieke lading, als het
parlement de behoefte heeft om
gezamenlijk een onderzoek in te
stellen naar een bepaalde zaak.

Opvallend in het rapport van de
enquêtecommissie is het feit dat bij
deze heel moeilijke materie - niet
alleen moeilijk qua techniek, maar
ook qua politieke verhoudingen - de
enquêtecommissie erin geslaagd is,
zowel op het punt van de
uitvoeringsorganisatie als op het
punt van de uitkeringssystematiek
zelf te komen met een unanieme
aanbeveling aan het adres van de
Tweede Kamer. Dat is een prestatie
op zich, zeker als je let op de historie
van de discussie over de sociale
zekerheid in Nederland. De VVD–
fractie vindt het jammer dat er in die
unanimiteit hedenochtend toch een
barstje is gekomen. Ik kan mij
voorstellen dat het voor leden van
een parlementaire enquêtecommissie
moeilijk is om te komen tot
unanimiteit. Dat vraagt nogal wat
van individuele leden van fracties,
want dan moet je je nek uitsteken. Ik
vind het eerlijk gezegd wat jammer
dat de CDA-leden van de enquête–
commissie nu al te kennen hebben
gegeven dat wat hen betreft het
standpunt stand houdt tot het
moment waarop de enquêtecommis–
sie is gedechargeerd. Natuurlijk
hebben zij daar formeel gesproken
gelijk in, maar het is wel een signaal
dat de kracht van de unanimiteit die
bij het presenteren van het rapport
aanwezig was, niet doet toenemen.
Dat is jammer.

Ik zei al dat het rapport naar het
oordeel van de VVD-fractie een
belangrijk rapport is, omdat het
aangeeft dat wij eigenlijk op een
kruispunt van wegen staan in het
kader van de discussie over de
verzorgingsstaat. Blijft het rust op
het front van de sociale zekerheid,
blijft het doormodderen, zoals
opeenvolgende kabinetten eigenlijk
gedaan hebben, of worden er nu
fundamentele keuzen gemaakt?
Eigenlijk is de VVD-fractie van
mening dat die vraag ook een heel
expliciet politieke vraag is. Die vraag
moet niet zozeer in een discussie
met de enquêtecommissie worden
beantwoord. De enquêtecommissie
heeft aanbevelingen gedaan. De
vraag moet naar ons idee volgende
week in een politiek debat met de
regering aan de orde komen. Feit is
dat het rapport van de enquètecom–

missie die discussie heeft uitgelokt.
Sterker nog, het rapport van de
commissie heeft die discussie en
duidelijke uitspraken over het rapport
onontkoombaar gemaakt. Dat is op
zichzelf een belangrijk gegeven.

Dan een opmerking over de
uitgebreide taakopvatting van de
commissie. De commissie moest niet
alleen kijken naar de uitvoerings–
organisatie sec, maar zij moest daar
ook het uitkeringsregime en de
toekomst van de Ziektewet, de WW
en de WAO bij betrekken. De
VVD-fractie waardeert het dat de
enquêtecommissie dat gedaan heeft.
Uit het rapport blijkt hoe enorm sterk
de verbanden zijn tussen het
uitkeringsregime waar je voor kiest,
en de uitvoering die erbij hoort. Als
je naar de analyses kijkt, zie je dat
het eigenlijk vanzelfsprekend is dat in
één adem aanbevelingen worden
gedaan ten aanzien van beide
belangrijke elementen, namelijk het
stelsel waar je voor kiest, en de
uitvoeringsvorm die daar het beste
bij past.

Voorzitter! Wat zijn naar het
oordeel van de WD-fractie de
belangrijkste hoofdpunten in de
analyses en aanbevelingen van de
enquêtecommissie? Die hoofdpunten
zijn naar onze bescheiden mening
niet gelegen in die zaken die als
bhkvanger in de afgelopen weken
hebben gediend: de aanbevelingen
met betrekking tot de uitkeringen; de
commotie die ontstaat als er
standpunten worden ingenomen met
betrekking tot de WAO. Nee, de
hoofdpunten van het rapport hebben
wel degelijk te maken met de
uitvoeringsorganisatie als zodanig. Ik
zou twee hoofdpunten heel in het
bijzonder de revue willen laten
passeren.

Het eerste hoofdpunt heeft te
maken met de discussie over de
vraag hoe wij in de toekomst
omgaan met de uitvoerings–
organisatie van onze werknemers–
verzekeringen. Doen wij dat in de
toekomst, net zoals in het verleden,
langs de lijn van de bedrijfstakge–
wijze organisatievorm of kiezen we
bijvoorbeeld voor een regionale
uitvoeringsorganisatie? Voor deze
eerste hoofdlijn liggen heel
belangrijke conclusies in het rapport
van de commissie. Hoofdlijn twee
gaat om de vraag wie waarvoor
verantwoordelijk is. Wat is de rol in
de toekomst van sociale partners en
wat is de rol van de overheid? Ook
op dat punt is de WD-fractie van

mening dat er een heldere analyse
maar ook heldere aanbevelingen
liggen bij de enquêtecommissie.

Voorzitter! Over die beide
hoofdpunten wil ik een paar
opmerkingen maken. Allereerst over
de vraag of wij door moeten gaan
met het uitvoeren van werknemers–
verzekeringen in organisaties die
gestroomlijnd zijn langs de lijn der
bedrijfstakken. Dat is een situatie die
wij van oudsher in Nederland
hebben; die histonsch bepaald is. Als
je kijkt naar de historie van de
Nederlandse sociale verzekering is
dat ook een absoluut logische
situatie. Maar de VVD gelooft
inderdaad dat die verklaring in de
historie blijft steken als je kijkt naar
de problematiek waar wij in 1993
voor staan. Wij moeten vaststellen
dat er in onze samenleving met haar
sociale zekerheid en haar arbeids–
markt, nogal wat veranderingen zijn
opgetreden die niet hun weerslag
hebben gehad in de manier waarop
die verdeling over de bedrijfstakken
tot stand is gekomen. Er zijn
bovendien grote verschillen in
grootte van bedrijfstakken. We zien
een enorme versnippering in de
uitvoering terwijl nu juist voor het
uitvoeren van wetten in toenemende
mate de behoefte bestaat aan
uniformering, vooral daar waar het
om de wettelijke taken gaat.

Voorzitter! Een hoofdlijn is dat
bedrijfstakgewijze organisatie voor
de uitvoering van werknemers–
verzekeringen in relatie tot de sociale
zekerheid eigenlijk niet meer past in
de jaren negentig. Slechts de relatie
met de arbeidsvoorwaarden is nog
steeds steekhoudend. Het is dus in
de toekomst verstandiger - dat zal
een moeilijk proces zijn - om af te
stappen van die bedrijfstakgewijze
organisatie en over te stappen op
een ander organisatiemodel waarbij
de regionale uitvoeringsvorm als
uitgangspunt wordt gekozen.

Voorzitter! Deze argumentatie die
men terug kan vinden in het rapport
van de enquêtecommissie en die ook
in toenemende mate op andere
plaatsen in de discussie opduikt, is
de afgelopen jaren versterkt
vanwege het gegeven dat we ook
met betrekking tot de
arbeidsvoorzieningsorganisatie in
Nederland een heel duidelijke keuze
hebben gemaakt in de richting van
decentralisatie en regionale
uitvoeringsmodellen. Als één ding in
toenemende mate boven komt
drijven in verband met de problemen
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met de sociale zekerheid, problemen
met integratieprocessen en
reïntegratieprocessen, dan is het wel
dat degenen die verantwoordelijk zijn
voor de uitkeringen - of je het nu
over de bedrijfsverenigingen, de
uitvoerders van werknemers–
verzekeringen hebt of over de
gemeentelijke sociale diensten -
allemaal in een ander model zitten
en aan de hand van een andere maat
werken dan degenen die de
bemiddeling naar de arbeidsmarkt
moeten realiseren. In feite is de
keuze voor een regionaal georgani–
seerde arbeidsvoorzienings–
organisatie aan het begin van de
huidige kabinetsperiode in belang–
rijke mate de druppel geweest die
definitief de emmer heeft doen
overlopen voor de logica van de
keuze om ervoor te zorgen dat de
sociale-verzekeringsorganisatie en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie op
dezelfde wijze en langs dezelfde
regio's en op dezelfde maat worden
georganiseerd. Dan komt inderdaad
een veel doelmatiger en efficiëntere
uitvoeringsorganisatie dichterbij en
dan wordt het mogelijk om in de
toekomst te denken aan de daadwer–
kelijke invulling van de één–
loketgedachte zodat degenen die
diensten komen vragen - of dat nu
mensen zijn die een uitkering komen
halen of werkgevers die banen aan
te bieden hebben - te maken hebben
met één loket.

De fractie van de VVD kan op dit
hoofdpunt, het langzaam maar zeker
afstappen van de bedrijfstakgewijze
organisatie en het toegroeien naar
een regionale uitvoeringsvorm, de
analyses en aanbevelingen van de
enquêtecommissie ondersteunen.
Wij beschouwen dit als een
belangrijk hoofdpunt van de enquête
en hopen dan ook, dat dit zowel in
het debat van deze week als dan van
de volgende week als een belangrijke
conclusie boven de markt blijft
hangen.

Voorzitter! Het tweede hoofdpunt
is de vraag hoe wij aankijken tegen
de verdeling van verantwoordelijkhe–
den. Wie is waarvoor verantwoorde–
lijk? Wat is de rol van sociale
partners in het geheel? Moet die rol
wellicht herijkt worden? De discussie
over de rol van de sociale partners
heeft mij altijd een wat vreemde
smaak in de mond gegeven. Dat
komt ook een beetje door de manier
waarop de sociale partners zelf met
die discussie omgaan. Het lijkt wel of
sommigen er belang bij hebben om

de discussie over de roi van de
sociale partners te trekken in de sfeer
van voor of tegen de sociale
partners. De VVD-fractie is een groot
voorstander van sterke belangenbe–
hartigers in Nederland. De sociale
partners moeten een belangrijke
positie innemen bij belangen–
behartiging van werkgevers en
werknemers. Dat belang en die
positie en het in dat opzicht heel erg
voor sociale partners zijn, doet niets
af aan onze opvattingen met
betrekking tot de vraag wie
uiteindelijk verantwoordelijk is voor
het uitvoeren van een aantal
publieke taken. Het doet evenmin
iets af aan de vraag of het verstandig
is om eens te kijken of mensen
wellicht met verschillende petten op
tegen dezelfde zaak aankijken. Is het
wel verstandig om belangenbeharti–
gers ook op de stoelen te laten zitten
van uitvoeringsorganen? Die
discussie gaat over de rol van sociale
partners, dat wil zeggen over de
verhouding tussen de politiek
enerzijds en de vakbewegmg en de
werkgeversorganisaties aan de
andere kant.

Die discussie is niet eens zo
gemakkelijk, ook niet als je kijkt naar
de analyse van de enquêtecommis–
sie. De rol van de sociale partners en
hun verantwoordelijkheden zijn niet
eenduidig. Sociale partners vervullen
aan de ene kant een rol op het
centrale niveau, dat wil zeggen het
niveau waar overleg wordt gevoerd
met de regering en waarop wordt
geadviseerd, en zij vervullen een rol
op decentraal niveau, dat wil zeggen
het uitvoeringsniveau, bijvoorbeeld
in besturen van bedrijfsverenigingen
en alle organisaties daar omheen.

De aanbevelingen van de
commissie hebben met name
betrekking op de tweede rol van de
sociale partners, terwijl de analyse
van de commissie voor een niet
onbelangrijk deel met die eerste rol
te maken heeft. Ik wil over die eerste
rol, de positie op het centrale niveau,
enkele opmerkingen maken. Het
beeld uit de enquête en de analyse
van de enquêtecommissie is er een,
waarin de sociale partners op dat
centrale niveau veel invloed hebben.
Die invloed is niet eens zozeer
gebaseerd op een formele positie,
maar is er met name in materiële zin.
Zij hebben bovendien die invloed
aangewend om dingen die hun niet
uitkwamen, tegen te houden. Zij
hebben daardoor in sterke mate de
status quo bevorderd. Op dat niveau

was er eigenlijk sprake van een soort
geven en nemen: de minister had
wat nodig van de sociale partners -
bijvoorbeeld een bijdrage aan een
beleid van loonmatiging - en durfde
om die reden de sociale partners niet
voor de kop te stoten. Om die reden
werd maar snel geluisterd naar wat
de sociale partners te vertellen
hadden. Dat leidde tot de conclusie,
dat wij op een aantal belangrijke
dossiers geen stap verder kwamen.
Daar waar de eigen positie van de
belangenbehartigers op dat centrale
niveau aan de orde was, was de
advisering heel sterk gericht op het
beschermen, het behouden van de
eigen positie van de sociale partners.
Ik wijs in dit verband op de
advisering met betrekking tot de
Arbeidsvoorzieningswet en op de
manier waarop in die kring werd
gedacht over de uitvoering van de
sociale verzekering.

Voorzitter! Als je dat beeld rond de
sociale partners oproept, heb ik wel
eens de indruk dat te veel en te snel
door mensen wordt gezegd dat je de
sociale partners daarvan de schuld
geeft. Maar dat doet de VVD-fractie
dus uitdrukkelijk niet. Het is de
verantwoordelijke minister die er
schuld aan heeft als hij zijn oren laat
hangen naar de sociale partners,
omdat hij nog andere zaken met ze
wil doen. Men zal ons geen verwijten
horen uitspreken in de richting van
mensen, die bezig zijn belangen te
behartigen, ook niet als het om heel
concrete, eigen belangen gaat. De
fractie van de VVD is van mening,
dat de politiek dan haar eigen
verantwoordelijkheid moet nemen.
Dat wordt ook bedoeld als er in de
discussies gesproken wordt over het
primaat van de politiek. Wij stellen
vast - wellicht had de commissie in
dezen wat verder kunnen gaan - dat
de politiek verweten kan worden, dat
het laten hangen van de oren te veel
aan de orde van de dag is geweest
bij opeenvolgende kabinetten.

Voorzitter! Op het decentrale
uitvoerende niveau hebben de
sociale partners ook een rol. Zij zitten
in de besturen van bedrijfsverenigin–
gen. Daarover worden in het rapport
van de enquêtecommissie heel
nadrukkelijk aanbevelingen gedaan.
Het verbaast ons, dat de analyse van
de enquètecommissie aangeeft, dat
op dat decentrale niveau formeel
gesproken wel sprake is van een
krachtige positie van sociale
partners, maar dat nu juist rnaterieel
gesproken er niet of nauwelijks
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invloed is geweest, omdat de
besturen niet gefunctioneerd hebben
zoals zij hadden kunnen functione–
ren. Besturen hebben een belangrijk
deel van de verantwoordelijkheid
overgelaten aan de administraties,
aan degenen die daadwerkelijk bezig
waren met het uitvoeren van dit
soort taken op de werkvloer. Waar de
kleine commissies gefunctioneerd
hebben - gemandateerd door het
bestuur - moeten wij vaststellen, dat
de rol en invloed van de kleine
commissies beperkt geweest zijn.
Wellicht dat het verschil in waarde–
ren, het verschil in wegen van positie
en rol van de sociale partners op
centraal en decentraal niveau, de
commissie aanleiding heeft gegeven
om met betrekking tot de rol van de
sociale partners met een heel
genuanceerd voorstel naar de
Tweede Kamer te komen. Ik heb mij
eerlijk gezegd verbaasd over
degenen die in een eerste reactie op
het rapport van de enquêtecommis–
sie zeiden, dat de sociale partners
maar in de prullenbak werden
gegooid, dat de rol van de sociale
partners uitgespeeld was. De
aanbevelingen van de enquêtecom–
missie kwamen erop neer, zo werd
gezegd, dat men zei: sociale
partners, jullie hebben het verkeerd
gedaan, jullie taken worden jullie
ontnomen en het is afgelopen met
het feest! Als je het rapport
nauwkeurig leest, is het beeld veel
genuanceerder. Met betrekking tot de
Ziektewet zegt de enquêtecommissie
eigenlijk, dat daar misschien de rol
van de overheid is uitgespeeld. Je
zou die moeten minimaliseren en de
verantwoordelijkheid bij de sociale
partners moeten neerleggen. Dat is
een hele andere richting dan het
weghalen van verantwoordelijkheden
bij sociale partners. Met betrekking
tot de uitvoering van de
Werkloosheidswet is er geen sprake
van het in de prullenmand gooien
van de rol van sociale partners. Nee,
als ik het heel zwart/wit formuleer, is
het advies eigenlijk: sociale partners,
ga dat nu samen met de overheden
doen op regionaal niveau. Maar er
blijft sprake van een bestuurlijke rol.
Alleen inzake de uitvoering van de
arbeidsongeschiktheidsregeling zegt
de enquêtecommissie dat het
misschien verstandig is om, gegeven
de analyse en de bevindingen, in dat
kader de zaak over te laten aan
professionals die geen twee petten
op hebben en maar één verantwoor–
delijkheid hebben, namelijk ervoor

zorgen dat er goed wacht gehouden
wordt bij de poort. Zij moeten ook
mensen die eenmaal binnen zijn, zo
snel mogelijk in een positie te
brengen dat zij weer zelf aan de slag
kunnen.

Voorzitter! Dat is een heel
genuanceerde benadering van de
sociale partners. Wellicht dat de
fractie van de VVD nog een stapje
verder had willen gaan, ook met
betrekking tot aanbevelingen voor de
rol van de sociale partners op het
centrale niveau. Grosso modo
kunnen wij ons echter best vinden in
een dergelijke genuanceerde
benadering van de sociale partners.

Wat betekenen de analyses en de
aanbevelingen op die beide
hoofdpunten: afstappen van een
bedrijfstakgewijze organisatie in de
richting van een regionale uitvoering
en een wat andere rol van sociale
partners? De eerste conclusie die je
in dat kader kunt trekken, is, dat op
termijn de rol van de bedrijfsvereni–
ging niet meer zodanig is dat
publiekrechtelijke taken worden
uitgevoerd. Dat is de opvatting van
de fractie van de VVD. Wij geloven
ook dat daarvoor goede argumenten
zijn. De commissie zegt terecht niet,
dat de bedrijfsverenigingen worden
opgeheven, maar de publiekrechte–
lijke taken van de bedrijfsverenigin–
gen worden ergens anders neerge–
legd. Eerlijk gezegd vinden wij dat
een goede conclusie. Het is eigenlijk
een logisch gevolg van het afstappen
van de bedrijfstakgewijze organisatie.
Ik heb in dat kader de argumenten
genoemd: de verdeling die er al was
sinds 1952, een verdeling die voor
een deel zelfs willekeurig was omdat
bedrijfsverenigingen zich niet tot één
sector beperken; de grote verschillen
en het niet tot uitdrukking komen
van het bedrijfstakeigene in het
kader van de uitvoering van
werknemersverzekeringen. Overigens
is in de openbare verhoren ook
gebleken dat langzaam maar zeker in
de kring van bedrïjfsverenigingen
zelf ook genuanceerd wordt
aangekeken tegen de vraag, in
hoeverre het in het belang van de
bedrijfstak is dat men een eigen
bedrijfsvereniging heeft. Opmerkin–
gen vanuit de Federatie van
bedrijfsverenigingen, dat men in
toenemende mate streeft naar
uniformering, spreken boekdelen.
Aan de hand van die hoofdlijn zou je
tot de conclusie moeten komen dat
de rol van de bedrijfsverenigingen
als uitvoerder van publieke taken.

van publiekrechtelijk geregelde
werknemersverzekeringen, tot een
einde moet komen.

Dat is ook de conclusie als je kijkt
naar de manier waarop de bedrijfs–
verenigingen deze taak de afgelopen
jaren hebben uitgeoefend. Je schrikt
enorm van de resultaten van het
onderzoek van de enquêtecommis–
sie. Er waren slechte resultaten op
het punt van de controle, bijvoor–
beeld naar de sollicitatieplicht. Het
sanctiebeleid was niet of nauwelijks
ingevuld en leidde niet significant tot
resultaten aan de instroom– of
uitstroomkant. Er was een slechte
relatie met de arbeidsvoorziening. Er
bleven ingrepen uit, als artsen bezig
waren het arbeidsongeschiktheids–
begrip op te rekken. Er werd slechts
beperkt gebruik gemaakt van
mogelijkheden die de wet wel bood
om iets te doen aan reïntegratie. Er
werd geen werkelijk fraudebeleid van
de grond getild. In feite werd niet
gecontroleerd op samenleefvormen.
Ook in de manier waarop de
bedrijfsverenigingen hun taken in de
onderzochte periode hebben
uitgevoerd ligt betrekkelijk weinig
reden om aan te nemen dat het
verstandig is om door te gaan met
een dergelijk model.

Er waren meer problemen. Ik
noem de relatie tussen de bedrijfs–
verenigingen en degenen aan wie zij
hun administratie hadden opgedra–
gen. Ik noem de relatie tussen de
bedrijfsverenigingen en de GMD. Ik
noem de relatie tussen de bedrijfs–
verenigingen en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Daaruit doemt het beeld op dat het
onverstandig is om op deze weg
voort te gaan.

Allereerst de relatie met de
administraties. Die was natuurlijk
onduidelijk. Er was geen sprake van
een relatie opdrachtgever–
opdrachtnemer. Dat is in de verhoren
van de commissie heel nadrukkelijk
aan het licht gebracht. Er waren voor
de besturen van bedrijfsverenigingen
heel weinig mogelijkheden om
datgene wat zij wensten in het GAK
aan te sturen. Vanuit de grote,
machtige administratie werden heel
gemakkelijk argumenten aangevoerd
om maar geen rekening te houden
met de wensen van de besturen van
de bedrijfsverenigingen. Simpele
argumenten als een gebrek aan
mankracht waren vaak doorslagge–
vend, zonder dat de besturen van de
bedrijfsverenigingen de gelegenheid
hadden om zodanig in de keuken te
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kijken dat zij daar weerwerk tegen
konden bieden.

De president-directeur van het
GAK, de heer De Jong, merkte op
dat er spanning zat tussen de
wensen van de bedrijfsverenigingen
en de efficiënte uitvoering van de
wetten. Zo'n opmerking spreekt
boekdelen. Mijn fractie heeft er
overigens met belangstelling kennis
van genomen dat ook in de besturen
van de bedrijfsverenigingen in
toenemende mate behoefte bestond
aan een herziening van de verhou–
ding met de administraties.

Ik kom op de relatie met de GMD.
In de verhoren, in de analyse van de
commissie is deze in zijn algemeen–
heid omschreven als buitengewoon
moeilijk en moeizaam. Zij werd
getypeerd als een relatie waarin een
competentiestrijd de onderlinge
verhouding bepaalde. In de openbare
verhoren sprak collega Biesheuvel
zelfs van een relatie die gekenmerkt
werd door kinnesinne. De relatie was
er in ieder geval een van tegenwer–
king. En dan te bedenken dat het
nota bene de sociale partners waren
die verantwoordelijk waren voor
zowel het besturen van de bedrijfs–
verenigingen als het besturen van de
GMD. Het is voor de VVD-fractie
onbegrijpelijk dat binnen die context
de partijen niet in staat zijn gebleken,
dit soort problemen, die heel
bepalend zijn geweest ook voor de
fouten in het volumebeleid, op te
lossen. Als ergens sprake zou
moeten zijn geweest van synergie,
dan zou het hier moeten zijn.

Eigenlijk kun je hetzelfde zeggen
over de relatie tussen de bedrijfsver–
enigingen en de arbeidsvoorzienings–
organisatie. Ook daar was sprake van
stroefheid. Ook daar werd in het
algemeen tegenwerking geconsta–
teerd.

Voorzitter! Als wij het historisch
perspectief, de jaren negentig, de
keuze voor iets anders dan een
bedrijfstakgewijze organisatie, en de
geschetste problemen in ogen–
schouw nemen, moet de conclusie
worden getrokken dat wij op termijn
af moeten van een organisatiemodel
waarin bedrijfsverenigingen een rol
spelen bij het uitvoeren van
werknemersverzekeringen en dus bij
het uitvoeren van publieke taken.

Dan een enkele opmerking over de
problematiek van het toezicht en de
controle, ook een belangrijk
onderdeel van het enquêterapport en
eigenlijk een van de oorzaken van de
parlementaire enquête. Het was

namelijk het rapport over het toezicht
en de controle van de Algemene
Rekenkamer dat voor de Kamer, ook
voor de fractie van de VVD,
aanleiding was voor de parlemen–
taire enquête. De achterliggende
gedachte daarbij was: als degenen
die behoren te controleren dat niet
op een ordentelijke manier doen, dan
zal de Kamer het zelf moeten doen.
Dat was voor ons een belangrijke
reden om te pleiten voor de
instelling van den enquêtecommis–
sie.

Aan de hand van het enquêterap–
port zie je vervolgens, dat de
bevindingen van de Algemene
Rekenkamer zonder enige reserve
door de enquêtecommissie worden
overgenomen. Het door de SVR
vastgestelde toezichtbeleid, zegt de
enquêtecommissie, bood het
secretariaat onvoldoende houvast bij
de uitvoering van dat toezicht.
Bovendien voldeed het toezicht van
de SVR op de uitvoeringsorganen
helemaal niet aan de bedoelingen
van de wetgever. Er werd nauwelijks
of geen controle verricht op de door
de centrale fondsen uit te schrijven
declaraties en premie-afdrachten.
Hetzelfde geldt voor de jaarversla–
gen, waarbij de balans en de
rekening aan de orde zijn. Hetzelfde
geldt voor de doelmatigheid van de
organisatie.

De SVR bewaakte de uitvoering
van maatregelen onvoldoende en
ging slechts in beperkte mate na of
de getroffen maatregelen ook
daadwerkelijk effect hadden. Als je
kijkt naar de manier waarop ook
tijdens de openbare verhoren werd
gesproken over het toezicht en de
controle, dan krijg je inderdaad - ik
zeg dat mevrouw Groenman na - het
schaamrood op de kaken. Tijdens die
verhoren is nadrukkelijk aangegeven
hoe weinig de controle voorstelde en
dat die zich eigenlijk alleen maar
beperkte tot de rechtmatigheid van
de uitkeringen. Betrokkenen gaven
zelfs aan, dat die rechtmatigheid
erop neerkwam, dat werd onderzocht
of een uitkering een dubbeltje te
hoog of een dubbeltje te laag was.
Betrokkenen zeiden tijdens de
openbare verhoren: In die orde van
grootte vonden de controles plaats.
Ik denk dan dat wij op een verkeerde
manier bezig zijn geweest.

Zoals ik al zei, was het materiaal
dat door de enquêtecommissie is
aangetroffen, niet nieuw. Wij kenden
de inhoud van het rapport van de
Algemene Rekenkamer. Het werk van

de enquètecommissie bevestigt dat
beeld. Wat interessant is in het
onderzoek van de enquêtecommis–
sie, is dat de commissie een stapje
verder gaat. De commissie zegt niet
alleen: Wat is er aan de hand met
het toezicht en de controle? Wat zit
er fout? De commissie heeft ook
proberen na te gaan, met name
tijdens de openbare verhoren, wat
daar de oorzaak van is geweest en
wat er de reden van is geweest dat
het zover heeft kunnen komen met
het toezicht en de controle. De
conclusie van de fractie van de VVD
is dat dit heel veel te maken heeft
met het ons-kent-ons-sfeertje bij de
toezichthouders, de sociale partners
en de uitvoerders.

Als je kijkt naar wat daarover door
de heren Van Brussel en prof.
Nieuwenburg en ook door mevrouw
Domela Nieuwenhuis is opgemerkt
tijdens de openbare verhoren, naar
aanleiding van vragen van de
enquêtecommissie, dan wordt
volstrekt helder wat er aan de hand
was. Ik neem de Kamer mee naar
een concrete passage uit het
openbaar verhoor van de heer Van
Brussel. Over dat toezicht zei hij heel
nadrukkelijk tegen de enquêtecom–
missie, dat hij niet steeds nieuwe
vormen van toezicht nodig had om
te weten waar de schoen wrong,
want er was iets grandioos mis met
de sociale verzekeringen in Neder–
land en met de WAO in het
bijzonder. "Maar", zei hij verder, "dat
wisten wij allemaal. Wij liepen
eigenlijk met zijn allen om de hete
brij heen. Ik zeg beleefdheidshalve
"wij", want werkgevers waren wat
dat betreft niet het enige brave
jongetje van de klas." Wat was die
hete brij? Het gegeven dat de WAO
zoveel aantrekkelijker was dan de
WW. Wat in deze passage veel
interessanter is, is dat voortdurend
wordt gesproken over "wij". Als je
die tekst nader analyseert, dan wordt
helder wat met "wij" wordt bedoeld.
Met "wij" worden bedoeld de sociale
partners en de werkgevers. Met
"wij" wordt niet de SVR bedoeld,
"wij" degenen die verantwoordelijk
zijn voor het houden van toezicht,
want als "wij" ons daarvoor
verantwoordelijk hadden geweten,
dan was er natuurlijk opgetreden op
het moment dat "wij" wisten waar
de schoen wrong. Dan was er
natuurlijk ingegrepen als "wij" tot de
conclusie waren gekomen dat het
grandioos fout was gegaan met de
sociale verzekeringen in Nederland
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en de WAO in het bijzonder. Neen,
dat gebeurde niet, omdat "wij" onze
eigen rol aan het spelen waren, niet
als controleur, niet als toezichthouder
maar als sociale partner. Als je
daarbij optelt - ook dat blijkt uit de
openbare verhoren - dat de
uitvoeringsorganen eigenlijk voor de
beperkte controle die er dan wel
was, de deur dicht hielden, dan geeft
dat precies aan op welke wijze het
heeft kunnen komen tot de conclu–
sies van het rapport van de
Algemene Rekenkamer en de
conclusies van het rapport van deze
enquêtecommissie.

Met name op het punt van het
sociaal-medisch toezicht is illustratief
dat betrokkenen in openbare
verhoren zonder blikken of blozen
aangeven dat de bedrijfsverenigin–
gen en de GMD's gewoon de deur
dicht hielden en tegen de verant–
woordelijke inspecties zeiden: jullie
hebben hier absoluut niets te zoeken
en jul i ie komen maar terug als jullie
de eindresultaten willen controleren.
Als je dat allemaal leest - velen
wisten dat overigens al voordat er
sprake was van het rapport van de
enquêtecommissie - dan is het
eigenlijk onbegrijpelijk dat het tot
voor kort zelfs in deze Kamer geen
gemeengoed was dat in ieder geval
toezicht en controle in onafhankelijke
handen moet zijn. Het wordt eigenlijk
alleen maar erger als je vervolgens
constateert dat het rapport van de
enquêtecommissie ook nog eens
ingaat op de controlerende taken van
de centrale fondsen. Drie belangrijke
conclusies die erop neerkomen, dat
ook daar toezicht en controle bar en
boos geregeld zijn.

Naar het oordeel van de VVD–
fractie is er maar een conclusie
mogelijk - in dat opzicht volgen wij
de enquètecommissie - namelijk dat
toezicht en controle absoluut
onafhankelijk moeten zijn. Dat moet
niet in handen zijn van belangenbe–
hartigers, van mensen van wie maar
het vermoeden zou kunnen bestaan
dat ze partijdig zijn of dat ze een
belangenrol hebben te spelen. Neen,
toezicht en controle dient ook naar
het oordeel van de fractie van de
VVD in handen te zijn van volstrekt
onafhankelijke professionals die in
kunnen grijpen als ze merken dat de
schoen ergens wringt en die op
kunnen treden als ze zien dat er iets
grandioos fout dreigt te gaan met de
uitvoering van de sociale verzekering
in Nederland.

Ook de wetgever krijgt van een de
enquêtecommissie een behoorlijke
veeg uit de pan. Naar het oordeel
van de VVD-fractie niet ten onrechte,
alhoewel wij bij het lezen van het
materiaal rondom de positie van de
wetgever vinden dat de conclusies
van de commissie nog zouden
kunnen worden aangescherpt. Wat is
het beeld dat in eerste instantie
wordt opgeroepen? Het beeld dat
wordt opgeroepen en dat ook
bevestigd wordt in alle openbare
verhoren - de onderzochte periode is
met name bepaald door regelgeving
in het kader van de stelselwijziging -
is dat de rol van de wetgever ertoe
heeft geleid dat het totaalbeeld
ingewikkelder is geworden. In ieder
geval is dat de indruk die bij
iedereen bestaat. Die indruk wordt
bepaald door het gegeven dat er in
de politiek ontzettend veel koudwa–
tervrees was om politiek en
maatschappelijk gevoelige zaken aan
de orde te stellen, dat de uitvoer–
baarheid van regelgeving aandacht
kreeg, dat er te weinig rekening werd
gehouden met gedragseffecten, dat
de uitvoeringskosten van nieuwe
regelgeving hoegenaamd geen rol
speelden en dat er onvoldoende
rekening werd gehouden met het
element van het reïntegreren of
integreren van de betrokkenen.

Toch was de algemene indruk in
de relatie regelgevers en uitvoerders,
dat indien het veld erin slaagde om
bijvoorbeeld het departement te
overtuigen met betrekking tot de
onuitvoerbaarheid, dit in de praktijk
ook heeft geleid tot aanpassingen.
Ook uit het uitvoeringstechnisch
commentaar van de SVR, zo schrijft
de enquêtecommissie, moeten wij
vaststellen dat het advies over het
algemeen werd gehonoreerd. Dat
nuanceert dat eerste beeld een
beetje.

Wat de VVD-fractie heeft gefrap–
peerd, is dat de beoordeling van met
name ambtenaren of de bezwaren
van uitvoeringstechnische aard
vanuit het veld, de uitvoerders, de
adviesorganen, reëel waren,
bemoeilijkt werd door het gegeven
dat men niet precies wist welk
spelletje de betrokkenen speelden.
Had men echt uitvoeringstechnische
bezwaren of had men beleidsmatige
bezwaren tegen de voorstellen van
het kabinet? Mijn fractie had graag
gezien dat de analyse op dat punt
wat breder was geweest. Ik vraag de
enquêtecommissie of zij in haar
onderzoek met betrekking tot dat

fenomeen meer heeft aangetroffen
dan er in het basisrapport terecht is
gekomen.

Voorzitter! Ik wil nu iets zeggen
over het wetgevingsproces. De
commissie geeft terecht aan dat de
regerïng al in een vroegtijdig
stadium tijdens de schriftelijke
voorbereiding geconfronteerd werd
met buitengewoon serieuze
problemen, met name bij de
Werkloosheidswet. Tijdens de
schriftelijke behandeling moest al
een traject van wijzigingen worden
ingezet. Overigens leidde dit traject
van wijzigingen tot aanpassingen
van de wetsvoorstellen zelf, waarbij
de Kamer een onafhankelijke en
actieve rol heeft gespeeld.

Ik stel met tevredenheid en met
iets minder rode oortjes dan
mevrouw Brouwer vast dat in ieder
geval dat proces niet heeft geleid tot
een complexere regelgeving. Ook dat
is een conclusie van de enquètecom–
missie. Ik stel ook vast dat de
commissie vaststelt dat de
uitvoeringsorganen als adviseurs ook
in dat traject van de behandeling van
de wetgeving in de Kamer hierbij
een belangrijke rol hebben kunnen
spelen en daarvan ook gebruik
hebben gemaakt. Desalniettemin zegt
de commissie dat dat er niet toe
heeft geleid dat achteraf gezien er
uitvoeringsproblemen zijn ontstaan
die niet zijn voorkomen, met name
met betrekking tot de Werkloosheids–
wet.

Wat interessant is, is hoe dat heeft
kunnen gebeuren. Heeft dat te
maken met het gegeven dat er te
wemig aandacht is geweest bij de
wetgever voor die uitvoerings–
technische problematiek? Dat heeft
zeker een rol gespeeld. Wij moeten
als Kamer ook niet voor de conclu–
sies van de commissie op dat punt
weglopen. Daarbij heeft het een rol
gespeeld dat in de regelgeving zelf,
of je nu praat over de rol van de
regering of van de Kamer, de
relatieve betekenis van uitvoerings–
techniek, uitvoeringsmogelijkheid en
–onmogelijkheid een beperkte is
geweest, zeker als je dat afzet tegen
andere politieke doeleinden die
werden nagestreefd, bijvoorbeeld
individuele rechtvaardigheid.

Toch gelooft de VVD-fractie dat er
meer aan de hand was, omdat een
belangrijk deel van de problemen die
ontstaan zijn, niet alleen door het
departement niet zijn voorzien, niet
alleen door de Tweede en Eerste
Kamer niet zijn voorzien, maar ook
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door de directe adviseurs op dat
moment niet zijn voorzien. Ik vraag
de commissie of in haar onderzoek
geen materiaal is te vinden dat zou
kunnen leiden tot de conclusie dat je
als wetgever niet de pretentie moet
hebben, anno 1993 al dergelijke
problemen voor te kunnen zijn.
Moeten wij ons ambitieniveau van
regelgeving niet terugbrengen naar
een ander niveau? Moeten wij niet
vaststellen met elkaar dat de
samenleving in Nederland zo
ingewikkeld is geworden dat je als
wetgever niet eens meer de pretentie
moet hebben dat je alle problemen
die zich kunnen voordoen in
regelgeving kunt vangen?

Dat element heeft de WD-fractie
beziggehouden. Dat is overigens ook
een van de redenen waarom de
VVD-fractie van mening is dat de
overheid/regelgever zich meer
bescheiden moet opstellen, zich
meer moet beperken tot basisregels
en aan de samenleving, bijvoorbeeid
aan sociale partners of individuele
mensen moet overlaten welke
maatoplossing zij zelf zouden willen
nastreven. Wij hebben een ingewik–
kelde samenleving, waarin het niet
meer zo is dat alleen de kostwinner
werkt en dan nog 40 uur per week en
het hele jaar bij dezelfde werkgever.
De ingewikkeldheid van de samenle–
ving heeft voor een deel te maken
met de problemen die in dit
onderdeel van het enquêterapport
terecht zo pregnant aan de orde zijn
gesteld.

De heer Buurmeijer: Als ik mij goed
herinner, hebben wij iemand in het
openbaar gehoord die de vraag die
de heer Linschoten aan de commis–
sie heeft voorgelegd als een
stelligheid heeft uitgesproken.
Misschien heeft hij dat ook aange–
troffen toen hij de verhoren las?

De heer Linschoten (VVD): Het is
niet voor niets dat ik daarop tijdens
deze discussie terugkom. Wat de
VVD-fractie frappeerde, was dat
ondanks het feit dat dit punt de
aandacht heeft gehad en aan de orde
is geweest, zij dit punt niet meer
heeft aangetroffen in de nadere
conclusies en aanbevelingen van de
commissie. De vraag die ik geformu–
leerd heb, is: waardoor komt dat? Is
de commissie het daarover onderling
niet eens geworden? Vindt zij
misschien dat de analyse niet deugt?
Naar aanleiding van die discussie
stel ik de commissie nu in de

gelegenheid de Kamer onomwonden
aan te geven wat er dienaangaande
in de commissie gebeurd is.

De heer Buurmeijer: Mijn opmer–
king was erop gericht dat de
commissie die opmerkingen destijds
aantrof als een stelligheid door een
getuige uitgesproken en dat ik nu de
heer Linschoten aantref, woordvoer–
der van de WD-fractie, die vragen
op dit punt stelt. Is die constatering
van de commissie juist?

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Ik zou er geen enkele
moeite mee hebben om hetgeen ik
zojuist aan de orde heb gesteld als
stelling te verdedigen. Sterker nog:
het is mijn opvatting. Interessant is,
en daarom heb ik de vraag hier aan
de orde gesteld in een discussie met
de enquêtecommissie, wat naar
aanleiding van haar onderzoek en
alles wat de commissie heeft
aangetroffen, haar opvatting met
betrekking tot deze zaak is. Ik hoop
dat de voorzitter van de commissie
daar morgen uitvoerig op zal ingaan.

Voorzitter! Namens de VVD-fractie
wil ik een paar opmerkingen maken
over de voorstellen met betrekking
tot de concrete uitkeringen. Ik doel
op de aanbevelingen op het punt van
de Ziektewet, de
arbeidsongeschiktheidsregeling en
de Werkloosheidswet.

Over de Ziektewet wil ik kort zijn.
De VVD-fractie kan zich vinden in de
opvatting van de commissie, dat je
vandaag de dag in de collectieve
sector geen Ziektewet meer nodig
hebt om de positie van mensen die
ziek zijn, op een goede manier
geregeld te hebben. Wij geloven dat
de Nederlandse samenleving anno
1993 zover gevorderd is dat die
Ziektewet zichzelf overleefd heeft. De
praktijk van de Ziektewet in de
afgelopen decennia heeft aange–
toond dat die eigenlijk niet echt meer
een belangrijke rol speelt. Als de
wetgever op het punt van de
Ziektewet een aantal stapjes terug
doet, bijvoorbeeld op het punt van
het invoeren van wachtdagen of op
het punt van het verlagen van het
totale uitkeringsbedrag, dan zie je
dat sociale partners bijna per
omgaande daarop reageren door
alles wat wordt afgebroken in het
kader van de Ziektewet, weer te
compenseren in hun CAO-afspraken.
Als er één ding duidelijk is gewor–
den, is het dat sociale partners
volstrekt in staat zijn om het

probleem dat wij hebben willen
oplossen in het kader van de
Ziektewet, zelf op te lossen.

Voorzitter! Het is een wat andere
variant dan de variant die de VVD
heeft gekozen in haar concept–
verkiezingsprogramma, maar het
model zoals dat is neergelegd door
de enquêtecommissie, is een model
waar ook de fractie van de VVD in de
Tweede Kamer zich in zou kunnen
vinden. Overigens - en dat heeft niet
met de hoofdlijnen of met het
principe maar met de verdere
uitwerking te maken - wij zetten de
nodige vraagtekens bij de vraag of
de doorbetalingsverplichting zou
moeten doorlopen tot en met 78
weken of dat je daarvoor een ander
moment zou moeten kiezen. Die
vraagtekens zijn ook al verwoord
door collega Wolters. Dat staat los
van de hoofdlijnen. Die discussie
zouden wij graag willen voortzetten
op het moment dat wij hier aan de
hand van concrete voorstellen van
de regering over het afschaffen van
de Ziektewet praten.

Ik kom te spreken over de
voorstellen van de commissie met
betrekking tot de
arbeidsongeschiktheidsregeling. Ik
schroom bijna om daarover te praten
gegeven de discussie die daarover
voortdurend in Nederland wordt
gevoerd. Een politieke opmerking
moet mij toch van het hart. Het is op
zichzelf frappant: nog geen halfjaar
nadat wij na een indringende
discussie hier in de Kamer een
nieuwe WAO in het Staatsblad
hebben staan, die per 1 augustus
van kracht is geworden en eigenlijk
dus nog maar twee maanden
functioneert, ligt er een unaniem
voorstel van een kamercommissie
om voor een volstrekt andere
oplossing te kiezen. Je verbazing
wordt alleen nog maar groter als je
aan de vooravond van de behande–
ling van dat voorstel van die
commissie hier in de Kamer, de
voorzitter van de grootste regerings–
fractie hoort roepen dat het helemaal
weer anders moet met die WAO.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet
precies weet wat de opvatting van de
CDA-fractie is. De uitspraak van de
voorzitter werd ergens in het land
gedaan, ik meen in Groningen, en er
wil nog wel eens wat verschil
bestaan tussen wat de heer
Brinkman in het land roept en wat de
CDA-fractie uiteindelijk hier in deze
Kamer doet. Ik stel het volgende
vast. Het standpunt dat de heer
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Brinkman uitgedragen heeft, is niet
alleen een ander standpunt dan
datgene wat hij in laatste instantie is
overeengekomen met de coalitiepart–
ner, maar het is ook weer een ander
standpunt dan hetgeen de heer
Brinkman had afgesproken met de
VVD-fractie voordat hij werd
teruggefloten door de heer Lubbers.
De positie van het CDA komt er
eigenlijk op neer dat nu alle
afspraken weer in de prullenmand
zijn gegooid. Het CDA is weer
volledig teruggevallen op de eigen
oositie.

Voorzitter! Dat maakt één ding
duidelijk: wij zijn hier in Nederland
nog lang niet af van de discussie
rondom de WAO. Dat maakt de
opstelling van de CDA-fractie evident
en dat maakt ook de opstelling van
een unanieme kamercommissie
evident.

Laat ik beginnen met dat deel van
de voorstellen van de enquêtecom–
missie waarmee wij het wel eens
zijn. Dat betreft het kiezen voor een
onafhankelijk orgaan dat de
arbeidsongeschiktheidsregeling moet
gaan uitvoeren. Wij geloven
inderdaad dat het verstandig is om
deze regeling voor arbeidsonge–
schiktheid over te laten aan
professionals. Wat ons betreft
gebeurt dat ook in een regionaal
georganiseerde organisatie, die
dezelfde maat heeft als de maat van
de RBA's. Dan komen wij echter al
gauw in de problemen terecht. De
door de commissie voorgestelde
oplossing heeft wat betreft de
uitkeringen immers gevolgen die
buitengewoon ver gaan. Toen de
commissie haar plannen presen–
teerde, met daarin het criterium dat
men ten minste voor twee derde
arbeidsongeschikt moet zijn om in
aanmerking te komen voor een
uitkering, dacht ik dat zij een poging
had ondernomen om de "echte"
WAO'ers te onderscheiden van
degenen die eigenlijk nog zouden
moeten werken. Over die echte
WAO'ers hebben wij het vroeger in
deze Kamer wel eens gehad. De
achterliggende gedachte bij de
plannen van de commissie was
volgens mij de volgende. Als er te
veel mensen zijn die allemaal voor
een goede uitkering in aanmerking
komen, dan moet die goede uitkering
maar voor de echte WAO'ers
gereserveerd worden en dan moeten
die echte WAO'ers dan ook maar een
hogere uitkering krijgen.

Na het verschijnen van het rapport
van de enquêtecommissie kwam
staatssecretaris Wallage met zijn
schattingsbesluit. Dat schattings–
besluit is anders dan het besluit
waarmee tot voor kort werd gewerkt.
In dat besluit wordt een nadere
invulling gegeven van de omschake–
ling van het begrip "passende
arbeid" naar het begrip "gangbare
arbeid". De staatssecretaris heeft in
dat schattingsbesluit heel belangrijke
keuzes gemaakt. Bij het beantwoor–
den van de vraag hoe arbeidsonge–
schikt iemand is, hoeveel loon–
derving er dus is als gevolg van een
handicap of arbeidsongeschiktheid,
moet er gekeken worden naar alle
functies die iemand eventueel zou
kunnen vervullen, anders dan zijn
huidige functie. Van al die functies
neemt men de drie best betaalde.
Van die drie best betaalde functies
neemt men de middelste. Vervolgens
bepaalt men hoeveel loon iemand
daarmee kan verdienen en vergelijkt
dat met het vorige loon. Als daar een
verschil tussen bestaat, dan volgt
daar een percentage van arbeidson–
geschiktheid uit.

De Kamer heeft in de schriftelijke
vragenronde aan de commissie
gevraagd hoe zij omgaat met het
schattingsbesluit van staatssecretaris
Wallage in relatie tot haar eigen
voorstellen. Toen luidde het
antwoord dat de aanpak van Wallage
door de commissie werd gedeeld.
Toen ontstond er dus een situatie die
heel anders was dan de situatie
waarvan wij dachten dat die aan de
orde was bij het presenteren van het
rapport van de enquêtecommissie.
Als ik het totaal aan voorstellen op
mij laat inwerken, dan kom ik tot de
conclusie dat het voorstel tot het
2/3-criterium, in combinatie met de
voorstellen van staatssecretaris
Wallage, niet leidt tot een beperking
van de WAO tot echte WAO'ers,
maar dat een en ander ertoe leidt dat
het in de toekomst eigenlijk bijna
uitgesloten is dat iemand in
aanmerking komt voor de WAO.
Waarom zeg ik dat?

Een persoon zal afgeschat worden
met de drie hoogste functies die er
voor de betrokkene geduid kunnen
worden. Dat zal moeten leiden tot
ten minste een arbeidsongeschikt–
heid van twee derde in termen van
loonderving. De mogelijkheid om
langs die lijn in de WAO terecht te
komen, is daarmee een bijna
theoretische onmogelijkheid
geworden. Ik hoor het graag van de

commissie als het anders is, maar
volgens mij leidt dit tot de conclusie
dat men op basis van de voorstellen
van de commissie in de toekomst
alleen nog maar in de WAO kan
komen als er niet ten minste drie
functies voor iemand te duiden zijn.
Dan is er echter heel wat aan de
hand, als men een zodanige
handicap heeft dat er in heel
Nederland niet drie functies te
duiden zijn die iemand zou kunnen
vervullen. Dat is natuurlijk een heel
beperkte opvatting.

Voor mensen die tijdens een
afkeuringsproces in de Ziektewet
zitten, is in het schattingsbesluit van
de staatssecretaris nog wel een
oplossing te vinden. Er is immers
een speciale regeling voor terugkeer
en het accepteren van werk bij je
eigen werkgever. De keuringen en
het invoeren van het begrip
gangbare arbeid hebben echter niet
alleen betrekking op de nieuwe
gevallen. In de toekomst wordt het
totale leger aan arbeidsongeschikten
- daarbij zijn honderdduizenden
mensen aan de orde - met de in de
nieuwe wet opgenomen herkeurin–
gen geconfronteerd. Dat gebeurt op
basis van de nieuwe wet en op basis
van het nieuwe schattingsbesluit. Dat
zou wel eens kunnen betekenen dat
voor een heel grote groep mensen,
die in termen van arbeidsongeschikt–
heid wel degelijk met een probleem
te maken hebben, de situatie gaat
ontstaan dat men in een enorm gat
valt. Deze mensen worden overge–
schakeld van de WAO naar de WW
en komen uiteindelijk in de bijstand
terecht, zonder dat zij de mogelijk–
heid hebben daar iets aan te doen en
zich bij te verzekeren. Dat zou ook
naar het oordeel van de WD-fractie -
men weet dat wij heel behoorlijke
opvattingen hebben over het
oplossen van het volumeprobleem in
de WAO - een te zware wissel
trekken op de waarborgfunctie die er
in een verzekering als de WAO zou
moeten zitten. Wij zijn voor
volumebeleid: zo weinig mogelijk
mensen in de WAO. Voor de fractie
van de VVD betekent volumebeleid
niet mensen verplaatsen van de ene
naar de andere uitkering, maar
ervoor zorgen dat mensen die nu
een uitkering hebben, aan het werk
komen. Als er één ding voor mij als
een paal boven water staat dan is
het wel, dat de arbeidsmarktpositie
van grote groepen WAO'ers die al
tien jaar in de WAO zitten, zo meteen
moeten gaan solliciteren en worden
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geconfronteerd met de eerste vraag
van de werkgever, wat zij in de
afgelopen jaren hebben gedaan en
daarop moeten antwoorden: de
afgelopen tien jaar heb ik in de WAO
gezeten, buitengewoon beroerd is.
Sterker nog: voor vele van deze
mensen zal helemaal niets meer te
doen zijn. De vraag is, of de
voorstellen van de commissie op dit
punt het doel niet voorbij schieten.

De heer Buurmeijer: Ik krijg de
indruk, dat de heer Linschoten in
feite spreekt over TBA en niet over
het voorstel van de commissie.

De heer Linschoten (VVD): Nee. Er
is een wezenlijk verschil. Het
probleem, dat ik signaleer komt in
mindere mate ook voor in de
combinatie TBA - de nieuwe WAO -
en het schattingsbesluit van de
staatssecretaris. Daar ligt het een
stuk genuanceerder. Ik wijs op de
combinatie van het 2/3-criterium en
het nieuwe schattingsbesluit, die
leidt tot de conclusie, dat je alleen
nog maar in de WAO komt, ook na
een herkeuring, als er niet ten minste
drie functies aan te wijzen zijn in de
Nederlandse samenleving. Dat is
echt aanmerkelijk harder dan de TBA
in combinatie met het nieuwe
schattingsbesluit.

De heer Buurmeijer Ik stelde die
vraag, omdat u sprak over iemand
die al tien jaar in de
arbeidsongeschiktheidsregeling zit.
De gedachtenlijn van de commissie
heeft geen betrekking op de oude
gevallen, zij heeft alleen betrekking
op het toekomstige nieuwe systeem.
In die zin kunt u het alleen over de
TBA hebben gehad en niet over het
voorstel van de commissie.

De heer Linschoten (VVD): Oke,
maar dat doet op zichzelf niets af aan
de argumentatie. Kan de commissie
aangegeven, dat haar voorstel er
inderdaad op neerkomt, dat er de
facto alleen maar sprake is van een
WAO-uitkering, als er sprake is van
een persoon voor wie niet ten minste
die drie functies te duiden zijn? Het
antwoord op die vraag geeft ook
inzicht in de vraag, in hoeverre het
voorstel van de commissie in
combinatie met het schattingsbesluit
van de staatssecretans afwijkt van
het voorstel, dat nu in het Staatsblad
staat.

Ovengens wil ik nog een
principiële opmerking maken over dit

probleem. Ik doel dan op het
systeem van de WAO. Ik houd de
commissie voor, dat de fractie van
de VVD er in principe niet voor kiest
om wat hogere uitkeringen in de
collectieve sector te garanderen voor
de echte WAO'ers. De WD-fractie is
er een voorstander van - dat zal de
commissie niet verbazen - om ook
ter zake van het
arbeidsongeschiktheidsrisico te
komen tot een andere verdeling van
verantwoordelijkheden, in die zin, dat
de overheid, de wetgever, zorg
draagt voor een goede basis–
voorziening en dat het vervolgens
aan de individuele verantwoordelijk–
heid of aan de verantwoordelijkheid
van werkgevers of werknemers
binnen een bedrijf of bedrijfstak
wordt overgelaten, of daar bovenop
een verdere verzekering plaatsvindt.
Ik maak die opmerking omdat dit
zeker in het kader van de arbeidson–
geschiktheidsverzekeringen een
relevant gegeven is. Ook op de
particuliere markt is het
arbeidsongeschiktheidsrisico in ieder
geva! een goed verzekerbaar risico.

Voorzitter! Ik wil nog enkele
opmerkingen maken over de
voorstellen met betrekking tot de
nieuwe Werkloosheidswet. De VVD–
fractie kan hiermee grosso modo
instemmen. Het gaat om de
uitvoering van de Werkloosheidswet
in het regionale model, in de huidige
situatie door de RBA's. Wat ons
betreft, behoeft de bestuurlijke
vormgeving nog nadere aandacht.
Dit zal aan de orde worden gesteld,
als wij volgend jaar de nieuwe
Arbeidsvoorzieningswet gaan
evalueren. De grondlijn - de RBA's
voeren de Werkloosheidswet uit, er
wordt naar één-loketmodel toege–
werkt - spreekt de VVD-fractie aan.

Ook de voorstellen met betrekking
tot de reparatiewetgeving en het
aantrekken van het sanctiebeleid
worden door de fractie van de VVD
gesteund.

Voorzitter! Ik rond af, in de
wetenschap dat ik niet alle thema's
die de commissie aan de orde heeft
gesteld, heb besproken. Er zitten
belangnjke aanbevelingen bij. ook
voor de fractie van de VVD. Ik denk
aan de aanbevelingen met betrekking
tot het algemeen verbindend
verklaren van CAO's. Onze opvattin–
gen stroken zo met die van de
enquêtecommissie, dat men zich
wellicht kan voorstellen dat wij die
discussie liever de volgende week
met de regering voeren. Hetzelfde

geldt voor de opvattingen met
betrekking tot het bonus/malus–
systeem. De vraag of wij daar van af
moeten heeft wat ons betreft veel
minder te maken met de keuze voor
het model van het kabinet of het
model-Buurmeijer dan een
interruptiedebat zojuist wel heeft
doen vermoeden.

Ik rond af met de vraag hoe het
verder zal moeten na de discussie
met deze commissie. In eerste
instantie zullen wij in dit debat naar
het oordeel van mijn fractie tot de
conclusie moeten komen, dat de
commissie gedechargeerd kan
worden. Het werk van de commissie
is niet alleen voortreffelijk geweest,
maar heeft ook voldoende bouwste–
nen opgeleverd om met de regering
en met elkaar een discussie over de
toekomst van de uitvoering van de
sociale verzekering aan te gaan.
Verder zullen wij - maar ook dat zal
de volgende week in het debat aan
de orde moeten komen - met elkaar
een afspraak moeten maken over de
verdere behandeling van de nieuwe
Werkloosheidswet. Daar zitten
elementen in waarover consensus
bestaat, ook op dit moment in de
Kamer. Er zitten ook elementen in die
afwijken van de aanbevelingen van
de enquêtecommissie en ook niet
kunnen rekenen op een absolute
consensus in de Kamer.

Ik sluit af met een vraag aan het
adres van de enquêtecommissie, niet
om daarover met haar in discussie te
gaan in de tweede ronde, maar wel
om het materiaal te kunnen
gebruiken in de discussie met de
regering volgende week. Zou de
enquêtecommissie voor ons eens op
een rijtje willen zetten welke
elementen in de nieuwe organisatie–
wetsvoorstellen van de regering die
inmiddels zijn ingediend bij de
Kamer niet stroken en niet sporen
met de unanieme aanbevelingen die
door de enquêtecommissie zijn
gedaan?

D

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!
Het maatschappelijk debat over de
meest wenselijke en effectieve
structuur van de uitvoering van
Ziektewet, arbeidsongeschiktheids–
regeling en Werkloosheidswet heeft
de afgelopen 25 jaar weinig
voortgang laten zien. Signalen over
feilen in de uitvoering - die waren er
vele - werden politiek niet verwerkt
en vertaald in beleid. Het departe
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De heer Leijnse (PvdAi

ment van Sociale Zaken beschikte
niet over systematische informatie
betreffende de uitvoering en achtte
het kennelijk ook niet nodig om zich
daarvan te voorzien. De voeding van
een bijsturing van de gegroeide
uitvoeringspraktijk ontbrak daardoor.

Daar tegenover is een aantal
malen getracht grootscheepse en
fundamentele veranderingen van de
uitvoeringsstructuur van de grond te
brengen. Aan bevlogen plannen–
makerij geen gebrek, ook niet binnen
het departement. Maar wanneer de
plannen moesten worden omgezet in
beleidslijnen kwamen achtereenvol–
gende kabinetten niet verder dan een
eerste discussie met de Tweede
Kamer. Men constateert tevreden dat
de Kamer verdeeld is en verzuimt
werkbare politieke meerderheden te
vormen.

Zo heeft het kunnen gebeuren dat
tot 1990 de zorg voor het groeiende
aantal uitkeringsgerechtigden wel
haar vertaling vond in een verminde–
ring van de uitkeringsniveaus, maar
niet resulteerde in een fundamentele
aanpak van de uitvoerings–
organisatie. Pas onder het huidige
kabinet is de overheid de uitvoering
actiever gaan sturen en heeft zij een
begin gemaakt met veranderingen in
de organisatie. In deze periode is ook
de Kamer zich meer in het debat
gaan mengen. De opdracht aan de
parlementaire enquêtecommissie is
een uitdrukking van de wens om vast

te stellen waarom eerdere discussies
niet in beleid zijn omgezet en
daarvan te leren.

Het rapport van de enquêtecom–
missie voldoet ruimschoots aan die
wens van de Kamer. Het bevat een
minutieuze analyse van de wijze
waarop in de jaren tachtig belang–
rijke wetswijzigingen door het
uitvoeringsapparaat zijn verwerkt,
hoe de politieke en maatschappelijk
omgeving daarop ingewerkt heeft en
waar de effectiviteit van het beleid in
de knel is gekomen. De commissie
draagt daarbij ruim voldoende
materiaal aan om te komen tot
objectieve conclusies over de feilen
van de huidige uitvoeringsstructuur
en de richting van de noodzakelijke
verandering. De commissie heeft
daarmee niet alleen de basis gelegd
voor een vruchtbare discussie in het
parlement, maar ook voor heldere
uitspraken over de toekomstige
uitvoeringsstructuur van de
werknemersverzekeringen. Daarmee
kan een situatie van stilstand die
meer dan 25 jaar heeft geduurd
worden doorbroken.

De enquêtecommissie heeft aan
het slot van haar rapport ook enkele
uitspraken gedaan over de wettelijke
uitkeringsrechten bij ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloos–
heid. Voorzitter! Ik behoor niet tot de
schoolmeesters die er met een
geheven vingertje op gewezen
hebben dat de commissie daarbij

haar opdracht te buiten is gegaan.
Wie 420 pagina's vol schrijft over het
functioneren van de uitvoering van
bepaalde wetten, kan bijna vanzelf–
sprekend niet de neiging onderdruk–
ken, op de laatste pagina's ook nog
iets over die wetten zelf te schrijven.
En terecht, er is immers een
duidelijke samenhang tussen de
systematiek van de wet en de
vormgeving van de uitvoering. Bij
het beoordelen van de aanbevelin–
gen van de commissie over
Ziektewet, WAO en WW moet dan
ook niet de vraag centraal staan of
dit wel binnen de opdracht viel. Nee,
centraal dient te staan de argumenta–
tie die de commissie voor haar
voorstellen geeft, en meer in het
bijzonder de verhouding van die
argumentatie tot hetgeen hierover in
de afgelopen jaren in deze Kamer is
gezegd en in wetten is vastgelegd. In
dat opzicht heeft de commissie het
de Kamer niet gemakkelijk gemaakt
door in haar argumentatie vrijwel
volledig voorbij te gaan aan het
wetgevingscomplex dat wij in de
afgelopen twee jaar hebben
behandeld. Ik kom hier nog op terug.

Een centraal thema in de
benadering van de commissie is de
lokalisering van verantwoordelijkhe–
den in de sfeer van de werknemers–
risico's bij individuele werkgevers en
werknemers dan wel bij de collectivi–
teit. In algemene zin pleit de
commissie voor versterking van de
individuele verantwoordelijkheid en
wijst zij erop dat het verzekerings–
systeem te veel afwenteling van
verantwoordelijkheden op de
collectiviteit mogelijk maakte. Ik acht
deze analyse goeddeels overtuigend.
Het verdient dus aanbeveling, de
eigen verantwoordelijkheid van
werkgever en werknemer voor het
beheersen van ziekteverzuim,
arbeidsongeschiktheid en werkloos–
heid te versterken.

Na deze opmerkingen passen bij
de aanbevelingen van de commissie
wel twee kanttekeningen. In de
eerste plaats zijn er inmiddels forse
stappen gezet op de weg van
vergroting van de verantwoordelijk–
heid. De drie wetsvoorstellen ter zake
van het terugdringen van ziektever–
zuim en arbeidsongeschiktheid die
deze Kamer de afgelopen twee jaar
heeft behandeld, bevatten te zamen
een gerichte poging om deze risico's
ten dele te decollectiviseren en
daarmee de eerste verantwoordelijk–
heid weer op de werkplek te leggen.
Vormen van eigen risico en
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premiedifferentiatie zijn over de
gehele linie ingevoerd om de
betrokken werkgevers en werkne–
mers directer te confronteren met de
kosten. Naar ruwe schatting is op
deze wijze reeds 50% van het
ziekterisico en ongeveer 20% van het
arbeidsongeschiktheidsrisico bij de
bedrijven zelf gelegd.

De enquêtecommissie noemt de
recente wetgeving een aantal malen
zijdelings in haar rapport, zonder
echter op dit aspect in te gaan. Wel
merkt de commissie op dat de
wetswijzigingen, voor zover zij al
doorgevoerd zijn, nog niet op hun
effect konden worden beoordeeld.
Deze terechte terughoudendheid
wordt herhaald bij de beantwoording
van de schriftelijke vragen. Daarbij
merkt de commissie echter ook op
dat met de recente wetswijzigingen
wat het versterken van de eigen
verantwoordelijkheid betreft "niet het
gewenste antwoord is gegeven", om
welke reden zij verdergaande
aanbevelingen heeft gedaan. Het lijkt
mij dat deze twee standpunten niet
logisch samengaan; öf de recente
wetswijzigingen kunnen nog niet op
hun effecten beoordeeld worden öf
we weten nu al dat zij niet ver
genoeg gaan, maar niet beide
tegelijk.

Voorzitter! De levendige discussie
over de recente wijzigingen van
Ziektewet en WAO in en buiten dit
huis geeft genoegzaam aan dat er
meer dan een marginale verandering
van de verzekeringssystemen heeft
plaatsgevonden. Ook de omvang van
het risico dat van de collectieve naar
de particuliere sfeer is gebracht, wijst
op een ingrijpende wijziging van de
verantwoordelijkheidsverdeling. In
dat licht acht ik het veel te vroeg om
vast te stellen dat dit alles niet ver
genoeg gaat en dat er een nieuwe,
nog fundamenteler wijziging van
Ziektewet en WAO op de agenda
moet worden gezet. Ik geloof ook
niet dat deze Kamer bijdraagt aan
haar eigen geloofwaardigheid
wanneer zij een kortelings aanvaarde
wetswijziging alweer ter discussie
stelt, zelfs voordat deze in de praktijk
toepassing heeft gevonden. Ik kom
ook uit een oogpunt van bestuurlijke
zorgvuldigheid tot deze opvatting.
Zoals de commissie aangeeft, zullen
de wetten TAV, TBA en TZ ingrij–
pende gevolgen hebben voor de
uitvoeringspraktijk, de uitkeringsge–
rechtigden en andere betrokkenen.
Bedrijven zullen in de komende
periode geconfronteerd worden met

een sterk gewijzigd regime ten
aanzien van verzuimbestrijding en
loondoorbetaling. Het nieuwe
opbouwsysteem in de WAO heeft
geleid tot een enorme groei van de
aanvullende verzekering. De
bedrijfsverenigingen zullen drastisch
afslanken en tegelijk een aantal
nieuwe taken tot ontwikkeling
moeten brengen. Deze niet geringe
inspanning wordt gevraagd om een
aanzienlijke reductie van het aantal
uitkeringsgerechtigden mogelijk te
maken. Ik geloof niet dat het
volumebeleid erbij gebaat is
wanneer wij nu weer onzekerheid
gaan creëren over de richting van de
ingezette veranderingen. Deze
opstelling betekent niet dat over de
aanbevelingen die de commissie
enigszins ongevraagd over de
Ziektewet en de WAO doet, in het
geheel niet gesproken kan worden Ik
zal in het vervolg van mijn betoog
daarop zeker nog ingaan, naar ik
vrees ook uitgebreid. Maar het lijkt
mij wel goed, nu vast te stellen dat
verdergaande voorstellen op dit
moment alleen in overweging
kunnen worden genomen als zij
passen binnen de door de wetsvoor–
stellen TAV, TZ en TBA uitgezette
kaders. Het is niet verstandig, nu
twijfel te zaaien over de effectiviteit
van het ingezette volumebeleid door
weer nieuwe en nog fundamentelere
ingrepen aan te kondigen.

Voorzitter! Ik beloofde nog een
tweede kanttekening bij de gewenste
herverdeling van verantwoordelijkhe–
den. Deze betreft de zuivere inhoud
van de begrippen "eigen
verantwoordelijkheid" en "eigen
risico". Het is niet moeilijk, de
commissie te volgen in haar stelling
dat werkgevers en werknemers zich
meer zullen inspannen om ziekte en
arbeidsongeschiktheid te voorkomen
wanneer zij de kosten daarvan zelf
moeten dragen. Tot op zekere hoogte
kan de directe financiële prikkel een
positief effect hebben, al is het bij de
maatvoering altijd nodig de vraag te
stellen voorbij welk punt het eigen
risico van de één de onverzekerbaar–
heid van de ander tot gevolg zal
hebben. Uitgaande van deze
opvatting over financiële prikkels is
in het wetsvoorstel Terugdringing
ziekteverzuim de loondoorbetaling
gedurende de eerste twee tot zes
weken ziekte buiten de Ziektewet
gebracht, waardoor de werkgever
direct financieel verantwoordelijk
wordt. Om de kostenprikkel te laten
werken is er tevens op toegezien dat

dit risico niet gemakkelijk weer
verzekerd zou kunnen worden; de
wetgever heeft er alles aan gedaan
om het risico ook daadwerkelijk bij
de werkgever te laten liggen. De
enquêtecommissie zegt nu enerzijds
deze lijn te willen doortrekken, zelfs
tot 78 weken eigen risico, maar geeft
anderzijds aan dat zij ervan uitgaat
dat werkgevers dit risico op
particuliere basis zullen verzekeren.
Zij noemt dat onder andere in
antwoord op de vragen 76, 101 en
116. Hoewel de veronderstelling van
de commissie waarschijnlijk
realistisch is, ondergraaft ze
tegelijkertijd de argumentatie die de
commissie geeft. Immers, het
verzekeren van het eigen risico
betekent toch weer afwenteling op
een of andere collectiviteit en het
weghalen van de directe financiële
prikkel bij de direct betrokkenen. De
discussie gaat dan niet meer over de
voordelen, in termen van gedrag,
van een eigen risico boven een
verzekerd risico, maar over de
voordelen van het ene verzekerings–
systeem, het publieke systeem,
boven het andere systeem, dus het
private systeem. Dat is een interes–
sante discussie, waarop ik bij de
Ziektewet dadelijk graag nog
terugkom. Waar het mij hier om gaat
is dat we de discussie zuiver voeren
en dat wij niet het onderscheid
tussen publieke en private verzeke–
ring vermengen met het onderscheid
tussen verzekerd risico en eigen
risico. Om het zo te zeggen: een
publieke verzekering kan heel wel
een eigen risico bevatten als
kostenprikkel, terwijl dit in sommige
private verzekeringen geheel
ontbreekt.

Voorzitter! Een belangrijke les die
het rapport van de enquêtecommis–
sie ons leert is dat ingrijpende
herzieningen van de werknemers–
verzekeringen niet vanzelf operatio–
neel worden. Het proces van
implementatie vraagt een goede
bewaking, anders komt er niet veel
van terecht. Bij de stelselherziening
van 1987 is er in dat opzicht veel
verkeerd gegaan. De commissie
constateert dat het departement van
Sociale Zaken zich steeds zeer
afstandelijk heeft opgesteld ten
opzichte van de uitvoering. Men
voorzag zich niet van systematische
informatie over de uitvoering en men
wachtte af tot zich knelpunten
zouden voordoen die door de
uitvoerders zelf werden gesignaleerd.
Waar ook de Sociale verzekerings–
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raad, in de woorden van de
commissie, "ten aanzien van de
invulling van haar primaire kerntaak
toezicht gedurende de jaren tachtig
volstrekt heeft gefaald", werd de
toepassing van de nieuwe wetsbepa–
lingen in de praktijk volledig aan de
uitvoering overgelaten. Deze nogal
lichtzinnige opstelling van de
wetgever heeft niet alleen geleid tot
contra-legem-uitvoering, bijvoor–
beeld wat de verdiscontering betreft,
maar heeft het ook onmogelijk
gemaakt de uitvoering bij te sturen
in lijn met de doelstellingen van de
wetgeving. Bij nadere analyse zal
wellicht blijken dat deze opstelling
zozeer samenhangt met de
gegroeide taakopvatting van het
departement ten opzichte van de
uitvoering dat van een cultuur
gesproken kan worden. De curieuze
gang van zaken rond de evaluatie
van de stelselherziening wijst in deze
richting. Het lijkt wel of de begelei–
ding van de stelselherziening in de
praktijk slechts bestaan heeft uit een
jarenlange discussie over de vraag
wie welke gegevens zou moeten
verstrekken voor de evaluatie. Deze
ervaring, die door de enquêtecom–
missie nauwkeurig is opgetekend zou
tot lering moeten strekken. In de
afgelopen twee jaar heeft de
wetgever opnieuw een ingrijpende
verandering van de werknemers–
verzekeringen op de rails gezet. De
trits wetsvoorstellen gericht op
terugdringing van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid is in veel
opzichten een fundamentele
wijziging van het stelsel. De vraag
rijst of deze keer de bewaking van
een effectieve doorvoering van de
maatregeien wèl is geregeld. Ik
betwijfel het. Het nieuw in te stellen
onafhankelijk toezicht zou daarvoor
minder passief controlerend en meer
actief corrigerend moeten kunnen
optreden, terwijl ook een regelmatige
terugkoppeling van de effecten
noodzakelijk is. Dit lijkt mij een punt
dat volgende week in het debat met
de regering nader verkend zal
moeten worden. Hoe regelen wij een
adequate bewaking van het
implementatieproces van de wetten
TAV, TZ en TBA in het kader van de
nieuwe Organisatiewet? Voor dit
moment zou ik willen vragen of ook
de commissie haar licht wil laten
schijnen over deze vraag.

Voorzitter! De parlementaire
enquéte was allereerst bedoeld als
onderzoek naar het functioneren van
de uitvoeringsorganisatie. De

commissie heeft zich gewetensvol
van deze taak gekweten en haar
conclusies zijn niet positief Er
mankeerde veel aan de uitvoermg
van de werknemersverzekeringen, te
veel. Jarenlang heeft men het accent
zo eenzijdig op de rechtmatigheid
van de uitkering gelegd - dat is
overigens niet onbelangrijk - dat
doelmatigheid en volumebeheersing
onderbelicht zijn gebleven. De
beleidsmatige aansturing van de
uitvoering was zwak, waardoor de
doelstellingen van de wetgever
onvoldoende bewaakt werden en het
toezicht ontbrak vaak geheel. De vele
besturen van de verschillende
uitvoeringsorganen staan veelal in
onduidelijke verantwoordelijkheids–
relaties tot elkaar en het aantal
besturen dat werkelijk beleid voert, is
klein. De uitvoering is daardoor
ondoorzichtig geworden en moeilijk
beheersbaar. Zij staat ver van de
uitkeringsgerechtigde af en draagt
mede daardoor te weinig bij aan zijn
herintreding in het arbeidsproces. De
commissie trekt uit haar analyse de
ondubbelzinnige conclusie dat een
vereenvoudiging noodzakelijk is. Zij
merkt op dat de bedrijfstakgewijze
opbouw die in 1952 als basis voor de
uitvoering is gekozen, in feite
achterhaald is. De uitvoering blijkt in
hoge mate geüniformeerd te zijn en
het onderscheid tussen bedrijfstak–
ken voegt nauwelijks waarneembare
meerwaarde toe. Naarmate de
noodzaak van volumebeleid meer
wordt gevoeld, neemt het belang van
het regionale niveau toe. Daar
moeten de verbindingen worden
gelegd met de arbeidsvoorziening;
daar moet het directe contact
worden gelegd met de uitkeringsge–
rechtigde. Daarnaast wint het
centrale niveau aan belang. Daar
worden de nadere uitvoeringsregels
geformuleerd; daar krijgt de
beleidsaansturing vorm. De
uitvoeringsorganisatie zal, onder
druk van het volumebeleid steeds,
meer de vorm moeten krijgen van
een regionale structuur die centraal
wordt aangestuurd. In het gebied
daartussen verliest de bedrijfstakge–
wijze indeling steeds meer relevan–
tie.

Mij lijken de conclusies van de
enquêtecommissie op dit vlak
onontkoombaar. Naar het oordeel
van mijn fractie zal de uitvoering van
de werknemersverzekeringen op den
duur een regionale structuur moeten
krijgen, die beleidsmatig wordt
aangestuurd vanuit een centraal

orgaan. In deze structuur zijn de
huidige bedrijfsverenigingen
overbodig geworden, zij het dat een
zekere sectorale inbreng in het
centrale orgaan van nut kan zijn. Ik
meen dat deze structuur bereikt kan
worden langs de weg van geleidelijk–
heid, door een versnelde samenvoe–
ging van de huidige bedrijfsvereni–
gingen op regionaal niveau en een
herziening van hun verhouding tot
de administratiekantoren. Deze
geleidelijkheid is ook nodig om de
continuïteit van de uitkerings–
verstrekking te waarborgen. Graag
hoor ik over dit ontwikkelingsproces
de opvatting van de commissie.

Voorzitter! Het feit dat mijn fractie
de gedachten van de commissie
betreffende regionalisatie van de
uitvoering kan volgen, betekent niet
dat zij tevens kiest voor een
rigoureuze verwijdering van de
werkgevers– en werknemersorganisa–
ties uit het bestuur van de uitvoe–
ring. Er is geen verschil van
opvatting tussen ons en de
commissie over het feit dat het
zwaartepunt in de nieuwe opbouw
bij de regio's komt te liggen. De
centrale aansturing zal, binnen het
kader van de wetgeving, een
richtinggevend karakter moeten
hebben. Zij kan echter niet geheel
achterwege worden gelaten. De
commissie geeft dat ook zelf aan ten
aanzien van de WW: de uitvoering
wordt weliswaar bij de RBA's gelegd
maar in de behoefte aan coördinatie
en uniformering kan worden
voorzien door het Centraal bestuur
arbeidsvoorziening. In dat bestuur
zijn werkgevers en werknemers naast
de overheid vertegenwoordigd. De
vraag rijst waarom dat vervolgens in
de besturing van Ziektewet en WAO
niet ook het geval zou kunnen zijn. Ik
ben er niet van overtuigd, dat de
aanwezigheid van werknemers– en
werkgeversorganisaties de bron van
alle kwaad is geweest van wat er
fout is gegaan in de uitvoering. De
rol van de wetgever en de bestaande
scheiding tussen uitkeringssystemen
en arbeidsbemiddeling zijn minstens
zo belangrijk, evenals de ontwikke–
ling van centrale bureaucratieen die
een effectief opereren in de regio
onmogelijk hebben gemaakt. Ik ben
er door de commissie niet van
overtuigd, dat een zelfstandig orgaan
naar het model dat eerder door VVD,
D66 en Groen Links is gepresenteerd,
aan deze kwalen in één keer een
einde zal maken. Het is meer de
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schone schijn van het nieuwe die
hier een belofte lijkt in te houden.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mag ik even het nieuwe verdedigen?

De heer Leijnse (PvdA): U hebt
daarnet voornamelijk het oude
verdedigd!

Mevrouw Brouwer (Groen Links): U
zegt, dat niet alle kwaad is te wijten
aan de vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers in de
besturen. Dat heeft ook niemand
gedaan. U gaat echter niet in op de
analyse van de commissie of die van
ons, namelijk dat het voor het
bestuur van een dergelijke omvang–
rijke organisatie wel eens goed kan
zijn om belangenbehartiging en
professioneel bestuur van elkaar te
scheiden. U gaat er vanzelfsprekend
van uit dat werkgevers en werkne–
mers ook in staat zijn om goed te
besturen als zij belangen behartigen.
Welnu, dat blijkt niet het geval
geweest te zijn.

De heer Leijnse (PvdA): U raakt een
heel essentieel punt, namelijk de rol
en de verantwoordelijkheid van
werkgevers– en werknemersorganisa–
ties in dit land. De heer Linschoten
heeft zojuist ook een dergelijke
opmerking gemaakt. Hij vindt de
sociale partners heel belangrijk, want
dergelijke organisaties voor
belangenbehartiging moeten een
duidelijke plaats hebben. Als er nu
echter één kenmerk is van onze
overlegeconomie en van ons
sociaal-economisch systeem, dan is
het dat wij de werkgevers– en
werknemersorganisaties niet puur in
de rol van de belangenbehartigers
willen hebben maar hen steeds
aanspreken op een wat bredere
rolopvatting en een wat bredere
verantwoordelijkheid. Wij veronder–
stellen daarom ook altijd, dat die
organisaties zich niet beperken tot
het behartigen van de belangen van
hun leden in enge zin, zich niet
beperken tot een categoraal belang,
maar dat belang ook kunnen
plaatsen in een algemeen belang.
Ons hele systeem is gebaseerd op
die veronderstelling. Al onze appels
voor loonmatiging zijn gebaseerd op
die veronderstelling, evenals alle
gedachten dat via CAO's niet alleen
loonvorming maar bijvoorbeeld ook
een deel van het werkgelegenheids–
beleid tot stand komt. Die veronder–
stelling ligt ook ten grondslag aan de

stellmg, dat je in de uitvoering van
de sociale zekerheid de inbreng van
de werkgevers– en werknemersorga–
nisaties - die meer zijn dan
belangenbehartigers - niet kunt
missen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
ben het eens met een brede
opvatting ten aanzien van
werknemers– en werkgevers–
belangen, maar dat wil nog niet
zeggen dat je daaruit zonder meer
kunt concluderen, dat ze dan ook in
het bestuur moeten zitten van zo'n
gigantische uitvoeringsorganisatie.
Dat is toch nog iets anders dan
twintig jaar geleden, toen we de heel
kleine bouwbondjes hadden. Toen
was het heel begrijpelijk, dat er
mensen zaten die dicht bij de
werkvloer stonden. Dat was een heel
andere situatie dan de huidige. Met
andere woorden: je kunt een
dergelijke brede opvatting hebben
maar tegelijkertijd pleiten voor een
andersoortig bestuur. Het een is niet
helemaal meer te rijmen met het
ander. In de praktijk gaat dat gewoon
niet. Je hebt er ook andere kwalitei–
ten voor nodig.

De heer Leijnse (PvdA): Nu haalt u
er weer andere argumenten bij. Ik
ontzeg u niet het recht om tot de
conclusie te komen, dat je
werkgevers– en werknemersorganisa–
ties kunt missen in het bestuur maar
ik trek op basis van hun positie in de
totale sociaal-economische beleids–
vorming de conclusie, dat zij ook in
het beheer en het bestuur van die
sociale zekerheid niet gemist kunnen
worden. Ik zeg niet, dat zij het
alleenvertoningsrecht moeten
hebben en dat zij uitsluitend in dat
bestuur moeten zitten. Ik zeg ook
niet, dat die zich aan toezicht en
controle moeten onttrekken, zoals
dat in het afgelopen decennium is
gebeurd, maar ik zeg wel, dat ik een
feitelijke betrokkenheid van die
werkgevers– en werknemersorganisa–
ties in ons systeem een noodzakelijk
uitgangspunt acht.

De heer Linschoten (VVD): Waarop
baseert collega Leijnse dat? Bij die
brede opvatting met betrekking tot
de sociale partners kan ik mij wat
voorstellen, zeker als het gaat om
advisering over algemeen financieel
en sociaal-economisch beleid; de rol
die zij spelen in de SER en tot voor
kort in de SVR. Het gaat hier om de
vraag, of zij ook bestuurlijke

verantwoordelijkheid moeten dragen,
bijvoorbeeld in het bestuur van de
bedrijfsverenigingen. De enquête–
commissie is nu juist van mening dat
zij daar best gemist kunnen worden.
Zij hebben daarin immers niet eens
zo'n pregnante rol gespeeld de
afgelopen jaren, zowel in de relatie
bestuur/administratie als daar, waar
nadrukkelijk bestuurlijke verantwoor–
delijkheden waren gemandateerd
aan de kleine commissies. Daarvan
ging ook nauwelijks invloed uit. De
stellingname "wij kunnen hen daar
niet missen" vind ik wat raar als wij
kijken naar de bevindmgen en de
analyse van de enquêtecommissie.
Mijn conclusie is nu juist dat je
inderdaad in het kader van de
belangenbehartiging, het overleg
tussen regering en sociale partners,
de sociale partners niet kunt missen.
Als het gaat om het uitvoeren van
hele specifieke werknemers–
regelingen kun je - zo toont de
commissie aan - de sociale partners
nu juist wel missen.

De heer Leijnse (PvdA): Ik denk dat
wij in dezen meer overeenstemmen
dan u nu suggereert, mijnheer
Lmschoten. Als je de argumentatie
van de commissie volgt, moet je tot
de conclusie komen, dat de
meerwaarde die op bedrijfstakge–
wijze basis door de besturen is
toegevoegd aan die uitvoering,
eigenlijk betrekkelijk gering is. Met
andere woorden; je kunt die besturen
in een toekomstige structuur missen.
Je kunt ook de bedrijfsverenigingen
in een toekomstige structuur missen.
Ik heb het woord "overbodig"
gebruikt. Als je groeit naar een
regionaal georganiseerde structuur -
dat willen wij - die in zekere mate,
naast aansturing door de wetgever,
ook nog centraal aangestuurd wordt
door een centraal orgaan, hebben wij
in dat tussengebied de bedrijfsvere–
nigingen niet meer nodig. Ik kan mij
echter wel voorstellen dat je in dat
centrale orgaan nog een sectorale
advisering of iets van dien aard hebt,
zodat je op een aantal specifieke
punten nog wel iets voor sectoren
kunt doen. Het tussengebied valt
weg. Daarin zit dus niet ons verschil
van mening. Vervolgens vragen wij
ons af, wat de positie is van de
werknemersorganisaties in de
regionale structuur en in het centraal
orgaan. In de regionale structuur ligt
het tamelijk helder als je aansluiting
zoekt bij de RBA's. Daarin zitten
werkgevers en werknemers, naast de
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gemeenten. Met andere woorden:
daar reikt het zich vanzelf aan. In het
kader van de afweging van die
bredere verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers in onze
overlegeconomie kom ik tot de
conclusie, dat zij ook op centraal
niveau vertegenwoordigd zouden
moeten zijn, terwijl u niet die mening
bent toegedaan.

De heer Linschoten (VVD): Strikt
genomen stel ik vast, dat, als u zegt
dat zij erbij zitten in de RBA's, dit ook
geldt voor het CBA. De vraag of dat
zo moet blijven, komt wat mij betreft
bij de evaluatie van die wetgeving
aan de orde. Ik heb geen moeite met
die benadering. Ik wilde alleen even
duidelijk weten, hoe u aankeek tegen
de rol van de sociale partners in de
eindsituatie. Ik vind de werkvloer het
belangrijkste.

De heer Leijnse (PvdA). Misschien
kan ik het beste doorgaan met mijn
betoog. Ik was namelijk nog niet
helemaal klaar.

Binnen het stelsel van de
Nederlandse overlegeconomie,
waarin wij graag en veelvuidig een
beroep doen op het
verantwoordelijkheidsbesef van
werkgevers en werknemers, past een
blijvende betrokkenheid van die
georganiseerde groepen bij de
sociale zekerheid. De vervlechting
van arbeidsbemiddeling en
uitvoering van de werknemers–
verzekeringen - die wij zo nodig
achten voor het volumebeleid en die
de komende jaren sterk moet
toenemen –wijst ook in de richting
van zo'n blijvende betrokkenheid.
Wanneer in de regio de uitvoering
van Ziektewet, WAO en WW in één
loket plaatsvindt met de arbeidsbe–
middeling, waarom zouden dan
werkgevers en werknemers wèl de
arbeidskant van dat loket mogen
mee besturen en niet de uitkerings–
kant? Het is in dit verband interes–
sant of de discussie over tripartise–
ring, die in 1985 zo abrupt is beperkt
tot de arbeidsvoorziening, nu met
meer succes ook tot de werknemers–
verzekeringen kan worden uitge–
breid.

Voorzitter! Ik hecht ook aan een
blijvende betrokkenheid van
werkgevers en werknemers bij de
uitvoering, omdat er in deze Kamer
geen meningsverschil bestaat over
het feit dat het toezicht volkomen
onafhankelijk dient te zijn. Zowel in
het rapport van de enquêtecommis–

sie als in het voorstel voor de
nieuwe Organisatiewet, wordt een
vorm van onafhankeiijk toezicht
geschetst, respectievelijk sociale
verzekeringskamer en college van
toezicht sociale verzekeringen
genoemd. De kern is in beide
gevallen dat in het toezichtorgaan
alleen onafhankelijke, door de Kroon
benoemde leden plaats zullen
hebben. Wanneer de overheid haar
regelgevende en aansturende taak
beter waarneemt en tevens het
toezicht volledig onafhankelijk is
gemaakt, zijn de kaders scherp
genoeg aangebracht om de inbreng
van de sociale partners in bestuurlijk
opzicht effectief te laten zijn.

De enquêtecommissie beperkt de
taakomschrijving van de sociale
verzekeringskamer overigens niet tot
het toezicht. Deze kamer krijgt ook
beheerstaken toegedeeid voor de
sociale fondsen en mag de premies
vaststellen zonder tussenkomst van
de regering. Deze combinatie van
toezicht, beheer en beleid lijkt mij
minder gelukkig. Vooral de premie–
vaststelling heeft zoveel consequen–
ties voor het soclaal-economisch
beleid en het inkomensbeleid, dat dit
niet als een puur technische exercitie
kan worden gezien. De regering
behoort het laatste woord te hebben
en te houden bij de vaststelling van
de sociale premies.

De commissie heeft zich in haar
aanbevelingen niet beperkt tot de
organisatie van de uitvoering.

De heer Linschoten (VVD): Ik kon
mij iets voorstellen bij de stelling–
name van de heer Leijnse. Ik dacht
dat hij nu zou beginnen met de
argumentatie. Ik heb een mooie
analyse van de commissie aangetrof–
fen die leidt tot een andere conclusie
dan die van de heer Leijnse. De
argumentatie van de commissie is
absoluut overtuigend. De politiek
moet er met haar vingers van
afblijven. Zij moet op dit stuk geen
inkomenspolitiek bedrijven. De
PvdA-fractie is het daarmee oneens.
Ik hoor daarvoor graag de argumen–
ten.

De heer Leijnse (PvdA): De
vaststelling van de premies voor de
werknemersverzekeringen kan in
beginsel worden gezien als een
exercitie die erop gericht is, de
begroting sluitend te krijgen. Men
rekent uit wat het volume zal zijn en
kwantificeert dat in financiële
termen. Er is zoveel nodig. Dat wordt

omgeslagen over zoveel werknemers
en leidt tot een bepaalde premie. Tot
zover de techniek.

Vervolgens is er natuurlijk een
beleidsmatig element. Hoeveel
vermogen moet het fonds opbou–
wen? Moeten de premiestijging of
–daling die daarmee samenhangt,
onmiddellijk of een halfjaar later
worden doorgevoerd? Dit type
vragen hangt samen met het
gevoerde economisch beleid in de
zin van lastendruk en met het
inkomensbeleid. Vanwege die
verbinding is er veel voor te zeggen,
de regering het laatste woord te
laten houden.

De heer Linschoten (VVD): Ik geloof
het niet. Natuurlijk moeten er
afspraken worden gemaakt over de
vraag of het moet gaan om een
volstrekte omslagfinanciering, die op
jaarbasis kostendekkend moet zijn, of
om bepaalde buffers. Dit zou in een
regelmg kunnen worden neergelegd.
De heer Leijnse wil er vervolgens
ook inkomenspolitiek mee gaan
bednjven. Dat is niet de bedoeling
van dit soort regelingen. Het is de
bedoeling dat jaarlijks een zodanige
premie wordt opgebracht dat de
uitkeringen kunnen worden gedaan.
De enquêtecommissie heeft de
unanieme aanbeveling gedaan om
het kabinet niet langer in de
gelegenheid te stellen om te pas en
te onpas, inkomenspolitieke
overwegingen nastrevend, met die
premies te doen wat in de afgelopen
jaren wel eens gebeurd is.

De heer Leijnse (PvdA): Wij
verschillen niet van mening over het
feit dat dat in het rapport staat. Het
verschil is dat de heer Linschoten het
ermee eens is en ik niet.

De heer Linschoten (VVD): Ik wil
graag weten waarom u het er niet
mee eens bent.

De heer Leijnse (PvdA): Dat probeer
ik uit te leggen. In de situatie van dit
moment kan de regering binnen
bepaalde bandbreedtes inkomens–
beleid bedrijven met de vaststelling
van de premies. Zij heeft daarmee
een sturend instrument in het kader
van de lastendruk. Ik wil die situatie
niet opgeven.

De heer Linschoten (WD): De
regering heeft het instrument van de
belastingheffing om inkomenspolitiek
te bedrijven. De sociaie zekerheid
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heeft een heel andere bedoeling.
leder kabinet heeft de mogelijkheid
om inkomenspolitiek te bedrijven.
Daar hebben wij de loon– en
inkomstenbelasting voor. Het gaat
hier om een heel ander instrumenta–
rium, met een heel andere bedoe–
ling. Daarop is de argumentatie van
de commissie gebaseerd.

De heer Leijnse (PvdA): Ik denk dat
u te puristisch bent. Datgene wat wij
in de rijksbegroting wel mogen - het
beïnvloeden van de balans tussen
uitgaven en inkomsten door middel
van de belastingheffing - zouden wij
in de sociale zekerheid met de
premievaststelling niet mogen. Het
systeem zou immuun moeten zijn
voor inkomenspolitieke overwegin–
gen. Die stelling deel ik niet.

De heer Buurmeijer: Is de fractie
van de PvdA voorstander van het
voeren van een budgetteringsbeleid
inzake de uitvoeringsorganen in de
sociale verzekering?

De heer Leijnse (PvdA): Dat hangt
hiermee samen. In het voorstel voor
een nieuwe Organisatiewet is de lijn
van budgettering ingezet. Die lijn
steunen wij van harte. In relatie tot
de budgetten die je vaststelt, bestaat
dus ook de mogelijkheid om met
premiestelling te werken, Daartussen
bestaat samenhang. Je kunt het ook
zo vertalen: naar de mate waarin de
overheid in staat is om de
uitvoeringsorganisatie te budgette–
ren, heeft zij tegelijkertijd de
mogelijkheid om de premiestelling
daarmee te beïnvloeden. De vraag is
alleen, of de overheid daar nog
tussen moet zitten. Ik zeg dan "ja",
uit inkomenspolitieke en algemeen
politieke overwegingen, maar de
heer Linschoten zegt kennelijk
"neen".

De heer Linschoten (VVD): De
budgettering waar de heer Leijnse
over spreekt, heeft volgens mij op
een heel andere zaak betrekking. Dan
hebben wij het over de uitvoerings–
kosten, terwijl het overgrote deel van
de regelingen een open einde heeft.
Daar is de zaak van de premieheffing
en de premiesteüing veel pregnanter.
Om net te doen, alsof die zaken
zodanig met elkaar in verband staan,
dat de ene het probleem van de
andere oplost: vergeet het maar!
Budgetteren daar waar het gaat om
de uitvoeringskosten is volstrekt iets
anders, dan de regering de gelegen–

heid geven om een beetje met de
premieheffing te sjoemelen. Dat zijn
twee volstrekt verschillende dingen.

De heer Leijnse (PvdA): De
budgettering van de uitvoerings–
kosten is een onderdeel van de totale
budgetteringsproblematiek en de
totale begrotingsproblematiek van de
fondsen en dus onderdeel van de
premiestelling. De heer Linschoten
heeft gelijk, als hij zegt dat het ene
probleem niet tegen het andere weg
valt.

De enquêtecommissie heeft zich
wat betreft de aanbevelingen niet
beperkt tot de organisatie van de
uitvoering. Zij doet met name ten
aanzien van het ziekterisico zeer
verstrekkende voorstellen, die naar
mijn waarneming niet rechtstreeks
voortvloeien uit de analyse. De kern
van deze voorstellen is een volledige
afschaffing van de publieke
loondervingsverzekering, de
Ziektewet, zodat de werkgever de
verplichting tot loondoorbetaling
geheel zelf moet bekostigen - dat is
de eigen verantwoordelijkheid - of
privaat moet verzekeren.

Ik heb eerder gezegd, dat de PvdA
de commissie volgt in de gedachte,
dat een eigen verantwoordelijkheid
van de werkgever bij het dragen van
de kosten van het ziekteverzuim een
verstandig en preventief beleid
binnen de bedrijven stimuleert. De
maatvoering is hier echter niet
onbelangrijk: de wetgever moet zich
steeds de vraag stellen welk risico in
redelijkheid nog draaglijk is voor
bedrijven, ook voor kleinere
bedrijven. In dat opzicht heeft deze
Kamer eind mei een interessant
debat gevoerd over het wetsvoorstel
Terugdringing ziekteverzuim. In dat
debat werd door de meeste fracties
gehoor gegeven aan een verzoek van
het midden– en kleinbedrijf om de
eigen-risicoperiode voor kleinere
bedrijven te beperken van drie, zoals
voorgesteld, tot twee weken. Een
amendement van die strekking van
CDA en PvdA werd door de regering,
gehoord de Kamer, overgenomen.

Klaarblijkelijk vonden wij toen dat
een ziekterisico van meer dan twee
weken door bedrijven met minder
dan vijftien werknemers niet
individueel gedragen kon worden.
Voor grotere bedrijven leek zes
weken ziekterisico het maximum dat
men in redelijkheid voor eigen
verantwoordelijkheid zou kunnen
nemen. Ik heb mij over die opstelling
van de Kamer toen niet verbaasd,

omdat op deze wijze bijna 50% van
het totale ziekterisico voor eigen
rekening van de bedrijven werd
gebracht en de wetgever tevens
vrijwel alle mogelijkheden van
herverzekering afsloot. Deze
vergroting van de eigen verantwoor–
delijkheid kan bepaald niet marginaal
worden genoemd.

Zouden wij in het kielzog van de
enquêtecommissie nog veel verder
gaan, en bijvoorbeeld 26, 52 of 78
weken ziekteverzuim voor directe
rekening van de werkgever brengen,
dan moet deze Kamer er dus van
uitgaan, dat dit risico op grote schaal
zal worden verzekerd. De Ziektewet
is afgeschaft, dus de werkgever zal
deze verzekering moeten onderbren–
gen bij een particuliere maatschappij.
Zo ontstaat dus een veelheid van
private ziekengeldverzekeringen,
sommige met en andere zonder een
eigen risico, sommige met een sterk
gedifferentieerde premie, andere met
meer uniformiteit. De voor– en
nadelen van dit particuliere systeem
moeten worden afgezet, niet tegen
de oude Ziektewet met haar
volledige dekking en uniforme
bedrijfstakpremie, maar tegen de
nieuwe wet Terugdringing ziektever–
zuim, met haar flinke eigen–
risicoperiode en premiedifferentiatie
per bedrijf. De vraag is hier niet
meer: "kunnen wij de eigen
verantwoordelijkheid nog verder
vergroten", want wij zijn het erover
eens dat het risico grotendeels in
een verzekering zal worden afgedekt,
de vraag is: "welke vorm van
verzekering, de publieke of de
private, is uiteindelijk het goed–
koopst, het meest stimulerend tot
verantwoord gedrag en het meest
solidair?".

Gezien de nieuwe opbouw van de
Ziektewet ben ik er niet van
overtuigd, dat deze vergelijking voor
de particuliere verzekeringen positief
zal uitvallen. Zeker wat de solidariteit
betreft bestaat het gevaar dat de
bedrijven met een hoog verzuim,
hetgeen niet altijd beheersbaar is,
zullen worden geconfronteerd met
uitsluiting of met prohibitief hoge
premies, om de verzekering voor de
andere bedrijven goedkoper te
maken. Op het terrein van de
ziektekostenverzekering bestaat
hiermee enige ervaring, en die is niet
onverdeeld positief.

Wat betreft de stimulansen voor
het verstandig gebruik is het
mogelijk wijs om eerst eens af te
wachten hoe het eigen risico en de
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premiedifferentiatie in de Ziektewet
in de praktijk uitwerken op het
volume. En wat betreft de prijs lijken
de schaalvoordelen van de Ziektewet
op voorhand een lagere premie
mogelijk te maken dan bij vele
kleinere particuliere regelingen moet
worden gecalculeerd. Het lijkt mij
dus wijsheid nu eerst eens te kijken
wat de uitwerking is van de
binnenkort in de Ziektewet aan te
brengen wijzigingen - het wetsvoor–
stel ligt nog bij de Eerste Kamer - en
pas daarna te overwegen of een
verdere uitbouw van het eigen risico
zinvol is. Tot die tijd moeten we de
discussie over de merites van meer
èchte eigen verantwoordelijkheid
enerzijds, de voor– en nadelen van
verschillende verzekeringssystemen
anderzijds, blijven voeren. Maar als
het kan zonder begripsverwarring.

Ten aanzien van de WAO heeft de
enquêtecommissie wel zeer
revolutionaire voorstellen gedaan. In
feite laat de commissie alleen de
twee hoogste
arbeidsongeschiktheidsklassen
bestaan en brengt zij voor deze
groep de uitkering weer op 70% van
de loonderving. Minder dan
2/3-arbeidsongeschikten worden niet
meer collectief verzekerd, het is de
bedoeling dat zij bij hun baas in
dienst blijven of in een particuliere
verzekering vallen. Over dit voorstel
is wel enige verwarring ontstaan,
omdat de indruk is gewekt dat de
bijna volledig arbeidsongeschikten
ook de "echte arbeidsongeschikten"
of de "onomkeerbare gevallen" zijn.

De commissie zou beter moeten
weten: de mate van arbeidsonge–
schiktheid wordt bepaald door de
mate van loonderving die uit de
handicap voortvloeit en heeft dus
niets met de echtheid of omkeerbaar–
heid van die handicap te maken.
lemand die gedeeltelijk arbeidsonge–
schikt is, bijvoorbeeld 50%, kan heel
wel een zeer reële handicap hebben.
Omgekeerd zou het zonde zijn de
bijna volledig arbeidsongeschikten
collectief uit te sluiten van reïntegra–
tie, omdat velen van hen nog
belangrijke mogelijkheden hebben.
Er kan dus enige twijfel zijn of het
onderscheid dat de commissie maakt
in de praktijk goed uitwerkt.

Opvallend is dat het voorstel
haaks staat op de nieuwe systema–
tiek die per 1 augustus jl. in de WAO
is ingevoerd. Daarin is, op advies
van de SER, na een korte
gewenningsperiode met 70% van het
laatst verdiende loon, het uitkerings–

niveau afhankelijk geworden van
leeftijd en/of arbeidsverleden. Dit
zogeheten opbouwsysteem is na
lange discussie tot stand gekomen
en beoogt de ontvangen uitkering
meer in lijn te brengen met iemands
bijdrage in de premies. Ik heb niet
kunnen vaststellen waarom de
commissie dit opbouwsysteem
verwerpt.

Over de uitsluiting van partieel
arbeidsongeschikten uit de collec–
tieve verzekering valt veel te zeggen.
Het commissielid Willems kiest
afgelopen zaterdag in de Volkskrant
de volgende formulering: "Flip en de
anderen zaten te zoeken hoe je de
poort naar de WAO kon dicht–
schroeien. Ik zei: laten we de uitgang
bij de bedrijven dichtmaken. De
bedoeling is dat gedeeltelijk
arbeidsongeschikten in dienst
blijven, eventueel in aangepast
werk". Willems kiest daarmee een
uitgangspunt dat mij zeer sympa–
thiek voorkomt: laten wij een
cultuuromslag bewerkstelligen
waardoor bedrijven zich weer
verantwoordelijk gaan voelen voor
het in dienst houden van de
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemer. Laten wij het proces van
afwenteling dat in de jaren zeventig
door de oude WAO onmiskenbaar op
gang is gebracht, proberen om te
keren. Laten wij dus niet te gemakke–
lijk genoegen nemen met de stelling
dat er geen passend werk te vinden
is voor de gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten. Wat er niet is, moet maar
gemaakt worden.

De inzet langs deze lijn kan niet
anders dan positief tegemoet worden
getreden. Vorig jaar heeft de Kamer
een aantal aanscherpingen behan–
deld van de verantwoordelijkheid
van de werkgever. Zo is in de WAO
een bepaling naar analogie van
artikel 30 van de Ziektewet opgeno–
men die het de bedrijfsvereniging
mogelijk maakt de werkgever te
dwingen passend werk beschikbaar
te stellen, met een sanctie–
mogelijkheid. In aansluitmg daarop is
de ontslagbescherming aange–
scherpt. Niettemin blijft het mogelijk
dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten
niet bij de eigen werkgever kunnen
blijven en de Kamer meende dat zij
dan recht zouden moeten houden op
een gedeeltelijke WAO-uitkering. Zo
niet, dan vallen deze mensen in de
WW en dat betekent in feite dat wij
verborgen arbeidsongeschiktheid in
de WW gaan creëren. Edn merkwaar–
dige omkering van de discussie over

verborgen werkloosheid in de WAO
die wij in het begin van de jaren
tachtig hadden. Ik neem aan dat dit
niet de bedoeling van de enquête–
commissie is. Daarom ben ik
benieuwd welke aanvullende
voorstellen de commissie doet om
gedeeltelijk arbeidsongeschikten ook
daadwerkelijk in het arbeidsproces te
houden.

Er is daarnaast ook een bestuur–
lijke reden om enigszins terughou–
dend te zijn met de door de
commissie voorgestelde ingreep in
de WAO. De Kamer heeft nog maar
net een ingrijpende wijziging van het
systeem in de wet vastgelegd. Sinds
1 augustus jl. worden de nieuwe
regels in praktijk gebracht, hetgeen
voor de uitvoerders en voor
duizenden arbeidsongeschikten grote
gevolgen zal hebben. Ik vind het
bestuurlijk onverantwoord, dit proces
te doorkruisen met nieuwe ingrij–
pende voorstellen over de uitkerings–
structuur. Dat zaait twijfel over de
mate van serieusheid van de te
ondernemen veranderingsprocessen.
Het brengt nieuwe ongerustheid
onder de mensen die toch al zwak
staan. Het is de zekerste manier om
het ingezette volumebeleid te
ondermijnen.

Dat is ook mijn belangrijkste
bezwaar tegen de maandagavond–
interventie van de geachte afgevaar–
digde de heer Brinkman. Hij zal
moeten kiezen. Of wij geloven als
Kamer in het volumebeleid zoals dat
in deze kabinetsperiode is ingezet en
dan steunen wij met alle kracht de
uitvoering van de nieuwe wetgeving.
Of wij zeggen op voorhand dat het
toch allemaal onvoldoende zal
blijken te zijn en frustreren daarmee
de inzet van de uitvoerders om er
werkelijk een succes van te maken.

In dat laatste geval moeten wij
trouwens niet vreemd opkijken als de
samenleving concludeert dat het
parlement inclusief de fractie van de
heer Brinkman zijn werk niet goed
gedaan heeft. Zie maar: men gelooft
er zelf niet in!

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik ben het op dat punt
helemaal eens met de heer Leijnse.
Betekent dat ook dat de PvdA-fractie
straks in de campagne met alle
kandidaten die meedoen op deze lijn
blijft zitten? Ik moet namelijk eerlijk
bekennen dat ik afgelopen maandag
met enige verbazing naar collega
Brinkman heb geluisterd. Als ik
echter hoor welke geluiden er sinds
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enige dagen uit de kring van de
Partij van de Arbeid komen, dan zijn
dat opmerkingen in de trant van: het
roer moet om en dat beleid is
verkeerd geweest. Men wil weliswaar
een volstrekt andere kant op dan het
CDA, maar men zegt evenzeer dat
het roer om moet. Wat moeten wij
van die geluiden denken?

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter! Ik
spreek namens de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer. Deze fractie heeft er
vanaf 27 januari geen twijfel over
laten bestaan dat de positie die wij
hebben betrokken bij de stemmingen
over de betreffende wetsvoorstellen,
de positie is die wij verdedigen. Ik
heb geen enkele twijfel laten bestaan
over het feit dat die wetsvoorstellen
het verdedigen waard zijn. Ik zeg het
de heer Wolters na dat zij een
compromis zijn tussen verschillende
opvattingen. Dat geldt voor meer
zaken die in deze Kamer geregeld
worden. Ik heb tijdens dat debat
gezegd mij niet te schamen voor de
uitkomst van de discussie. Ik schaam
mij niet voor datgene wat wij in het
Staatsblad hebben vastgelegd. Dat is
zo gebleven.

De heer Linschoten (VVD): Ik heb de
heer Wolters evenmin horen zeggen
dat hij zich schaamt.

De heer Leijnse (PvdA): Neen, maar
hij wil wat aan die wetsvoorstellen
veranderen.

De heer Linschoten (VVD): Oe
CDA-fractie zegt: de wetsvoorstellen
zijn inderdaad een compromis
geweest. Dat was niet zo mooi en
niet zo best, want wij lossen de
problemen er niet mee op. Wat ons
betreft, moet het straks anders.

Nu vraag ik de heer Leijnse of de
PvdA-fractie niet precies hetzelfde
zegt. Zegt zij ook niet: het was een
compromis, zij hebben het ons door
de... geduwd. Eigenlijk vinden ook
wij dat het roer om moet, maar dan
wel de andere kant uit. Die geluiden
hoor ik in de kring van de heer
Leijnse. Hij moet dan niet formalis–
tisch zeggen dat hij sprekend
namens de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer etc. Ik vraag hem
gewoon wat de opstelling van zijn
partij in dezen is. Ik heb afgelopen
maandag ook niet de woordvoerder
van de CDA-fractie horen spreken,
maar een van de mensen die de
campagne voor het CDA moet gaan
trekken. De mensen die ik uit de

kringen van de heer Leijnse heb
gehoord, zijn ook de mensen die de
komende maanden de campagne
voor zijn partij moeten trekken. Als
hij terecht die vraag stelt aan het
adres van de CDA-fractie dan is mijn
vraag aan het adres van de
PvdA-fractie ook terecht. Hij is
bovendien de enige die ik op dit
moment daarover kan aanspreken.

De heer Leijnse (PvdA): De heer
Linschoten kan mij volstrekt terecht
aanspreken op de opvatting van de
Partij van de Arbeid. Het zal hem zijn
opgevallen dat de vertegenwoordi–
gers van de Partij van de Arbeid voor
zover zij in dit parlement vertegen–
woordigd zijn in de wijze waarop zij
de wetsvoorstellen tot nu toe
benaderd hebben steeds voorop
hebben laten staat dat datgene wat
afgesproken is in dit parlement,
waarover gestemd is en wat de
uitkomst is van de discussie met
alles wat in die discussie gezegd is,
verdedigd wordt als de best
mogelijke uitkomst. De heer
Brinkman is ook een parlementariër
en voorzitter van een fractie in dit
huis. Ik vind dat niet alleen een zaak
van gezellig met elkaar discussiëren
of van goed omgaan met de
discussiepartner. Het is tevens een
zaak van bestuurlijke zorgvuldigheid
dat het parlement staat voor hetgeen
het in de wetgeving heeft vastge–
legd, tenzij er keiharde indicaties zijn
dat het niet goed gaat. Dan breekt de
nood wetten. Zolang je bezig bent
met een uitvoeringsproces van
wetgeving die je na lange voorberei–
ding in het Staatsblad hebt gekregen,
moet je ook jegens de uitvoerders en
jegens de mensen die het raakt en
betreft, ook jegens andere betrokke–
nen in de samenleving als parlement
staan voor die wetgeving. Anders
ondermijn je de eigen geloofwaar–
digheid.

De heer Linschoten (VVD): Ik vind
dat de heer Leijnse te gemakkelijk
wegloopt van hetgeen de afgelopen
dagen over ons heen is gekomen. Ik
zie de Partij van de Arbeid. Ik vraag
mij af wat daar aan de hand is. Er
worden mensen naar voren
geschoven die zeggen: dat zal met
mij erbij niet gebeuren. Eigenlijk
moet het allemaal de andere kant op.
De heer Leijnse kan dan wel zeggen
dat zij niet vertegenwoordigd zijn in
de Tweede Kamer en dat wij met hen
niet zoveel te maken hebben, maar
toch hoor ik die geluiden binnen de

Partij van de Arbeid. Ik stel de heer
Leijnse dan ook een buitengewoon
serieus bedoelde vraag. Wat hebben
wij als het gaat om het WAO-akkoord
en de toekomst van de WAO in dat
kader aan de Partij van de Arbeid?
Hebben wij volgend jaar een andere
Partij van de Arbeid, zonder de heer
Kok en de heer Leijnse, die andere
standpunten inneemt? Dat is toch
een heldere politieke vraag?

De heer Leijnse (PvdA): De heer
Linschoten stelt klaarblijkelijk een
vraag over de kandidaatstelling. Ik
moet constateren dat alle kandidaten
die nu naar voren zijn geschoven,
uitdrukkelijk het verkiezingspro–
gramma hebben onderschreven. In
dat verkiezingsprogramma wordt ook
uitdrukkelijk gezegd dat de lijn die is
ingezet met de wetsvoorstellen die in
deze kabinetsperiode zijn aangeno–
men, zal worden doorgezet. De Partij
van de Arbeid komt in haar
verkiezingsprogramma dus niet terug
van datgene wat in deze periode is
besloten. Daar kan geen twijfel over
zijn.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik vind toch dat de heer
Leijnse het werk van de commissie–
Buurmeijer nu bagatelliseert.
Partijpolitieke discussies voordat de
commissie met het rapport kwam, is
een ding. Daar kun je lang over
praten, etcetera. Nu gaat het om het
volgende. De analyse van de
commissie leidt volgens de
commissie tot andere standpunten,
ook als het gaat om de WAO. De
heer Leijnse heeft gezegd dat hij de
onderbouwing niet heeft kunnen
vinden.

Volgens mij is die heel helder. De
commissie zegt namelijk: er moet
een grotere verantwoordelijkheid
liggen bij het bedrijfsleven. Dat
betekent dus dat de werkgevers
gedeeltelijk arbeidsongeschikten in
principe in dienst moeten houden.
Dat is een andere lijn dan die van de
TBA. Daarbij heb ik het niet over
bestuurlijke problemen, over
invoeringsproblemen of over de
korte termijn maar over de hoofdlijn
van de discussie. Ik wil aan de heer
Leijnse de volgende vraag stellen. Is
voor de Partij van de Arbeid die lijn
van het in dienst houden van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten
bespreekbaar? Of zegt hij: daar zien
wij om die en die reden helemaal
niets in? Dat is volgens mij de
discussie die nu gevoerd moet
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Mevrouw Brouwer IGroen Links)

worden. Is mijn vraag helder
genoeg?

De heer Leijnse (PvdA): Mevrouw
Brouwer is volstrekt helder. Zij heeft
in haar betoog ook het een en ander
daarover gezegd. Dat verschilt niet
zo vreselijk veel van mijn woorden.
Haar fractiegenoot Willems begint
met de uitspraak: ons uitgangspunt
als commissie is dat partiële
arbeidsongeschikten in dienst
moeten blijven bij hun eigen
werkgever. Ik omarm dat uitgangs–
punt. Dat heb ik in mijn tekst tot
tweemaal toe gedaan. Dit is de derde
keer. Het is dus een goed uitgangs–
punt. Vervolgens zeg ik dat de Kamer
op dat punt het afgelopen jaar een
aantal maatregelen heeft genomen.
Met name in het wetsvoorstel TAV
maar ook TBA hebben wij op dat
punt een aantal dingen gedaan. Wij
hebben de bevoegdheid van de
bedrijfsverenigingen om passend
werk te eisen bij de werkgever
verzwaard. Wij hebben er een
sanctiemogelijkheid op gezet. Wij
hebben de ontslagbescherming
aangescherpt. Dat leidt er niet toe
dat alle partiële arbeidsongeschikten
in dienst blijven bij de werkgever.
Dat kunnen wij waarnemen.

Ik zeg dus nu tegen de commissie:
welke instrumenten heeft u nog
meer in de mouw om te bewerkstelli–
gen dat het uitgangspunt van de
heer Willems ook gerealiseerd

wordt? Immers, het mag wel
duidelijk zijn: als dat uitgangspunt
van de heer Willems, en naar ik
aanneem van de commissie, niet
gerealiseerd wordt, dan vervalt dus
de reden om te zeggen: wij kunnen
die partiële arbeidsongeschikten wel
buiten de uitkering houden. Er is een
samenhang in het commissievoorstel
tussen de veronderstelling dat
partiële arbeidsongeschikten aan het
werk kunnen blijven aan de ene kant
en de steliing dat zij dus wel buiten
het uitkeringssysteem kunnen blijven
aan de andere kant. Als die eerste
veronderstelling niet gerealiseerd
wordt, vervalt natuurlijk de reden
voor het laten vervallen van die
uitkering. Dat is hier in alle toonaar–
den door alle fracties tot nu toe
gezegd. Daar vraag ik op door. Wat
zijn de instrumenten, hoe kunnen wij
dat realiseren?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
onderschrïjf de vraag: is het
realistisch en hoe werkt dat? Die heb
ik ook aan de commissie gesteld.

De heer Leijnse (PvdA): Die vraag is
essentieel.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijn discussie met de heer Leijnse
gaat echter over het volgende. Ik
hoor hem zeggen dat in de TBA
hetzelfde uitgangspunt is gebruikt,
terwijl ik zeg dat de commissie een

ander uitgangspunt gebruikt. De
commissie zegt namelijk: in principe
blijf je, als je gedeeltelijk arbeidson–
geschikt bent en dus niet die
2/3-grens bereikt, in dienst van de
werkgever. Het is het pakkie-an van
de werkgever. Dan kom je niet bij
een collectieve verzekering. De
werkgever moet maar zorgen voor
aangepast werk. Die kan niet zomaar
van die werknemer af. Dat is een
principieel ander uitgangspunt dan
dat van de TBA.

De heer Leijnse onderschrijft
terecht het standpunt van de heer
Willems. Dan zet hij naar mijn
mening ook een vraagteken bij de
TBA. Dat is immers niet hetzelfde als
artikel 30 van de Ziektewet of andere
maatregelen van de TBA. Het is een
principieel ander uitgangspunt.

De heer Leijnse (PvdA): Mevrouw
Brouwer strijdt tegen een windmolen
want zij begint met de uitspraak dat
ik heb gezegd: het uitgangspunt van
de TBA is hetzelfde als dat van de
commissie. Dat heb ik helemaal niet
gezegd.

Mevrouw Brouwer (Groeri Links):
Dan begrijp ik de heer Leijnse
helemaal niet. Ik zal mijn vraag kort
herhalen. Als hij het eens is met het
uitgangspunt dat gedeeltelijk
arbeidsongeschikten in principe in
dienst moeten blijven van de
werkgever, vindt hij dan niet dat het
uitgangspunt van de commissie ook
in nieuwe wetgeving moet worden
neergelegd en de TBA dus moet
worden ingetrokken of gewijzigd?

De heer Leijnse (PvdA): Laten wij nu
bij de feiten blijven. Dit soort
spelletjes zijn natuurlijk vreselijk leuk,
maar zij leiden nergens toe. Een
gedeeltelijk arbeidsongeschikte is
wat anders dan iemand die maar een
klein beetje gehandicapt is. De
commissie zegt nu dat een gedeelte–
lijk arbeidsongeschikte in beginsel in
dienst moet blijven van de werkge–
ver. Mijn eerste en meest voor de
hand liggende vraag is dan: hoe? Wij
hebben al een paar dingen in de wet
vastgelegd. Ik noem de TBA en TAV.
Misschien heeft de commissie echter
nog nadere instrumenten om een en
ander te bewerkstelligen.

Mevrouw Brouwer weet immers
net zo goed als ik - misschien zelfs
we! beter, vanuit haar advocaten–
praktijk - dat er uiteindelijk een
ontslagprocedure kan volgen
wanneer een werkgever aangeeft dat
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hij een bepaald persoon werkelijk
niet meer in zijn bedrijf kan hebben
wegens gebrek aan passend werk.
De vraag is nu hoe wij de drempel
voor de ontslagprocedure zo hoog
leggen dat wij werkelijk een situatie
creëren waarin het ontslaan van
partieel arbeidsongeschikten tot de
uitzonderingen behoort. In de
huidige situatie is dat immers meer
de regel dan de uitzondering. Wij
moeten dus naar zo'n andere situatie
toe zien te komen.

Voorafgaand aan iedere discussie
of dit in het uitkeringensysteem ook
weer vertaald kan worden in het
laten vervallen van uitkeringsrechten,
moet helder zijn dat wij ook kans
zien om de mensen aan het werk te
houden. Ik hoop dat ik het zeggen
mag, maar ik vind dat in het rapport
van de commissie nog niet helemaal
overtuigend beargumenteerd. Dat is
een klein beetje kritiek op de
commissie. Het werd ook niet
helemaal overtuigend beargumen–
teerd in het interview in de Volks–
krant met een collega van mevrouw
Brouwer, de heer Willems. Misschien
komen die nieuwe argumenten en
die nieuwe instrumenten nog. Dan is
er ook absoluut met ons te praten,
maar dan op basis van de veronder–
stelling dat mensen in dienst blijven
bij hun eigen werkgever.

Ik kom te spreken over de WW. De
gedachten die de enquêtecommissie
ontwikkelt over de WW worden door
mijn fractie grotendeels gevolgd. Het
is noodzakelijk om de uitvoering van
de werkloosheidsverzekering naar de
regio's te verleggen en daar nauwe
aansluiting te zoeken bij de
arbeidsvoorziening. De samenwer–
king van uitkeringsverstrekking en
bemiddeling in één loket is de beste
manier om het aantal werklozen klein
en de werkloosheidsduur kort te
houden. Momenteel is er reeds een
positieve ontwikkeling aan de gang
wat betreft de samenwerking in de
regio. De kleine schaal van een
aantal bedrijfsverenigingen en de
pas recentelijk begonnen regionalisa–
tie doen hier echter afbreuk aan,
evenals allerlei bestuurlijke en
bureaucratische barrières.

Ik denk dat het goed zou zijn
wanneer de regering beziet op welke
wijze de samenwerking tussen
WW-uitvoering en arbeidsbureau
verplicht kan worden gesteld en
verder kan worden uitgebouwd. Op
grond van die samenwerking is
vervolgens een verdere bestuurlijke
vervlechting mogelijk. De

WW-uitvoering kan dan op den duur
onder regie van de regionale
besturen arbeidsvoorziening komen.
Ik heb al eerder gezegd dat ik geen
principiële bezwaren zie om ook de
uitvoering van de andere
werknemersverzekeringen, Ziektewet
en WAO, hierin te betrekken. Wel zal
zo'n ontwikkeling zich zeer geleidelijk
moeten voltrekken. Enerzijds omdat
wij de arbeidsvoorziening niet te snel
moeten overbelasten en anderzijds
omdat de regel dat in Nederland
bijna iedereen op tijd de juiste
uitkering krijgt overgemaakt,
gehandhaafd moet kunnen blijven.

Ik sluit af. De commissie heeft veel
en goed werk verricht. Zij heeft op
voortreffelijke wijze aan haar
opdracht voldaan en de Kamer
voorzien van zeer veel nuttig
materiaal betreffende het functione–
ren van de uitvoeringsorganisatie.
Dit materiaal is voldoende om
politieke conclusies over de
toekomstige structuur van de
uitvoering mogelijk te maken. Ik
hoop dat de fracties in dit huis deze
en de komende week de moed zullen
hebben om die conclusies ook te
trekken. Dan kan zich politieke
overeenstemming aftekenen over
een vernieuwing van de uitvoering
van de werknemersverzekeringen.
Daarmee zou de Kamer zijn
enquêtecommissie een groot
geschenk geven: de eer dat haar
rapport de stoot heeft gegeven tot
een doorbraak die 25 jaar onbe–
spreekbaar is geweest. Ik vind dat
die eer de commissie toekomt.

De beraadslaging wordt geschorst.

De voorzitter: De commissie zal
morgen antwoorden.

De vergadering wordt van 16.50 uur
tot 17.00 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandelmg van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VIII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen)
voor het jaar 1994 (23400 VIII);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VIII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen)
voor het jaar 1992 (Slotwet/
rekening) (23278).

(Zie vergadering van 16 november
1993.)

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

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

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

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik wil beginnen om de
geachte afgevaardigde de heer Van
Dijk te complimenteren met zijn zeer
aansprekende maidenspeech.

De geachte afgevaardigden die
gesproken hebben wil ik van harte
danken voor hun commentaar. Ook
veel dank voor de complimenten die
over het beleid zijn uitgesproken.
Een deel van de complimenten was
gericht aan het adres van oud–
staatssecretaris de heer Wallage. Ik
zal die natuurlijk aan hem overbren–
gen. Dit is de eerste begrotings–
behandeling zonder hem, na zijn
vertrek naar een ander departement.
Hij kon het natuurlijk niet combine–
ren. Ik wil graag benadrukken dat ik
ondanks de uitstekende opvolging in
de persoon van de staatssecretaris
Job Cohen - dat zal straks ook nog
blijken - staatssecretaris Wallage
zeer mis. Wij hebben als duo
gefunctioneerd, niet alleen - dit in
reactie op hetgeen de heer Schutte
naar voren bracht - bij convenanten,
maar ook in het formuleren van het
beleid in totaliteit. Voor zover dit
beleid als succesvol wordt ervaren, is
dit ook nadrukkelijk het resultaat van
de activiteiten van staatssecretaris
Wallage.

Mijnheer de voorzitter! Zeer vele
geachte afgevaardigden hebben een
terugblik op de afgelopen vier jaar
gegeven. Ook ik wil dat graag doen.
Ik heb mij nog eens in de regerings–
verklaring verdiept, waarin uitdrukke–
lijk uitgangspunten en richtingen
werden geformuleerd. Het belangrijk–
ste uitgangspunt was de toeganke–
lijkheid van het onderwijs, gelijkheid
van kansen. Onmiddellijk volgt in de
regeringsverklaring de kwaliteit van
het onderwijs, die meteen verbonden
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Ritzen

is aan de man of vrouw voor de klas.
De regeringsverklaring zegt, dat de
aantrekkelijkheid van het leraarsvak
moet worden vergroot en gaat
daarop vervolgens wat uitvoeriger in.
Een ander element vormt de
boodschap, dat het onderwijs
eigenlijk nog meer centraal in de
samenleving moet komen te staan.
In zekere zin is het onderwijs nog
niet volledig benut, ook in de sociale
en maatschappelijke ontwikkeling.
Onderwijs, scholing en opleiding als
de kern van een algemener beleid,
dat gericht is op verbetering van
sociale ontwikkelingen, maar vooral
op economische concurrentiekracht.

Terugblikken is in mijn ogen het
opmaken van een balans van
balanceren. Het was voortdurend
balanceren tussen voornemens,
krachtig verwoord in de regerings–
verklaring. Er was de noodzaak om
de leraar en de school beter te
steunen. Aan de andere kant - je
kunt het gewoon niet plat genoeg
uitdrukken - was er steeds minder
geld ten opzichte van oorspronkelijke
uitgangspunten. Het doet mij
genoegen - ik kan het niet verhelen
om het op die wijze te formuleren -
en ik vind het vooral verrassend om
te zien, hoe dicht wij bij de doelstel–
lingen van toen hebben kunnen
biijven. Verrassend, omdat wij ons
enorm hebben verkeken op de
economische mogelijkheden. In 1989
leken Nederland, West-Europa en de
Verenigde Staten de wind mee te
hebben. Ook 1990 was nog een
relatief goed jaar: 4% economische
groei in Nederland. Dat weer sloeg
snel om. Ik noem de Tussenbalans
en vele andere tussentijdse
bezuinigingsronden. Het waren
voelbare rukwinden, donderslagen
en bliksemschichten, om in de sfeer
van het weer te blijven. Intussen was
er ook sprake van een ijzige
tegenwind, die - en dat is nog het
meest schrijnend - gepaard ging met
een scherp oplopende werkloosheid
in de marktsector.

Het was balanceren voor het
onderwijs, maar het is in mijn ogen
de verdienste van het onderwijs zelf,
dat ondanks de tegenwind veel kon
worden gerealiseerd. Er was inzet
van onderwijsbonden om arbeids–
voorwaarden te vernieuwen, ook op
buitengewoon moeilijke punten als
de wachtgelden. Er was inzet van
besturenbonden, in het Scheven–
ingse beraad bijvoorbeeld, om te
komen tot een opener school, die
zich over de kwaliteit breder wil

verantwoorden tegenover ouders en
samenleving. Er was inzet van het
beroepsonderwijs, om samen met
werkgevers en werknemers de basis
te leggen voor het leren voor langere
termijn, maar tegelijkertijd een
betere afstemming op maatschappe–
lijke ontwikkelingen en op de
arbeidsmarkt te verkrijgen. Er was
inzet van overlegpartijen in de
studentenkamer, voor de vergroting
van "studeerbaarheid" en verbete–
ring van de kwaliteit van het hoger
onderwijs. Er was inzet van
universiteiten en hogescholen. Ik ben
ervan overtuigd dat ik nog niet alle
partijen heb genoemd.

Waar zo hard wordt gewerkt om
de motor van de maatschappelijke
ontwikkeling, zoals ik het onderwijs
graag betitel, goed te laten draaien,
moet een kabinet maximale steun
geven. Het kabinet heeft het ook zo
ervaren en in zijn beleid vertaald.

Met de begroting van dit jaar
wordt in heel veel opzichten
geprobeerd een steviger basis te
bieden voor het balanceren in de
komende vier jaren, want balanceren
zal het weer worden. Dat lijkt zeker.
Wij verwachtten een hoge, ecolo–
gisch verantwoorde economische
groei voor de lange termijn. Wij
dachten zo vaak dat het herstel om
de bocht lag, in het verschiet lag
voor het najaar of het voorjaar,
afhankelijk van de termijn waarover
je sprak. Waarschijnlijk ligt dat
herstel in de omvang waarop wij
hopen en die wij verwachten achter
de horizon van deze eeuw.

In de verkiezingsprogramma's
wordt nog uitgegaan van 1,75%
economische groei voor de komende
vier jaar. Dat heette een behoedzaam
scenario. Ja, behoedzaam, nog
anderhalf a twee jaar geleden! Nu is
dat naar de verwachtingen in onze
verre omgeving kijkend heel
optimistisch.

Dat betekent dat de keuzen die
zullen moeten worden gemaakt
moeilijker zullen zijn dan ons nu nog
voor ogen staat uitgaande van 1,75%
economische groei. De keuzen zullen
verduiveld moeilijk zijn, maar
moeten wel worden gemaakt. Ik
spreek daarbij met de lessen van
Mancur Olson, de econoom die zich
over de ontwikkeling van naties heeft
gebogen en die zo'n tien jaar
geleden schreef over opkomst en
ondergang van de welvaart. Daarbij
komt duidelijk naar voren dat alleen
wanneer landen zich ingrijpend
weten aan te passen zij vooruit

kunnen. Wie vasthoudt aan de
bestaande structuren en conventies
ziet vaak zijn welvaart achteruitgaan.

Welke keuze ook wordt gemaakt,
duidelijk is en breed wordt gedeeld
dat alleen bij een versterking van het
onderwijs de sociale en economische
ontwikkeling veilig kan worden
gesteld. Dat is nu eens niet alleen de
opvatting van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen of van
iemand die met het onderwijs is
vergroeid. Die positie wordt ook
ingenomen door de minister van
Economische Zaken, door de
voorzitter van het Verbond van
Nederlandse ondernemingen en door
de voorzitter van de Europese
Commissie, om maar eens een
drietal wat minder verdachte
personen in dit opzicht te noemen.

De heer Van Dijk heeft gesproken
over pienterheid van produkten en
produktieprocessen. Ik ben het
volledig met hem eens, dat de
concurrentiekracht van West-Europa
vooral bepaald zal worden door de
kennisintensiteit van de produktie.
Dat heeft dan te maken met
onderzoek - de staatssecretaris zal er
verder op ingaan - en ook veel met
onderwijs. Ook ben ik het volstrekt
met hem eens waar hij constateert,
dat de kwaliteit van de beroepsbevol–
king als cruciale vestigingsplaats–
factor zal gaan gelden, in een wereld
waarin bedrijven zogenaamd
foot-loose zijn. Zij zijn niet meer
verbonden aan Nederland omdat het
bedrijf oorspronkelijk in Nederland
werd opgericht. Zij zijn verbonden
aan het land dat de beste condities
biedt om te produceren. De global
shift is de afgelopen jaren veel
sneller gegaan dan door velen werd
verwacht en vermoedelijk ook veel
sneller dan velen hadden gehoopt.
Dat vereist vervolgens aanpassing.

Voorzitter! Je moet hier onmiddel–
lijk bij zeggen dat versterken van het
onderwijs op dit punt nog meer dan
vroeger het ontwikkelen van alle
talenten betekent, ook juist de
talenten van degenen die kunnen
worden beschouwd als de nieuwe
emanciperende klasse, namelijk
allochtonen. Ik ben ervan overtuigd
dat er op dit vlak nog heel veel
bereikt kan worden en ik denk niet
dat wij hierbij al op alle fronten de
goede weg hebben kunnen vinden.
Maar versterken betekent vooral
vitaal leraarschap, de leraar in staat
stellen, z'n werk goed te doen. Dit
vraagt om moderne arbeids–
organisaties. Wij hebben er
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afgelopen maandag over gesproken;
over dit onderwerp zijn Kamer en
regering het volledig eens.

Een goed onderwijsbeleid begint
bij een begroting die op orde is; deze
term is inmiddels ingesleten. Een
wezenlijk onderdeel van het beleid in
de afgelopen vier jaar was het geven
van meer zekerheid aan scholen
omtrent de financiële randvoorwaar–
den voor hun functioneren. Daarvoor
is een begroting die op orde is
vereist. Hoe goed bedoeld en hoe
goed algemeen onderwijsbeleid ook
doordacht moge zijn, het kan
moeilijk vruchten afwerpen als er
geen middelen bij worden verstrekt
of als er grote onzekerheid bestaat
over de beschikbaarheid van de
middelen. Scholen zouden natuurlijk
bij voorkeur in staat moeten worden
gesteld, met een budget voor een
wat langere periode te functioneren,
want dan kunnen onderwijskundige
doeleinden ook volledig waar
worden gemaakt. Er is een verkie–
zingsprogramma waarin daarvoor
wordt gepleit. In het kabinets–
standpunt over voortvarend
wetgeven wordt deze mogelijkheid
ook genoemd, met als achtergrond
dat een groot deel van de
wetgevingsactiviteiten voortkomt uit
overschrijdingen als gevolg van
bezuinigingen en verschuivingen.
Natuurlijk zal zo'n lijn ook sterk
samenhangen met de ontwikkeling
van het financieringstekort: in
hoeverre kun je het je macro gezien
in het kabinetsbeleid veroorloven om
een deel van de flexibiliteit op te
geven door voor langere termijn
zekerheid te verschaffen op bepaalde
onderdelen van de rijksbegroting? Ik
pleit ervoor om hier meer aandacht
aan te besteden. Het lijkt vanuit het
Haagse gezien wellicht een futiliteit,
maar ik denk dat dit voor scholen
wezenlijk is.

Meer in het algemeen geldt dat
een begroting op orde natuurlijk niet
alleen van belang is voor het
ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, maar ook voor de
rijksbegroting als geheel. De minister
van Financiën heeft hierbij in de
afgelopen jaren natuurlijk ook een
grote rol gespeeld en bij de
algemene politieke beschouwingen is
nog eens gebleken, hoezeer
Nederland in dit opzicht in gunstige
zin uit de pas loopt. Behalve
Luxemburg zijn er in onze omgeving
geen landen waar het financierings–
tekort ondanks de economische
tegenwind nog is gedaald en waar

de economische groei nog op een
redelijk peil is gebleven. In reactie op
een opmerking van de heer Franssen
moet ik ook zeggen dat een
begroting niet in één periode op
orde kan worden gebracht. Natuurlijk
is het een kwestie van voortdurend
voortbouwen, op elkaars schouders
staan. Zo zie ik ook de toekomstige
ontwikkeling van het beleid; niet
uitsluitend staan op de schouders
van het verleden, maar anderen de
gelegenheid bieden om op die
schouders te staan. Het zijn smalle
schouders, maar ik nodig anderen
graag uit om daar in figuurlijke zin
eventueel op te gaan staan.

Verdere activiteiten zijn nodig.
Daarvoor zijn ook wel bases gelegd,
zoals de lump sum in het basison–
derwijs en het voortgezet onderwijs.
Dit is goed voor de vrijheid van de
scholen en voor de beheersing van
het budget, maar ik wil dit niet
beschouwen als een Haags
onderwerp. Beheersing van het
budget is in het belang van schoien,
want het geeft zekerheid op de lange
termijn.

Verder wijs ik er nog eens op dat
de commissie-De Groot op drie
punten in het bijzonder risico's zag.
Het ging over: wachtgelden, Londo
en incidenteel. Ik was wat verrast
over de vragen die werden gesteld.
Ik vroeg mij af of ik de Kamer er niet
al voldoende over had geïnformeerd
dat er juist voor die drie punten zeer
veel aandacht is geweest. Ik was er
ook verrast over, omdat ik de Kamer
voortdurend heb geïnformeerd over
de geleidelijkaan ingevoerde
systematische risicobewaking.
Maandelijks bekijken wij de
begrotingsuitputting. Maandelijks
gaan wij na in hoeverre er sprake is
van een grote afwijking ten opzichte
van het verleden. Wij proberen dan,
die afwijkingen te beperken. In mijn
ogen betekent dit dat er op dit
moment geen enkele noodzaak is om
een aparte contra-expertise uit te
voeren. De normale expertise, met
de normale contra-expertise van het
ministerie van Financiën, is in mijn
ogen voldoende.

Op dit punt is ook de opvatting
naar voren gebracht dat te veel
incidentele dekking zou worden
gehanteerd. Ik wijs erop dat het
gebruikelijk is dat incidentele dekking
kan worden gehanteerd, waar zich
aanloopproblemen voordoen bij
bezuinigingen. Voor de aard van de
incidentele dekking is wat te
makkelijk de term "tafelzilver" naar

voren gebracht. De term "tafelzilver"
kan in twee verschillende opvattin–
gen bestaan. De eerste is de
opvatting van het verlagen van de
balans ten behoeve van consumptie.
Je verkoopt dan je tafelzilver om
meer te kunnen eten. Je moet dan
wel met je handen eten, maar goed,
je kunt meer eten. Dat is de ene
opvatting. Blijkbaar wordt hier een
heel andere opvatting naar voren
gebracht. Ik moet erop wijzen dat bij
Onderwijs, zou daar een balans
bestaan, nog steeds sprake Js van
een toename van de balans. Ik heb
dat ook in de stukken naar voren
gebracht. Er wordt veel geïnvesteerd,
terwijl er ook sprake is van het
afstoten van gebouwen. Het laatste
is een belangrijk onderdeel geweest
van de incidentele dekking.

De heer Van de Camp heeft hierbij
gevraagd, wat preciezer te zijn over
mijn opvatting dat er een risico
dreigt van overschrijding. In de
afgelopen maanden ging bij de
maandelijkse risicobeoordeling
voortdurend het licht op oranje. In de
voorgaande jaren stond het licht
duidelijk op groen. Toen waren de
risico's van overschrijding en
onderschrijding evenwichtig
verdeeld, misschien zelfs met een
kleine plus naar een onderschrijding.
Op dit moment wijst het licht in een
andere richting. In de Najaarsnota zal
ik daarover een completer beeld
geven. Ook de Najaarsnota kan
echter nog niet het afgeronde beeld
bevatten, omdat de laatste twee
maanden van het jaar daarin nog
niet besloten zijn.

De heer Franssen (WD): Ik werd
vanmorgen wakker met het nieuws
op RTL4. Daarbij verscheen de
minister van Financiën op de buis.
Uit zijn woorden bleek dat de
Najaarsnota klaar moet zijn of
misschien zelfs al bij de Kamer moet
zijn ingediend. Dat zou de minister
de gelegenheid bieden, hier melding
te maken van het budgettaire beeld
waarmee wij eigenlijk te maken
hebben.

De voorzitter: De Najaarsnota is
nog niet bij de Kamer ingediend. Ik
heb begrepen dat die nota pas
vrijdag aan de orde komt in de
ministerraad. Dit ter informatie van
de heer Franssen.

Minister Ritzen: De nota als zodanig
is ook nog niet afgerond.
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De heer Franssen (VVD): De minister
denkt dat er nog een potje is waarin
hij iets kan vinden om het minder
goede beeld bij Onderwijs te
compenseren?

Minister Ritzen: Ik beluister hierin
steun voor een eventuele ontwikke–
ling in die richting.

De heer Franssen (VVD): De minister
heeft het woord "steun" altijd te snel
in de mond. Hij moet niet naar steun
hengelen. Hij moet gewoon vertellen
wat er in de Najaarsnota staat. In lijn
met wat hij vorige week bij het
begrotingsonderzoek heeft gezegd,
weten wij dan ongeveer wat ons te
wachten staat.

Minister Ritzen: Vrijdag aanstaande
zal over de nota nog een gesprek in
de ministerraad plaatsvinden. Over
de precieze positie kunnen pas
mededelingen worden gedaan na
afloop van dat gesprek. In dat
gesprek zal ook aan de orde komen
hoe een beeld dat zich bij Onderwijs
voordoet, eventueel bij de verreke–
ning voor komende jaren wordt
betrokken. Ik zal het klip en klaar in
goed Nederlands zeggen. Als er
sprake is van een overschrijding, zijn
er nog altijd twee mogelijkheden. De
eerste is dat zij moet worden
gecompenseerd op het eigen budget.
De tweede is dat er redenen kunnen
zijn om een overschrijding via de
algemene middelen te compenseren.
Dat is precies de aard van het
gesprek dat wij voeren.

De heer Franssen (VVD): Hieruit
moet ik afleiden dat de begroting
voor 1993 in de Najaarsnota staat
aangegeven met een tekort?

Minister Ritzen: Nee, dat heeft de
heer Franssen volstrekt verkeerd. Er
is maar één Najaarsnota die wordt
voorgelegd. Het beeld bij Onderwijs
geeft op dit moment aanleiding om
te veronderstellen dat er overschrij–
dingen zullen plaatsvinden. Wij
hebben het dan over de eerste tien
maanden van dit jaar. Maar dat
hangt af van de wijze waarop het in
het totaal van de algemene middelen
wordt gecompenseerd.

De heer Franssen (VVD): Maar als er
niets gebeurt dan ontstaat er volgens
u een tekort en als er een tekort
ontstaat kunt u dat compenseren öf
via de algemene middelen, mis–
schien op termijn, öf binnen uw

eigen begroting. Dat is uw bood–
schap.

Minister Ritzen: Voorzitter! Daarmee
zeg ik geen nieuwe dingen. Ik zeg
daarmee dat er nu een dreiging van
overschrijding is en dat bij het
vaststellen van de Najaarsnota moet
worden bezien in hoeverre die kan
worden gecompenseerd uit de
algemene middelen dan wel dat dit
voor rekening van de begroting voor
Onderwijs is via een verrekening met
het komend jaar.

De heer Franssen (VVD): Dat is een
beslissing die voortvloeit uit een
constatering. Over die beslissing wil
ik niet met u spreken, want daarvoor
wacht ik rustig de uitkomst van het
kabinetsberaad af. Maar los van die
beslissing, dreigt er een overschrij–
ding?

Minister Ritzen: Ik dacht dat ik dat
nu drie keer had gezegd.

De heer Franssen (VVD): Wat is dan
de doorwerking naar de begroting
voor 1994?

Minister Ritzen: Voorzitter! Mag ik
hierbij uitdrukkelijk vragen om dit
punt te beantwoorden aan de hand
van de Najaarsnota wanneer wij de
cijfers hebben geconsolideerd? Dan
kan ik precies op dat punt de cijfers
overleggen.

De voorzitter: Wij zullen conform
handelen, te meer daar de Najaars–
nota ook voor het kerstreces in de
Kamer aan de orde komt met de
suppletore begroting.

De heer Franssen (WD): Dat begrijp
ik, voorzitter, en ik zal daar zeker
voor inschrijven. Daar kan de
minister nu alvast op rekenen. Maar
de minister is in ieder geval tijdens
het begrotingsonderzoek zelf over dit
beeld begonnen. Ik vind het eerlijk
gezegd een beetje flauw dat hij nu
voor die discussie wegloopt.

Minister Ritzen: Dat is een vreemde
opmerking want ik heb keer op keer
gezegd dat er risico's van overschrij–
ding zijn. Natuurlijk moeten die
risico's in de Najaarsnota aan de
orde komen.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik wil de minister nog een
vraag stellen over de verkoop van de
MBO-gebouwen. Wij zijn het met

elkaar eens dat die opbrengst in 1995
gebruikt wordt om een aantal
incidentele uitgaven te dekken. De
minister zegt dit nodig te hebben om
een aantal structurele zaken op gang
te brengen. In het schriftelijk
antwoord staat: zou er een balans
bestaan bij de onderwijsbegroting -
wij weten van elkaar dat dit niet het
geval is - dan zou die nog steeds
groeiend zijn. Op welke investerin–
gen doelt de minister dan? Welke
investeringen in het huidige
onderwijs komen ten goede van de
fictieve balans?

Minister Ritzen: Dat zijn de
investeringen die nog op de
begroting zijn opgenomen als "a
fonds perdu"-investeringen.
Nogmaals, het totaalbeeld geeft nog
steeds een plus te zien.

De heer Van de Camp (CDA): Los
van de decentralisatie huisvesting
PO/VO hetgeen tot een aanmerkelijke
balanskorting leidt, kan ik mij niet
onttrekken aan het idee dat de
minister nu zegt dat deze gebouwen
verkocht worden en dat tegelijkertijd
meer geïnvesteerd wordt dan die 250
mln. De minister spreekt dan over "a
fonds perdu"-financiering maar die
betreft volgens mij ook gebouwen.

Minister Ritzen: Precies, het zijn dus
gebouwen.

De heer Van de Camp (CDA): Alleen
op de investeringen voor gebouwen
VO?

Minister Ritzen: Grotendeels op
investeringen gebouwen voor VO.
Het gaat om een substantieel bedrag
wat de incidentele verkoop van
gebouwen aanzienlijk te boven gaat.
Met andere woorden, bij elke
boekhoudtechnische verwerking van
de verkoop van gebouwen die
incidenteel zijn geweest, kun je zien
dat de totaalbalans alleen maar
gestegen is.

De heer Van de Camp (CDA): Ook
rekening houdend met een decentra–
lisatie voor gebouwen voor het
primair en het voortgezet onderwijs?

Minister Ritzen: Daar kun je op
verschillende manieren naar kijken.
Als je die balans op een goed
moment aan een ander overdraagt
maar je houdt de middelen wel in
die balans en je voegt nog steeds
aan die balans toe, dan is het de
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vraag hoe je het in zijn totaliteit
beziet. Als je het ziet als een gift aan
een derde partij, dan ben je het kwijt
maar als je het ziet in het totale
perspectief van de Nederlandse
samenleving, is het nog steeds een
plus.

Voorzitter! Ik ga nu over naar een
onderwerp waaraan aan de ene kant
veel belang wordt gehecht en
waarover aan de andere kant
tegelijkertijd ook veel spanning en
misverstand bestaan. Dat betreft de
juiste leerling op de juiste plaats. Zo
is het in de begroting genoemd. Er
zijn veel misverstanden omdat er
stukken in de kranten verschenen,
die niet van ons waren. Dat maakt de
discussie vaak buitengewoon lastig.
Het grootste misverstand hierbij is
dat de doorstroming na de basis–
vorming, wanneer eenmaal een
traject is gekozen, onmogelijk zou
zijn. Het tegendeel is de bedoeling
geweest, namelijk dat doorstroming
moet worden bevorderd maar wel op
het vroegst mogelijke moment. Dat
wil tegelijkertijd ook niets anders
zeggen dan wat ik zojuist uitsprak:
het vroegst mogelijke moment
zonder dat je dat meteen aangeeft.
Dat betekent dus op een bepaald
moment. Belemmeringen moeten
worden weggenomen voor doorstro–
ming, waar deze belemmeringen
reëel aanwezig zijn. Dat is de
achtergrond van het geheel. Vele
leerlingen blijven zitten of vallen uit.
Dat zijn beide aanduidingen van
eigenlijk onvoldoende doorstroming,
althans uitgaande van de onderwijs–
kundige achtergrond dat zitten
blijven - en zeker uitvallen - veel
meer is dan een economisch verlies.
Ook voor de betreffende leerling
heeft het negatieve effecten, onder
andere vaak verlies aan zelfvertrou–
wen. In al die omstandigheden is een
goede verwijzing beter dan zitten
blijven of uitvallen.

Daarbij moet voortdurend de
financiering van het onderwijs
worden betrokken, omdat soms
scholen ook wel veel weerstand
moeten overwinnen om de juiste
wijze toe te passen. Een verwijzing
van een enkele leerling of een paar
leerlingen meer kan wel eens leiden
tot het ontslag van een leraar. Dat
maakt het vaak lastig. Ovengens
heeft de Tweede Kamer ook haar
instemming betuigd met het
algemene punt van de verwijzing en
wel in de gedachtenwisseling over
de tweede fase van het voortgezet
onderwijs. Het aantrekkelijke is, dat

het mes aan twee kanten snijdt. De
leerling komt beter tot zijn recht door
gerichte verwijzing en tegelijkertijd
komt er ruimte voor betere bedie–
ning, dat wil zeggen meer kwaliteit
voor die leerling. De besparingen
kunnen namelijk binnen de school
worden besteed.

Waar het in de komende jaren
moeilijker zal worden om extra geld
voor onderwijs te krijgen vanuit de
samenleving - althans uitgaande van
mijn wat minder optimistisch
scenario - zal het belangrijk zijn om
die mogelijkheid ook te benutten. Ik
zie dit onderwerp nu niet als iets wat
in de komende weken ook moet
worden afgehandeld. Ik zie het als
een onderwerp, waarbij geleidelijk–
aan in studie verdere ontwikkelingen
kunnen plaatsvinden. Ik kom hierop
dadelijk terug.

Het allergrootste misverstand
bestaat rondom het middelbaar
beroepsonderwijs. De mogelijkheid
van doorstroming naar het hoger
beroepsonderwijs moet blijven, want
daar is vaak aan getwijfeld. Wel is in
de memorie van toelichting aandacht
gevraagd voor een vrij fundamentele
beschouwing - ook weer niet voor
vandaag of morgen maar over een
langere termijn - over de doorstro–
ming van MBO naar HBO of in feite
over de positionering van het MBO.
Daarop is gereageerd door een groot
aantal woordvoerders.

Waarom die fundamentele
beschouwing? In feite is de
doorstroming van het MBO naar het
HBO over een periode van ongeveer
twintig jaar verachtvoudigd en wel
van ongeveer 5% naar ongeveer
40%. Daardoor heeft zich, of men dat
wil of niet, in feite een wezenlijke
wijziging voorgedaan in het
Nederlandse onderwijs. De opvattin–
gen die hier naar voren zijn gebracht,
zijn of worden ook in feite door de
praktijk ingehaald.

Vaak wordt gesteld, dat HAVO de
koninklijke weg voor het HBO is,
maar kunnen we dat nog volhouden
als in 1998 de instroom in het HBO
vanuit het MBO groter is dan vanuit
het HAVO? Kun je nog zeggen, dat
de koninklijke weg niet de weg is die
door de meesten wordt bewandeld?
Wij geven niet onmiddellijk antwoord
op deze vraag; daarvoor is de vraag
ook veel te ingewikkeld. Waar wij
wel toe in staat zijn, is tot het
formuleren van criteria. MBO en HBO
zijn beide speerpunten van een
goede ontwikkeling van het

Nederlandse menselijk kapitaal, van
het Nederlandse vakmanschap.

Het MBO moet vooral de
doorstroomkwalificatie houden, ook
als optiewaarde, opdat degenen die
instromen in het MBO daarmee niet
de indruk hebben dat toekomstige
doorstroommogelijkheden zijn
afgesloten. Zelfs willen wij, zo
mogelijk, ook nog verschuiving van
stromen uit VWO en HAVO naar het
MBO als een uitgangspunt. In de
memorie van toelichting wordt een
drietal modellen ontwikkeld om
verkennenderwijs deze vraag na te
gaan. De misvatting was, dat het hier
ging om voorstellen. Dit zijn geen
voorstellen. Dit zijn gedachten ter
bepaling van een verdere verken–
nlng. Hoofdpunt daarbij is dat ik mij
voorstel hiervoor op korte termijn
een externe adviesgroep in te stellen.
Deze adviesgroep gaat de mogelijk–
heden verkennen tegen de achter–
grond van de ontwikkelingen die zich
hebben voorgedaan. In deze externe
adviesgroep zal in het bijzonder het
MBO zich herkennen; het is geen
belangengroep, maar het is wel een
groep waarin het middelbaar
beroepsonderwijs zich herkent.

Voorzitter! Niet altijd méér maar
beter, de toegankelijkheid staat
echter wel voorop.

De heer Van Dijk (CDA): In de
memorie van toeiichting op pagina
30 kondigt de minister aan, dat een
dergelijke positionering van het MBO
als nuttig gezien moet worden.
Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de twee leerwegen.
Allereerst een primaire start–
kwalificatie en op de tweede plaats
een beroepskwalificatie die dan na
vier jaar zou worden afgerond.
Daarmee geeft de minister toch een
oordeel over de positionering van
het MBO? Of is dat een verschrij–
ving?

Minister Ritzen: Nee, dat is geen
verschrijving. Ik geef hierbij de voor–
en nadelen van alle genoemde
modellen. Ik zeg nog niet op
voorhand, dat bij een beschouwing
voor de langere termijn het huidige
model vanzelfsprekend als het
optimale uit de bus zal komen. Ik wi!
dat echter evenmin uitsluiten. Dat
betreft het model van allereerst een
brede MBO-kwalificatie halen en
daarna pas doorstromen. Bij die
brede kwalificatie kan soms dat
vierde stagejaar horen. Intussen
heeft er reeds een wijziging in de
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praktijk plaatsgevonden. Leerlingen
stromen soms eerder door naar het
H8O zonder dat zij dat vierde jaar
gedaan hebben en die afgeronde
MBO-kwalificatie hebben gehaald. Ik
zou de heer Van Dijk in dezen willen
verwijzen naar de opzet van de
bladzijden 30 en 31. Daar wordt
nadrukkelijk aangegeven, dat er
verschillende mogelijkheden
denkbaar zijn. Die verschillende
mogelijkheden worden bij elkaar
gezet. Het is absoluut geen afge–
ronde discussie. Op verschillende
punten moeten de voor– en nadelen
worden bezien. Ook zal bekeken
moeten worden, wat voor de
toekomst van belang zal zijn.

De heer Van Dijk (CDA): Voordat de
minister de drie opties voorlegt voor
de doorstroming MBO-HBO spreekt
hij uitdrukkelijk over in de eerste
plaats startkwalificaties in het MBO
en vervolgens benoemt hij zelfs de
latere jaren als vormen van tertiair
onderwijs. Hij zegt dan: "Een
dergelijke positionering van het MBO
is nuttig". Ik kan dat niet anders
verstaan dan dat hier het gewone
leertraject wordt doorbroken.

Minister Ritzen: Dat is echt een
misverstand. Zo heb ik de tekst niet
opgeschreven. Als hij zo gelezen is,
is dat niet de manier waarop de tekst
is bedoeld.

De heer Van Dijk (CDA): Ik citeer,
voorzitter.

Minister Ritzen: De term
"startkwalificatie" heeft verschillende
betekenissen. De term start–
kwalificatie wordt nu door de heer
Van Dijk gebruikt in de zin van een
afgeronde MBO-kwalificatie. Dat is
natuurlijk ook een startkwalificatie.
De term startkwalificatie is in de nota
Blijven leren in feite gedefinieerd als
afgerond primair leerlingwezen of
iets dat daarmee vergelijkbaar is. Het
HAVO– en VWO-diploma worden ook
gezien als startkwalificaties, ofschoon
zij daaraan niet voldoen.

De heer Schutte (GPV): Mag ik het
20 begrijpen dat de modellen die in
de memorie van toelichting
genoemd worden, niet uitputtend
bedoeld zijn maar dat bijvoorbeeld
de in de Kamer verschillende keren
genoemde variant van doorstroming
naar HBO na drie jaar MBO daarbij
uitdrukkelijk bezien kan worden?

Minister Ritzen: Zeker, voorzitter.

De heer Van der Vlies (SGP): De
minister gaat dus een externe
adviesgroep instellen. Kan hij iets
meer zeggen over bijvoorbeeld het
tijdpad dat hij aan die adviesgroep
meegeeft? Ik denk aan de tweede
fase voortgezet onderwijs die wij
komen te bespreken en aan allerlei
andere zaken. Ik wijs ook op mijn
verzoek van gisteren om over al deze
zaken een samenhangende beleids–
nota te presenteren. Er zitten immers
zowel uitdagingen in alsook fricties.
Het is goed als daarover op korte
termijn helderheid ontstaat.

Minister Ritzen: Het staat ons voor
ogen om aan het eind van het
volgend jaar de studie verricht te
hebben. Die planning loopt goed
samen met die van de verschillende
adviezen van de commissie-Ginjaar–
Maas. Er zal een garantie zijn voor
interactie tussen de verschillende
clubs, via de personele samenstelling
of op andere wijze.

De heer Van der Vlies (SGP): Zullen
de beleidsconclusies uit het werk van
de adviesgroep eind volgend jaar bij
de Kamer zijn?

Minister Ritzen: Ik kan dat niet
precies overzien. Om en nabij eind
van het volgend jaar moet bespre–
king in de Tweede Kamer mogelijk
zijn.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
commissie-Ginjaar-Maas houdt zich
bezig met de tweede fase van het
voortgezet onderwijs. Daar zit ook
het MBO in. Ik vraag mij af hoe de
activiteiten van deze commissie zich
verhouden tot de nieuwe groep.
Gaan wij niet groep naast groep
naast groep zetten? Het HAVO en het
VWO krijgen in de publiciteit wel de
meeste aandacht, maar het gaat ook
om het MBO.

Minister Ritzen: Ik heb de taakstel–
ling van de commissie-Ginjaar-Maas
nog eens bezien. Deze is heel
complex; er zitten heel veel
onderwerpen in. Ik zou het voor deze
commissie erg belastend vinden om
dit er nog eens op te stapelen. Het
gaat om een vrij fundamenteel
onderwerp dat dan nog bij een
aantal andere fundamentele
onderwerpen komt, zoals de
profielen en de inhoud daarvan.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Het
gaat ook om de volgende vraag. Hoe
zorg je ervoor dat een leeriing die
doorstroomt naar het hoger
onderwijs, het redt? Wat moet hij in
zijn mars hebben, welke pakketkeuze
moet hij hebben gedaan, om het te
kunnen redden in bijvoorbeeld het
HBO? Dat is hetzelfde vraagstuk. Het
gaat om vragen als de volgende.
Moet je kort-MBO doorlopen? Moet
het MBO afgerond worden? Hoe kun
je het dan redden in het HBO? Wat
betekent dat voor het HBO? Volgens
mij horen antwoorden op deze
vragen hierin thuis. Ik hoor graag op
welke manier gezwaluwstaart wordt.
Ik vind clubjes wel goed, maar als er
te veel zijn wordt het onoverzichte–
lijlc.

Minister Ritzen: Over de afstemming
zal ik de Kamer nog informeren. De
commissie-Ginjaar-Maas richt zich op
iets wat eigenlijk al in 1996, 1997 zou
moeten beginnen. Het gaat hier om
iets wat veel meer een fundamenteel
karakter heeft, wat pas op langere
termijn tot uitwerking moet komen.
Er is een verschillende tijdshorizon.

De heer Franssen (VVD): De minister
heeft in de memorie van toelichting
iets geschreven wat verkeerd is
begrepen of verkeerd is gelezen. Er
stond niet in dat er een studiecom–
missie zou komen. Is het resultaat
van het voortschrijdend denken dat
er een commissie zal komen? Wat
heeft de minister tot dit inzicht
gebracht?

Minister Ritzen: De heer Franssen
zegt dat de memorie van toeiichting
verkeerd begrepen is. Dat is niet het
geval. Een intern ambtelijk stuk heeft
aanleiding gegeven tot veel
ongerustheid. Dat is dus een ander
verhaal.

De heer Franssen (WD): Na het
uitbrengen van de memorie van
toelichting zijn gelijkluidende
signalen blijven opklinken.

Minister Ritzen: Ik kan de dynamiek
daarvan niet in haar volle omvang
analyseren. Er is $prake geweest van
een uitgangspunt dat gebaseerd was
op volstrekt andere informatie. De
krantekoppen van een aantal
maanden geleden konden op geen
enkele wijze in verband worden
gebracht met de memorie van
toelichting.
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Over de wijze van uitwerking is de
memorie van toelichting heel open.
Er staat dat het belangrijk is om
goed onder ogen te zien dat er de
facto ontwikkelingen in het onderwijs
plaatsvinden waarvan wij twee
dingen kunnen zeggen. Wij kunnen
ons erbij neerleggen. Dat betekent
een andere positionering van het
HAVO. Wij kunnen er ook conclusies
uit trekken, tegen de achtergrond van
de ontwikkeling op langere termijn.
Het is niet vanzelfsprekend dat elke
verlenging van leerwegen, elke extra
deelname, zich vertaalt in extra
middelen. Daar bedoel ik dit mee.
Stel dat de doorstroming naar het
HBO in het jaar 2000 verder moet
worden geëxtrapoleerd, op basis van
dit moment, kunnen de kosten van
de leerlingen dan worden gefinan–
cierd? Antwoord: waarschijnlijk niet
in de proportionele benadering, zoals
die nu wordt gevolgd. Dat geeft ook
aanleiding tot de vraag, of het niet
verstandig is om ons nu te beraden
op die langere-termijnontwikkeling
om eventueel ongewenste effecten te
kunnen voorkomen. De memorie van
toelichting is in dat opzicht inder–
daad uitzonderlijk. Op dat punt wordt
namelijk de nek uitgestoken, omdat
het over iets gaat dat op langere
termijn van belang is. Zo'n memorie
van toelichting wordt dan vaak
gelezen vanuit de opvatting: Dat
moet mogen. Als zodanig geeft dat
vaak aanleiding tot misverstanden of
tot ongerustheid over hoe het
precies moet.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
onderstreep de opmerking van
mevrouw Netelenbos, dat wij de
MBO/HBO-commissie heel nadrukke–
lijk moeten zwaluwstaarten met de
commissie-Ginjaar-Maas. Wij krijgen
heel vreemde dingen, als de
commissie-Ginjaar-Maas het ene
gaat zeggen, bijvoorbeeld dat het
HAVO de koninklijke weg naar het
HBO is, terwijl de MBO/HBO–
commissie iets heel anders zegt. De
koppeling tussen die twee commis–
sies vind ik wat onderbelicht.

Minister Ritzen: Ik zal de Kamer
daarover informeren ter gelegenheid
van de taakomschrijving van de
desbetreffende commissies en de
wijze waarop die vorm zullen krijgen.

Er is een aantal specifieke vragen
over dit onderwerp gesteld. Ik begin
met de verwijzing. Ik ben in eerste
instantie ingegaan op het onderwerp
dat de grootste commotie heeft

veroorzaakt. De andere onderwerpen
spreken wat meer voor zichzelf, maar
ze passen ook in een ander traject. Er
zijn door de heren Schutte en Nuis
en door mevrouw Sipkes enige
twijfels uitgesproken over de
gedachte met betrekking tot de
dwingende verwijzing. De heer
Schutte zei vooral: pas op voor een
te vroege keuze, vanwege het gevaar
van risicomijding door scholen. De
heer Nuis vroeg of het allemaal niet
een beetje zwaar was en of het niet
gewoon aan de mensen kan worden
overgelaten.

De vraag hierbij is eigenlijk, of je
prospectief kunt verwijzen. Wij
hebben dit voorgelegd aan het CITO.
Als je het antwoord wilt baseren op
een garantie van 100%, dan is het
antwoord negatief. In gevallen van
benefit of the doubt moet dus geen
verwijzing plaatsvinden op grond
van the doubt, maar op grond van
the benefit. Je laat dan ruimte open
om, als er onzekerheid is over de
prospectieve mogelijkheden van een
leerling, de verwijzing op een andere
manier plaats te laten vinden, dan in
het geval waarbij een en ander
volstrekt duidelijk is. Wij zoeken in
feite naar een evenwicht hierin. Dat
deed mevrouw Netelenbos ook toen
zij vroeg wie men nu verantwoorde–
lijk moet stellen. Ik heb grote
sympathie voor de opvatting van
mevrouw Netelenbos, dat je de
verantwoordelijkheid niet al te snel
bij ouders of leerlingen moet leggen
- de commissie-Ginjaar-Maas neemt
die kwestie overigens ook mee - dat
de verantwoordelijkheid daar wel kan
worden gelegd, maar dat de
hoofdverantwoordelijkheid bij de
school moet liggen. Als je de
verantwoordelijkheid daar legt en
niet bij de ouders, dan moet je de
school wel wat meer ruimte bieden
om een eigen weg te kiezen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
minister zegt, dat hij de redenering
volgt dat de rekening niet bij ouders
en leerlingen moet worden neerge–
legd, maar dat ook het bestel daarop
moet worden aangesproken. Dat is
dus de school. De minister zegt
verder, dat de school dat wel moet
kunnen doen. Wat betekent dat dan?
Dat men bindend kan verwijzen?

Minister Ritzen: Die opvatting is in
de memorie van toelichting
neergelegd.

Mevrouw Netelenbos (PvdA). Wij

hebben onlangs gesproken met het
procesmanagementteam basis–
vorming. Dat team heeft sterk
gewaarschuwd voor een toetsfabriek
in de eerste fase van het voortgezet
onderwijs. Men moet zich daar heel
goed op voorbereiden, want er hangt
vreselijk veel vanaf. In dat kader doet
de vraag zich voor in hoeverre die
toetsen inzicht geven in wat deze
leerlingen kunnen. Men gaf als
voorbeeld, dat de CITO-toets in het
basisonderwijs eigenlijk alleen maar
taalvaardigheid toetst. Die is
onaantrekkelijk voor allochtone
leerlingen, want die maken zo'n toets
slechter, terwijl hun echte prestaties
beter zijn. De vraag is dus, of dat
allemaal wel kan. Ik vind dat een en
ander veel voorwaardelijker moet
worden geformuleerd. Als het kan,
dan is het goed, maar de vraag is of
dat wel kan.

Mmister Ritzen: Zo is het ook
gepresenteerd. Ook hierbij zeg ik in
bijna verontschuldigende zin aan de
Kamer dat een memorie van
toelichting over het algemeen veel
meer de aard heeft van: we gaan dit
doen. In de onderhavige memorie
van toelichting staat overigens vrij
nadrukkelijk dat wij een CITO-advies
vragen. Wij willen aan het CITO
vragen om eens na te gaan in
hoeverre het mogelijk is om dit te
ontwikkelen. Dat wordt dan op
experimentele basis toegepast.
Nagegaan wordt hoe het in de
praktijk werkt. Ook denk ik hierbij
aan het maken van een vergelijking
tussen het advies ter zake van de
verwijzing op grond van prospec–
tieve mogelijkheden en de resultaten
daarvan. Overigens is er al sprake
van vrij veel evaluatie over dit
onderwerp naar aanleiding van de
verwijzingen in het basisonderwijs,
waarbij de correlatie toch wel vrij
hoog is en het prospectieve element
een grote rol speelt. In dat opzicht
hechten wij groot belang aan het
experimenteren en evalueren van de
mogelijkheden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
minister weet natuurlijk net zo goed
als ik dat na de basisschool er in het
voortgezet onderwijs 40%
"afstroomt". Dus zo best is het ook
niet gesteld met de prospectie.

Minister Ritzen: Dat hangt ook
samen met het feit dat er nogal wat
afwijking is tussen de toets en de
keuzen. Daar zit ook het punt in van
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het bieden van ruimte voor de
school om ervoor te zorgen dat die
afwijking alleen daar wordt benut
waar er ook redelijke veronderstellin–
gen zijn voor die afwijking. De
correlatie tussen CITO-toets en de
ontwikkeling van leerlingen in het
voortgezet onderwijs is over het
algemeen hoger dan die 40% doet
aangeven. Dat percentage betreft
precies de groep die vaak afgeweken
is van de toets.

De heer Nuis (D66): Mijn bezwaar
betreft niet zozeer de kwestie van de
voorspellende waarde van toetsen,
als wel de vraag of je moet
aandringen of moet afdwingen op
basis van die toetsen. Mij dunkt dat
als je afdwingt, je het de scholen in
feite een beetje makkelijk maakt. Je
zegt dan namelijk: dat is mijn besluit.
Echter, als je een leerling wilt
overtuigen van het feit dat hij beter
een bepaalde richting moet kiezen,
moet je met betere argumenten
komen. Daarom zou ik zo graag zien
dat er naast de gedachte van het
bindend advies, ook nagegaan wordt
hoe ver men kan komen met een
goed gefundeerde aanrader.

Minister Ritzen: Daarmee vaar je
dan wel enigszins tussen twee
klippen door. Zodra er geen
verantwoordelijkheid ligt bij ouders
of leerlingen, ook in de financiële
sfeer - ik heb sympathie voor de
opmerking van mevrouw Netelenbos
dat daar zo ver mogelijk van weg
gebleven moet worden - dan kun je
niet anders doen dan te zeggen dat
de scholen hierin wel een grote rol
moeten krijgen. Anders heb je als het
ware niemand verantwoordelijk
gesteld. Ik vind dan ook dat dit punt
nadere uitwerking behoeft.

De heer Nuis (D66): De onderzoeks–
vraag zou dus zijn: hoeveel mensen
gaan eigenlijk tegen zo'n dringend
advies in? Als dat er heel weinig zijn,
maken wij om niets een probleem en
begeven wij ons om niets in
principiële moeilijkheden.

Minister Ritzen: Ik ben het daarmee
volstrekt eens. Ofschoon er in de
komende jaren moeilijke beslissingen
aan de orde zijn, is het niet de
bedoeling ze moeilijker te maken dan
nodig. Er zal dan ook eerst gekeken
moeten worden naar de ervaringen.

De heer Van de Camp heeft een
indrukwekkende opsomming
gegeven van toetsen en selectie.

Wellicht is er hierbij sprake van een
misverstand. Inderdaad zijn er nu
meer toetsen in de regelgeving
weergegeven. Het was misschien
ook niet zo slim van ons om dat zo
te doen, want het ging vaak om
vervangingen van bestaande toetsen.
Alleen waren die nog niet in
regelgeving weergegeven. Ik noem
bijvoorbeeld examens of afsluitende
repetities. Ik vind het wel van het
allergrootste belang - ik zeg het hier
maar in termen van een beleids–
uitspraak - om waar er nog een
toetsmoment bijkomt, wij er ook
weer een van afhalen. Op zichzelf is
het toetsen in het onderwijs heel
belangrijk, vooral het zelf toetsen,
maar dat neemt niet weg dat wij aan
geregelde toetsen toch een
beperking moeten opleggen.

De heer Van de Camp (CDA):
Betekent invoering van de
verwijzingstoets dat u de Wet op de
basisvorming gaat wijzigen?

Minister Ritzen: Ik ben niet precies
op de hoogte van de wijze waarop
dat wetstechnisch zou moeten. Ik
weet nu niet of dit in een wet, in
"lagere" regelgeving of bij besluit
geregeld kan worden. Als het in de
wet staat, moet het ook in de wet
worden gewijzigd. Er is dan sowieso
nog een moment waarop de Kamer
er zich in volle omvang kan richten.
Ook zonder dat dit moment al
besloten ligt in de huidige structuur,
had ik overigens anders dat moment
ook willen creëren.

Voorzitter! Wat betekent het
verwijzingsmoment aan het einde
van het derde leerjaar HAVOAA/VO
voor MAVO en VBO, zo vroeg de
heer Van de Camp. Vermeden moet
worden dat leerlingen zonder MAVO–
of VBO-diploma het onderwijs
verlaten of instromen in drempelloze
MBO-voorzieningen. Daarmee ben ik
het volstrekt eens. De regelgeving
die in voorbereiding is, voorziet er
juist in dat leerlingen die vanuit
3-HAVOA/BO niet kunnen worden
toegelaten tot 4-HAVO/VWO een
document mee te geven, maar geen
diploma - dat is een zaak van
techniek - dat recht geeft op
toelating tot het lang-MBO. Dat
document geeft dus hetzelfde recht
als een MAVO-diploma.

Voorzitter! Ik wil nu iets zeggen
over de studiefinanciering.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik wil
nog een vraag stellen over de

kwestie van de juiste leerling op de
juiste plaats. Ik heb uitdrukkelijk
gevraagd of het in de bedoeling ligt
dat de plannen uitgewerkt worden in
het tempo waarin de commissie–
Ginjaar-Maas werkt. In 1996 komen
de eerste leerlingen uit de basis–
vorming. Zij gaan dan naar de
tweede fase. Er moet dan zo
ongeveer zicht zijn op de uitwerking
van de vraag wat wij doen met de
selectie aan het einde van het derde
jaar. Is dat een juiste interpretatie of
wil de minister dat eerder?

Minister Ritzen: De interpretatie van
mevrouw Netelenbos is juist. De
activiteiten ter voorbereiding van het
eindresultaat zijn in feite al gestart,
bijvoorbeeld door het CITO te
vragen, zich te buigen over de
mogelijkheden van een prospectieve
toets. Dat sluit volkomen aan bij de
afsluitende beschouwingen en
conclusies van het mondeling
overleg in de Tweede Kamer over de
tweede fase van het voortgezet
onderwijs. Het sluit ook aan bij de
activiteiten van de commissie–
Ginjaar-Maas.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! De minister zei heel snel
dat degenen die aan het einde van
HAVO-3 verwezen worden naar het
MBO een papiertje meekrijgen dat
een soort "dosioma" is. Dat paplertje
zou gelijkgesteld kunnen worden aan
MAVO-4. Klopt dat? Is het einde van
HAVO-3 hetzelfde als MAVO-4?

Minister Ritzen: In onze huidige wet–
en regeigeving is dat wel het geval.

De heer Van de Camp (CDA): Wij
lopen niet het gevaar dat niemand
naar 2-MAVO gaat maar naar
2-HAVO omdat wij dan een jaartje
inlopen?

Minister Ritzen: Dat zou inderdaad
een mogelijkheid zijn. De vraag is
dan wel of dat jaar 3-HAVO met
succes wordt voltooid. Als die
mogelijkheid bestaat, juich ik deze
van harte toe.

Ik kom nu echt toe aan de
studiefinanciering.

De heer Van der Vlies (SGP): Mijn
opmerking dient als accent
beschouwd te worden. Wij hebben
hierover bij de behandeling van de
Wet op de basisvorming een zeer
indringende discussie gehad. Een
ding mocht namelijk niet gebeuren:
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basisvorming mocht geen eindonder–
wijs worden. Hoe vaker je dit soort
toetsen krijgt die als het ware toch
een zekere markering vormen omdat
de ene leerling dit heeft bereikt en de
ander dat, wat via een doorstroom–
profiel een bepaalde waarde heeft,
dan loop je het gevaar dat die toets
de facto voor een bepaalde categorie
leerlingen toch als een soort
eindonderwijs gaat functioneren.
Daartegen moeten wij waken.

Minister Ritzen: Ik waak met de heer
Van der Vlies daartegen. Ik ben het
volstrekt met hem eens. Het is niet
mijn opvatting dat de basisvormmg
als eindonderwijs moet gaan
fungeren. Deze opvatting stemt ook
niet overeen met de voorstellen in de
memorie van toelichting.

Bij de studiefinanciering is het een
genoegen om te kunnen constateren
dat de Kamer het erover eens is dat
de bezuinigingen in deze omvang
moeten worden gerealiseerd.
Niemand in de Kamer zal dit hebben
uitgesproken met de gedachte: dat
hebben wij zo graag gewild.
Bezuinigen is echter wel noodzakelijk
tegen de achtergrond van de huidige
omstandigheden en is ook mogelijk
omdat de toegankelijkheid wordt
behouden.

Ik doe er het beste aan om met de
heer Franssen of met iemand anders
van de VVD-fractie in debat te gaan
over de voorstellen van deze fractie
met betrekking tot de studie–
financiering op het moment dat
beide wetsvoorstellen worden
gepresenteerd. Dat zal over niet al te
lange tijd het geval zijn. Ik moet wel
constateren dat ik de opvattingen die
de heer Franssen naar voren bracht
heel moeilijk kan plaatsen. De
toegankelijkheid in ons Nederlandse
onderwijs is wel gegarandeerd. Er
zijn geen financiële belemmeringen,
maar internationaal vergeleken
hebben wij zeker nog geen gelijke
kansen gerealiseerd. In het WO komt
80% van de studenten uit de
top-20-inkomensgroep. De indruk
bestaat dat andere landen dat beter
doen.

Het is niet mijn opvatting dat de
studiefinanciering omhoog moet. Het
spiegelbeeld daarvan is de vraag of
de studiefinanciering omlaag moet.
Ik ben ervan overtuigd dat de studies
die er liggen, allemaal aangeven dat
leenaversie groter is bij lagere
inkomensgroepen. De heer Franssen
noemde een Groningse studie die ik
niet ken, maar de studies ik wel ken.

geven dat eigenlijk allemaal aan. Ik
heb ook zelf uitvoerig daarover
kunnen publiceren. De studies geven
ook aan dat er vaak een cumulatie
van factoren is, waardoor er bij met
lagere-inkomensgroepen en lagere–
opleidingsgroepen drempels
ontstaan in de zin van minder
stimulans.

Wanneer aan dat soort factoren
dus additioneel een financierings–
probleem wordt toegevoegd, wat in
hogere-inkomensgroepen overkoom–
baar is, is dat iets wat aanleiding zou
kunnen geven tot zelfs een daling
van het percentage uit de lagere–
inkomensgroepen en lagere–
opleidingsgroepen dat deelneemt
aan het wetenschappelijk onderwijs
en het hoger beroepsonderwijs. Dat
percentage is al niet zo hoog. Daar
kan overigens al wat meer uit de
lagere– en middeninkomensgroepen
gerecruteerd worden.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Er moge een aversie zijn tegen lenen
als het om dit specifieke punt gaat,
wie bijvoorbeeld kijkt naar de
ontwikkeling van het consumptief
krediet, kan niet spreken van een
algehele weerzin tegen lenen. Als je
de mogelijkheid om te studeren,
investeren in je toekomst vindt, dan
zou een beleid van de regering dat
zich meer richt op lenen om in je
toekomst te investeren, helemaal niet
zo gek zijn. De minister begon zijn
verhaal met te wijzen op het
verkijken door dit kabinet op de
economische situatie voor het
aantrad en toen het er zat. Op het
gebied van de studiefinanciering
gaat zich voor de komende kabinets–
periode dat zelfde dilemma
voltrekken. Er schijnt nu gesugge–
reerd te worden dat wij er met de
maatregelen van dit kabinet wel
zullen zijn, terwijl wij er met een
ingreep die in de begroting voor
1994 is voorzien en die nominaal
door ons voor onze verantwoording
wordt genomen, absoluut niet zijn.

Minister Ritzen: Voorzitter! Daar
heeft de heer Franssen nog een
ander punt. Ook daar moet ik kort op
reageren. Bij de voorbereiding van
dit debat heb ik voor mijzelf
inderdaad de cijfers nog eens op een
rijtje gezet inzake de verhouding
tussen overheidsgift en jaarbudget
Nederland steekt in internationaal
opzicht qua nationaal inkomen niet
veel af ten opzichte van Denemarken,
België, Duitsland, Groot-Brittannië of

Frankrijk. Nederland zit in de
verhouding van overheidsgift tot
jaarbudget zeker niet hoog. Ons land
zit eigenlijk aan de lage kant. Als het
gaat om ouders met een hoog
inkomen, zijn wij ook bijzonder
gedaald. Wij zitten inderdaad in de
middengroepering. Een land als
Groot-Brittannië zegt gewoon: met
een hoog inkomen betaal je het dus
helemaal zelf. Frankrijk heeft ook eeri
lager percentage in die verhouding
van overheidsgift tot jaarbudget van
studenten van ouders met een hoger
inkomen. Een land als Denemarken
heeft bijvoorbeeld weer een
aanzienlijk hoger aandeel. Datzelfde
geldt ook voor Duitsland.

Op grond daarvan heb ik de
opvatting dat het gemak waarmee
sommigen zeggen dat er hier
miljarden te halen zijn, niet in
overeenstemming is met de realiteit.
Ik wil dat helemaal niet toeschrijven
aan personen die hier in de zaal
aanwezig zijn. De heer Franssen zegt
dat de omstandigheden moeilijk
zullen worden en dat de studie–
financiering daarbij niet buiten
beschouwing kan worden gelaten. Ik
wil waarschuwen dat men daar niet
heel hoge bedragen van kan
verwachten. Op een aantal punten
zou je in deze kabinetsperiode
moeten zeggen: ondanks eerdere
opvattingen ook aan onze kant, maar
onder invloed van de gewijzigde
economische omstandigheden, is al
buitengewoon veel gebeurd. Het
totale giftenbudget is al met
ongeveer een derde verminderd.

De heer Van Dijk (CDA): Het is
interessant om te horen dat de
minister over de grens heen kijkt bij
de studiefinanciering, en met name
ook naar het beursdeel en het
leningendeel. Hij heeft zojuist gezegd
dat 80% van de studenten eigenlijk
nog steeds uit de categorie 20%
hoogste-inkomensprofielen komt. Ik
ben tjan benieuwd hoe ons
studiefinancieringssysteem zich
verhoudt tot de toegankelijkheid van
studenten uit die 80% lagere–
inkomensprofielen. Is dat significant
hoger dan in Frankrijk en significant
lager dan in Denemarken?. Dan kun
je zeggen dat het studiefinancierings–
instrument ook daadwerkelijk een
relatie onderhoudt met de toeganke–
lijkheid van het hoger onderwijs.
Heeft de minister daar ook gegevens
over?

Minister Ritzen: Voorzitter! Dat is
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een te rechtlijnige redenering.
Rechtlijnigheid zal ik nooit afwijzen.
Ik moet eigenlijk zeggen "een te
eenvoudige redenering", maar ik
probeerde het wat vrïendelijker te
zeggen. Het lijkt alsof één op één
gekoppeld is. Ik probeerde al aan te
geven dat het niet zo onmiddellijk
gekoppeld is. Wij hebben inderdaad
voor lagere inkomens een goed
studiefinancieringsstelsel. Het
aandeel overheidsgift jaarbudget is
niet zo erg afwijkend. Andere landen
doen het inderdaad iets beter. Daar
zijn waarschijnlijk andere factoren
aan het werk. Ik probeer wel aan te
geven dat men de redenering niet
moet omdraaien, in de zin van
verlaag het budget of de gift maar,
dan zal de toegankelijkheid verder
niet in het gedrang komen. Over zo'n
ommedraai zou ik mij zeer grote
zorgen maken, tegen de achtergrond
van de studies in andere landen.

De volgende informatie is voor de
heer Franssen bedoeld. Er is
inderdaad een land dat de lijn heeft
getrokken die de heer Franssen heeft
voorgesteld. Dat was Zweden. Men
heeft een en ander echter terugge–
draaid. De betrokken bewindsper–
soon aldaar is overigens geen
sociaal-democraat, hij is in politiek
opzicht meer een geestverwant van
de heer Franssen. In Zweden had
men dus eerst een algemeen
leningenstelsel. Vanuit de overwe–
ging van toegankelijkheid heeft men
dat echter binnen twee jaar
gewijzigd. Ik zou daarbij liever de
term hersteld gebruiken.

De heer Franssen (VVD): Voorzit–
ter!...

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat
wordt een studiereisje!

De heer Franssen (VVD): Nee, dat
wordt geen studiereisje. Hierbij heeft
men genoeg aan een boek.

De minister ziet in zijn beschou–
wing tot nu toe over het hoofd dat ik
aan de vergroting van het lening–
gedeelte wel degelijk iets heb
gekoppeld.

Minister Ritzen: Prestaties.

De heer Franssen (VVD): Inderdaad,
prestaties. Het gaat echter om
prestaties in combinatie met een
sociaal vangnet aan het einde van de
studie. Daardoor kan een student die
ondersteuning nodig heeft of een
student die waardering dient te

krijgen, wel degelijk een lening in
een beurs omgezet zien worden.
Waar de minister dus iets aan de
voordeur doet, ligt mijn prioriteit
meer bij de achterdeur in een poging
om ervoor te zorgen dat er wel
degelijk steun gegeven wordt waar
die nodig is.

Minister Ritzen: Ik heb inderdaad de
onhebbelijke gewoonte om het liefst
door de voordeur naar binnen te
komen. Los daarvan is het zo dat op
dit moment zo'n opvang ook al
bestaat.

De heer Franssen stelt dat men in
het prestatie-element heel veel kan
leggen. Dan heeft hij het in feite al
over het huidige systeem. In het
huidige systeem zit immers met de
studievoortgangscontrole uitdrukke–
lijk een prestatie-element, al is het
niet meer vanuit de sfeer van de
jaren vijftig en zestig. In die tijden
konden prestaties leiden tot een
wijziging in de bedragen. Ik denk dat
de heer Franssen ook de debatten
over de Wet op de studiefinanciering
heeft meegemaakt. Daarbij zijn die
elementen afgeschaft op grond van
de uitvoerbaarheid. Die elementen
vergde ontzettend veel discretionaire
activiteit bij de instellingen. Daar zou
immers een individuele decaan zijn
oordeel moeten vormen.

Het is misschien goed om te
zeggen dat ik de opvattingen deel
van mevrouw Netelenbos en de heer
Van Dijk over de studievoortgangs–
controle. Het is redelijk om na de
50% een pas op de plaats te maken
en goed te evalueren. Ik kan dat ook
zeggen omdat het wetsvoorstel dat
in voorbereiding is daarvan uitgaat.
Het betreft hier meerjarenramingen.
Ik hoef het dus niet meteen met
andere maatregelen te gaan invullen.
Ik kan afwachten welke resultaten de
50%-prikkel oplevert.

Wij hebben ons gebogen over de
mogelijkheid om niet uit te gaan van
een studievoortgangscontrole op
uitsluitend een bepaald percentage
en dat elk jaar, maar om daarbij
misschien iets van cumulatie
mogelijk te maken. Ook de staatsse–
cretaris heeft zich daar intensief mee
beziggehouden. Wij zijn daar niet
uitgekomen. Wij moesten elke keer
constateren dat dit erg veel
uitvoeringstechnische problemen
geeft in een wet die aan de ene kant
erg vereenvoudigd is, maar die aan
de andere kant nog zeer complex
blijft. Het duurt nog altijd langer om
het programma van de

Informatiseringsbank door de
computer heen te jassen dan om een
computerprogramma af te werken
voor een vlucht naar de maan! In dat
kader hebben wij dus aarzelingen
voor verdere complexiteit.

Mevrouw Sipkes stelde een vraag
over de rente. De rente-opslag wordt
verlaagd.

De heer Van Dijk (CDA): Ik heb nog
een vraag over de studievoortgangs–
norm. Betekent een en ander dat u
voorlopig afstand neemt van de
bedoelde 70%? U kunt ook zeggen
dat u het voor 1995-1996 voorzien
heeft, dat het echter zover nog niet is
en dat u dus wat ruimte ziet.

Minister Ritzen: Ik zie inderdaad nog
wat ruimte. In dat opzicht heb ik ook
nooit een blad voor de mond
genomen. In mijn ogen moeten de
studievoortgangscontrole en het
studieprogramma convergeren. Dat
is geen opvatting, dat het 100% moet
zijn en dat het daarmee bekeken is.
Het moet vanzelfsprekend zijn, dat
wie binnenstroomt, binnen een jaar
datgene heeft gehaald, wat in dat
studieprogramma zit. Het is ook
mogelijk dat iemand even met
studeren ophoudt en andere
belangrijke dingen gaat doen. Het is
voor een universiteit en hogeschool
zoveel beter, als zij weten waar zij
aan toe zijn, wie men wel en niet kan
begeleiden en af zijn van de
incidenteel afwezig zijn van bepaalde
studenten, die door het ongeorgani–
seerd zijn van de programma's vaak
meer tijd verliezen dan zij oorspron–
kelijk dachten. Ik heb hier ook
uitdrukkelijk de ervaring met het
Amerikaanse systeem voor ogen. Het
vereist nog een lange ontwikkeling.
Vandaar dat ik zeg: pas op de plaats,
eerst kijken hoe het loopt.

De heer Nuis (D66): Het is inderdaad
een lange, maar gewenste ontwikke–
ling. Hebben wij voor die eerste stap
van 50% al genoeg vastigheid onder
de voeten? Die vraag zal ook wel
opkomen bij de behandeling van het
wetsvoorstel, maar ik stel haar nu
toch maar. Ook de eerste maatregel
had een soort van evaluatie nodig.
Je maakt een stap naar iets wezenlijk
anders: van 25% naar 50%.

Minister Ritzen: Ik heb de indruk van
wel. Ik doe het thans uit mijn hoofd,
maar ik zal het graag gedocumen–
teerder doen. Misschien is het wel
goed dat in de vorm van een brief te
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doen bij de behandeling van het
desbetreffende wetsvoorstel.
Waarom zeg ik dat het goed gaat?
Wat waren de ijkpunten? Het eerste
ijkpunt was: kunnen de instellingen
het aan? Van tevoren kregen wij vele
brieven waarin stond, dat het van
geen kant zou lukken. Er zijn nu vier
instellingen die een alternatieve
benadering voor studiepunten tot
stand hebben gebracht. Het tweede
ijkpunt was: zijn studenten vroegtij–
dig genoeg gewaarschuwd? Ik weet
niet hoe dat nu loopt. Het zal ook
met Kerstmis moeten blijken, want
dan moeten de studenten die briefjes
krijgen. Ik weet wel dat bijna alle
instellingen zich daarvoor gereed
hebben gemaakt. Een derde ijkpunt
was het volgende. In het HBO - 30
scholen en driekwart van de
studenten - zijn de bindende
studie-adviezen ingevoerd met een
percentage van 50. Wij worden hier
mgehaald door de praktijk, zo lijkt
het wel.

Mevrouw Sipkes sprak over het
rentepercentage. Gelukkig is dat
percentage aanzienlijk gedaald. Als
de huidige rente zo blijft, zal het
percentage 6,7 zijn per 1 januari
1995. Zonder de maatregelen zou dat
percentage 7,5 zijn. Wij hebben de
opslag met 0,8% verlaagd.

De heer Schutte stelde een vraag
over de kinderbijslag. Wordt daar
geen afstand van genomen? Ik heb
met de heer Schutte hierover wel
vaker een discussie gevoerd. Ik heb
wat aarzeling om die link zo te
leggen. Het is kabinetsbeleid om die
in stand te houden. Wij hebben die
ook in stand gehouden, maar dan
vanuit het uitgangspunt van de 16-
en 17-jarigen, niet vanuit de
18-jarigen. De waarde van de
OV-studentenkaart moet wel in de
beschouwingen worden betrokken.

De heer Schutte heeft vragen
gesteld over de bijverdienste en over
de partnertoets. Beide hebben in
feite betrekking op uitvoeringslasten.
Geleidelijkaan moet de wet steeds
soberder worden gemaakt. Ter zake
van die ƒ 15.000 stelde de heer
Schutte terecht de vraag: wij gaan er
toch niet van uit, dat dit verplicht
wordt opgelegd? Dat is zeker niet de
bedoeling. Ik parafraseer de vraag
even. De heer Schutte stelde, dat
studenten dat niet kunnen verdienen,
als zij serieus studeren. Dat is
inderdaad het geval. Het betekent
wel dat je af bent van vele verve–
lende gevallen van studenten die net
aan het randje van die bijverdienste

zitten. Als er moet worden terugge–
vorderd, geeft dat aanleiding tot
nogal wat gevoelens van frustratie.
Men heeft gewerkt, het bedrag is
precies over de grens heen gegaan,
men komt in de problemen met de
OV-studentenkaart, enz. De grens van
ƒ 15.000 is tot stand gekomen vanuit
de opvatting dat 95% van de
studenten daar ver onder blijft en
maar een klein percentage daar
boven komt, zodat wij er in de
toekomst minder problemen mee
zullen hebben. De partnertoets is
vereenvoudigd. Het gevoel van
rechtvaardigheid speelt daarbij ook
een rol.

De heren Van de Camp en
Franssen hebben vragen gesteld
over de CAO. Bij de vragen van de
heer Franssen was er een die in mijn
ogen van het allergrootste gewicht
is. De heer Van de Camp heeft een
aanta! feitelijke vragen over de CAO
gesteld die schriftelijk zijn beant–
woord. Ik leg er graag de nadruk op
dat er geen sprake kan zijn van de
opvatting, dat hier inkomen boven
werk is gegaan. Dit is geen poen–
contract. 2,6% is geen ruim bemeten
contract, zelfs in de huidige lage
ontwikkeling van de inflatie. Het is
een contract voor twee jaar. Het is,
gelukkig, precies het percentage dat
voortvloeit uit de loonontwikkeling in
andere sectoren. Daarmee zijn de
onderwijsgevenden niet slechter af
en niet beter af.

Het is geen poencontract en de
voorrang voor werk boven inkomen
is duidelijk herkenbaar: er komen
4500 a 5000 arbeidsplaatsen bij. Dat
had anders kunnen zijn. De bonden
hadden kunnen vragen om wat
vrijviel uit de bezuinigingen op de
wachtgelden te besteden als primair
loon. Ik wijs er uitdrukkelijk op, dat
de bonden dat geld beschikbaar
hebben willen stellen voor werkgele–
genheid, in combinatie met het
seniorenverlof.

Dat seniorenverlof heeft in mijn
ogen nog onvoldoende aandacht
gehad. Wij hebben er een paar keer
over gesproken in de setting van de
nu ook aanwezige kamerleden. Het
seniorenverlof is echt een voorbeeld
voor andere sectoren. In mijn ogen
zal het de komende jaren ook in
andere sectoren moeten worden
gerealiseerd, om te zorgen dat wij er
bij de vergrijzing van onze beroeps–
bevolking toe in staat zullen zijn
goede arbeidskracht in het land te
behouden.

De heer Van de Camp (CDA): Wat is
precies een goed seniorenbeleid?
Ons bereiken nogal wat berichten dat
de huidige TVS-regeling voor de
senioren veel aantrekkelijker is dan -
vergeef mij de term; die heb ik ook
niet zelf bedacht - de nieuwe
BAPO-regeling. Misschien kunt u er
ook in tweede termijn op antwoor–
den. Mij is niet helemaal duidelijk
waar het goede van de senioren–
regeling in zit.

Minister Ritzen: Ik kan daar heel
duidelijk over zijn. Het is een punt
van spanning, waarop wij onze nek
uitsteken. Bij de oude TVS-regeling
wordt 100% van de vrije tijd door de
baas vergoed. Wij hebben ervoor
gekozen in te zetten op de lange–
termijnontwikkeling waarover in de
algemene politieke beschouwingen
hier driemaal gesproken is. Eigenlijk
moeten wij geleidelijkaan af van de
VUT als een overdrachtstelsel,
waarbij jongeren betalen voor
ouderen. Het is de achtergrond
waartegen de VUT onbetaalbaar is
geworden. Wij moeten er meer naar
toe dat seniorenregelingen door
senioren zelf mede worden betaald,
binnen de grenzen van het moge–
lijke. Wij hebben bij de nieuwe
regeling gekozen voor een 50/50-
regeling, waarbij de vrije tijd voor de
helft door de baas wordt betaald en
voor de helft door de persoon zelf.
Je kunt dan zien hoe lastig dat is. Wij
hebben er lang over gesproken en
zijn ervan overtuigd, dat het
spanningsveld nog lang niet
opgeheven is. Er leven nog steeds
gedachten waar wij vanaf moeten,
namelijk dat men veel beter in een
wachtgeldregeling of de
arbeidsongeschiktheidsregeling kan
gaan, alsof dat een vanzelfsprekend–
heid zou zijn. Wij moeten naar een
stelsel waarbij het voor senioren, ook
met een goed inkomen, goed
mogelijk is te blijven werken, zonder
dat de financiering daarvan
onmogelijk wordt.

De heer Van de Camp (CDA): Ik ben
erkentelijk voor deze uitleg, want die
verduidelijkt veel. De meeste
rechtspositieregelingen worden met
vrij lange - in mijn woorden
eindeloze - overgangstermijnen
bedekt, maar deze wordt van de ene
op de andere dag ingevoerd. Ik kan
mij voorstellen dat dit bij de huidige
rechthebbenden wel wat commotie
oproept.
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Minister Ritzen: Voorzitter! Het is
wat vreemd om dit uit de mond van
de heer Van de Camp te vernemen.
Natuurlijk, ik deel zijn bezorgdheid
over de belangen van de werkne–
mers in het onderwijs; ik heb mij
sterk gemaakt voor hun positie en
daarover onderhandel ik ook met de
bonden, die zich met mijn voorstel–
len akkoord hebben verklaard. Met
de overgangsregelingen is er een
"annex" toegevoegd aan de drie
delen van de arbeidsvoorwaarden.
Dit maakt de zaak aanzienlijk
complexer en er is aanzienlijk meer
regelgeving nodig.

Dan heeft de heer Franssen nog
een vraag gesteld over een terrein
waarop in de komende jaren een
geweldig spannmgsveld zal ontstaan.
Hij vroeg naar de ervaring met de
CAO, waarbij voor het eerst "De zes
zonder stuurvrouw" hebben
gefunctioneerd. Daaruit is gebleken
dat het in sommige sectoren
makkelijker is om extra ruimte te
geven. Het moet heel duidelijk zijn
dat wij bij Onderwijs tot het uiterste
zijn gegaan, maar zonder voorzienin–
gen aan te tasten. In andere sectoren
zijn de voorzieningen niet zo scherp
vastgelegd en vormen ze ook niet
zozeer een onderdeel van meer
algemene wetgeving. Het is daar dan
ook wat makkelijker om middelen die
met personeel verbonden zijn, in
loon om te zetten. Bovendien blijkt
het in andere sectoren ook makkelij–
ker te zijn, geld "in de plooien" te
vinden. Wij zullen de ontwikkelingen
in de komende jaren zeer nauwgezet
moeten volgen. Voorlopig zijn wij
nog niet helemaal uitgesproken over
de wijze waarop je zo'n totaalbudget
aan arbeidsvoorwaarden kunt
hanteren. Het bevat bijvoorbeeld ook
nog het ziekteverzuim. De heer
Franssen heeft in de UCV over het
beroep van leraar aangegeven dat er
mogeiijkheden zijn tot "omsmelting"
van ziekteverzuim in primaire,
secundaire of tertiaire arbeidsvoor–
waarden. Op de langere termijn zou
misschien ook de arbeidsongeschikt–
heid bij het geheel kunnen worden
betrokken. Als een sector in staat is,
arbeidsongeschiktheid te voorkomen
en het aantal arbeidsongeschikten te
doen dalen, dan moet je de
inverdieneffecten daarvan aan de
sector ten goede laten komen.
Misschien moet je zelfs wel
voorfinanciering toepassen om dit te
realiseren. Maar het blijft wel een
punt van zorg. In dit verband
onderstreep ik nog eens dat je in het

onderwijs niet al te snel op een
model met subsectoren moet
overgaan. Laten wij eerst eens goed
bekijken hoe het sectorenmodel zich
op nationaal niveau ontwikkelt,
voordat wij in het onderwijs de
decentralisatie in volle omvang vorm
gaan geven.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik aarzel enigszins om de vraag te
stellen die nu bij mij opkomt, maar ik
doe het toch. Ik wil vermijden dat wij
vanaf deze begrotingsbehandeling
ook maar zouden beginnen aan het
betreden van het pad van het geven
van voorzetten voor de onderhande–
lingen in komende jaren, maar ik zou
het toch op prijs stellen als de
minister het antwoord dat hij zojuist
gaf, eens wilde uitwerken in een
strategische verkenning op dit punt,
niet zozeer financieel, als wel
beleidsinhoudelijk bepaald.

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik weet
niet precies wat de heer Franssen
bedoelt, maar ik heb op 18 februari
een brief aan de Kamer gestuurd met
mijn visie op de ontwikkeling van de
arbeidsvoorwaarden in het gedecen–
traliseerde model. Die brief is door
de Kamer nog niet geagendeerd,
maar hij bevat in ieder geval mijn
opvattingen ter zake, zowel
strategisch als financieel.

De heer Franssen (VVD): Dan zal ik
die brief er nog eens bij nemen. Mij
ging het er op dit moment om dat er
een spanning zal ontstaan - de
minister zegt het zelf - tussen geld
voor arbeidsvoorwaarden en
voorzieningen die in een benadering
volgens een sectormodel steeds
groter wordt. De spankracht van het
model moet heel goed in de gaten
worden gehouden en het leek mij
met het oog op de toekomst van
belang, dit eens heel goed in het
vizier te krijgen. Ik kom er zo nodig
nog wel op terug als ik de genoemde
nota nog eens heb bekeken.

Minister Ritzen: Voorzitter! Dan stap
ik nu over naar een onderwerp
waarover vrijwel alle woordvoerders
zich in een wat kritische sfeer
hebben uitgelaten. Ik doel op mijn
reactie op het rapport van de
commissie voor de evaluatie van het
basisonderwijs. Dat rapport zal pas
in januari door de commissie worden
aangeboden. Ik heb er zelf kennis
van kunnen nemen, op een moment
dat er al publiciteit over was. Ik vond

het van het allergrootste belang om
het ware onmiddellijk te reageren,
voor zover ik in staat was om te
reageren en voor zover ik van de
inhoud op de hoogte was. Ik wilde in
die zin reageren dat ik probeerde,
verkeerde beelden weg te nemen.
Een tweetal beelden speelde een rol.
Het eerste beeld was dat van de
koppen in de kranten. Die konden op
z'n minst worden uitgelegd als: men
heeft zijn best niet gedaan. Dat is
fundamenteel onjuist. Wie kijkt naar
alle studies die wij over het
basisonderwijs kennen, ziet dat er bij
het basisonderwijs met veel inzet,
heel hard is gewerkt om de
doelstellingen die de rijksoverheid
gesteld heeft, te bereiken.

Het tweede beeld betreft de vraag
in hoeverre het mogelijk was, die
doelstellingen te bereiken. Ik heb
daar nog geen definitieve opvatting
over. Wij kennen echter allemaal het
rapport "Zo hard gelopen en nog zo
ver te gaan". Er is inderdaad hard
gelopen. Ten slotte is er ook nog het
beeld van de wijze waarop het in de
afgelopen maanden meer of minder
is gelukt om de basisscholen toch
een beetje te behoeden voor het
toezenden van lespakketten. Het
gebeurde bij wijze van spreken
wekelijks dat ik een verzoek kreeg
om een lespakket in ontvangst te
nemen en vervolgens door te sturen.
Wij hebben er nu een vaste regel
voor gemaakt. Wij hebben zelfs een
keurige vaste antwoordbrief
gemaakt, waarin staat: wilt u het
geld alstublieft ergens op een
gironummer storten, zodat een
school ermee vooruit kan? Een
pakket is niet de manier om
tegemoet te komen aan het vieren
van een lustrum of iets dergelijks.
Dat helpt de school namelijk niet.
Vandaar mijn voorlopige opvatting,
gebaseerd op mijn algemene
ervaring, dat wij in de komende jaren
wellicht moeten kijken naar het
programma in het basisonderwijs.
Wij moeten er echter niet overhaast
in gaan kappen. Wij moeten kijken
naar de mate van beladenheid of
zelfs overladenheid van het
programma in het basisonderwijs.

De heer Van der Vlies (SGP): In de
eerste reactie van de minister ging
het niet alleen om wat de scholen uit
deze of gene hoek wordt toegestuurd
en waarover de scholen in autono–
mie kunnen beslissen of zij het wel
of niet tot zich nemen. Het ging
bepaald ook om het aantal vakken in
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het basispakket voor de basisschool
en de deficiënties die zich daarin
voordoen; zie het uitgelekte rapport,
waarover wij natuurlijk nog komen te
spreken. Ik doel op begrijpend lezen
en bepaalde onderdelen van het
programma rekenen, zoals breuken,
procenten en dat soort zaken. De
minister heeft toch duidelijk de
suggestie weergegeven dat het
aantal kernvakken omlaag zou
moeten? De minister nuanceert dat
nu een beetje, begrijp ik.

Minister Ritzen: Nee, ik heb een
voorlopige opvatting gegeven over
de eigen positionering ten opzichte
van het basisonderwijs. Ik deed dat
ook tegen de achtergrond van het
rapport van de OECD en de inzichten
vanuit de lEA-studies, die breed
bekend zijn. Daarin is gezegd dat wij
goed moeten kijken naar de
beladenheid van het programma en
naar de maat waarin het mogelijk is,
het programma te realiseren.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik heb
gelezen dat de heer Van der Vlies het
een goed idee vond wat het rekenen
en dergelijke betreft. Ik wijs erop dat
wij net de kerndoelen hebben
vastgesteld, ook voor het basisonder–
wijs. Wij deden dat vanuit de
gedachte dat basisonderwijs en
voortgezet onderwijs op elkaar
dienen aan te sluiten. Ik zou die
discussie niet al te gauw over willen
doen. Wij hebben haar per slot van
rekening net afgerond. Men moet er
nu mee werken. Vandaar dat ik
gisteren heb gezegd: denk eraan dat
onderwijsvernieuwing tien of vijftien
jaar duurt. Het lijkt mij ook verstan–
dig om het hoofd koel te houden.

Minister Ritzen: Het laatste lijkt mij
altijd goed. In dit jaargetijde zal het
zeker buiten niet zo lastig vallen. Ik
denk dat het rapport in de publiciteit
onjuiste beelden heeft opgeroepen.
Tegelijkertijd geeft een vluchtige
eerste bestudering aan dat wij
serieus moeten spreken over
vervolgstappen. Het rapport geeft
aan dat het op een aantal punten
heel erg goed gaat. Bij wijze van
spreken onverwacht, ook Europees
gezien, staat het heel sterk. Op een
aantal andere punten zijn er vragen
over verbeteringen. Ik zou het ook
zodanig willen formuleren dat het er
voortdurend om gaat, te kijken naar
mogelijkheden van verbetering.

De heer Van der Vlies (SGP): Het

laatste ben ik met de minister eens.
Ik stel nog even een heel praktische
vraag. Ik heb begrepen dat het
rapport in januari naar buiten komt.
Geeft de minister dan snel een
beleidsreactie, een regerings–
standpunt of duurt dat dan toch
even? De minister suggereert dat hij
er een helder idee over heeft. Dan
zou het standpunt er snel kunnen
zijn.

Minister Ritzen: Maar dat zou ook
een procedureel voorstel kunnen zijn
voorzitter, omdat ik ervan uitga dat
het heel belangrijk is om hierbij weer
een breed draagvlak te hebben van
veel betrokkenen Ik denk dan niet
uitsluitend aan een draagvlak vanuit
onderwijs zelf maar ook breder
vanuit de samenleving.

Voorzitter! Ik stap nu over naar de
onderwerpen die betrekking hadden
op de bestuurlijke vernieuwing: de
positie van de schoolbesturen. De
heer Van de Camp heeft naar voren
gebracht dat de positie van de
schoolbesturen om versterking
vraagt. Mijn opvatting is, dat dit in
eerste instantie voor de hand liggend
is. Schoolbesturen worden sterk in
positie gebracht met deregulering,
met een grote verantwoordelijkheid
en dat is ook een onderwerp van het
Scheveningse beraad. Vervolgens is
er een groot aantal vragen over de
wijze waarop in de toekomst
schoolbestuur, schoolleider en
schoolteam in onderlinge samen–
hang met elkaar moeten functione–
ren. Die aspecten wil ik zakelijk
benaderen, vooral vanuit de
opvattingen die in onze wetgeving
zijn verdisconteerd en niet vanuit de
opvatting dat nu de ene of de andere
richting op moet worden gegaan. In
het Scheveningse beraad heb ik
gemerkt dat men als het ware een
automatische piloot hanteert die
aangeeft dat er meer geld moet
komen. Dat zou best kunnen maar
we moeten dan heel goed de
volgende vragen bekijken: waar,
waarom, wanneer en in welke
verhoudingen. Natuurlijk hebben wij
al een aantal stappen gezet op weg
naar de verbetering van de positie
van de schoolleider. We hebben ook
een tweetal commissies geïnstalleerd
dat zich richt op de positie van de
schoolleider. Die verhoudingen
moeten goed voor ogen blijven
staan. In elk geval moeten wij ervoor
oppassen dat er bureaucratisering
plaatsvindt in de richting van het
schoolbestuur. Maar ik wil voorna–

melijk aangeven dat ik gevoelig ben
voor de gedachte van de versterking
van het schoolbestuur.

De studies die ik op dat punt tot
nu toe ontvangen heb, vind ik niet
overtuigend. De studie van Deloitte
and Touche vind ik gewoon niet
overtuigend omdat de uitgangspun–
ten mij niet aanspreken. Die
uitgangspunten gaan uit van een
organisatie die mij niet onmiddellijk
het gevoel geeft dat zij optimaa! is.
Zo wordt het ook niet gepropageerd.
Ik geef nu niet meteen het kabinets–
standpunt hierover maar mijn
opvatting. Ik zoek daarbij naar een
contra-expertise die uitgaat van de
vraag hoe zo'n organisatie moet
functioneren en wie precies wat
moet doen. Moet bijvoorbeeld de
verantwoordelijkheid voor de
organisatie-ontwikkeling bij het
bestuur liggen? Ik begrijp natuurlijk
dat die bij het bestuur als primaire
verantwoordelijke ligt maar hoe zit
het met de uitwerking ervan? Moet
die verantwoordelijkheid dan bij de
schoolleider, bij het team of bij het
bestuur liggen? Wat dat betreft
kunnen wij erg veel lering opdoen bij
andere organisaties, zoals bijvoor–
beeld postkantoren, verzekerings–
bedrijven en banken. Er zijn
natuurlijk veel modellen beschikbaar
waarvan wij zouden kunnen leren. En
aangezien wij in het onderwijs
vragen dat er geleerd wordt, wil ik er
de nadruk op leggen dat het
onderwijs zelf ook moet leren.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik wil toch nog een vraag
stellen over het rapport van Deloitte
and Touche. Hoe komt zo'n
onderzoeksopdracht eigenlijk tot
stand? Ik heb al eerder, ook buiten
dit huis, vernomen dat de minister
zich totaal niet kan vinden in de
uitkomsten van dat onderzoek. Maar
de adviesgroep-Londo heeft toch dit
onderzoeksrapport laten maken en in
die adviesgroep-Londo zitten toch
enkele ambtenaren van het
ministerie van Onderwijs? Weliswaar
zitten zij daar als adviseur maar ze
kunnen toch invloed uitoefenen op
de onderzoeksopdracht? Wie is er nu
mee gebaat om een buitengewoon
duur rapport te krijgen met een
buitengewoon dure uitkomst terwijl
de minister zich totaal niet kan
vinden in de onderzoeksopdracht? Ik
herhaal dan maar even de "KitKat–
uitspraak" van gisteren, ook al weet
ik niet meer precies hoe die luidt.
Waar zijn we nu helemaal mee
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bezig? Dat kan toch niet? Het kost
handenvol geld.

De voorzitter: Mag ik erop
aandringen de interrupties niet te
gebruiken als terrnijn, zeker als de
opmerkingen al met één zin duidelijk
zijn?

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik zal de
heer Van de Camp hlerop graag in
tweede termijn antwoorden, zodat ik
een precies antwoord op de vraag
over de verantwoordelijkheden in
dezen kan geven. De heer Van de
Camp reageerde ook aan de hand
van geruchten die hem in de
buitenwereld hadden bereikt. Ik hoop
dat ik die ook nog eens verneem. Ik
heb ze nu van hem vernomen maar
ik geloof dat de wijze van formule–
ring niet de mijne zou zijn geweest.

De heer Van de Camp (CDA): Even
voor de helderheid: ik bedoel buiten
dit gebouw maar wel gewoon in
Nederland! Ik probeer er geen enkele
suggestie in te leggen; ik heb dat
gehoord.

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik heb
geen andere opvatting dan die ik
zojuist naar voren heb gebracht. De
wijze waarop men zijn invalshoek
heeft gekozen, spreekt mij niet aan.
Dat laat onverlet, dat ik nog een
volledig standpunt hierover naar
voren zal brengen.

De heer Van Dijk heeft gevraagd
welke maatregelen de minister heeft
genomen om het apparaat in zijn
geheel en de individuele personeels–
leden voor te bereiden op de
decentralisatie van beleid. Wat
betreft de decentralisatie van de
huisvesting hebben wij inderdaad de
betreffende afdeling daarop
voorbereid, evenals de afdeling voor
het HBO. Dat zijn heel lastige
operaties omdat tegelijkertijd wel
gewoon moet worden gewerkt, zij
het dat dit werk is met een eindige
datum.

Ik moet de heer Van Dijk ook
tegenspreken als hij zegt, dat het
personeelsbestand bij het departe–
ment niet zou zijn veranderd. Ik moet
verwijzen naar bijlage 1, want daarin
staat dat de personeelsformatie bij
het departement onder invloed van
de GE-operatie - los van de
decentralisatie - met 300 personeels–
leden is verminderd. Daarbij gaat het
om formatieplaatsen. Dat betekent
ongeveer 10% en daar bovenop komt
nog 5% a 10% door het witten van

personeelsplaatsen, van mensen die
op bijna vaste basis werden
ingehuurd. Bij het departement is er
dus al een heleboel gebeurd.

De heer Franssen (WD): Niettemin
heeft u in het weekeinde nader
schriftelijk geantwoord op de vraag
over het aantal boventallige plaatsen
bij CFI en in dat antwoord het getal
50 laten vallen. Dat zijn toch
ongewenste situaties?

Minister Ritzen: Dat kan ik niet
onderschrijven, omdat er heel veel
specialistische werkzaamheden zijn
die je graag ook aan specialisten
overlaat en de mensen liever niet in
vaste dienst benoemt. Het aantal
plaatsen gemoeid met het inhuren
van krachten is in de afgelopen jaren
drastisch gedaald

De heer Franssen (VVD): Maar als u
voor bepaalde taken specialisten
nodig heeft en u dat van tevoren
weet, dan moet u ook op voorhand
de normatieve sterkte zoveel
inkrimpen en dan maar specialisten
op tijdelijke basis inhuren. Nu komen
zij er bovenop.

Minister Ritzen: Het werkt precies
andersom. Er waren grote aantallen
additionele personen bij de
departementswerkzaamheden
betrokken en dat aantal is dus sterk
gedaald. Als de heer Franssen zegt,
dat er eerst een "oude" specialist
afgehaald moet worden alvorens een
"nieuwe" aan te trekken, doet hij
daarmee onrecht aan de wijze van
functioneren in de afgelopen jaren.

De heer Franssen (VVD): Maar daar
had ik het dus niet over. U denkt
meteen, dat ik altijd naar de
afgelopen jaren verwijs maar dat
deed ik niet. Ik heb het alleen maar
over het gegeven, dat als je een
normatieve begrotingssterkte hebt en
daar bovenop een niet gering aantal
tijdelijke plaatsen, je het normatieve
bestand zodanig moet inrichten dat
je die tijdelijke krachten kunt inhuren
en het normatieve moet verlagen.

Minister Ritzen: Het gaat om de
plaats waar je begint te rekenen. Als
de formatieve sterkte al was
verminderd en er daarom al zovele
additionelen waren, is dat het
rekenpunt. Vervolgens hebben wij de
formatie beperkt met tegelijkertijd
het aantal additionelen. Met andere

woorden: op beide fronten zijn
stappen terug gezet.

De heer Franssen (VVD): Daar wil ik
u 100 complimenten voor geven en
ook 101, als dat moet. Het gaat
echter om het gegeven dat er een
formatieve sterkte is en dat er
bovenop die begroting niet in de
formatieve sterkte opgenomen
mensen zitten. Dat is niet echt in de
haak, vanuit hetgeen met de Kamer
wordt overeen gekomen.

Minister Ritzen: Als het aantal
externen zou groeien, zou ik het met
de heer Franssen eens zijn,
voorzitter. Voor de derde maal: het
aantal externen is gedaald. Tegelij–
kertijd is de formatie kleiner
geworden. Als wij CFI bekijken - of
de afdelingen die deze taken
verrichten voordat CFI er was - zien
wij dat daar het aanta! formatieplaat–
sen gedaald is. Natuurlijk kun je niet
zeggen, dat je voor elke persoon bij
CFI er eerst een uit de formatie had
moeten wegnemen. Ten opzichte van
een fictieve basis kun je natuurlijk
zeggen, dat dit als zodanig gebeurd
is. Je kunt echter niet stellen dat er
op dit moment te veel externen of te
veel formatieplaatsen zijn. Ik denk
dat wij langs elkaar heen spreken.

De heer Franssen (VVD): De minister
weet toch ook dat bijvoorbeeld de
discussie met de minister van
Binnenlandse Zaken over de
ontwikkeling van het personeelsbe–
stand bij de rijksoverheid altijd gaat
over aan de ene kant prachtige
prognoses hoe het personeelsbe–
stand teruggebracht moet worden en
aan de andere kant de cijfers over de
realisatie. Daarnaast zijn er cijfers
over een groot aantal tijdelijke
arbeidskrachten die allemaal door de
controle van de Kamer glippen.

Minister Ritzen: Ik zeg daarbij één
ding. Die controle is simultaan
gericht op de twee ijkpunten - daarin
heeft de heer Franssen gelijk -
formatie en externen. Kijk eens even
naar de cijfers. Het aantal externen is
gedaald en de formatie is kleiner
geworden. Op beide ijkpunten is er
sprake van een heel lastige
ontwikkeling. Het aantal taken is
weliswaar enigszins gedaald, doch
op een aantal punten wordt meer
compact gewerkt. Er is weliswaar
sprake geweest van minder
discretionaire bevoegdheden. Het is
echter de vraag, of de vermindering

Tweede Kamer Onderwijs en Wetenschappen
17 november 1993
TK26 26-1975



Ritzen

inderdaad wel voldoende is, ook
tegen de achtergrond van een
vermindering van het personeelsbe–
stand. Dat betekent overigens dat de
discretionaire bevoegdheden de
komende jaren verder moeten
worden teruggedrongen.

De heer Schutte vroeg naar de
deugdelijkheid bij de bestuurlijke
vernieuwing. Daarover moet geen
misverstand blijven bestaan. Naar
mijn mening hebben wij daarover
wel eens eerder van gedachten
gewisseld tegen de achtergrond van
de termen input en output. Deugde–
lijkheid heeft heel sterk betrekking op
het voldoen aan een programma van
eisen, terwijl het begrip kwaliteit
meeromvattend is en zich ook op de
output richt. In de tekst van de
gezamenlijke verklaring van het
Scheveningse beraad is vermeden
uitspraken te doen over de inhoud
van het begrip. De bepaling en het
bereiken daarvan zijn immers de
verantwoordelijkheid van de school.
De school neemt daarbij de
deugdelijkheidseisen als gegeven
mee. Het is niet de bedoeling
kwaliteit in te voeren als iets waarbij
de overheid de school in gebreke kan
stellen. Het is niet de bedoeling dit
als een wettelijk element in te
voeren. Wel moeten scholen in
toenemende mate verantwoording
afleggen over kwaliteit; paragraaf 1
van de verklaring van het Scheve–
ningse beraad. Zij bepalen echter zelf
op welke wijze dat gaat gebeuren.

Over de bestuurlijke vernieuwing
heeft ook de heer Van der Vlies een
vraag gesteld. Hij kon zich niet
vinden in het convenantstrio
Wallage, Schutte, Ritzen. Ik noem dat
maar even zo omdat ik uit de
woorden van de heer Schutte ter
zake merk dat hij zich graag heeft
aangesloten bij een opvatting die wij
een tijd geleden naar voren hebben
gebracht. Het is goed op die wijze
een aantal zaken te regelen.
Natuurlijk blijft het de verantwoorde–
lijkheid van het parlement die
afspraken te toetsen. Het Scheve–
ningse beraad is zeker geen kwestie
van bedisselen. De Kamer was van
tevoren op de hoogte. Tijdens het
beraad is er ook mondeling overleg
gevoerd over dat Scheveningse
beraad. De resultaten van het
Scheveningse beraad zijn gezamen–
lijke uitspraken van de minister van
Onderwijs en de onderwijs–
koepelorganisaties. Nu kan ook de
Kamer haar oordeel daarover
uitspreken. Het is in zekere zin ook

het creëren van een draagvlak. Ik
merk daarbij op dat ik blij verrast
geweest ben door de wijze waarop
de verschillende koepels over hun
eigen schaduw heen zijn gespron–
gen.

De heer Van der Vlies (SGP): In het
verleden hebben wij over de
convenanten als nieuwe bestuurs–
cultuur gesproken tegen de
achtergrond van het feit dat de
begrotingswetgever de ruimte moet
houden om over de begroting te
kunnen beschikken. Die mag niet
worden dichtgeslagen door
convenanten waar je dan niet meer
bij kunt komen. Die discussie hebben
wij gehad. Nu is er een nieuwe
discussie. In dat kader heb ik
gewaarschuwd voor het gevaar dat
er tussen het departement en de
scholen, het uitvoerende niveau, een
nieuwe laag ontstaat van organisa–
ties. Dat kan doorslaan naar de
beleidsinhoudelijke kant. Ik noem
een voorbeeld. In de Kamer hebben
wij gesproken over lump-sum–
financiering voor het basisonderwijs.
Wij hebben uitdrukkelijk gezegd dat
wij daarmee eerst ervaring willen
opdoen in het voortgezet onderwijs.
De gang van zaken daar zou worden
geëvalueerd. Pas dan zou een
discussie worden begonnen leidend
tot invoering van lump-sum–
financiering in het basisonderwijs. In
het Scheveningse beraad is hierover
echter een afspraak gemaakt. Dat is
dus beleidsinhoudelijk gezien een
versnelling van een proces waar de
medewetgevende macht ook iets
over te zeggen heeft. De minister zal
de eerste zijn om dat te erkennen,
maar op dit punt kan spanning
ontstaan. Daarvoor heb ik willen
waarschuwen.

Minister Ritzen: Die waarschuwing
is helemaal op zijn plaats.

Ik kom op de decentralisatie van
de huisvesting. Het kabinet acht zich
nadrukkelijk gebonden aan het
akkoord met de VNG. Dat is ook
verwerkt in de begroting. Het kende
een tiental bepalingen met als
hoofdpunt "decentralisatie naar de
gemeenten", vanuit de opvatting dat
dat kan leiden tot het beter bedienen
van scholen. Dat moeten wij steeds
in het achterhoofd houden. Het gaat
om het belang van scholen en van
kinderen.

In de uitwerking hebben wij een
punt willen toevoegen. Scholen
moeten het recht krijgen om de

huisvesting van de gemeenten over
te nemen. Het gaat daarbij niet om
een ongeclausuleerd recht, maar om
een recht dat valt binnen een aantal
nader uit te werken randvoorwaar–
den, onder andere betrekking
hebbend op de mogelijkheid van de
gemeenten om uit te komen, om de
voorzieningen te kunnen scheppen.
Deze gedachte is niet helemaal
nieuw. Ook in andere sectoren is
hiervan sprake. Ik wijs erop dat een
en ander gepaard gaat met vrij
vergaande opvattingen over risico's
die scholen nemen. Er is geen sprake
van de gedachte dat er daarbij
sprake kan zijn van garanties van Rijk
of gemeenten. Er kan evenmin
sprake zijn van andere wijzen van
overheidshulp ingeval van risicovol
gedrag dat leidt tot gerealiseerde
risico's. Scholen kunnen zich
hiermee in grote problemen
brengen.

Ik heb sterk het gevoel dat het
belangrijk is om de verdere
ontwikkeling van het wetsvoorstel
nauwlettend te volgen. Er zijn
gesprekken geweest met de VNG, die
aldaar tot aarzeling hebben geleid.
Deze aarzeling heeft zich vertaald in
de opmerking dat het niet meer gaat
om het akkoord dat eerder gesloten
is. Dat is echter wel de opvatting van
het kabinet. In artikel 3 staat duidelijk
dat een wetsvoorstel zal worden
ontwikkeld dat recht doet aan de
uitgangspunten. Daarin kun je lezen
- ik geef toe dat dat een brede
interpretatie is - dat het recht op
doordecentralisatie eronder valt. De
eerste stap is uitwerking van het
wetsvoorstel. Wij zijn daar druk mee
bezig. De VNG zullen wij ervan
moeten overtuigen dat het zo kan.
Als dat lukt, zijn er weinig problemen
in de verdere uitwerking. Het is
complex, maar niet onmogelijk.

De heer Franssen (VVD): De minister
zegt dat sprake is van een brede
interpretatie van het eerder gesloten
akkoord.

Minister Ritzen: Ja.

De heer Franssen (VVD): Dat lijkt mij
niet zo'n sterke verdediging van je
eigen akkoord.

Minister Ritzen: Bij de uitwerking
van een akkoord kunnen zich
voortdurend situaties voordoen
waarin je moet nagaan in hoeverre
het akkoord zich ervoor leent. Het
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kabinet neemt geen afstand van het
akkoord.

De heer Franssen (VVD): Maar
waarom was die brede uitleg nodig?

Minister Ritzen: Ik geioof dat ik daar
geen doekjes om behoef te winden.
Er moest een smal bruggetje worden
geslagen tussen de zeer verschil–
lende opvattingen. Een coalitie
brengt dat wel eens met zich. Die
opvattingen waren zeer divergerend.
In die opvattingen is dus dit smalle
bruggetje gerealiseerd. Of dat
bruggetje ook begaanbaar is, hangt
af van de mate waarin de VNG zich
kan vinden in de uitwerking.

De heer Franssen (VVD): Er lag toch
een bruggetje in de bijlage bij de
brief van de minister-president van
26 maart?

Minister Ritzen: Ik ken de tekst ook
van die brief. Als je die in z'n
totaliteit bekijkt, dan zie je er
opvattingen aan voorafgaan die ook
duidelijk een licht werpen op de
verdere standpuntbepalingen. In de
brief staat aangegeven dat het
belangrijk is om een evenwicht te
brengen tussen territoriale en
maatschappelijke decentralisatie.
Toen de voorstellen rondom de
uitwerking van de decentralisatie
huisvesting op tafel kwamen, lag er
met het oog op het achterstands–
beleid, al een voorstel met betrek–
king tot het overdragen van
regulerende bevoegdheden naar
gemeenten, dit in het kader van het
Schevenings akkoord. Ik denk dat het
goed is om ons dat ten volle te
realiseren. Het Schevenings akkoord
geeft in een van de richtinggevende
uitspraken een opvatting over
regulerende bevoegdheden voor de
gemeenten ten aanzien van het
achterstandsbeleid. Dat is dus een
element dat in het totaal van het
evenwicht en dus ook in het totaal
van de brief van 26 maart moet
worden beschouwd. In dat evenwicht
is ervoor gekozen om aan de andere
kant het smalle bruggetje te slaan
met betrekking tot decentralisatie
huisvesting.

De heer Franssen (VVD): Maar in de
bijlage bij de brief van 26 maart
wordt expliciet gesproken van
overdracht aan de gemeenten die
vervolgens het primaat hebben bij de
besluitvorming om in het kader van
het bereiken van een grotere

doelmatigheid, te overleggen met
het bijzonder onderwijs. Daarin is
echter niet gesproken van een recht.

Minister Ritzen: Dat recht komt
daarin inderdaad niet voor. Een
extensieve interpretatie is echter dat
het ook niet wordt uitgesloten. In
tegenstelling tot andere opvattingen
die bestaan - dat was als het ware
de andere kant van de kloof die
moest worden overbrugd -
opvattingen waarbij decentralisatie
direct zou plaatsvinden naar scholen,
is er hier sprake van het ten
principale vasthouden aan decentrali–
satie naar gemeenten. De interpreta–
tie onzerzijds daarbij is, dat er
vervolgens het geclausuleerde recht
is van scholen om de huisvesting
over te nemen. De gemeenten
moeten daarbij wel de mogelijkheid
hebben een en ander dusdanig
financieel in te vullen dat die
gemeenten daardoor niet in de
problemen komen.

De heer Franssen (VVD): Ik zou hier
kunnen verwijzen naar de behande–
ling van de wijziging van de
Provinciewet in deze Kamer waarin
ook de doordecentralisatie naar
gemeenten in het geding was.
Daarbij hebben vertegenwoordigers
van dit kabinet aanvaarding van een
amendement van mevrouw
Scheltema krachtig ontraden, dat
strekte tot opneming in de wet van
een verplichte doordecentralisatie
naar gemeenten. Het verbaast mij
dat ditzelfde kabinet een min of meer
als een recht op te vatten zijnde
doordecentralisatie naar schoolbestu–
ren, nu ineens wel tot de mogelijkhe–
den laat behoren. Maar dat zou een
inhoudelijke discussie bij dat voorstel
kunnen zijn. Het gaat mij nu echter
om het volgende. Er is een brief d.d.
26 maart aan de Kamer geschreven.
Er is een mondeling overleg over
geweest. Daarin is niet aan de orde
gekomen dat dat akkoord zo
extensief geïnterpreteerd zou
behoren te worden, dat een
mogelijkheid van doordecentralisatie
die in het akkoord opgesloten lag,
ineens omgezet zou moeten worden
in een recht. Wat de Kamer nu van u
zou mogen weten is, wat er niet in
het mondeling overleg maar wel
elders aan de orde is geweest, dat u
tot die extensieve interpretatie heeft
moeten brengen.

De voorzitter: In het algemeen zou
ik bij de interrupties op kortheid

willen aandringen. Het zijn geen
termijnen, tenzij men de klok wil
laten lopen.

Minister Ritzen: Het gaat hier om
het evenwicht in het totaal van de
brief van 26 maart. Het evenwicht
tussen de opvattingen over de
maatschappelijke decentralisatie en
de opvattingen over de territoriale
decentralisatie. In het gesprek in
Scheveningen heeft zich een
ontwikkeling voorgedaan waarbij alle
partijen het onderschreven dat het
van het allergrootste belang is dat de
gemeenten een grotere rol krijgen bij
het achterstandsbeleid. Dat heeft tot
de opvatting geleid met betrekking
tot regulerende bevoegdheden voor
de gemeente. Dat heeft in het
evenwicht ook een rol gespeeld. Dat
heeft ook geieid tot die extensievere
interpretatie. Het denken hoeft
daarbij overigens niet stil te staan.
Wanneer bij de verdere uitwerking
van een bepaald wetsvoorstel
gedachten naar voren worden
gebracht die niet strijdig zijn met, of
misschien zelfs aanvullend kunnen
zijn op eerdere gedachten, dan is er
geen enkele reden voor om die niet
mee te nemen.

De heer Franssen (VVD): De rode
draad in de brief van 26 maart jl. was
het evenwicht tussen de territoriale
en de maatschappelijke decentralisa–
tie. Juist omdat dit evenwicht er was,
is in de brief gekozen voor de
territoriale decentralisatie naar de
gemeenten. Wat is dan nadien in dat
evenwicht gewijzigd?

Minister Ritzen: Dat waren de
conclusies van het Scheveningse
beraad.

De heer Franssen (VVD): Daar heeft
het kabinet geen eigen oordeel naast
gelegd?

Minister Ritzen: Het oordeel van het
kabinet heeft geleid tot de opvatting
die in de vervolgbrief over de
territoriale decentralisatie en het
Scheveningse beraad naar de Kamer
is gestuurd.

De heer Schutte (GPV): Mag ik
hieruit afleiden, als in het vervolg de
kwestie van de doordecentralisatie
niet zou kunnen doorgaan, dat
daarmee het element van het
achterstandsbeleid en de afspraken
daarover in het Scheveningse beraad
weer op de tocht komen te staan?
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Minister Ritzen: Neen. Die zaken zijn
als het ware volgtijdelijk. Het
Scheveningse beraad is afgerond. De
territoriale decentralisatie voor de
huisvesting komt daarna, met de
opvatting dat daarbij het recht van
doordecentralisatie voor de scholen
wordt gecreëerd.

De heer Schutte (GPV): Ligt daar
geen politieke koppeling tussen,
want ik kreeg een beetje de indruk
dat er allerlei politieke koppelingen
zijn gelegd. Ik zou mij kunnen
voorstellen, dat die ook op dit punt is
gemaakt.

Minister Ritzen: Dat is niet het
geval.

De heer Van der Vlies (SGP): De
scholen krïjgen dat recht, maar wel
onder voorwaarden, zegt de minister
steeds. Wie gaat die voorwaarden
stellen en controleren? Wordt dat bij
wet geregeld, of wordt het in handen
gegeven van de overheidslaag die
als het ware doordecentraliseert, in
casu de gemeenten?

Minister Ritzen: Dat wordt natuurlijk
bij wet geregeld.

Voorzitter! Ik leef nog steeds in de
veronderstelling dat het mogelijk
moet zijn om op dit punt een brug te
creëren die begaanbaar is. Dit zal wel
lastig zijn, want het is een complexe
materie. Ook leven bij de diverse
partijen verwachten die nogal van
elkaar verschillen. Voor een
belangrijk stuk is het een element
van techniek.

Dan kom ik op een punt waar in
deze kabinetsperiode grote waarde
aan is gehecht, namelijk het creëren
van mogelijkheden voor Nederlands
als tweede taal en daaraan gekop–
peld het wegwerken van de
wachtlijsten in de basiseducatie.
Daarvoor heeft het kabinet een
bedrag van 100 mln. beschikbaar
gesteld. Tegelijkertijd heeft dat in het
afgelopen jaar nogal wat spanning
opgeleverd met de vier grote
gemeenten. Op 4 november jl. heb ik
daarom nog eens uitvoerig overleg
met die gemeenten gehad. Ik ga niet
in op de verschillende elementen,
maar ik wijs erop dat niet wordt
bezuinigd op de basiseducatie van
de vier grote gemeenten. Integen–
deel, er komen grote extra bedragen
bij. Dat weten de vier grote
gemeenten ook. Daar is ook geen
verschil van inzicht over. Wel is er
enig verschil van inzicht over de

vraag, of er eventueel grotere
bedragen zouden komen. Dat
misverstand is eigenlijk niet zo goed
te plaatsen, omdat wij afspraken
hebben gemaakt. Wij hebben de
grote gemeenten een bod gedaan, in
die zin dat wij hebben gezegd: Als
jullie, na een bepaalde periode, zelf
de volle verantwoordelijkheid ter
zake nemen, dan kan er een groter
bedrag komen. Als jullie die
verantwoordelijk niet zelf nemen, als
jullie de bal weer terugspelen naar
de rijksoverheid, dan zoeken wij naar
een andere benadering. De grote
gemeenten hebben vervolgens
gezegd: neem de andere gemeenten
maar. Desondanks meent men die
grotere bedragen te kunnen
aanspreken.

Dat uitvoerige gesprek met de vier
grote gemeenten heb ik vooral
gevoerd vanuit de opvatting: good
practice en voorbeeldgemeenten. Er
is namelijk een enorm verschil
tussen de vier grote gemeenten naar
de mate waarin zij erin zijn geslaagd
om de wachtlijsten terug te dringen.
Rotterdam heeft geen wachtlijsten
meer. Utrecht heeft een sterke
vermindering van de wachtlijsten
gerealiseerd. Amsterdam en ook Den
Haag lijken echter wat minder te
slagen in het terugdringen van de
wachtlijsten.

Dat heeft ertoe geleid dat het
gesprek uitmondde in de opvatting
dat het goed zou zijn om een
totaalplan te maken voor de vier
grote gemeenten die toch de bulk
van de problemen te verwerken
krijgen als het gaat over Nederlands
als tweede taal. In dat totaalplan
moet komen te staan hoe dat
probleem kan worden opgelost. Ik
heb daarvoor de voorbereidingen
getroffen. Over enkele weken kan de
club die dat voor mij gaat doen al in
werking treden. Dat was conform de
afspraak van het gesprek van 4
november. Wij zullen eerst dat
totaalplan goed bekijken en daarna
een vervolggesprek hebben.

Mevrouw Netelenbos (PvciA):
Voorzitter! Ik heb nog een vraag over
de afspraak met de vier grote
gemeenten over het bedrag van 18
mln. Doelt de minister op dat
probleem als hij zegt dat zij zich niet
voor dat bedrag garant wilden
stellen voor het vervolg van de
activiteiten? Toen ging het plan niet
door. Nou is 18 mln. inderdaad nogal
een groot bedrag om je garant voor
te stellen op termijn.

Ik had begrepen dat gedurende
twee jaar 18 mln. beschikbaar zou
zijn, waarna vanwege een herdefi–
niëring van de gelden met betrekking
tot het VAVO na die twee jaar meer
structureel gefinancierd zou kunnen
worden. Het ging dus om een
overgangsprobleem, ook voor de
vier grote gemeenten. Het is raar dat
op het moment dat ook bij ons het
idee bestond dat er 70 mln.
beschikbaar was en niet 52 mln. het
ineens niet doorgaat omdat de
gemeenten zich niet garant kunnen
stellen voor een enorm bedrag. Het
betreft immers gemeenten die nogal
wat op hun bord hebben. Kunnen de
minister en de betreffende gemeen–
ten daar niet uitkomen? Kan voor de
overgangstermijn niet naar een
oplossing worden gezocht?

Minister Ritzen: Er is niet alleen een
probleem gedurende de overgang–
stermijn. Het gaat niet om een
bedrag van 18 mln. dat ik nog ergens
in mijn zak heb. Het gaat om een
bedrag van 18 mln. dat via herijking
bijeengebracht moet worden. Dat
zou betekenen dat de volgende dag
er brieven bij de Kamer op tafel
lagen, maar ook bij mij, bijvoorbeeld
van Deventer, Heerlen en Groningen.
Ook dat zijn gemeenten met nogal
wat allochtonen en met problemen
over wachtlijsten. Het is een kwestie
van de mate waarin wij daarin een
concentratiepunt zouden aanbren–
gen.

De opvatting op dat moment was
dat de vier grote gemeenten
inderdaad een voorbeeldfunctie
kunnen hebben. Zij hebben de
grootste problemen. Je moet dat niet
omdraaien zodat de grootste
problemen achteraan komen. Neen,
je moet de grootste problemen
vooraan plaatsen en oplossen. De
grote gemeenten hebben bovendien
getoond heel effectief te kunnen zijn
bij het anders organiseren van de
basiseducatie: meer doelgericht,
snellere cursussen en meer efficiënt
werken.

Wij hebben er vrij lang over
gesproken. Destijds lukte het niet, tot
overeenstemming te komen.
Misschien hadden wij nog langer
moeten spreken en nog duidelijker
moeten maken dat het een keuze
was tussen het een of het ander.
Zolang men als het ware een
"declaratierecht" openhoudt, zodat
als het niet lukt men terug kan
komen bij de rijksoverheid, kan die
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herijking niet tot stand worden
gebracht.

Mijn gedachte is echt om in het
totaalplan een totale oplossing te
bieden. Daarbij moeten ook de
financiële middelen gelegd worden.
Bij die totale oplossing kun je stellen:
dit is de afspraak, maar het is een
afspraak waaraan risico's verbonden
zijn. De gemeenten moeten het voor
dat bedrag doen. Ik zoek naar een
zakelijke benadering met de vier
grote gemeenten. Die oplossing zou,
gezien de kracht van de betreffende
wethouders, tot stand gebracht
moeten kunnen worden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Wanneer is dat plan klaar. Heeft de
minister daar enig opzicht op?

Minister Ritzen: Dat gaat snel. Ik
denk aan een termijn van twee, drie
maanden.

De voorzitter: Hoe lang denkt de
minister nog nodig te hebben,
exclusief interrupties?

Minister Ritzen: Ik heb nog
maximaal tien minuten nodig.

Ik kom bij het leerlingwezen. Ik kan
daar heel kort over zijn. Ik deel de
zorg.

De heer Nuis (D66): Er was nog een
heel ander probleem met een bedrag
van 7 mln. voor gedoogden die een
andere naam hadden gekregen. Ik
vermoedde dat de minister in dit
verband daarover zou spreken. Komt
dat ook in zijn totaalplan?

Minister Ritzen: Ik kan daar m een
zin antwoord op geven. Er is
inderdaad een financierings–
probleem. De gemeenten zeggen dat
er sprake is van "omlabeling". Deze
is echter al vertaald in een extra
budget voor de gemeenten.
Gemeenten hebben ruime extra
budgetten. Dat bedrag van 52 mln. is
er extra bijgekomen. Ik zie dat nog
los van de eerdere herijkingen die ik
heb doorgevoerd om de grote
gemeenten meer armslag te geven.
Als ik de cijfers totaal in beeld breng,
dan hebben de grote gemeenten al
gauw 60 mln. a 70 mln. extra
gekregen, juist voor het tegengaan
van de wachtlijsten en het bevorde–
ren van onderricht in Nederlands als
tweede taal.

Voorzitter! Ik zie de problemen
rond het leerlingwezen die ook door
de NCW naar voren zijn gebracht.

Tegelijkertijd zie ik ook de mogelijk–
heden. Ik zie bijvoorbeeld de
mogelijkheden in een herstructure–
ring van de Bijdrageregeling
vakopleidmg leerlingwezen en in een
betere benutting van de 0 en
O-fondsen om te bevorderen dat
deze lijn kan worden getrokken. Wij
zijn nu druk in overleg met de
sociale partners en de bedrijfstakken
om die invulling tot stand te
brengen. Nogmaals, ik zie die zorgen
en ik heb die zelf ook, maar ik ga er
wel van uit dat wij de doelstellingen
realiseren. Wij hebben ons daarvoor
ingezet en wij zullen ons er zeer hard
voor maken om dat ook te realiseren.

De gelden van de Europese
Gemeenschap zijn niet binnen. Daar
kunnen wij niet als het ware zelf
cheques voor schrijven. Het zijn geen
gewone begrotingsmiddelen. Ik wil
nadrukkelijk zeggen dat het
departement van Sociale Zaken de
opvatting ondersteunt zoals ik die
hier naar voren breng, namelijk dat
wij hier geen grote problemen
voorzien, dus dat het Europese
sociaal fonds ook hiervoor de ruimte
biedt. Het zijn inderdaad geen
structurele middelen. Mevrouw
Netelenbos heeft dus groot gelijk als
zij zegt: zorg dat je dat in de
begroting na 1998 weer verwerkt.
Dat zal dus ook een duidelijk
onderdeel moeten zijn van een
algemener kabinetsberaad.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! De opmerkingen over het
leerlingwezen gaan mij toch iets te
snel. De minister begrijpt de zorgen
maar zal vervolgens trachten het te
realiseren. Toen bleek medio 1994
dat dat niet lukte. Wat doen wij dan?

Minister Ritzen: Voorzitter! Dat is nu
een van die typische problemen
waarvan je zegt: je hebt op dit
moment ook geen reden om een
andere weg te kiezen. Wij hoeven er
niet aan te twijfelen of het lukt. Er is
alle reden voor dat het ons zal
lukken. Daarom kiezen wij dus geen
alternatieve benaderingen.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Met alle respect, dat heeft
de minister al een paar keer m dit
huis gezegd. Maar als er problemen
zijn met de huidige bezetting van de
plekken m het leerlingwezen, dan kan
hij toch niet zomaar zeggen: hup,
nog 20.000 erbij. Ik begrijp best dat
hij met werkgevers en werknemers
moet onderhandelen. Daar wens ik

hem veel succes bij. Wij moeten ons
daar niet mee bemoeien. Maar het
zou toch absurd zijn dat er bijvoor–
beeld in de voorschakeltrajecten
geen alternatief programma is als
halverwege 1994 blijkt dat het van
geen kanten lukt.

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik heb
een schriftelijk antwoord gegeven op
de vragen over de voorschakel–
trajecten. Daarvoor is een pro–
gramma in ontwikkeling in het kader
van "Meer werk, weer werk". Op
bladzijde 21 tot 23 staan daarover
een aantal passages. In zoverre is het
dus niet een kwestie van of/of maar
van en/en. Nog even los daarvan, het
gaat hier om de vraag of wij
gezamenlijk - werkgevers, werkne–
mers en overheid - in staat zijn om
dit te realiseren. Het zou van een
enorm zwaktebod getuigen als wij
het eerst hebben opgeschreven en
vervolgens zo snel zeggen dat het
ons wel niet zal lukken, terwijl wij
wel de centen erbij hebben gelegd.
Dat zijn dus de centen van de
rijksoverheid die nodig zijn voor de
matching vanuit het Europese sociaal
fonds. Wij zijn ons daarbij ook
bewust van de mogelijkheden die O
en 0-fondsen en een herschikking
binnen de BVL bieden.

De heer Van de Camp zegt met
enige stemverheffing dat ik dat al
eerder heb gezegd. Daar was ik mij
niet van bewust. Ik wil dat graag nog
eens nagaan. Ik ben mij er niet van
bewust dat ik 20.000 extra plaatsen
beschikbaar heb gesteld met de
centen die daarbij horen, namelijk in
de orde van 200 mln. Meestal
vergeet ik dat soort dingen niet zo
snel.

De heer Franssen (VVD). U heeft
veronderstelt dat dingen zouden
kunnen gebeuren in de richting van
het beroepsonderwijs, die niet
uitkwamen. Dat hebben zij daar niet
vrolijk opgevangen.

Minister Ritzen: Voorzitter! Op dat
soort algemene opmerkingen zal ik
dus maar niet reageren.

De heer Franssen (WD): Ik noem
bijvoorbeeld de 30 mln. voor de
basiseducatie van vorig jaar.

Minister Ritzen: Voorzitter! In
tweede termijn zal ik graag een
vraag, als die gesteld zou kunnen
worden op een coherente manier,
beantwoorden.
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De heren Franssen en Van de
Camp hebben een vraag gesteld over
de frictie-opslag in het basisonder–
wijs en in het voortgezet onderwijs.
De heer Franssen geeft eigenlijk een
mooi ijkpunt: zorg dat er 5% ruimte
blijft. Die blijft er ook na deze
wijziging van de frictie-opslag. Ik wil
heel duidelijk zeggen dat er geen
inhoudelijk probleem is. Het
probleem dat ik met de Kamer deel,
is dat in het FBS-akkoord afspraken
staan over deze frictie-opslag. Ik vind
het zelf ook van het grootste belang
dat ik met de partijen die dat
FBS-akkoord hebben afgesloten,
spreek over deze ontwikkelingen. Als
dat niet tot een goed resultaat zou
leiden, zal ik ook naar bevind van
zaken handelen. Mijn opvatting is
dus: het FBS-akkoord honoreren met
de invalshoek om de frictie–
opslagvermindering zoals die in de
begroting is opgenomen, te
realiseren.

Ik zal kort een aantal opmerkingen
maken over de amendementen. Er is
namelijk niet zoveel over gesproken.

Het amendement op stuk nr. 28
betreft de formatiekorting kleine
scholen. Het gaat hier inderdaad om
een oude maatregel. De dekking is
altijd een belangrijk punt van
overweging. Het gaat hier om de
huisvesting primair onderwijs,
reserveringen van middelen voor
beroepen Raad van State en
rechtspositionele uitkeringen. Het zijn
incidentele dekkingen. Die schieten
dus onmiddellijk gaten voor 1995 en
de volgende jaren. Dat is wel een
probleem bij dit amendement. Ik laat
het oordeel over dit amendement
graag aan de Kamer over.

Het amendement op stuk nr. 29
gaat over de Londo-kortingen. Ook
hierbij is de dekking incidenteel. Daar
moet ik nadrukkelijk op wijzen. Ook
over dit amendement laat ik het
oordeel graag aan de Kamer over.

Het amendement op stuk nr. 20
heeft betrekking op 2 mln. voor de
profielen VBO/MAVO. Het is een
sympathiek amendement. Het is ook
gedekt. Het gaat echter wel ten koste
van de tweede fase van het
voortgezet onderwijs.

Over het amendement op stuk nr.
23 moet ik iets kritischer zijn. Dat
amendement is immers wat haastig.
Het blijkt zo te zijn dat de TOA's, de
technisch-onderwijsassistenten, bij
aanneming van het amendement
tweemaal worden gefinancierd. Door
de globalisering hebben namelijk alle
MAVO– en VBO-scholen al de extra

formatieruimte gekregen. Voor wat
betreft de TOA's zou het dus om een
dubbele vergoeding gaan.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Kan
de minister dat preciezer uitleggen?
Volgens mij gaat het niet om een
dubbele vergoeding. In dit amende–
ment gaat het immers om andere
TOA's. Het gaat om scholen die
minder dan 200 leerlingen hebben. In
de lineariseringsdiscussie ging het
vooral, dacht ik, om andere scholen.

Minister Ritzen: Het amendement
heeft betrekking op een drietal
verschillende posten. De TOA–
regeling gaat om 0,1 mln. 1994 en
loopt op naar 0,3 mln. in 1995. Dat is
ook het structurele bedrag. Dat is de
regeling die betrekking heeft op een
zestig grote MAVO– en VBO-scholen.
Die hebben dus incidenteel enige
formatie, ongeveer 70 FRE's, ter
beschikking gekregen voor assisten–
ten in technisch onderwijs. Door de
globalisering van de bekostiging
hebben al diezelfde MAVO– en
VBO-scholen echter ook extra
formatieruimte gekregen. Bij de
TOA-regeling moet ik trouwens
opmerken dat de besturen–
organisaties zich met die maatregel
akkoord hebben verklaard.

Wat betreft het onderwijs–
ondersteunend personeel gold
voorheen een opheffingsnorm voor
kleinere scholen van 120 leerlingen.
Aan scholen met minder dan 120
leerlingen werd als het ware een
vaste voet voor het onderwijs–
ondersteunend personeel toegekend.
De formatie werd dan bepaald op het
fictieve aantal van 200 leerlingen. Nu
de opheffingsnorm op 240 leerlingen
is gesteld, zullen scholen met minder
dan 200 leerlingen gaan fuseren of
geleidelijkaan gaan afbouwen. Bij
fusie profiteren scholen van de
gelineariseerde formatietoekenning.
Bij afbouw profiteren scholen van
het feit dat formatie nog wordt
gebaseerd op het aantal leerlingen
op T-1 en van het feit dat de
tijdelijke, zittende formatie bij deze
scholen veelal voldoende ruimte
biedt. Ook hierbij hebben de
besturenorganisaties zich niet tegen
de maatregel verzet.

Ik kom te spreken over de
dislocatie conciërge. Het betreft hier
de oude, trapsgewijze formatietoe–
kennning, waarbij zich de situatie
kon voordoen dat de ene school, met
bijvoorbeeld 250 leerlingen, recht
had op één formatieplaats, terwijl

een school met 500 leerlingen
verspreid over twee gebouwen ook
slechts recht had op één formatie–
plaats. Twee zelfstandige scholen
met twee maal 250 leerlingen
hadden daarentegen recht op twee
formatieplaatsen. Vooral bij
samenvoeging van scholen
verminderde het structurele recht op
formatieplaatsen van conciërges.
Onder bepaalde condities, disloca–
ties, afstand, leerlingental, werd dat
deels gecompenseerd via de faciliteit
dislocatie conciërge. Hierbij moet ik
inderdaad opmerken dat besturen en
personeelsorganisaties de maatregel
afwijzen. De besturenorganisaties
vinden dat de huisvestingssituatie
betrokken moet worden bij de
formatietoekenning. Het gaat hier om
0,5 mln. 1995, oplopend naar 3 mln.
1996.

Ik wil ook bij dit amendement op
de dekking wijzen. De dekking is
deugdelijk: 1,7 mln. Die dekking
moet wel ergens vertaald worden in
het betreffende projectenbudget. Dat
budget voorziet in 121 mln. voor
doelgroepenbeleid, 16 mln.
vernieuwingsactiviteiten, 38 mln.
nascholingsbudgetten, 38 mln.
informatietechnologie, examens,
internationalisering, enzovoorts. Het
is niet zo, dat dit geen pijn doet.

Hetzelfde geldt voor het amende–
ment inzake CITO, SLO en LPC. Hier
laat ik het oordeel aan de Kamer
over.

De staatssecretaris zal ingaan op
het amendement van de heer Nuis
over UAF.

De amendementen van de heer
Van der Camp zijn merkwaardig. In
de toelichting staat, dat de amende–
menten ertoe strekken om middelen
beschikbaar te stellen voor de
integrale uitvoering van het advies
van de werkgroep-Brenninkmeijer.
Nu zou ik dat onmiddellijk willen
omhelzen - het gaat om een
moeilijke categorie - als ik daarvoor
enige noodzaak zou zien. Het advies
van de commissie-Brenninkmeijer is:
zorg, dat je het geld dat beschikbaar
is, beschikbaar houdt. Dat is precies
wat wij doen. In het amendement
wordt voorgesteld 5 mln. extra
beschikbaar te stellen. Als ik 5 mln.
deel door 1633 leerlingen, dan kom
ik op ƒ 4000 extra uit. Er is geen
sprake van de ene leerling naar de
andere, maar gewoon extra. De
commissie zegt, dat er geen
probleem is in termen van de positie
van de blinden en de slechtzienden,
wel in de organisatie. Ik vind het
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lastig om te verdedigen hiervoor 5
mln. extra te geven. Ik kan mij heel
goed voorstellen, dat de indieners
het gemakkelijk kunnen verdedigen,
omdat zij geen dekking leveren. De
dekking die is aangegeven - de post
rechtspositionele uitkeringen - is
natuurlijk geen dekking. Ik kan
hiermee niet akkoord gaan, want het
is putten uit een post die nodig is.

De heer Franssen (VVD): Over dit
onderwerp hebben wij twee weken
geleden een mondeling overleg
gehad dat is geëindigd in een reeks
van misverstanden van de kant van
de minister en van de kant van de
commissie. Dat misverstand zou
opgehelderd worden. Ik vraag mij af
of de interpretatie die de regering
geeft aan het advies van de
commissie, door die commissie zelf
wordt gedeeld. Kan daarop een
antwoord worden gegeven?

Minister Ritzen: Dat zal ik even
moeten nagaan. Het advies bevat
een fout. De ambulante begeleiding
kost 37 FRE's, terwijl de begeleiding
binnen de instituten 57 FRE's kost.
De commissie is ervan uitgegaan,
dat het verschil daartussen volledig
blijft worden vergoed. Ik ben het
daarmee helemaal eens. Het is niet
zo, dat de ambulante leerlingen
zoveel minder FRE's kosten. Ze
kosten 54 FRE's. Dat is al jarenlang
de praktijk. Dat betekent, dat er geen
middelen vrij vallen op dat terrein.
Het switchen van een leerling die in
een internaat wordt begeleid naar
een leerling in een school is niet
goedkoper voor de rijksoverheid. Er
vallen internaatsgelden vrij, maar dat
wordt niet bij Onderwijs en
Wetenschappen zichtbaar. Dat zit bij
WVC. Ik zal mij ervan vergewissen,
of de commissie-Brenninkmeijer dat
deelt. Laat ik hierover duidelijk zijn.
Als er een opvatting zou zijn, dat wij
ergens geld uit de begroting hebben
gelicht, dan is dat een opvatting die
ik moet tegenspreken. Alle middelen
voor de blinden en slechtzienden zijn
in de begroting gehandhaafd.
Daarover ging in belangrijke mate
het misverstand. Ik heb daarover een
brief aan de Tweede Kamer
gestuurd, die naar mijn mening vrij
overtuigend was.

De heer Franssen (VVD): Dat is uw
oordeel. Anderen vinden dat niet.

Minister Ritzen: Ik weet niet of de
heer Franssen die brief heeft gelezen.

De heer Franssen (VVD): Jazeker. Ik
heb aan de mondeling overleg
deelgenomen. De minister heeft een
brief gestuurd en die lees ik. Het
probleem blijft, dat van een
gigantische...

De voorzitter: U hebt ook nog een
tweede termijn.

De heer Franssen (WD): Ik zal er
dan op terugkomen.

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik rond af. Ik begon met
een noot van pessimisme over de
economische ontwikkeling. Ik wil
graag sluiten met een noot van
optimisme voor de lange termijn. Dat
optimisme ontleen ik in belangrijke
mate aan wat ik heb zien gebeuren
in het onderwijs. Dat onderwijs
bruist. Ik ontleen mijn optimisme ook
aan de jonge mensen die ik als
minister van Onderwijs en Weten–
schappen heel veel meemaak,
leerlingen en vooral ook studenten.
Zij worden wel eens de spes patriae,
de hoop van het vaderland,
genoemd. Ik denk dat het een
gerechtvaardigde hoop is.

De voorzitter: Het lijkt mij het beste
dat de staatssecretaris na de
dinerpauze antwoordt. Anders wordt
het wel een heel gehaast antwoord.

De vergadering wordt van 19.13 uur
tot 20.45 uur geschorst.

D

Staatssecretaris Cohen: Mijnheer de
voorzitter! Het komt niet vaak voor
dat een pas aangetreden staatssecre–
taris bij de eerste behandeling van
zijn begroting meteen al een
terugblik mag geven op het beleid
dat in de afgelopen jaren is gevoerd.
Toch is het op mij van toepassing en
ik doe het met plezier. In het beleid
op het gebied van het hoger
onderwijs van de afgelopen jaren zijn
drie kernbegrippen te onderscheiden,
waarvan er twee - aan de ene kant
toevallig, maar aan de andere kant
ook weer niet - ook door de minister
besproken zijn.

In de eerste plaats noem ik de
toegankelijkheid van het hoger
onderwijs in de afgelopen jaren, die
ondanks alles wat er in de sfeer van
de studiefinanciering gebeurd is,
gehandhaafd kon worden.

In de tweede plaats denk ik aan de
kwaliteit van het onderwijs en het

onderzoek. Oaarbij hebben enkele
elementen veel nadruk gekregen: in
de eerste plaats de verdere
totstandkoming en het tot volle
ontwikkeling komen van de
kwaliteitszorg in het hoger onderwijs,
in de tweede plaats de bestudeer–
baarheid, die in de afgelopen jaren
prominent op de agenda is gekomen,
en in de derde plaats de internatio–
nalisering, die buitengewoon
belangrijk is geworden. En bij de
verdere ontwikkeling van de kwaliteit
op het gebied van het onderzoek
denk ik aan de ontwikkeling van
onderzoeksscholen en aan de aanzet
tot het vormen van een weten–
schapsbeleid.

In de derde plaats is er het begrip
"autonomie". Autonomie heeft
natuurlijk al veel langer een rol
gespeeld, maar in de afgelopen
periode heeft ze extra accenten
gekregen door het tot stand komen
van de WHW en - op een kleiner
beleidsterrein, maar in dit opzicht
niet minder belangrïjk - ook door de
hele OKS-operatie. Er kan op dit punt
ook nog gedacht worden aan de
ontwikkeling op het gebied van het
arbeidsvoorwaardenbeleid.

Voorzitter! Twee van de zojuist
genoemde begrippen roepen steeds
meer spanning op: toegankelijkheid
aan de ene kant en kwaliteit aan de
andere kant. Als de toegankelijkheid
van het stelsel gehandhaafd wordt,
komt er naarmate de toeloop naar
het hoger onderwijs groter wordt,
meer druk op de kwaliteit. Dit noopt
tot een afbakening van wat je de
zorgplicht van de overheid zou
kunnen noemen. Overigens is die
afbakening ook nodig in verband met
het derde begrip, autonomie. En er is
nog een extra argument om die
afbakening te bekijken, namelijk het
investeringskarakter dat de eigen
ontplooiing in het hoger onderwijs
met zich meebrengt. Bij een poging
om de zorgplicht van het hoger
onderwijs af te bakenen kun je een
aantal elementen onderscheiden.

In de eerste plaats is er voor de
overheid de zorg voor het in stand
houden van het stelsel. In de tweede
plaats heeft de overheid de zorg voor
de toegankelijkheid in de vorm van
studiefinanciering. En vervolgens zijn
er twee zaken die met die afbakening
te maken hebben, namelijk de plicht
van de overheid om te zorgen voor
ten minste één opleiding in het
hoger onderwijs voor degene die in
staat is, die de kwaliteiten heeft om
een dergelijke opleiding te volgen.
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en de extra grens in de vorm van de
27-plus-maatregel, waarop ik zo
dadelijk nog terugkom. Die afbake–
ning van de zorgplicht van de
overheid zit hem in dat soort
elementen. Als je dat hebt gezegd,
betekent het tegelijkertijd dat er wat
de rest betreft ook ruimte en
verantwoordelijkheid moet zijn voor
diegenen die verder vorm en inhoud
geven aan het stelsel, te weten de
instellmgen. Die ruimte en verant–
woordelijkheid heeft betrekking op
het personeel, op het materieel, met
inbegrip van het onroerend goed, en
op de studenten, waarbij ik denk aan
het vorm geven aan begrippen als
studeerbaarheid. Ruimte en
verantwoordelijkheid heeft ook
betrekking op het auditorenfonds en
op datgene wat daar door instellin–
gen mee gedaan kan worden. Ik denk
ook aan het onderwijsbeleid en het
onderzoeksbeleid binnen het kader
van het gehele stelsel. En dat alles
onder het afleggen van verantwoor–
delijkheid aan de samenleving over
datgene wat door de instellingen
gedaan wordt.

Als het voorgaande een beeld is
van de situatie op dit ogenblik, is er
vervolgens alle reden om in de
beantwoording van de vragen alle
aandacht te schenken aan de
volgende punten. In de eerste en de
tweede plaats zijn dat de als het
ware nieuwe punten die gaan over
het afbakenen van de zorgplicht voor
de overheid, te weten de vraag hoe
het moet met de ene bekostigde
opleiding in het hoger onderwijs en
de afbakening bij de 27-plus. Na deze
onderwerpen ga ik in op het
agentschap. Daarna zal ik het nodige
zeggen over het onderzoek en de
vragen die daarover gesteld zijn.
Vervolgens liggen er nog vragen
specifiek op het terrein van het
wetenschappelijk onderwijs en
vragen op het terrein van het hoger
beroepsonderwijs. Ten slotte eindig
ik met het bespreken van het
amendement van de heer Nuis over
de UAF.

Eén bekostigde opleiding in het
hoger onderwijs is het eerste punt.
Als ik de geachte afgevaardigden
goed heb beluisterd, is dit een
uitgangspunt dat over het algemeen
wordt gedeeld. Men zal begrijpen dat
mij dat genoegen doet. Ik voeg daar
onmiddellijk aan toe dat de
toegankelijkheid van het hoger
onderwijs gewaarborgd blijft, ook al
gaat het om het uitgangspunt dat er
één bekostigde opleiding is in het

hoger onderwijs. Dat was een
opmerking van de heer Van Dijk, die
ook ik graag complimenteer met zijn
maidenspeech. Degenen die dat
willen, moeten terecht kunnen
binnen het hoger onderwijs, zij het
dat de financiering daarvan niet altijd
en niet in volledige mate terecht kan
komen bij de overheid.

Bij dit uitgangspunt rijst vervol–
gens de vraag hoe je aan het idee
van één bekostigde opleiding in het
hoger onderwijs vorm kunt geven.
Mevrouw Netelenbos is daarop
ingegaan. Zij heeft gezegd dat, als je
dat doet, je daarbij de parameters zo
eenvoudig mogelijk moet houden. Je
zou daarbij een aantal parameters in
acht moeten nemen, zoals het
collegegeld, de bekostiging en de
studiefinanciering. Haar idee is om te
bekijken of je met die drie parame–
ters kunt volstaan Daarbij speelt dan
het collegegeld een beetje een
dubbele rol; in de eerste plaats een
beperkt collegegeld voor degenen
waarvoor je de bekostiging vanuit de
overheid voor een belangrijk deel
zou willen financieren en in de
tweede plaats ruimte voor de
instellingen om voor degenen die
daar niet meer voor in aanmerking
komen, een ruimer collegegeld te
vragen. Dit zijn ideeën die mij
aanspreken. In de gesprekken die ik
met de instellingen, de VSNU en de
HBO-raad zal voeren, zal ik met hen
overleg voeren over de vraag of het
inderdaad mogelijk is, op basis van
die parameters tot een sluitend
stelsel te komen. Daarbij gaat het om
het doel, namelijk hoe je het kunt
organiseren dat er één bekostigde
opleiding in het hoger onderwijs is
voor degenen die daarvoor in
aanmerking komen.

Mevrouw Netelenbos heeft hierbij
ook gezegd - het is een gedachte die
mij op zichzelf aanspreekt - dat je
moet bekijken of je deze parameters
kunt gebruiken om te komen tot een
zekere flexibiliteit in de cursusduur.
Ik vind dat een bredere gedachte dan
die van de overgang naar een
ruimere cursusduur voor techniek die
wij in het HOOP hebben neergelegd.
Denkend over de vraag hoe je met
deze parameters in de hand verder
zou kunnen gaan, spreekt mij echter
de gedachte aan om te zien of met
de flexibiliteit in de cursusduur
verder gegaan kan worden. Ik zei al
dat ik deze gedachte met de
instellingen zal bespreken en het lijkt
mij een goed idee om daarna in
januari bij de bespreking van het

HOOP hierover met de Kamer verder
van gedachten te wisselen. Ik voeg
er nog één ding aan toe. Als men in
staat is om met deze parameters te
werken, dan lijkt het niet langer
noodzakelijk om het begrip
inschrijvingsduur als een parameter
te hanteren. Indien dit met zich
meebrengt dat wij dat onderdeel van
de Harmonisatiewet niet meer nodig
hebben, is het mogelijk om op dat
punt daarmee niet verder te gaan.
Tot zover mijn reactie op de
opmerkingen die in eerste termijn
zijn gemaakt over de ideeën die in de
memorie van toelichting en daarmee
samenhangend in het HOOP zijn
neergelegd over C+1 en wat erbij
hoort.

Het tweede punt betreft ons
voorstel om bij de 27-plus-regeling
een tweede schot te plaatsen om
daarmee de afbakening van de
zorgplicht van de overheid verder
vorm te geven. Daarover zijn vragen
gesteld door de geachte afgevaardig–
den Van Dijk, Nuis en Netelenbos.
Een gemeenschappelijk element in
hun opmerkingen daarover was, dat
onze voorstellen de zaak buitenge–
woon ingewikkeld maken. Mevrouw
Netelenbos vroeg of wij het, met
handhaving van het uitgangspunt,
niet zo zouden kunnen organiseren
dat we komen tot een vermindering
van de bekostiging van de studenten
die na hun 27ste jaar zijn gaan
studeren, en wel naar de mate
waartoe de voorgenomen bezuinigin–
gen aanleiding geven, en tegelijker–
tijd een vrijheid voor de instellingen
creëren om zelf voor die groep het
collegegeld vast te stellen. Volgens
haar zou dat kunnen leiden tot een
niet volledige bekostiging voor
27-plus-deelnemers die door de
instellingen zelf gecompenseerd kan
worden doordat zij in de gelegenheid
zijn om extra collegegeld te heffen.
Daarbij wordt dan voor de instellin–
gen de mogelijkheid gecreëerd om
zelf een doelgroepenbeleid te
voeren. Mevrouw Netelenbos voegde
eraan toe dat dit het voordeel heeft
dat het doelgroepenbeleid niet op
een ingewikkelde, centrale manier
georganiseerd hoeft te worden maar
dat dit decentraal bij de instellingen
gelegd kan worden, die daarmee op
basis van de middelen die zij
gekregen hebben zelf een dergelijk
beleid kunnen voeren. Die gedach–
tengang spreekt mij aan en evenals
dat voor het vorige punt geldt, zou ik
ook die gedachte in de komende
weken graag met de instellingen
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verder bespreken. Ik kom er dan
nader op terug bij de behandeling
van het HOOP in januari.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Nu de
staatssecretaris die plannen gaat
bespreken met VSNU en de
HBO-raad, zou ik hem willen vragen
of wij voordat wij op 24 januari over
het HOOP gaan praten de resultaten
van de overleg op schrift krijgen.

Staatssecretaris Cohen: Ik zal daar
mijn uiterste best voor doen. Mij
staat daarbij een verdere uitwerking
voor ogen van de schematische
ideeën die er nu zijn om tot een
consistent geheel van regelingen te
komen. Het ligt voor de hand, zoals
ik zei, dat ik mijn uiterste best zal
doen om dit op schrift te hebben
zodat u het van tevoren kunt
bekijken.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Kunnen wij in dat kader ook een
overzicht krijgen van wat er in de
Harmonisatiewet blijft staan? U zei
immers uitdrukkelijk dat u het
inschrijfrecht uit de Harmonisatiewet
zult schrappen? Kennelijk blijft er
nog heei veel staan.

Staatssecretaris Cohen: Neen, de
Harmonisatiewet was een samenstel
van regelingen en bepalingen die in
andere wetten gewijzigd zijn. Een
ander onderdeel van de
Harmonisatiewet had betrekking op
de studiefinanciering en dat is allang
terechtgekomen in de studie–
financieringsregeling. De
Harmonisatiewet als zodanig is dus
niet zoveel meer; het gaat om de
specifieke bepalingen daarin. Met
name gaat het om het begrip
"inschrijvingsduur".

Voorzitter! Een volgend punt
betreft het agentschap, dat wat ons
betreft als doel heeft het inzetten van
middelen ten behoeve van de
kwaliteit van het onderwijs. Het idee
daarbij is, dat het goed is om
daarvoor apart middelen vrij te
maken en doelgericht in te zetten
voor de kwaliteit van het onderwijs.
Door verschillende woordvoerders is
gevraagd of je daar dat agentschap
voor nodig hebt. Is het niet
uitsluitend bureaucratie?

Als de instellingen laten zien, dat
zij voldoende investeren in de
verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs en dat ook aannemelijk
kunnen maken, dan kunnen wij dat
agentschap achterwege laten.

Nogmaals, wat mij buitengewoon
belangrijk lijkt en ook past in hetgeen
in de achter ons liggende jaren
gebeurd is, is dat de middelen voor
de kwaliteit van het onderwijs er
inderdaad ook zijn en dat wij ervan
overtuigd kunnen zijn, dat deze
middelen op een goede manier
worden ingezet. Wat mij betreft, is
dat ook een punt van overleg de
komende weken met de HBO-raad en
de VSNU.

De heer Van Dijk (CDA): De
basisgedachte is dus, dat het geld
van de instellingen is en dat de
instellingen zelf hun verantwoorde–
lijkheid moeten nemen. Zij krijgen
daar een zekere tijdspanne voor om
dat met de staatssecretaris en de
partners te regelen. Hoe lang hebben
wij daar de tijd voor?

Staatssecretaris Cohen: Wat mij
betreft, is dat een betrekkelijk korte
termijn. Bij de bespreking van het
HOOP moet naar mijn mening door
de instellingen duidelijk gemaakt
worden, dat zij dat op die manier
doen.

De heer Van Dijk (CDA): Dus voor
24 januari?

Staatssecretaris Cohen Ja, ik denk
nog wel iets eerder want de
besprekingen met VSNU en
HBO-raad vinden begin december
plaats.

De heer Van Dijk (CDA): Dat lijkt mij
wel erg kort!

Staatssecretaris Cohen: Het gaat mij
er niet om, dat daarmee allerlei
concrete ideeën en plannen worden
gegeven. Het gaat mij erom, dat de
instellingen ook aannemelijk maken
dat zij erop ingericht zijn en dat hun
attitude zodanig is, dat de in
toenemende mate beschikbaar
komende gelden ook inderdaad
daarvoor worden ingezet.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik heb een motie op mijn
tafel liggen met het verzoek om dat
agentschap niet door te laten gaan.
Als de instellingen echter aanneme–
lijk kunnen maken dat zij het goed
aanpakken, hoeft dat agentschap
volgens de staatssecretaris niet. Als
men het echter niet aannemelijk
maakt, komt dat agentschap er wel.
Hoe wordt dan de procedure, ook in
het verkeer met de Kamer? Wordt

het bij de behandeling van het HOOP
afgehandeld en kan de Kamer daarin
conclusies trekken, opdat zij
eventueel nog kan overwegen om
uitspraken te doen?

Staatssecretaris Cohen: Ja, dat zou
mijn idee zijn. Nu juist de afgelopen
jaren zo uitvoerig het begrip
"studeerbaarheid" aan de orde is
geweest en de instellingen daaraan
al het nodige hebben gedaan, vind ik
het op zichzelf aannemelijk dat
instellingen ook nu al kunnen laten
zien, dat het hun structurele
aandacht heeft. In dat geval kan ik
mij voorstellen, dat wij het idee van
het agentschap achterwege laten.

Voorzitter! De heer Van Dijk heeft
wat betreft het onderzoeks– en
wetenschapsbeleid gevraagd of
daarin wel voldoende keuzes worden
gemaakt en of ik mij op dat punt niet
te veel schuil houd. Worden er
voldoende keuzes gemaakt en wordt
de kwaliteit van het onderzoek
daarmee voldoende gediend? Ik zou
willen wijzen op een aantal
activiteiten die op dat punt in gang
zijn gezet en op afspraken die
daarover gemaakt zijn. Ik wijs
allereerst op de tot stand gekomen
OCV, de verkenningscommissie om
het zo maar te zeggen. Die OCV heeft
in de afgelopen tijd een aantal
prioriteiten geïnventariseerd op basis
van systematische verkennings–
activiteiten. Zij zal daarmee de
komende tijd doorgaan. Het is
buitengewoon belangrijk dat dit
systeem in gang gezet is. Minstens
even belangrijk is daarbij, dat er een
actieve rol gespeeld wordt door de
onderzoekswereld. Wanneer je
inderdaad in staat bent op die
manier prioriteiten te identificeren en
te definiëren, creëer je daarmee de
mogelijkheid tot implementatie
daarvan over te gaan. Dat is op
zichzelf niet zo gemakkelijk. Uit de
discussies die daarover de afgelopen
tijd met de instellingen gevoerd zijn,
is gebleken dat het van belang is
daarvoor een zorgvuldige procedure
te kiezen. Ik denk dat wij ook op dat
punt de nodige vorderingen hebben
gemaakt. Een aantal prioriteiten is nu
gedefinieerd. U hebt dat kunnen zien
in het ontwerp-HOOP. Nu moeten wij
het eens worden met de instellingen.
Dat Is de volgende stap. Voor deze
onderwerpen is consensus buitenge–
woon belangrijk. Je moet uitvoerig
de tijd nemen om die consensus te
bereiken. Ik hoop dat wij aan het
einde van de periode kunnen
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constateren, dat die consensus
inderdaad bereikt is. Pas wanneer
dat niet het geval is, moet je een
stap zetten. U hebt gezien hoe dit
beschreven is in het HOOR Dit is een
zeer belangrijk punt voor het
definiëren van een aantal prioriteiten.
Nogmaals, ik hecht op dat punt zeer
aan overleg en aan het bereiken van
consensus met de instellingen;
instellingen c.q. universiteiten die
ook zelf de afgeiopen jaren in
toenemende mate bezig geweest zijn
voor zichzelf prioriteiten te bepalen.
Dat kan ook niet anders. Onderzoeks–
activiteiten worden steeds duurder. Ik
vertel daarmee niets nieuws. Het is
nodig daarbij prioriteiten te stellen.
Die prioriteiten worden ook gesteld
op basis van kwaliteit.

Een punt dat in dit verband ook
van belang is, is de taakafbakening
die langzaam maar zeker tot stand
wordt gebracht tussen de verschil–
lende organisaties die op dit terrein
een belangrijke rol spelen: de KNAW,
de NWO en de OCV. Bij al die
instellingen gaat het om eigen taken
en voor een deel ook om eigen
profilering. Voor het bepalen van de
prioriteiten en voor het tot stand
brengen van kwalitatief zo hoog–
waardig mogelijk onderzoek, is het
van het grootste belang dat de
samenspraak tussen al die organen
en organisaties, in overleg met mij,
zo goed mogelijk tot stand komt.

Ten slotte wijs ik nog op het tot
stand komen van de onderzoeks–
scholen. Ik heb dat van dichtbij
kunnen meemaken. Daarbij speelt de
kwaliteit een buitengewoon
belangrijke rol. Ook op dat punt zijn
er weer een tweetal verschillende
richtingen te signaleren. In de achter
ons liggende periode zijn die
onderzoeksscholen tot stand
gekomen, daarbij gestimuleerd door
de NWO met het stimulans–
programma. In toenemende mate
vindt er een verdere profilering van
de onderzoeksscholen plaats. Die
onderzoeksscholen geven als het
ware een basis op een betrekkelijk
hoog niveau van het kwalitatief
uitstekend onderzoek dat op de
universiteiten plaatsvindt. Een
volgende stap is uit die onderzoeks–
scholen de beste te halen en daar de
centres of excellence vandaan te
halen. Ook daarbij speelt de NWO
een rol door middel van het door
haar ingestelde programma
prominent.

Dat alles leidt mij ertoe, voorzitter,
te concluderen, dat het hele beleid

niet alleen gericht is op het maken
van kwalitatief goed onderbouwde
pnoriteitenkeuzen, doch dat er
binnen dat hele onderzoeksterrein
voortdurend naar gestreefd wordt de
kwaliteit van het onderzoek op een
zo hoog mogelijk niveau te brengen.
Ik laat nu maar even achterwege
waarom dat alles zo van belang is.
Minister Ritzen heeft er in het
verleden vaak op gewezen, dat de
internationale concurrentiepositie
ook op dat punt voor ons buitenge–
woon belangrijk is. Evenzeer is van
belang dat juist op het terrein van
het onderzoek de internationalisering
een zeer grote rol gaat spelen.

Vele sprekers zijn ingegaan op de
bezumigmgen op de uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling. Mevrouw
Netelenbos overweegt op dit punt
een motie in te dienen. De heer Van
Dijk heeft gevraagd om het
terugdraaien van de subsidiekorting.
De heer Franssen heeft ook gevraagd
of deze korting van tafel kan. Ik moet
erkennen dat er een zekere spanning
zit tussen het investeren in de
kennisinfrastructuur en bezuinigin–
gen op de onderzoeksbudgetten.

Het kabinetsbeleid is er enerzijds
op gericht, de kennisinfrastructuur in
Nederland te versterken. Een deel
van de aardgasbaten wordt voor dit
doel afgezonderd. De onderzoeksin–
spanning in opdracht van en in
samenwerking met het bedrijfsleven
wordt gestimuleerd door het creëren
van fiscale faciliteiten.

Anderzijds is er het kabinetsbesluit
om om budgettaire redenen te
bezuinigen op subsidies, waaronder
begrepen de financiering van onder
meer nationale onderzoeks–
organisaties als NWO, KNAW en
TNO. De financiering van de onder O
en W ressorterende onderzoeksin–
stellingen is begrepen in het
integrale subsidiebeleid. Ik realiseer
mij dat de korting van 1% oplopend
tot 5% op de budgetten van deze
instellingen zowel het fundamentele
en strategische onderzoek raakt als
het meer toegepaste onderzoek. Ook
ik heb zorg over die ontwikkeling.

Om een goed inzicht te krijgen in
de feitelijke ontwikkeling heeft het
kabinet besloten, een analyse uit te
voeren van de onderzoeksuitgaven in
ruime zin. Het gaat om de overheids–
uitgaven, de universitaire uitgaven,
de buitenuniversitaire uitgaven en de
uitgaven van het bedrijfsleven op dit
punt gedurende de afgelopen jaren.
Wij willen inzicht verkrijgen in de
manier waarop het teruglopen van

de budgetten heeft plaatsgevonden.
Wij willen verder weten waar
uitbreidingen tot stand zijn gekomen.

Hoewel het te vroeg is om tot
definitieve conclusies te kunnen
komen, zeg ik toe dat ik mij in de
komende periode sterk wil maken
om het cumulatieve effect van de
bezuinigingstaakstelling temet te
doen. Ik wil het op mij nemen om te
zoeken naar een andere dekking voor
de jaren 1995 t/m 1998, zodat de
taakstelling die er nu ligt beperkt kan
bhjven tot die ruim 8 mln. die nu in
de begroting zit. Door dat te zeggen
begrijpt de Kamer dat ik haar wil
voorstellen, gegeven de omvangrijke
budgettaire problemen die binnen de
begroting voor 1994 moesten
worden opgelost, de bezuiniging van
1% op de onderzoeksbudgetten voor
1994 als een feit te aanvaarden.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik
denk dat wij de staatssecretaris
erkentelijk moeten zijn voor de door
hem uitgesproken inspannings–
verplichting om het vanaf 1995 weer
fatsoenlijk te regelen. Ik heb nog wel
een vraag. Bij de algemene politieke
beschouwingen is in dit huis
uitvoerig gesproken over de extra
investering van het kabinet, onder
andere ter zake van de kennis–
infrastructuur. Als de verkenning
wordt gedaan, moet mede vanuit de
invalshoek van EZ gekeken worden
naar wat vanuit die extra impuls
neerslaat op het terrein van het
wetenschappelijk onderzoek, in de R
en D-sector.

Staatssecretaris Cohen: Dat moet
zeker gebeuren. Ik heb daarnet een
onderzoek aangekondigd. Enerzijds
wordt geld ingezet en anderzijds
vindt een bezuiniging plaats op het
fundamentele strategische onder–
zoek. Ook binnen andere departe–
menten zijn allerlei ontwikkelingen
gaande. Dat is voor ons reden
geweest om samen met Economi–
sche Zaken dit onderzoek te gaan
uitvoeren.

Als de Kamer het mij zou vragen,
wil ik verder wel proberen in kaart te
brengen wat de verschillen zijn
tussen investeringen in kennis–
infrastructuur en de verlening van
subsidies in het kader van het
onderzoek.

Dan een opmerking die te maken
heeft met het deelterrein weten–
schappelijk onderwijs. Een en ander
heeft betrekking op de instituten
voor internationaal onderwijs. Er is
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gevraagd hoe het staat met het
promotierecht en of het niet mogelijk
is om dat toe te kennen aan het IHE
in Delft en het ITC in Enschede,
onder de gedachte dat wat in het
HOOP staat over de constructie van
het tot stand brengen van samen–
werking met de Landbouw–
universiteit Wageningen misschien
wat minder in aanmerking komt. Het
idee van samenwerking tussen de
Landbouwuniversiteit en de
verschillende instituten van
internationaal onderwijs wordt op dit
ogenblik nader uitgewerkt door de
commissie-Wolfson. De doelstellin–
gen met betrekking tot die samen–
werking zijn tweeërlei. In de eerste
plaats kan op die manier worden
geprobeerd om de instellingen van
internationaal onderwijs een plaats
te geven in het nationaal stelsel van
wetenschappelijk onderwijs. Het is
heel belangrijk om dat op een goede
manier vorm te geven. Er zijn al
eerder pogingen in het werk gesteld
om dit te bereiken, maar die zijn toen
niet geslaagd. Het ziet ernaar uit dat
dit een goede mogelijkheid is - de
instellingen en de Landbouw–
universiteit Wageningen wekken in
zeer sterke mate de indruk dit ook te
willen - om die koppeling tot stand
te brengen. De tweede doelstelling
heeft te maken met het promotie–
recht, het doctoraat. Op deze manier
kan, als wij erin slagen om dit voor
elkaar te krijgen, een sterk doctoraat
tot stand worden gebracht. Het
doctoraat van de Landbouw–
universiteit Wageningen, die in de
hele wereld een uitstekende naam
heeft, kan gebruikt worden om de
instituten die het promotierecht zelf
niet hebben, dat promotierecht wel
te geven, op een zodanige manier
dat de waarde ervan goed wordt
verankerd. Dat is de richting die ik
wil volgen, ook gegeven het feit dat
er alle reden is om te veronderstel–
len, dat de commissie-Wolfson op
dat terrein met uitstekende voorstel–
len zal komen.

De heer Van Dijk (CDA): Begrijp ik
de staatssecretaris goed, als ik zeg
dat naar aanleiding van de rappor–
tage van de commissie-Wolfson zal
worden bekeken of er een zelfstandig
promotierecht komt, dan wel een
promotierecht in samenwerking met
de Landbouwuniversiteit Wage–
ningen? Verder hoor ik graag
wanneer de commissie-Wolfson met
de rapportage komt.

Staatssecretaris Cohen: De
commissie-Wolfson komt, naar ik
hoop, aan het eind van dit jaar met
de rapportage. De conclusie van de
heer Van Dijk deel ik niet helemaal.
Wat mij betreft zou hieruit moeten
blijken, of deze vorm van samenwer–
king leidt tot een sterk doctoraat. Als
dat niet lukt, dan is de zaak wat mij
betreft weer open. Dan bekijken wij
opnieuw hoe wij verder gaan.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Wanneer handelen wij dit af? Komt
dit bij het HOOP definitief aan de
orde, of blijft het nog lang boven de
markt zweven?

Staatssecretaris Cohen: Als de
commissie-Wolfson tijdig rappor–
teert, dan kunnen wij de kwestie in
het kader van het HOOP bespreken.

De heer Van Dijk (CDA): Eind dit
jaar.

Staatssecretaris Cohen: Het zal krap
worden, maar als de commissie–
Wolfson erin slaagt om aan het eind
van dit jaar te rapporteren, dan is het
mogelijk.

Over het HBO zijn een paar vragen
gesteld. Die hebben voor het
merendeel te maken met het HOOP,
maar ik wil er toch iets over zeggen.
Er is onder andere gevraagd hoe het
staat met het HBO-plus-idee. Ik wijs
erop, dat de afgelopen weken een
betrekkelijk uitvoerige en intensieve
gespreksronde heeft plaatsgevonden
tussen de HBO-raad en mijzelf.
Daarbij is gesproken over de vraag
hoe de innovatiemogelijkheden van
het HBO op een zo goed mogelijke
manier zouden kunnen worden vorm
gegeven. Probleem daarbij is hoe het
HBO, dat zlch betrekkelijk weinig
bezighoudt met het verrichten van
onderzoek, erin kan slagen om de
ontwikkelingen op het terrein van het
onderzoek zo goed en zo snel
mogelijk in het onderwijs te
verwerken. Wij hebben het daar
uitvoerig over gehad. Wij hebben
daar een aantal ideeën en gedachten
over gelanceerd. In dat kader is op
een gegeven ogenblik de HBO-raad
gekomen met het idee van een
HBO-plus. Wat mij betreft kan dat
idee, de gedachte dat er een zekere
differentiatie mogelijk is binnen het
HBO, dienen als een ingrediënt voor
die vernieuwingsfunctie die op
zichzelf buitengewoon belangrijk is.
Mijns inziens moet dat echter niet
leiden tot een soort van kop op de

HBO. Het is de gedachte dat
genoemd proces binnen de
HBO-opleidmg plaatsvindt en dat
hetgeen in het kader van de
differentiatie tot stand komt, leidt tot
een verbetering van het onderwijs in
het totale HBO. Dat moet het
uitgangspunt zijn.

De heer Franssen (WD): In het licht
van de discussie die in de memorie
van toelichting en in het ontwerp–
HOOP staat aangekondigd, is het
natuurlijk interessant om daaraan te
koppelen de vraag hoe die benade–
ring zich verhoudt tot het sturen van
studentenstromen. Want u wilt ook
aan het wetenschappelijk onderwijs
een wat andersoortige functie geven,
waarbij je toch te maken krijgt met
een zekere verschuiving van
studentenstromen. Als er iets nieuws
in het HBO tot stand zou moeten
komen, zou ik graag zien dat dit
ofwel heel duidelijk van binnenuit te
verdedigen is ofwel vanuit een soort
fluïde ontwikkeling tussen de
subsystemen.

Staatssecretaris Cohen Maar het
kan toch nooit de bedoeling zijn dat
het HBO zich niet verder zou
ontwikkelen? De vraag is hoe je de
ontwikkeling van het HBO op een zo
goed mogelijke manier vorm kan
geven. Juist die innovatieve functie
speelt daarbij een cruciale rol.

De heer Franssen (VVD): Daarover
geen twijfel. Dat ben ik geheel en al
met u eens, maar dan moet je dat
wel relateren aan de door uzelf in het
kader van het ontwerp-HOOP op
gang gebrachte discussie over de
vraag hoe de studentenstromen zich
in een wat minder eenduidige
richting zullen gaan ontwikkelen.

Staatssecretaris Cohen Ja, waarbij
op zichzelf heel goed beredeneerd
kan worden dat het WO zich vooral
richt op de wetenschappelijke kant
van de zaak en het HBO zich richt op
beroepsopleidingen. Dat kan heel
goed. En dat kan ook bij het tot
stand brengen van opleidingen ten
behoeve van wat preciezer aange–
duide beroepen. Ook daarbij is de
innovatieve functie nodig en ook
daarbij kun je je voorstellen dat er
binnen het HBO een zekere
niveaudifferentiatie komt. Als het
uitgangspunt maar blijft, de relatie
met de beroepspraktijk.

De heer Franssen (VVD): Bedoelt u
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te zeggen dat u een zekere her–
formulering van het curriculum van
HBO-opleidingen op het oog hebt,
waardoor studenten die nu wellicht
geneigd zijn om een bepaald type
opleiding in het WO te volgen,
wellicht in de toekomst beter in het
HBO terecht zouden kunnen? Zit dat
er ook achter?

Staatssecretaris Cohen: Dat laatste
zit achter datgene wat in het HOOP
staat, maar laat vervolgens onverlet
de wijze waarop binnen het HBO
vorm wordt gegeven aan het
onderwijs. Er is vanuit het HBO
gezegd dat het HOOP in zijn
redeneringen en datgene wat
daaromheen zit, nogal sterk gericht
is op het WO. Het HBO heeft mij
gevraagd aan te geven wat mijn
karakteristiek is van het HBO.
Daarover zijn wij gaan praten en
daarin speelt de innovatieve functie
een belangrijke rol. Op die manier
vanuit het HBO redenerend, kom je
tot het soort gedachte zoals ik
zoëven heb verwoord.

De heer Franssen (VVD): Mogen wij
dan met u afspreken dat u in uw
conclusies over het beraad over het
HOOP, dus voordat u het aan de
Kamer ter feitelijke bespreking
voorlegt, op dat vraagstuk wat dieper
ingaat in relatie tot al bestaande
ontwikkelingen en in relatie tot wat u
voor ogen staat met die wijziging
van de studentenstromen? Dan
kunnen wij de typering en de
plaatsbepaling van die opleidingen in
het geheel wat beter bediscussiëren.

Staatssecretaris Cohen: Zeker. Dat
zal zeker gebeuren.

Daarmee hangt ook een andere
vraag samen die door de heer Van
Dijk is gesteld en die betrekking heeft
op de vernieuwingsgelden binnen
het HBO. Die hebben een zelfde doel,
ook die zijn bedoeld om de
innovatieve functie binnen het HBO
te versterken. Daaraan is de
afgelopen jaren het nodige gebeurd,
zonder dat je op dit ogenblik kunt
zeggen dat daar de goede vorm voor
gevonden is. Ook op dat punt
hebben wij afgesproken met de
HBO-raad om daarover in de
komende tijd verder te praten in het
kader van de gedachtenvorming over
de innovatieve functie. Geld
daarvoor is beschikbaar. Er is nog
wat over uit de financiën uit het
verleden die een paar jaar geleden
aan de HBO-raad zijn overgedragen.

Maar voor 1994 en volgende jaren
staat daarvoor tenminste in de orde
van grootte van 12 mln. per jaar op
de begroting. Dus daar kunnen wij
mijns inziens op een heel goede
manier mee uit de voeten.

Ik wil nog een laatste opmerking
maken over het HBO, in reactie op
de vraag van de heer Nuis. Hij vroeg
hoe het in het HBO stond met het
flankerend beleid, toegezegd bij de
uitstroom uit de wachtgelden. Het
klopt dat de instroom in het
wachtgeld dit jaar lager uitvalt dan in
voorgaande jaren. Op basis van de
indicatie tot nu toe kan worden
geconcludeerd dat de malusregeling
inderdaad een gunstig effect heeft.
De uitstroom valt echter nog steeds
tegen. De heer Nuis vroeg naar de
oorzaak. Mijn antwoord zal hem niet
echt bevallen. Die oorzaak is namelijk
nog niet echt duidelijk.

Over de inrichting van het
flankerend beleid is vorige week op
hoofdlijnen overeenstemming bereikt
met de HBO-raad, vakcentrales, de
Informatiseringsbank, de ARBON en
het ABP. De planning is dat per 1
januari a.s. een snelle start kan
worden gemaakt. Ik moet er wel op
wijzen dat het flankerend beleid
primair een zaak is tussen werkge–
vers en werknemers. Tussen
HBO-veld en het Rijk bestaat immers
een budgetafspraak over die
wachtgelduitspraak.

Voorzitter! Ik kom toe aan mijn
laatste punt en dat betreft het
amendement van de heer Nuis over
de UAF. Zijn stelling is dat de UAF
met 1 mln. is onderbedeeld. Hij zou
willen weten hoe ik tegen die situatie
aankijk en wat daaraan gedaan kan
worden. De bedragen die in de
begroting voor 1994 zijn opgenomen,
zijn gebaseerd op eerdere opgaven
van de UAF. Zij zijn bedoeld voor de
uitvoering van een regeling waarbij
studentenvluchtelingen een beurs
krijgen wanneer zij ouder zijn dan 26
jaar, maar jonger dan 30 jaar. Het
moet dan gaan om studenten–
vluchtelingen met een A– of een
C-status. Voor dat laatste geldt dat
deze studentenvluchtelingen een
voorlopige vergunning tot verblijf
moeten hebben. Asielzoekers,
gedoogden en ontheemden vallen
niet onder de regeling.

Uit een onlangs door de UAF
ingediende begroting voor 1994 blijkt
dat de toename van het aantal
studenten dat onder de werking van
die regeling valt, aanmerkelijk groter
is dan de toename waarmee in de

rijksbegroting voor 1994 rekening is
gehouden. De ingediende begroting
van de UAF geeft ons op dit ogenblik
niet voldoende informatie om tot
budgetbijstelling over te gaan.
Nadere informatie daarover hebben
wij bij de UAF opgevraagd. Als
daaruit blijkt dat inderdaad die
begroting zodanig in elkaar zit dat er
te weinig geld is voor de uitvoering
van deze regeling, dan zullen wij dat
aanpassen. Dat geldt niet voor de
overige onderdelen. Dat ligt ook voor
de hand. Het gaat om een particulier
fonds. Het ligt dan niet in de rede dat
daarin door de overheid wordt
bijgedragen. Daarvan uitgaande kan
ik mij voorstellen dat de heer Nuis
het amendement nu niet meer zinvol
vindt.

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Dat is
een duidelijke toezegging. Als blijkt
dat er geld nodig is voor de nadere
regeling, zorgt de staatssecretaris
ervoor dat dit geld er komt.

Staatssecretaris Cohen: Ja.

De heer Nuis (D66): Uitstekend.

D

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de bewindslie–
den voor de gegeven antwoorden. Ik
zal op heel veel amendementen niet
ingaan. Vele daarvan heb ik
medeondertekend. Uit het stemge–
drag van de VVD-fractie zal dat ook
blijken.

Ik ga in mijn tweede termijn niet in
op de discussie over de studie–
financiering. Ik doe dat niet omdat ik
het onderwerp niet interessant
genoeg zou vinden, maar omdat ik
gewoon niet voldoende spreektijd
heb om dit op zichzelf zo fundamen–
tele punt in dit debat verder uit te
diepen. Als de wetgeving later in dit
jaar nog aan de orde komt, kan men
erop rekenen dat wij onze posities
scherp zullen markeren.

Ik wil vervolgens een opmerking
maken over de discussie over de
doelmatigheid van de leerwegen. Ik
vond de discussie over de toetsing in
het kader van de basisvorming,
gericht op de vraag hoe de doorstro–
ming zou moeten plaatsvinden,
interessant. Aan de andere kant ben
ik er een beetje beducht voor. Wij
hebben namelijk nog niet zo lang
geleden met de staatssecretaris
conclusies getrokken over de
toetsing. Aangezien de scholen
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daarmee nu aan de slag gaan, lijkt
het mij niet verstandig, door die
afspraken heen, weer met iets
nieuws te komen. Dat laat onverlet
dat het selectievraagstuk als
uitvloeisel van de in de memorie van
toelichting op gang gebrachte
discussie op een gegeven moment
gevoerd moet worden, maar ik zou
het dan wel graag in een goede
onderlinge samenhang willen
bekijken. Vandaar dat het op den
duur zeker een punt van overweging
zou moeten worden.

Wellicht kan de minister dat nader
aan de orde stellen in zijn conclusies,
die hij aan de Kamer zal voorleggen
als wij spreken over de breedte van
de basisvorming, over wat er moet
gebeuren met VBO/MAVO en over
het eerste verslag dat de commissie–
Ginjaar-Maas uitbrengt. Dan kunnen
wij er bij gelegenheid van dat
overleg met de regering nader over
van gedachten wisselen.

In dat verband wil ik ook de
gedachte van de minister inzake de
MBO-commissie plaatsen. Eerlijk
gezegd, heb ik met anderen de
indruk dat het beter is om de
commissie-Ginjaar-Maas te vragen,
dat vraagstuk te beschouwen. Dan
hebben wij het geheel goed bij de
kop en kunnen wij in dat overleg ook
daarover spreken. Ik sluit mij echter
niet af voor nadere overwegingen
van de minister. Als hij ook op dat
punt in de definitieve voorstellen die
hij in de loop van 1994 aan ons
voorlegt, met argumenten komt, is
dat op zichzelf, wat ons betreft,
nader te beschouwen.

Ik wil nog een opmerking maken
over het zorgplan in reactie op het
schriftelijke antwoord op een vraag
daarover. Hieruit blijkt opnieuw dat
de Kamer en de bewindslieden
elkaar op dit punt niet goed hebben
begrepen. Ik ben bang dat het
zorgplan een veel te theoretisch
karakter zal krijgen en veel te weinig
concreet zal zijn als het gaat om de
vraag, wat de schoolpraktijk in de
basisschool zal moeten kunnen
opleveren om die zorgbreedte in de
basisschool goed handen en voeten
te kunnen geven.

Ik ben blij te lezen dat prof.
Doornbos nog deze week zijn advies
zal uitbrengen over de onderwijskun–
dige randvoorwaarden in het
basisonderwijs. Ik kijk ook even
collega Hermes aan, omdat ik ervan
uitga dat dat advies het stuk is dat
wij beiden bedoeld hebben als het
gaat om de vraag wat die basis–

school moet kunnen bieden. Ook de
heren De Cloe en Nuis hebben toen
daarover gesproken. De regering is
reeds gekomen tot indiening van de
startwet op grond van "Weer samen
naar school". Ik wil beschikken over
dat advies en over het standpunt bij
dat advies voordat wij aan de
schriftelijke voorbereiding van het
wetsvoorstel beginnen, omdat het
naar ons gevoel een essentieel
onderdeel uitmaakt van de discussie
over die startwet. Ik hoor graag een
toezegging van de minister op dit
punt.

Voorzitter! Wij hebben de
Londo-bezuinigingen voor een deel
weggeamendeerd. Er is een punt
blijven liggen: de factor 1,9; het netje
en het balletje van mevrouw
Netelenbos gisteren in eerste
termijn. Ik deel haar toen geventi–
leerde standpunt volstrekt, dat het
vak gymnastiek altijd eenzijdig de
dupe dreigt te zijn. Wij hebben die
ene maatregel inzake het school–
zwemmen, dat met name van belang
is voor allochtone kinderen,
weggeamendeerd. Ik heb mij laten
informeren over de vraag, hoe dat
met die factor 1,9 in het kader van de
gewichtenregeling zou kunnen. Ik
heb een alternatief gevonden, ook
uiteraard na sondering elders. Het
blijkt mogelijk te zijn dezelfde
dekking te bereiken als wij in ons
Londo-financieringsstelsel zouden
uitgaan van een hoger medegebruik
van gymnastiekvoorzieningen.
Omdat dat alleen in een motie en
niet in een amendement kan worden
neergelegd, wil ik de Kamer mede
namens de collega's Netelenbos en
Van de Camp, de volgende motie
voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is
het huidige niveau van het
gymnastiekonderwijs te continueren;

van oordeel, dat het ongewenst is
het gymnastiekonderwijs te korten
door de effecten van de schoolscore
in het geheel niet meer te laten
doorwerken in de vergoeding van
het gymnastiekonderwijs;

verzoekt de regering de
programma's van eisen voor het

basisonderwijs voo.r het jaar 1994
zodanig aan te passen dat de
voorziene opbrengst wordt behaald
door een hoger medegebruik van
gymnastiekvoorzieningen en het
voorstel over de schoolscore in
verband met gymnastiek in te
trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Franssen,
Netelenbos en Van de Camp. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 33 (23400-VIII).

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik wil vervolgens een opmerking
maken over het leerlingwezen en het
CBA. Ik heb een schriftelijk antwoord
gekregen op mijn vraag over de
voornemens van het CBA in verband
met de evaluatie van de positie van
de scholingsvoorzieningen in de
arbeidsvoorzieningsstructuur. In dat
antwoord wordt eigenlijk over twee
dingen gesproken: enerzijds over een
besluit dat het CBA op 18 november
zal nemen en anderzijds over de
evaluatie ten principale op 1 januari
1995. De onderlinge samenhang van
die twee besluiten kan ik niet goed
plaatsen. Ik vraag de minister daar in
zijn tweede termijn nader op in te
gaan.

Ik heb kennis genomen van het
antwoord van de minister op mijn
vraag over de financiering van het
leerlingwezen. Ik deel de scepsis die
collega Van de Camp daarover bij
interruptie heeft geuit. Ik vraag de
minister om de Kamer voor 1 april
1994 te informeren over het waarlijke
realiteitsgehalte van het kunnen
bereiken van de taakstelling en dus
ook van de financieringsboeking in
de begroting voor 1994.

Ik kom te spreken over de
frictie-opslag. Ik begrijp van de
minister dat hij daar nader met de
bonden over wil praten, nu ook uit
de Kamer de opvatting komt dat die
bezuiniging gezien zou kunnen
worden als een inbreuk op het
akkoord inzake het formatiebudget–
systeem. Mij is uit de onderwijs–
vakorganisaties gemeld dat de
frictie-opslag die nu nog zou
resteren, niet overeenkomt met het
minimale percentage van 5 dat in de
notitie "Arbeidsmarktbeleid
onderwijs" staat. Ik vraag de minister
om een en ander nader te onderbou–
wen. Als men in de vakorganisaties
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de frictie niet als van een voldoende
niveau ziet, dan ligt daar een
probleem. Als dat probleem er niet
is, dan is wellicht ook de korting
anders te duiden. Daar zal dus
helderheid over moeten komen. Ik
ontvang die graag.

De minister heeft aan het begin
van zijn antwoord gezegd dat er door
de wijze waarop hij met de begroting
is omgegaan een steviger basis voor
balanceren in de komende vier jaar
is gelegd. Daar zit iets van een
contradictie in. Volgens mij kun je
nauwelijks balanceren op een stevige
basis. Als de minister dat wel kan,
dan moet hij mij dat maar eens
uitleggen.

Minister Ritzen: Dat zal ik met
genoegen doen. Ik zou graag eens
met de heer Franssen gaan
balanceren.

De heer Franssen (VVD): Die
uitnodiging neem ik niet zonder
meer aan. Misschien dat de minister
kan duiden wat voor een uitnodiging
hij precies voor ogen heeft.

Ik heb overigens geen antwoord
gekregen op mijn vraag of er nog
een nieuwe risico-analyse van de
begroting en de meerjarencijfers
wordt gevraagd aan de heer De
Groot en de zijnen. In een eerder
verband heb ik van de minister
begrepen dat hij daar niet tegen zou
zijn, maar nu heeft hij daar geen "ja"
op gezegd. Ik hoor dat alsnog graag.

Ik moet wat kort zijn in mijn
tweede termijn. Ik ben echter op
zichzelf zeer aangenaam getroffen
door de door de CDA-fractie
geventileerde systematische analyse
van de risico's voor de meerjaren–
cijfers. Ik ga ook uit van het feit dat
de heer Van de Camp in de tweede
termijn over meer spreektijd beschikt
dan ik en daar wellicht nog op zal
ingaan.

De reactie van de minister op mijn
opmerking over de incidentele
dekkingen heeft mij niet overtuigd. Ik
blijf dus een argwaan hebben over
de soliditeit van de begroting in
meerjarig perspectief.

Dit brengt mij voor een deel bij
mijn volgende vraag. Die betreft de
arbeidsvoorwaarden.

Minister Ritzen: Ter verduidelijking
wil ik de heer Franssen een vraag
stellen over zijn argwaan. Waar is de
heer Franssen niet van overtuigd?
Dat de meerjarenraming als zodanig
sluitend is of van de mate waarin de

incidentele dekking kan worden
gerealiseerd? Het is mij volstrekt
onduidelijk wat zijn vraag precies is.

De heer Franssen (VVD): De minister
heeft incidentele dekking doorge–
voerd op een - in mijn wijze van zien
- verdergaande manier dan hij zelf in
zijn antwoord heeft aangegeven. Het
gaat in zijn visie immers om een
kortdurende dekking voor een
maatregel die op langere termijn
structurele effecten zal genereren. Er
zitten onzekerheden in de
begrotingsuitvoering 1993, waarvan
wij nog niet weten hoe die na 1994
uitwerken. Wij hebben ook te horen
gekregen dat de begroting voor 1994
op een enkel punt zeer krap is
geraamd. Wij weten ook dat een
aantal inkomsten, bijvoorbeeld in het
kader van de leerlingwezendiscussie,
niet zeker zijn. Wij weten ook niet
hoe het zal gaan met de verkoop van
de schoolgebouwen in het MBO. Dat
zijn een aantal onzekerheden
waarvan ik zeg dat daar een
soliditeitsovertuiging achter staat die
ik wat minder strak vind dan de
minister aangeeft. De toekomst zal
het ons leren.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Dit
klinkt allemaal heel principieel. Maar
een aantal hier ingediende amende–
menten, die u medeondertekent,
bijvoorbeeld over Londo en over de
kleine scholen, zijn ook niet voorzien
van een solide meerjarendekking. Die
amendementen kennen een dekking
voor één jaar. U doet dus zelf wat u
de minister kennelijk verwijt.
Misschien kunt u daar lering uit
trekken.

De heer Franssen (WD): Met de niet
solide dekking van de amendemen–
ten valt het nog wel mee. Er is een
enkel amendement waarbij volgend
jaar opnieuw naar dekking gezocht
moet worden. Dat geldt echter lang
niet voor alle amendementen. Ik heb
mijn opmerkingen in eerste termijn
niet geplaatst tegen de achtergrond,
dat een begroting vroeg of laat geen
incidentele dekking zou mogen
hebben, maar primair tegen de
achtergrond van het nogal tevreden
gevoel, dat uit de memorie van
toelichting naar voren komt: kijk eens
hoe goed wij het doen op het gebied
van de financiën. Daar heb ik wat
kanttekeningen bij geplaatst.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat
klinkt mooi. Wij hebben hier voor

minstens 50 mln. aan amendering op
tafel liggen. Dat is maar voor één
jaar. Dat betekent, dat er volgend
jaar weer een probleem is. Wij doen
dat met open ogen, omdat wij het
belangrijk vinden. Als je dat zelf
doet, kun je ook wat dimmen op de
gedachte, dat er op de langere
termijn misschien geen structurele
dekking is.

De heer Franssen (VVD): Ik hoef niet
te dimmen, want ik loop niet weg
voor de consequenties van mijn
eigen besluiten. Ik plaats die tegen
de achtergrond van de eigen sfeer
die over het financieel beleid is
gecreëerd door de regering, waarbij
mevrouw Netelenbos zich con amore
aansloot.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de arbeidsvoorwaarden. Ik heb een
vraag gesteld - die de minister
belangwekkend vond - over het
spanningsveld dat de komende jaren
zal gaan ontstaan bij de begrotings–
uitvoering tussen enerzijds de
middelen die er zijn voor de primaire
arbeidsvoorwaarden en anderzijds
het voorzieningengeld. De minister
heeft in zijn antwoord verwezen naar
een brief van 18 februari, waarin hij
zijn visie geeft op de ontwikkeling
van de arbeidsvoorwaarden in het
gedecentraliseerd model. Die brief is
volgens hem nog niet door de Kamer
geagendeerd, maar ze bevat in ieder
geval zijn opvattingen ter zake, zowel
strategisch als financieel. Het is een
brief van 21 januari en heeft als titel
"De arbeidsvoorwaardenvorming in
de O– en W-sector". Die brief is wel
geagendeerd geweest voor een
mondeling overleg, maar heeft niet
tot veel nadere discussie geleid,
omdat er strategisch gezien niet erg
veel in staat. De minister heeft
vandaag veel belangrijkere dingen
gezegd.

Ik zal zijn antwoord citeren: "Het
moet heel duidelijk zijn, dat wij bij
Onderwijs tot het uiterste zijn
gegaan, maar zonder voorzieningen
aan te tasten. In andere sectoren zijn
de voorzieningen niet zo scherp
vastgelegd en vormen ze ook niet
zozeer een onderdeel van meer
algemene wetgeving. Het is daar dan
ook wat gemakkelijker om middelen
die met personeel verbonden zijn, in
loon om te zetten. Bovendien blijkt
het in andere sectoren ook gemakke–
lijker te zijn geld in de plooien te
vinden. Voorlopig zijn wij nog niet
helemaal uitgesproken over de wijze,
waarop je zo'n totaalbudget aan
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arbeidsvoorwaarden kunt hanteren.
Het bevat bijvoorbeeld ook nog het
ziekteverzuim en de arbeidsonge–
schiktheid. Als een sector in staat is
arbeidsongeschiktheid te voorkomen
en het aantal arbeidsongeschikten te
doen dalen, dan moet je de
inverdieneffecten daarvan aan de
sector ten goede laten komen.
Misschien moet je zelfs wel
voorfinanciering toepassen om dit te
realiseren."

Daar ging het mij nu om: dat soort
strategische discussies, de afweging
tussen begrotingsgeld voor
arbeidsvoorwaarden en
voorzieningengeld. Voordat daarover
opnieuw in CAO-verband wordt
gesproken, wil ik met de regering die
principiële discussie over de inzet
van die middelen voeren. Daarom
heb ik die strategische verkenning
gevraagd. Ik herhaal die vraag.

Voorzitter! Ik kom tot mijn laatste
punt, de kwestie van de school–
gebouwen. Ik dank de minister voor
zijn interventie. Hij heeft gezegd: de
uitkomst van het Scheveningse
beraad heeft mij gebracht op een
andere uitleg van het akkoord. Een
extensieve interpretatie van de
inhoud van de brief van 26 maart.
Nu heeft de minister in de UCV over
"Toerusting en bereikbaarheid"
gezegd, dat niet de uitkomst van het
Scheveningse beraad met de
organisaties, maar de politieke
situatie in de coalitie hem tot een
nadere vertaling van dat akkoord had
gebracht. Ik wil van de minister
precies weten, wat er in de coalitie is
gebeurd, wat de Kamer niet weet.
Wij hebben daarover nog niet
officieel kunnen spreken. De heer
Van de Camp heeft gisteren gezegd,
dat het hem niet bekend was, dat er
met een crisis was gedreigd. Maar
het gonsde hier in de wandelgangen
van de geruchten, dat het wel het
geval is geweest. Laat de minister de
Kamer daarover niet in de mist. Ik
vind, dat de extensieve interpretatie
van het akkoord eerder dit jaar met
de VNG voor de Kamer geen reden
behoeft te zijn om met die exten–
sieve interpretatie mee te gaan. Ik
meen, dat het verstandig is dat de
Kamer nu een eigen uitspraak doet
over wat zij vindt wat er moet
gebeuren, waarmee de regering in
het vervolgtraject haar voordeel kan
doen. Ik zou het op prijs stellen, als
anderen een heldere opvatting over
deze motie zouden willen geven.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet de
Kamer eerder dit jaar schriftelijk en
mondeling heeft medegedeeld dat de
verantwoordelijkheid voor de
huisvesting van scholen in het basis–
en voortgezet onderwijs zou worden
overgedragen aan de gemeenten;

voorts overwegende, dat in dit
besluit lag opgesloten dat de
gemeenten afwegingen zouden
moeten kunnen maken inzake het
gebouwenbestand teneinde een
grotere doelmatigheid te bereiken en
dat daartoe overleg met het
bijzonder onderwijs zou dienen te
worden gevoerd;

constaterende, dat het kabinet
nadien heeft besloten de decentrali–
satie van de huisvesting zodanig
vorm te geven dat schoolbesturen
onder voorwaarden een recht
hebben om de verantwoordelijkheid
voor de huisvesting van de
gemeenten over te nemen als gevolg
waarvan het primaat bij de gemeen–
ten verdwijnt en aan het oogmerk
van de operatie om een grotere
doelmatigheid te bereiken afbreuk
wordt gedaan;

spreekt uit dat de verantwoordelijk–
heid voor de huisvesting van het
basis– en voortgezet onderwijs aan
de gemeenten dient te worden
overgedragen en dat de gemeenten
vervolgens vrij dienen te zijn om te
besluiten de verantwoordelijkheid
daarvoor over te dragen aan
schoolbesturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Franssen,
Nuis en Sipkes. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34 (23400-VIII).

De heer Van de Camp (CDA): Ik heb
niet begrepen door wie de motie
precies is medeondertekend.

De voorzitter: Zij is ondertekend
door de leden Franssen, Nuis en
Sipkes.

De heer Franssen (VVD): Ik heb

gevraagd of iedereen zijn standpunt
over die motie helder wil weergeven.
Ik ga ervan uit dat ondertekening van
de motie niet alles hoeft te zeggen.

De heer Van der Vlies (SGP): Wat is
de doorslaggevende reden voor
collega Franssen om niet de lijn te
volgen die de minister heeft
neergezet, namelijk de indiening van
het wetsvoorstel afwachten, daar de
mogelijkheid bestaat dat, zoals ik van
de minister heb begrepen, ook de
VNG voor het concept van de wet,
dat in voorbereiding is, gewonnen
zou kunnen worden?

De heer Franssen (VVD): Het is naar
mijn mening heel goed dat ook de
VNG in het overleg met de regering
weet waar de Kamer staat.

Oe heer Van der Vlies (SGP): Wij
komen in een spelletje terecht. Ik kan
mij diverse situaties herinneren
waarin collega Franssen in dit huis
een andere rol had.

De heer Franssen (VVD): Altijd daar!

De heer Van der Vlies (SGP): "Dit
huis" is een figuurlijke uitdrukking,
die kan doelen op de oude zaal. De
heer Franssen, toen ook lid en
woordvoerder van de VVD, zei in die
andere situatie dat het wetsvoorstel
rustig kon worden afgewacht.

De heer Franssen (VVD): Dat zou ik
ook hebben gedaan als het kabinet
zelf woord had gehouden en een
uitleg aan het akkoord had gegeven
die niet tot misverstanden zou
behoeven te leiden. Dat is echter niet
gebeurd. Omdat de Kamer eerder, in
het mondeling overleg van 26 mei,
heeft gezegd wat zij vond, rneende ik
dat wij dat in een duidelijke uitspraak
moesten vastleggen.

De heer Van de Camp (CDA): Ik heb
de tekst van de motie niet bij de
hand, maar in mijn geheugen staat
nu reeds gegrift dat het primaat bij
de decentralisatie van de huisvesting
bij de gemeenten moet liggen. Waar
leidt u dat uit af?

De heer Franssen (VVD): Dat leid ik
af uit de bijlage bij de brief van 26
maart.

De heer Van de Camp (CDA):
Volgens mij bevat die brief geen
bijlage. Misschien kunt u even
citeren.
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De heer Franssen (VVD): Ik heb die
brief niet voor mij op het katheder.

De heer Van de Camp (CDA): Daar
was ik al bang voor!

De heer Franssen (VVD): Daar hoeft
u helemaal niet bang voor te zijn. Ik
heb de brief meermalen gelezen. In
die brief staat heel duidelijk wat
vervolgens ook heel duidelijk door
de staatssecretaris in het mondeling
overleg van 26 mei is gezegd,
namelijk dat in het beraad van het
kabinet, zelfs voordat het Scheve–
ningse beraad van start ging, is
besloten dat overdracht van het
beheer aan de gemeenten zou
plaatsvinden. Vervolgens zou in het
overleg met het bijzonder onderwijs
tot een nadere regeling gekomen
kunnen worden. Maar het primaat
van de gemeente is zeer nadrukkelijk
verbonden aan decentralisatie. Ik heb
niet voor niets in het interruptiedebat
met de minister verwezen naar de
discussie over de Provinciewet in de
Kamer. Als je naar de gemeenten
decentraliseert, is het vervolgens aan
de gemeenten wanneer zij dat willen
en daartoe uitgenodigd in overleg
met het bijzonder onderwijs tot een
nadere beslissing te komen. Het
primaat daarvoor ligt bij de
gemeenten. Een decentralisatie die
leidt tot een recht voor het bijzonder
onderwijs kan nooit inherent zijn aan
het decentralisatiebegrip zoals dat
eerder was overeengekomen.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
neem daar kennis van. Persoonlijk
heb ik er een hekel aan als er
geciteerd wordt uit stukken die dan
niet letterlijk geciteerd worden, maar
dat is een afwijking die ik graag voor
mijn rekening neem.

Voor een weergave van de feiten
is het misschien wel goed, even op
te merken dat het akkoord met de
VNG dateert van na 26 maart. U hebt
het gisteren allemaal een beetje door
elkaar gehusseld, maar de brief is
van 26 maart en het nadere akkoord
is van 31 maart.

De heer Franssen (VVD): Het
definitieve akkoord is van die datum.
Er was al enige tijd een discussie
met de VNG gaande en de staatsse–
cretaris had ons al eerder medege–
deeld - dit is ook bevestigd in het
mondeling overleg op 26 mei - dat
er een akkoord met de VNG was,
gericht op decentralisatie van de
verantwoordelijkheid voor de

huisvesting naar de gemeenten, die
vervolgens in overleg met het
bijzonder onderwijs tot iets naders
zouden kunnen komen, maar heel
duidelijk in lijn met wat er als bijlage
in de brief van 26 maart staat.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter, dan herhaal ik maar even
dat de brief van 26 maart geen
bijlage heeft, alleen een lijstje met
actiepunten. Het laatste actiepunt
luidt: "Decentralisatie van de
verantwoordelijkheid voor de
huisvesting naar de gemeenten,
binnen wettelijke randvoorwaarden
en onder gelijktijdige vergroting van
de autonomie van de scholen in dit
zelfde kader." Dit interpreteren als
het primaat bij de gemeente, dat is
pas extensief.

De heer Franssen (WD): Ik citeer uit
een ander stuk. Ik heb het nu niet
voor me, maar het ligt in die dikke
map op mijn tafel. Vindt u het goed
als ik die brief nu even pak,
voorzitter?

De voorzitter: Daar heb ik geen
bezwaar tegen.

De heer Van de Camp (CDA): U
mag mijn exemplaar wel even
lenen...

De heer Franssen (VVD): Nee, ik heb
m'n eigen stukken.

De voorzitter: Ik merk dat het toch
enige moeite kost om dit stuk te
vinden. Het lijkt mij het beste om de
volgende spreker het woord te
geven, dan krijgt u straks de
gelegenheid om desgewenst nog op
de interruptie van de heer Van de
Camp in te gaan. Kunt u daarmee
instemmen, mijnheer Franssen?

De heer Franssen (VVD): Akkoord,
voorzitter.

De voorzitter: Goed, dan is nu het
woord aan de heer Van de Camp,
maar dan niet over deze zelfde
kwestie.

D

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik vind uw ordevoorstel
eigenlijk helemaal niet zo prettig,
want nu gaat de heer Franssen die
brief zoeken...

De voorzitter: Nee, de feiten zijn de

feiten. Hier heeft iedereen gewoon
recht op. Het zal u ook wel eens
overkomen dat een stuk op een paar
meter afstand ligt.

De heer Van de Camp (CDA): Daar
ga ik van uit, voorzitter.

Ook ik dank beide bewindslieden
zeer voor hun heldere antwoorden.
Voordat ik met mijn reactie begin,
zou ik minister nog even willen
vragen hoe bordkrijt ruikt. Dit komt
namelijk in de begroting voor en
mevrouw Netelenbos heeft het
inmiddels vervangen door zweet,
maar het tegenwoordige bordkrijt
ruik je naar mijn mening niet, want
het is een kalkvrije chemische
verbinding die neutraal van geur is.
Ik ben zeer benieuwd welke
uitwerking dit in het huidige
onderwijsbeleid zal hebben.

Ik begin met het begrotingsbeheer
in 1994. Ik ben erkentelijk voor de
antwoorden op dit stuk. Er is bij de
acht punten die ik in eerste termijn
aangaf, een groot aanta! zorgen
weggenomen. Sommige onderdelen
hebben een incidentele dekking
gekregen. Dat is duidelijk en daar
behoeven wij ons in de huidige
omstandigheden ook niet voor te
schamen. Het is natuurlijk wel de
vraag, welk effect dit in latere
begrotingen zal hebben, maar de
Kamer zal ongetwijfeld de vinger aan
de pols houden.

Ik nodig de minister uit, alsnog
iets te zeggen over de leerlingen– c.q.
studentenramingen in het MBO, met
name op de onderdelen deeltijd–
MBO, voltijd-KMBO en vormings–
werk. Er zijn in de referentie–
ramingen de nodige stijgingen
opgenomen, die niet in de meerja–
renramingen zijn verwerkt. In
verband met de problematiek van de
bandbreedte in het MBO lijkt het ons
verstandig als de minister hierover
nog enige informatie verstrekt.

Dan kom ook ik bij het dossier
bestuurlijke vernieuwing. Helder is
de schets die de minister heeft
gegeven van de wijze waarop het
huisvestingsakkoord met de VNG tot
stand is gekomen, en van de manier
waarop het vervolgens in het kabinet
is uitgewerkt. Wij wachten nu met
meer dan buitengewone belangstel–
ling het wetsontwerp af. Wij hopen
dan de uiteindelijke afweging te
kunnen maken hoe dat smalle
bruggetje er uitziet.

Ik was enigszins verbaasd over de
interpretatie van de minister van de
brief van 26 maart jl., als het gaat
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over het achterstandsbeleid. De
minister zei namelijk met zoveel
woorden dat in de brief van 26 maart
een regulerende bevoegdheid voor
de gemeente is opgenomen ter zake
van het achterstandsbeleid. Dat is
naar mijn mening in die brief niet te
vinden.

Minister Ritzen: Dat was ook niet
wat ik zei. Ik zei: in het Scheveningse
beraad is die conclusie getrokken en
het kabinet heeft daarmee inge–
stemd.

De heer Van de Camp (CDA): Dan
zijn wij het eens, want later is dat
inderdaad bij het Scheveningse
beraad wel op een meer concrete
manier ingevuld. Ik heb de minister
ter zake verkeerd begrepen. Ik ben
blij dat dit nu is rechtgezet.

Ik kom bij de positie van de
schoolbesturen. In dank heb ik het
antwoord van de minister aanvaard.
Ik begrijp dat ook hij ervan overtuigd
is dat taken en bevoegdheden van
schoolbesturen zullen veranderen in
de komende jaren, mede onder
invloed van de uitwerking van het
Scheveningse beraad. Wij moeten
echter ook de komende maanden
verder. Het gaat erom dat de
veranderende positie van de
schoolbesturen geconcretiseerd
wordt en dat wij bijvoorbeeld bij het
opstellen van een nieuw regeerak–
koord exact weten waar wij aan toe
zijn. Om een en ander te concretise–
ren dien ik dan ook de volgende
motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- het rapport "Bestuur, beheer,
administratie primair onderwijs"
(Deloitte en Touche) een ontoerei–
kende vergoeding constateert t.a.v.
kosten voor administratie, beheer en
bestuur;
- verdergaande deregulering en
autonomievergroting een toename
van bestuurlijke taken met zich
meebrengt voor het bevoegde gezag;
- vermindering van regelgeving tot
vermindering van de beleidslast voor
het departement leidt;

van oordeel, dat een effectieve
analyse van de bestuurskosten nodig

is, zowel met het oog op het rapport
Deloitte en Touche als in het licht
van de toenemende beleids–
verantwoordelijkheid voor het
schoolbestuur;

verzoekt de regering de Kamer vóór
1 april 1994 te rapporteren over de
gevolgen voor de bestuurskosten na
een effectieve analyse van het
rapport Deloitte en Touche alsmede
van de te verwachten toename van
bestuurlijke taken en hierover
concrete voorstellen te doen die de
verhouding tussen taken en
middelen bij de bestuursvergoeding
verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van de
Camp en Netelenbos. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (23400-VIII).

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ten slotte zou ik bij dit
onderdeel graag in tweede termijn
nog iets van de minister vernemen
over de formulering van de
onderzoeksopdracht bij het rapport
Deloitte en Touche. De minister heeft
dat in eerste termijn toegezegd.

Dan nog een aantal losse
onderdelen. Wat het speciaal
onderwijs betreft heeft de minister in
het schriftelijke antwoord B94-65
gezegd dat de opvang van leerlingen
uit het speciaal onderwijs in het
regulier onderwijs niet op problemen
stuit, althans dat hem niet bekend is
dat er problemen zijn. Voor zover wij
hebben begrepen, blijft een aantal
aanvragen op het departement
buitengewoon lang op afhandeling
wachten. Wij roepen de minister op,
die procedures op dit vlak te
verbeteren resp. te versnellen, zodat
de basisscholen sneller weten waar
zij aan toe zijn.

Dan het formatiebudgetsysteem. Ik
sluit mij aan bij de conclusies van
collega Franssen. Ik ga ervan uit dat,
als de minister overleg pleegt met de
partners, hij zowel met vakorganisa–
ties als met besturenorganisaties
praat om te kijken hoe het exact zit
met de frictie-opslag.

Dan een punt met betrekking tot
de CAO. Ik sluit mij kortheidshalve
aan bij de vraag van collega
Franssen. Het is de minister bekend
dat de fractie van het CDA een
buitengewoon groot voorstander is
van CAO-onderhandelingen tussen

werknemers en werkgevers. De
werkgeversrol wordt op dit moment
nog vervuld door de minister van
Onderwijs en Wetenschappen maar
zal wellicht in de toekomst verder
gedecentraliseerd worden naar de
werkgeversorganisaties in het
onderwijs zelf. De vraag is echter
hoe het beslag dat de CAO legt op
de middelen, wordt afgeschermd ten
opzichte van de exploitatie en de
investeringsuitgaven. Ik ben het eens
met de vraag van collega Franssen
dat dit nu niet helder is. Je zou de
vreemde situatie kunnen krijgen dat
meer dan 80% van de onderwijs–
begroting in de personele middelen
terecht komt. Wat blijft er dan over
voor exploitatie en investeringen?

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Wij hebben maandag
gesproken over "Vitaal leraarschap".
Daarbij heb ik de vraag gesteld hoe
het in de toekomst moet gaan met
het overleg tussen werkgevers en
werknemers. Zouden we niet naar
een tripartiete model van onderhan–
delen moeten? De heer Van
Leijenhorst heeft toen gezegd dat zijn
fractie daar een slag anders over
denkt. Vervolgens heeft de minister
toegezegd dat wij in het kader van
de uitwerking van het Schevenings
akkoord, zouden bezien wat de
autonomievergroting in het
onderwijs, zou betekenen voor het
CAO-beraad. Daarmee zou ook de
vrijheid of de onvrijheid die men
krijgt worden bekeken en de vraag of
er al dan niet protocolonderwerpen
blijven bestaan. In feite is dat toch
ook een toezegging? Immers, als je
zegt dat er protocolonderwerpen zijn,
dan is vastgelegd dat ze op centraal
niveau worden afgesproken.
Daarmee heb je een uitspraak
gedaan. Eigenlijk stelt de heer Van
de Camp een vraag die over een
antwoord rolt dat maandag al
gegeven is.

De heer Van de Camp (CDA): Nee,
mevrouw Netelenbos. Wat dat
betreft is er een klein verschil van
inzicht tussen u aan de ene kant en
de heer Franssen en ik aan de
andere kant. Wat u zegt en wat
maandag besproken is, gaat over de
CAO-onderhandelingen sec. Hoe doe
je het; wie zit er aan tafel; welk
beslag wordt er op welke middelen
gelegd? De vraag van de heer
Franssen en mij is: wat blijft er
daarnaast over en hoe is dat
bepaald? Nogmaals met die vraag
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willen wij ons niet afzetten tegen het
personeel, want het gaat erom dat
wij een onderwijsbegroting hebben
waar de diverse CAO's een belangrijk
deel van in beslag nemen. Op
voorhand zeg ik dat dat terecht is.
Daarnaast hebben wij echter ook te
maken met materiële uitgaven en
investeringen. De heer Franssen en
ik stellen nu de vraag hoe de
verhouding wordt bepaald tussen de
CAO-middelen - lees: het personeel -
aan de ene kant en de materiële
investeringen aan de andere kant.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Zal ik
nu eens uitleggen hoe inconsequent
datgene wat u zegt is? Wij hebben
de vorige keer gesproken over
lump-sum-financiering en verdere
decentralisatie van het
arbeidsvoorwaardenoverleg. Toen is
door uw fractie gezegd dat dit vooral
tussen werkgevers en werknemers
moet worden besproken. Tegen de
minister zei u, dat hij zich daar
eigenlijk niet mee moest bemoeien.
De minister antwoordde toen dat
hem dat te ver ging omdat het over
zijn geld ging. Als men te veel geld
uitgeeft aan het één, het personeel,
dat is er volgens de minister geen
geld voor het ander, zoals de
investeringen in gebouwen. Uw
fractie zei toen dat men dat zelf kan
afwegen op decentraal niveau en zij
verwees naar de G en G-sector. Het
gaat dan helemaal niet over schotten
tussen personeel en materieel. Nu
vraagt u aan de minister om dat toch
te doen. Ik vind dat tamelijk
inconsequent.

De heer Van de Camp (CDA): Ik zou
bijna zeggen: als u gelijk zou hebben,
heeft u gelijk. Maar hoe wordt de
ruimte vastgesteld? Als men op een
gegeven moment zegt dat het in de
lump sum wordt opgenomen en dat
men het op lump-sum-niveau de
schoolbesturen, de werkgevers en de
werknemers laat uitzoeken en
vastleggen, vind ik prima. Maar we
moeten wel van tevoren weten op
welke manier de ruimte wordt
vastgesteld, want de minister kan de
lump sum niet bepalen als hij die
ruimte niet van tevoren heeft
vastgesteld.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Laat
ik u dan adviseren om eens te kijken
naar de ontwikkelingen in de G en
G-sector, de WAGGS die daar zijn
ingetrokken en de ervaring die men
daar heeft opgedaan met dat type

van onderhandelingen. U kunt dan
tamelijk hartgrondig terugkomen op
uw standpunt dat met name door de
heer Van Leijenhorst en door de heer
Tuinstra is verwoord.

De heer Van de Camp (CDA): Dat is
mij bekend en ik wacht het antwoord
van de minister dan ook af. De
vergelijking met de gezondheids–
sector is niet altijd zo gelukkig maar
als men daar goede prestaties levert,
wil ik daar best van leren. De vraag
die aan de orde is gaat toch over de
ruimte en over de wijze waarop die
wordt bepaald.

Voorzitter! Over het wachtgeld–
akkoord heb ik al eerder mijn
complimenten uitgesproken. Het lijkt
mij een ontzettend belangrijke
opdracht om dat de komende jaren
uit te werken en te implementeren. Ik
heb in eerste termijn gevraagd wat
een en ander nu zou betekenen voor
de rechtspositie van de individuele
man of vrouw voor de klas. Daarop
is het antwoord gekomen, dat het
geen betekenis heeft voor de
rechtspositie van de individuele man
of vrouw voor de klas. Dat verbaast
mij enigszins als ik vervolgens op
bladzijde 33 van het betreffende
akkoord lees: "Tegen die achtergrond
mag ook worden gerekend op
maximale medewerking van de
werknemer om ontslag en instroom
in de wachtgeldregeling te voorko–
men. Dit zal in het nader uitwerkings–
overleg op basis van de in het
eindoverleg gevoerde discussie
worden geconcretiseerd. Dit overleg
moet zijn afgerond voor 10 decem–
ber 1993." Voorzitter! Op een
gegeven moment moeten wij toch de
vraag onder ogen zien of al die
wachtgeldregelingen, zoals wij ze op
dit moment hebben afgesproken,
sporen met de taak en opdracht van
het participatiefonds.

Voorzitter! Over het leerlingwezen
kan ik kort zijn, omdat de vragen van
collega Franssen ter zake helder zijn
geweest. Ik begrijp best, dat de
minister vandaag zijn
onderhandelingspositie met
werkgevers en werknemers niet
verder kan etaleren. Ik heb daar alle
begrip voor, maar ik vind zijn
antwoord in eerste termijn - wij
moeten het proberen en het moet
lukken - toch te vaag. Ik roep de
minister nogmaals op om aan
alternatieven, zoals de voorschakel–
trajecten, te denken alsmede aan
projecten die de landelijke organisa–

tie voor vormingswerk - LOVWJ -
heeft ontwikkeld.

Voorzitter! Met betrekking tot het
voortgezet onderwijs wachten wij de
nadere voorstellen met betrekking tot
de toetsen basisvorming eerste fase
af alsmede de tussenrapportage van
mevrouw Ginjaar-Maas inzake de
nota Profiel tweede fase.

Ik heb vernomen, dat de minister
de samenstelling van het OOVO
heeft veranderd. Tot mijn niet
geringe verbazing zijn de sociale
partners nu weer uit het OOVO
gehaald. Wij hebben de sociale
partners acht jaar geleden in dat
overlegorgaan gehaald, juist om de
afstemming tussen onderwijs en
arbeidsmarkt te verbeteren en nu
gaan de sociale partners er weer uit.
Wat is daar de reden van?

Voorzitter! Ik heb begrepen, dat op
dit moment overleg wordt gevoerd
tussen het ministerie en de
werkgevers en werknemers over de
beroepsgerichte vakken in het VBO.
Naar ik heb begrepen, wil de
minister de huidige afdelingen–
structuur in het VBO opschonen en
terug brengen tot een zogenaamde
sectorindeling. Wat zijn de gevolgen
voor de beroepsgerichte vakken in
het VBO? Zeker in deze tijd moeten
wij uitermate terughoudend zijn om
de beroepsgerichte vakken in het
VBO verder terug te dringen, juist nu
men daar bezig is om de mix tussen
basisvorming en beroepsgerichte
vakken tot stand te brengen.

Minister Ritzen: Waar refereert de
heer Van de Camp op dit punt aan?
Is dit een gerucht of is het een brief
van mij, waaraan ik kan refereren in
mijn beantwoording?

De heer Van de Camp (CDA): Ik heb
een brief ontvangen van het NCW,
die ik de minister graag zal overhan–
digen. Daarin wordt zijn zorg kenbaar
gemaakt over de voortgang van het
overleg, met name over de positie
van de beroepsgerichte vakken in het
VBO en de afdelingenstructuur.

Voorzitter! Ik heb nog enkele
vragen gesteld over de huisvesting
voortgezet onderwijs. De minister is,
waarschijnlijk ook door tijdnood,
daar niet aan toegekomen, maar ik
zou graag die vragen in tweede
termijn alsnog beantwoord hebben.

Wij hebben een brief ontvangen
van de Stichting humanistisch
vormingsonderwijs. Het schijnt, dat
wij al jarenlang met elkaar in
discussie zijn over een subsidie–
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regeling voor het humanistisch
vormingsonderwijs. Het CDA maakt
zich ook zorgen over de positie van
het humanistisch vormingsonderwijs
en het lijkt mij belangrijk, dat de
minister ons informeert over de
stand van zaken.

Minister Ritzen: Weet de heer Van
de Camp toevallig ook onder welk
artikel dat valt? Dat is een beetje
gemene vraag, voorzitter, misschien
moet ik het wat uitbreiden. Dat is het
artikel waaruit juist in de amende–
menten zo'n 10 mln. a 15. mln. wordt
geput. Ik vind het in dat opzicht wel
interessant op te merken, dat
misschien in de amendering niet
helemaal duidehjk is dat daarin pijn
besloten ligt. Het is een kwestie van
prioriteiten stellen.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik vind dat op een
gemene vraag een gemeen antwoord
past. Ik kan in de toelichting op de
begrotingsartikelen niet lezen wat
daar nu precies allemaal in staat. Als
de term "humanistisch
vormingsonderwijs" in deze
begroting voorkomt, past mij
inderdaad enige schaamte. Ik kan
door de enigszins grove indeling die
wij thans gebruiken, niet zien wat er
onder de afzonderlijke artikelen valt.

Minister Ritzen: Voorzitter! Deze
term komt echt voor in de specifica–
tie van artikel... Ik weet het niet uit
mijn hoofd. Ik zal het artikel in
tweede termijn noemen.

De voorzitter: De heer Franssen kan
bij de interruptiemicrofoon even de
vraag beantwoorden die de heer Van
de Camp aan het eind van de termijn
van de heer Franssen heeft gesteld.

De heer Franssen (VVD): Ik heb hier
voor mij een brief van 26 maart,
ondertekend door de minister–
president. Daarbij zit een bijlage. Dat
is de eerste opheldering. Op de
laatste bladzijde van die brief staat:
"Met het oog daarop achten de
bewindslieden van Onderwijs en
Wetenschappen en de overige leden
van de politieke regiegroep..."
Daarmee is nog eens onderstreept
dat het gebeurt in het kader van de
operatie met betrekking tot de
decentralisatie-impuls, waarbij de
territoriale decentralisatie eigenlijk
als enige aan de orde was. Dan staat
er in de bijlage onderaan op pagina
4 onder decentralisatie huisvesting:

"In het kader van de decentralisatie–
impuls heeft het kabinet voorgesteld
de verantwoordelijkheid voor de
huisvesting van het basis en het
voortgezet onderwijs over te dragen
aan de gemeenten. Door de
gemeenten binnen wettelijke
randvoorwaarden en na overleg met
het bijzonder onderwijs afwegingen
te laten maken inzake het gebouwen–
bestand, kan een grotere doelmatig–
heid worden bereikt." Dus over–
dracht aan de gemeenten die na
overleg met het bijzonder onderwijs
afwegingen maken. Dat is gans iets
anders dan een besluit nemen,
waarbij op voorhand een recht wordt
gegeven aan schoolbesturen.
Daaraan heb ik herinnerd. Als u naar
de formulering van mijn motie kijkt,
mijnheer Van de Camp, dan heb ik
heel nadrukkelijk aangesloten bij
formuleringen die in dat gedeelte
van de brief voorkomen. U heeft
daarna inderdaad gezien dat er een
lijstje met actiepunten staat. Dat is
pagina 8. Daar wordt een zeer
summiere samenvatting gegeven
van hetgeen in die eerdere paragraaf
staat. Ik heb mij aan de wat
uitgebreidere beschrijving van het
voorstel van het kabinet gehouden.

De heer Van de Camp (CDA): Ik heb
deze vraag per interruptie gesteld en
hij lijkt mij per interruptie voldoende
beantwoord.

De heer Franssen (VVD). Dat vind ik
niet zo'n sterke reactie.

D

De heer Van Dijk (CDA): Voorzitter!
Allereerst dank aan de collega's en
de bewindslieden voor de gelukwen–
sen die zij mij deden toekomen naar
aanleiding van mijn maidenspeech.
Ik moet u zeggen, die was niet
gemakkelijk maar wel uitdagend. Dat
motiveert extra.

Een punt op het gebied van de
studiefinanciering wil ik graag
terughalen. Ik heb kennis genomen
van de toezeggingen van de minister,
onder andere om de toegankelijkheid
te gaan monitoren, mede naar
aanleiding van een onderzoek dat hij
gaat starten naar het leengedrag van
studenten. Ik hoop dat dit onderzoek
een voldoende ruime probleemstel–
ling meekrijgt. Er moet niet alleen
gekeken worden of er misschien een
psychologische barrière is om te
lenen, maar ook of dat een relatie
heeft met de achtergronden van de

studenten, met de milieus waaruit zij
komen.

Mijn volgende punt betreft de
studievoortgang. Ik constateer dat de
minister voorlopig geen tempobeurs
naar 70% voorstelt. Hij wil het eerst
even aankijken. Op basis van een
evaluatie kunnen wij doorgaan. Ik
zou de minister toch willen aanraden
dit te doen op basis van een echte
evaluatie. Daarvoor moet voldoende
tijd genomen worden, opdat wij
daadwerkelijk kunnen evalueren of
die 50% knelpunten veroorzaakt.

Ik heb kennis genomen van de
premie van ƒ 2000 in de schriftelijke
antwoorden. De CDA-fractie wordt
opgeroepen, de wetswijziging af te
wachten. De staatssecretaris heeft
gehoord dat wij kritisch zijn en moet
met nieuwe argumenten komen om
ons te overtuigen.

Ik kom op het stapelen van MBO
en HBO. Ik constateer dat de minister
de optie van deze doorstroom wil
laten bestaan. Het is goed om dit te
kunnen vaststellen. De minister gaat
een externe adviesgroep instellen
om alle opties te verkennen. Wie kan
er tegen het verkennen van opties
zijn, mits de goede behouden
worden? Ik hoop dat ook het MBO
zich voldoende in de externe
adviesgroep kan herkennen. De
minister moet daar zorg voor dragen.

Er is een aantal opmerkingen
gemaakt over de Harmonisatiewet.
Het uitgangspunt is één bekostigde
opleiding binnen het hoger
onderwijs over de gehele linie.
Tweede studies komen wat ons
betreft voor eigen rekening en niet
met dezelfde overheidsbekostiging.
Dat kan een stuk minder. De
staatssecretaris heeft gereageerd op
de opmerkingen van mevrouw
Netelenbos over de boven-27-jarigen.
Deze voorstellen zijn sympathiek in
hun eenvoud en in hun uitvoering.
Wij staan er niet afwijzend tegenover
om daar bij het HOOP op terug te
komen en er dan knopen over door
te hakken. Ik herinner de minister
aan een toezegging die hij vorig jaar
heeft gedaan aan het adres van
collega Reitsma. Hij kondigde toen
het volgende aan: "Tijdig voor de
begroting voor 1994, waarin de
27-plus-maatregel zijn beslag moet
krijgen, zal ik de Tweede Kamer
nader informeren over de resultaten
van de uitwerking van de benadering
die ik zojuist schetste."

Hij onderscheidde daarbij drie
typen van studenten in dit traject.
Ten eerste de mensen die door
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gezinshereniging gaan studeren, de
asielzoekers en de gehandicapten.
Ten tweede de mensen die niet
zelfstandig in hun levensonderhoud
kunnen voorzien en misschien via de
RBA's geholpen kunnen worden. Ten
derde de mensen die hun studie
oppakken puur uit carrière–
overwegingen. Dezen moeten een en
ander met hun werkgever regelen. Ik
hoop dat de toezegging gestand zal
worden gedaan. Tijdig voor de
behandeling van het HOOP moeten
wij over de uitwerking geïnformeerd
worden.

Ik dank de staatssecretaris voor
zijn toezegging dat hij wil bezien op
welke wijze de subsidiekorting op de
0 en O-fondsen, met name voor de
tweede geldstroom, teruggedraaid
kan worden, zodat de cumulatieve
effecten ongedaan worden gemaakt,
maar ik heb het gevoel dat hij daarbij
nog wel een steuntje in de rug kan
gebruiken. Ik denk dat mevrouw
Netelenbos daarover straks nog wel
zal komen te spreken.

Ik heb gevraagd naar de centrale
inschrijving voor het HBO. Zo
spoedig mogelijk na 1 december
moet de Kamer worden geïnfor–
meerd over de resultaten.

Er is geen antwoord gekomen op
de vraag betreffende de Talen–
academie. Het zou goed zijn als nog
eens met betrokkenen om de tafel
wordt gezeten om te bezien hoe de
continuïteit van deze academie kan
worden bewerkstelligd.

Ik kom op het Nationaal centrum
voor wetenschap en techniek
(NCWT). Het heeft grote risico's als
wij er niet in slagen, hierover in de
komende weken een aantal knopen
door te hakken. De tijd dringt, ook op
het punt van contracten met
sponsors. Als de initiatiefnemers niet
voor een bepaalde datum uitsluitsel
aan de sponsors kunnen geven, zijn
ook die 14 mln. uit het particulier
initiatief weg en is het NCWT
definitief ter ziele.

Ten slotte het auditorenfonds. Een
spontane interruptie kreeg een
formeel antwoord, in die zin dat de
minister geen signalen heeft dat het
daar slecht mee zou gaan. De
minister heeft overleg gevoerd met
de VNSU. Wij hebben overleg
gevoerd met de studenten–
organisaties. Zij hebben ons wel
gewezen op een aantal knelpunten.
Ik vraag de minister om dit punt bij
de studentenorganisaties ter sprake
te brengen.

Ik rond af. Ik ben in eerste termijn
met een parabel geëindigd over de
bedelnap. Ik constateer, dat het
aardig is gelukt het menseüjk
verlangen in te tomen en het binnen
die ene nap te houden.

D

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Ik
dank de bewindslieden voor de
beantwoording van de vragen. Ik ben
blij met de motie van collega
Franssen over de huisvesting. Dat
blijkt ook uit mijn medeonderteke–
ning. Wij zullen die motie van harte
steunen. Afgezien van de interes–
sante manier waarop het kabinet
blijkbaar tot andere gedachten is
gekomen en wat wij daarover
kunnen zeggen, is nu in ieder geval
een situatie ontstaan, waarin het van
groot belang is dat het uitgesproken
gevoelen van een meerderheid van
de Kamer op dit punt ook in een
uitspraak wordt neergelegd.

Veel zaken bleken minder stellig
dan ze wellicht leken bij de begro–
ting. Ik noem zaken als het bindend
advies, de verhouding MBO/HBO en
ook de flitsende reactie van de
minister op het uitgelekte rapport
over de basisscholen. Dat zijn
allemaal zaken waarover nog verder
kan worden gepraat. Ik beschouw het
tot nu toe besprokene op dit punt
graag als een eerste uitwisseling van
standpunten.

Dan het hoger onderwijs. De
staatssecretaris heeft opgemerkt, dat
de studeerbaarheid hoog op de
agenda is gekomen. Daar is hij trots
op en terecht, maar die studeerbaar–
heid is nog niet over de hele linie
gerealiseerd. Dat moeten wij ook
constateren. De autonomie is wel
gerealiseerd. Dat is mooi. Dat is iets
waarvoor wij ons jarenlang, ook mijn
fractie, hebben ingespannen. Zoals
het overigens wel vaker is met
overwinningen, als je ze hebt
behaald, dan blijken er ook kleine
nadelen aan te zitten. In dit geval is
het nadeel, dat een grote autonomie
in het hoger onderwijs het niet altijd
even gemakkelijk maakt om de
noodzakelijke herstructureringen tot
stand te brengen. Zo'n herstructure–
ring is naar de mening van mijn
fractie in de komende periode wel
nodig. Ik denk dan niet aan een
agentschap, want daar zie ik niet
zoveel in, maar de zorg voor één
opleiding in het hoger onderwijs -
die gedachte wordt in mijn fractie
gedeeld - houdt ook de zorg in voor

meer variatie in het hoger onderwijs.
Aan de ene kant zie je een bijna
onomkeerbare convergentie in de
beide subsystemen Daar tegenover
moet een divergentie in soorten
opleidingen komen. Daar hebben
flexibiliteit en cursusduur ook mee te
maken. Ik constateer met vreugde,
dat de staatssecretaris daar nog
overleg over voert en ook over de
kwestie van de 27-plus-maatregel. Ik
hoop van harte, dat hij kans ziet om
ons daarover schriftelijk te berichten
vóór de behandeling van het HOOP,
want dat is de enige manier waarop
wij op die dag een vruchtbare
discussie kunnen hebben. Anders
zitten wij daarna nog in een mist om
elkaar heen te tasten. Dat zou
jammer zijn, want het is zo'n mooie
gelegenheid.

De amendementen op stuk nr. 26
trek ik in, na de toezegging van de
staatssecretaris.

De voorzitter: Aangezien de
amendementen-Nuis (stuk nr. 26) zijn
ingetrokken, maken zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Dan
heb ik misschien nog een halve
minuut om op mijn manier een
kleine balans op te maken van vier
jaar beleid. Ik heb de toenmalige
bewindslieden op Onderwijs aan het
begin van deze vier jaar wel eens
getypeerd als twee HBS'ers op
avontuur. Nu zitten hier duidelijk
twee professoren, maar gelukkig nog
steeds een beetje op avontuur. Deux
professeurs sur une balangoire, zou
je kunnen zeggen, met een kleine
variant op het liedje van Yves
Montand. Ik heb de minister en zijn
wisselspelers met veel kritische
belangstelling gevolgd. Als ik in één
zin zou moeten samenvatten wat ze
bereikt hebben, dan is dat deze: het
gebrek aan verstandhouding tussen
de mensen voor de klas en de
mensen achter de Zoetermeerse
bureaus - dat gebrek aan verstand–
houding was bij hun aantreden groot
- is kleiner geworden door hun werk
en vooral langs die weg hebben ze
beweging gebracht in het onderwijs.
Alle kritiek die wij op onderdelen ook
hebben gehad, doet aan die
fundamentele verdiensten niets af.

D

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
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bewindslieden voor hun uitgebreide
beantwoording. Ik heb ook het
gevoel dat wij echt een goed overleg
hebben gevoerd. Ik ben zeer
tevreden over het antwoord inzake
de 27-plus, het inschrijfrecht en de
Harmonisatiewet. Hetzelfde geldt
voor de opmerking van de staatsse–
cretaris dat wij gaan praten over de
flexibiliteit van de cursusduur Dat
wordt een heel interessant debat. Ik
sluit mij aan bij de opmerking van de
heer Nuis, dat het goed zou zijn dat,
voordat wij het HOOP gaan
voorbereiden, dus uiterlijk begin
januari, wij dan beschikken over
stukken die ons in staat stellen om te
zien hoe wij die discussie verder
gaan voorbereiden. Wij moeten dan
toch weer voor twee jaar spijkers
met koppen slaan.

De minister heeft met betrekking
tot het leerlingwezen gezegd dat hij
gaat onderhandelen met de sociale
partners en dat hij de mogelijkheden
zal onderzoeken naar een herstructu–
rering van de BVL. Ik heb zijn
woorden zo beluisterd, dat hij erkent
dat hier sprake is van een knelpunt
en dat hij bereid is te gaan praten
over een verbetering van de
vergoeding.

De minister heeft verder gezegd
dat hij ook ten aanzien van de
voorschakelprojecten bezig is met
een ontwikkeling. Ik denk dat het
goed is dat zodra dat kan, wij
daarvan op de hoogte worden
gesteld. Het is namelijk heel
belangrijk dat het lukt met die 20.000
plaatsen, want wij zitten nu in een
periode van grote werkloosheid. Als
het zou lukken, is dit een fantastische
manier om mensen al lerend aan het
werk te helpen. Wij willen dus ook
graag de vinger aan de pols houden
Misschien kunnen wij een afspraak
maken over het elkaar informeren,
zodat wij op de hoogte blijven van
de verdere onderhandelingen.

Vervolgens ga ik in op de
discussie over de juiste leerling op
de juiste plaats. De minister gaat
voor het MBO een commissie
instellen. Ik heb al bij interruptie
gevraagd een en ander heel goed te
zwaluwstaarten met de commissie–
Ginjaar-Maas, want het onderwijs is
natuurlijk bedolven onder de
commissies. ledereen die wat
voorstelt, zit wel ergens in en
vergadert zich blauw. Wij moeten er
natuurlijk wel voor zorgen dat die
zaken goed gecoördineerd worden.
Anders zitten wij weer met tal van
verschillende aanbevelingen en dan

zijn wij net zo ver van huis als wij
waren toen wij begonnen. Ik heb zelf
altijd sterk de indruk gehad dat de
commissie-Ginjaar-Maas zich ook
bezig ging houden met het MBO en
de selectie daarvoor. Er is dus nog
wel wat te regelen. Maar dat de
minister het MBO daar goed bij
betrekt, lijkt mij prima, want daar zit
natuurlijk een hoop wantrouwen. Zo
vraagt het zich af: wat willen ze met
ons en nemen ze ons wel serieus?

Voorlichting aan de ouders over
het feit dat de leerwegen van hun
kinderen niet door de minister
hardhandig worden omgebogen, zou
ik wel belangrijk vinden. Ik krijg veel
brieven waaruit blijkt dat mensen
echt denken dat hun kinderen straks
niet meer van het HAVO kunnen
doorstromen naar het VWO. Dat
kunnen ze voorlopig dus wel onder
de huidige condities. Het zou goed
zijn als de minister dat eens in een
leuk interview ventileerde, zodat
iedereen daarvan kennis kan nemen.
Wellicht kan dezelfde krant die de
onrust op dit punt veroorzaakte, met
de minister regelen dat hij straks kan
vertellen hoe het wel zit.

Over het agentschap voor het
hoger onderwijs heeft de staatssecre–
taris gezegd dat hij gaat onderhande–
len met de VSNU en de HBO-raad
over het vraagstuk hoe om te gaan
met goed onderwijs. De heer Nuis
heeft natuurlijk wel een beetje gelijk,
daar is wat autonomie opgetreden.
Dus dat moet in goede samenspraak
gebeuren. Ik hoop werkelijk dat een
bureaucratie wordt voorkomen. Ik
begrijp de bedoeling van de
staatssecretaris op dit punt; hij wil
graag aansturen. Misschien dat hij
de onderwijsprijs die hij in het leven
heeft geroepen nog wat kan
verhogen, zodat het steeds aantrek–
kelijker wordt om goed onderwijs te
verzorgen.

Dan kom ik te spreken over het
onderzoek. De staatssecretaris heeft
gezegd dat hij een analyse gaat
maken, waardoor inzicht wordt
verkregen in wat er gebeurt met de
onderzoeksuitgaven, ook van
Economische Zaken, de rol van het
bedrijfsleven daarin en de rol van de
overheid. Dat is natuurlijk prima.
Echter, wij hebben hierbij ook te
maken met een principieel punt,
omdat wij hier intern een afspraak
hebben over de wijze van omgaan
met subsidies. Die subsidies worden
allemaal op één grote hoop gegooid.
Vervolgens wordt er systematisch 1%
tot maximaal 5% op gekort. Dat is

althans de huidige afspraak. Je weet
maar nooit wat er verder nog gaat
gebeuren. Dat betekent dat ook op
zoiets belangrijks als de tweede
geldstroom bij wijze van automa–
tisme bezuinigd gaat worden. Juist
waar wij van de eerste naar de
tweede geldstroom willen om te
kunnen aansturen, zal dat bijna
onmogelijk worden omdat het
automatisch valt onder subsidie–
korting. A!s je pech hebt vallen
investeringen in de kennis–
infrastructuur ook onder dat
automatisme. De bewindslieden
hebben dus in de eerste plaats nog
een stevig robbertje te vechten met
de ambtenaren van het ministerie
van Financiën. Die schijnen vreselijk
te zijn als het gaat om dit soort
zaken. In de tweede plaats zal de
minister een robbertje moeten
vechten met de bewindslieden die
daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik wil
deze bewindslieden een uitspraak
meegeven zodat zij met flinke steun
in de rug vanuit de Kamer die
onderhandelingen kunnen ingaan.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het beleid met
betrekking tot de algemene
subsidiekorting er in de praktijk
aanleiding toe geeft, dat grote
onduidelijkheid is gaan ontstaan met
betrekking tot de noodzaak van
investeren in de kennis-infrastructuur
aan de ene kant en het korten op
onderzoeksubsidies aan de andere
kant;

van mening, dat daardoor gedeelte–
lijk de investermgsimpuls m de
kennis-infrastructuur uit het
aardgasbatenfonds weer ongedaan
wordt gemaakt, hetgeen tegen de
bedoeling van het aardgasbaten–
fonds ingaat;

nodigt de regering uit uiterlijk in
januari 1994 aan de Tweede Kamer
een overzicht te verstrekken waaruit
duidelijk blijkt wat moeten worden
verstaan onder investeren in de
kennis-infrastructuur en wat valt
onder de onderzoeksubsidies zodat
investeringen in de kennis–
infrastructuur niet langer tot het
subsidiebegrip van de subsidie–
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overzichten van Financiën worden
gerekend,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Netelen–
bos, Van Dijk en Franssen. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zij krijgt nr. 36 (23400-VIII).

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! De minister gaat met de
vier grote steden spreken over de
basiseducatie. Hij zal het beleid
aanscherpen. Ik vind dat een
uitstekende zaak. Ik hoop dat wij snel
horen hoe dat gesprek afloopt. Het
onderwerp is serieus genoeg en van
groot belang. Wij wachten dat verder
af.

Een ander punt betreft de
CAO-onderhandelingen en de vraag
hoe je omgaat met lump sum en
autonomie. Wij moeten onszelf ook
eens goed aanspreken. Een aantal
zaken zijn naar mijn mening niet
verinnerlijkt. Ook het departement
heeft niet op een rijtje wat autono–
mie en onderhandelingen met elkaar
te maken hebben. Dat geldt
eveneens voor de Kamer. Wij
moeten dat debat maar eens
aangaan.

Tot slot wil ik nog iets zeggen over
de motie van de heer Franssen. Ik
heb niet veel spreektijd meer, dus
moet het snel. Het is absoluut waar
dat sinds wij spreken over de grote
decentralisatie-impuls de decentrali–
satie van de onderwijsgebouwen van
basis– en voortgezet onderwijs het
paradepaardje was van de regering.
Dat was nog eens een decentralisa–
tie! Dat ging over een enorm bedrag.
Daarmee werd aangetoond hoe
serieus deze regering bezig was met
decentralisatie via de territoriale lijn.
Mevrouw De Graaff-Nauta heeft dat
een– en andermaal uitgedragen. In
het debat met het ministerie van
Binnenlandse Zaken is dit heel lang
het thema geweest dat een– en
andermaal is besproken, totdat een
discussie ontstond over de vraag of
het ministerie van Onderwijs weer zo
bijzonder moest zijn. Moet het bij het
ministerie van Onderwijs net een
slag anders gaan dan bij andere
ministeries?

De heer Franssen heeft naar mijn
rnening heel goed duidelijk gemaakt
dat zelfs bij de laatste discussie over
de Provinciewet nog door het kabinet
als geheel gezegd is: automatische

doordecentralisatie past niet bij het
serieus nemen van een autonoom
bestuursniveau, namelijk de
gemeente of de provincie. In dit
geval was het de provincie. Het is
dus nogal gek dat het zogenaamde
dunne bruggetje van minister Ritzen
erop neerkomt dat er wel een
automatisme inzit. Ik denk dan ook
dat niet goed is nagedacht over de
vraag hoe je omgaat met een
overheid op decentraal niveau. Dat
maakt volgens mij dat gemeenten
die zichzelf serieus nemen daarmee
nauwelijks akkoord kunnen gaan. De
kan-constructie is dus een hele
goede constructie, maar de
moet-constructie is daarmee in
tegenspraak.

Dat is niet nieuw. De fractie van de
Partij van de Arbeid zegt dat al sinds
jaar en dag. Mijn collega De Cloe
heeft dat in alle debatten over
autonomievergroting verwoord. Ik
heb dat zelf opgeschreven in onze
nota "Autonomievergroting in het
onderwijs". Ik zag dat als een
belangrijk punt vanwege de risico's
verbonden aan maatschappelijke
decentralisatie, zoals het CDA noemt,
omdat scholen failliet kunnen gaan
als zij gebouwen in eigendom
hebben. Ik weet niet of de fractie van
het CDA zich dat in voldoende mate
realiseert. Dat betekent dat naar mijn
mening het bruggetje dat gelegd
moest worden, in strijd is met
eerdere standpunten in het kader van
de grote decentralisatie-impuls. Het
past evenmin bij onze visie op
autonomievergroting. Ik ben dan ook
van plan, mijn fractie voor te stellen,
voor de motie van de VVD te
stemmen.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag
de bewindslieden dankzeggen voor
hun beantwoording. Op alle vragen
die door mij zijn ingebracht, is een
antwoord gekomen. Het ene was
natuurlijk wat bevredigender dan het
andere, maar zo gaat dat. Ik wil nog
enkele korte opmerkingen maken.

Met betrekking tot de profilering
van leerwegen, profielen en de
doorstroming heeft de minister
kenbaar gemaakt dat hij voornemens
is om een externe adviescommissie
in te stellen. Bij interruptie heb ik
daar al wat kanttekeningen bij
menen te moeten plaatsen. Zojuist
zijn daarover door collega's
opmerkingen gemaakt. Ik zou mij

daarbij willen voegen: denk nog eens
goed na over de positie van de
commissie-Ginjaar-Maas en deze
nieuwe commissie. Er moet immers
niet langs elkaar heen gewerkt gaan
worden.

Ik sluit mij ook aan bij de vragen
naar de ruimte voor het CAO-overleg
vanuit de begroting van Onderwijs
en de risico's die wij daarmee lopen.

Ik kom dan op de decentralisatie
van de huisvesting. Ik kan mij nog
heel goed herinneren dat wij eind
maart een verkennend mondeling
overleg over de bestuurlijke
vernieuwing hadden met staatssecre–
taris Wallage. Daarin kwam ook de
decentralisatie van de huisvesting
aan de orde. Staatssecretaris
Wallage heeft toen uitdrukkelijk een
slag om de arm gehouden over wat
het kabinet daarover zou gaan
beslissen. Tot veler verbazing viel
enkele dagen daarna een brief van
de minister-president, gedateerd op
26 maart, in de bus. Toen bleek dat
staatssecretaris Wallage eigenlijk een
beetje was ingehaald door de
minister-president, die rapporteerde
vanuit de politieke regiegroep
rondom de decentralisatie-impuls.
Op dat standpunt dat in die brief
vastligt, zijn in ieder geval door de
SGP-fractie en, volgens mijn
waarneming in allerlei verbanden,
ook door de CDA-fractie voorbehou–
den gemaakt in het kader van de
decentralisatiedebatten in de vaste
Commissie voor binnenlandse zaken.

De heer Franssen (VVD): Dat
mondeling overleg vond op 25 maart
plaats. Op 26 maart kwam die brief.
Vervolgens is daarover op 26 mei
opnieuw overleg gevoerd.

De heer Van der Vlies (SGP): Ja,
maar zover was ik nog niet. De
besturenorganisaties waren het met
het toen ontstane beeld niet echt
eens. Staatssecretaris Wallage is met
hen in overleg getreden. In mei is
inderdaad een mondeling overleg
over een en ander gehouden. Toen
tekende zich in de commissie een
meerderheid af om toch de route uit
de brief van de minister-president te
volgen. Let wel: mijn fractie
behoorde niet tot die meerderheid.
Nog weer later is het Scheveningse
beraad ontstaan.

De heer Franssen (VVD): Maar wel
na een akkoord met de VNG. Dat
moet u er wel eventjes tussen
plaatsen. Er is immers een akkoord
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bereikt. Dat noemt u maar niet. U
heeft het maar over die besturen–
organisaties, die ik ook niet weg wil
poetsen. Maar er is een akkoord met
de VNG gesloten.

De heer Van der Vlies (SGP): Zeker,
maar mag ik nu even mijn lijntje
ontwikkelen? De besturen–
organisaties plaatsten daar kantteke–
ningen bij. De VNG heeft natuurlijk
een andere positie dan de besturen–
organisaties, want dan gaat het om
het totale pakket van de
decentralisatie-impuls, waaronder
het niet onbelangrijke onderwijs–
dossier. Dat heeft, om het even kort
door de bocht te zeggen, geleid tot
het Schevenings akkoord.

Voorzitter! De minister-president,
geflankeerd door de minister van
Binnenlandse Zaken, heeft hier
vorige week bij de bespreking van
het rapport van de commissie–
Franssen gezegd dat, geredeneerd
vanuit de kerntakendiscussie, de
meest zuivere decentralisatievorm
zou zijn: het decentraliseren naar de
besturen. De heer Franssen schudt
nu zijn hoofd.

De heer Franssen (VVD): Ik zat naast
de minister-president. Ik heb het hem
dus heel scherp horen zeggen. Hij
heeft gezegd dat de discussie over
de kerntaken van de overheid in feite
tot het volgende zou moeten leiden:
overheid, als je je niet met iets
behoeft te bemoeien, doe dat dan
ook niet.

De heer Van der Vlies (SGP): Dat
heb ik hem ook horen zeggen.
Daarmee was ik het zeer eens.

De heer Franssen (VVD): Vervolgens
is er in tweede termijn een en ander
aan toegevoegd. Zijn persoonlijke
annotatie bij dat probleem maakte
ook een aantal andere varianten
mogehjk. Daarop is nog het nodige
gezegd. De kerntakendiscussie is een
andere dan de decentralisatie–
discussie.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik wil
collega Franssen, met alle respect
over en weer, toch vragen de
Handelingen er nog eens op na te
lezen. Ik heb hier vorige week in mijn
tweede termijn voorbeeldgewijs
gesproken over de decentralisatie
huisvesting. De minister-president
zat toen twee plaatsen van de heer
Franssen verwijderd. De minister–
president heeft mij toen gezegd dat

dit op zichzelf de zuiverste lijn zou
zijn en dat het in zijn perceptie ook
de beste lijn zou zijn. Het ging over
decentralisatie naar scholen. Er ligt
natuurlijk het akkoord met de VNG.
Daar was een heropening van de
discussie voor nodig. Er schijnt
immers licht tussen het een en het
ander. Dat is wat ik hier vorige week
heb opgepikt.

De motie van de heer Franssen
wordt mogelijk straks door deze
Kamer aanvaard. Er tekent zich
immers een meerderheid aan steun
voor deze motie af, mits mevrouw
Netelenbos haar fractie kan
meekrijgen. Dat brengt mij ertoe om
deze minister aan te sporen om bij
aanneming van die motie geen
slappe knieën te krijgen, de rug recht
te houden en het wetsvoorstel toch
voor te bereiden op de wijze zoals hij
dat vanmiddag heeft verdedigd.

De heer Van de Camp (CDA): Mag
ik begrijpen dat de heer Van der
Vlies, in tegenstelling tot de heer
Franssen, scholenhuisvesting geen
kerntaak van de overheid vindt?

De heer Van der Vlies (SGP) Dat
heeft u inderdaad goed begrepen.

Wat betreft het contract ter zake
van de OV-jaarkaart heeft het
schriftelijke antwoord mijn fractie
niet kunnen bevredigen. De minister
moet daar, denk ik, begrip voor
hebben. Er komt nog een procedure–
vergadering van de vaste commissie.
Daarin zal ik pogingen aanwenden
om het overleg over het contract
voort te zetten.

Ik ben collega Franssen nog een
antwoord schuldig. Ik wil sportiviteit
betrachten en dat antwoord nu
geven. Het betreft zijn vraag naar de
SGP-opvatting over het beleid van
deze bewindslieden op het departe–
ment van Onderwijs en Wetenschap–
pen. Daarbij wil ik natuurlijk een
verschil maken in bejegening tussen
personen en beleid. Dat zij volstrekt
duidelijk.

Ik heb voor mijzelf vijf modulen
van prestatiestof geformuleerd. Ik
loop ze even langs. Bij de module
begrotingsbeheer zijn goede
vorderingen gemaakt. Voor dit
moment is het royaal voldoende. Bij
de module voortgang wetgevings–
programma is er, all-in, sprake van
goede voortgang. De prestatie is
voldoende. Bij de module bestuur–
lijke vernieuwing heb ik slechts een
voorlopige indruk. Helaas is die nog
onvoldoende. Er moet echter nog

een toets worden afgelegd, namelijk
de UCV van februari aanstaande, als
wij het beleven mogen. Ik schort op
dit punt mijn oordeel dus op. De
module herwinnen vertrouwen
onderwijsveld, het on speaking terms
geraken, vaardigheden en toegepaste
instrumenten: prima gehanteerd,
royaal voldoende. Dan komt het
echter: bij de module vrijheid van
onderwijs en alles wat daarmee
samenhangt, bij de positie van het
openbaar onderwijs, naast en
tegenover het bijzonder onderwijs,
bij de decentralisatie en met bij
name de regionalisatie en de
ROC-vorming als concreet voorbeeld,
moet ik zeggen dat het nogal
onvoldoende is.

Voorzitter! U merkt het, het
"SGP-docententeam" staat nog voor
een lastige afweging. Het kan geen
reguliere bevordering zijn, en
misschien moet de directeur en
mogelijk zelfs de inspecteur eraan te
pas komen om uiteindelijk op een
goede manier uiteen te gaan!

D

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Als ik de heer Van der
Vlies goed beluister, dan hoor ik
zoiets van "over met taak". Ik zal dan
ook meteen beginnen om mij van die
taak te kwijten. Ik dank de afgevaar–
digden voor de opmerkingen en
commentaren in de tweede termijn.

Ook in mijn opvatting zijn een
aantal zaken nu niet uit–
gediscussieerd. Die zijn echter hier
op een dusdanige wijze aan de orde
geweest dat er in het gemeen
overleg tussen regering en Kamer
een ontwikkeling tot stand kan
komen die perspectief biedt. Dat
geldt onder ander op het punt van
de juiste leerling op de juiste plaats.
Dat is een moeilijk onderwerp. Er is
wel eens gezegd dat de bewindslie–
den bij dit onderwerp ver voor de
troepen uitlopen. Het was inderdaad
de achtergrond van een no-regret–
beleid. De gedachte was dat wij niet
over een aantal jaren het verwijt
wilde horen dat wij hebben het
gezien, dat wij ernaar hebben
gekeken en dat wij het hebben laten
liggen. Je hebt dan te maken met de
afweging of het risico nu al genomen
kan worden. Door de wijze van
reageren van de Kamer, waar ik zeer
erkentelijk voor ben, meen ik dat er
goede voortgang is te boeken. Ik heb
overigens begrepen dat een
zwaluwstaart nog geen lente maakt,
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net als die zwaluw zelf. Het
zwaluwstaarten is van het grootste
gewicht. Ik wacht de verdere
gedachtenvorming van en de
gedachtenwisseling met de Kamer af
naar aanleiding van de verschillende
zaken die wij zullen voorleggen. Ik
denk aan de wijze van vormgeving
van een externe commissie die zich
richt op de positionering op de lange
termijn van het MBO. Die termijn
gaat ver uit boven de termijnen,
waarmee de commissie-Ginjaar–
Maas doende is. Ik ga ervan uit, dat
daaruit blijkt dat er voldoende
differentiatie in taken is. Het betreft
hier een vraag van de heer Van de
Camp, mevrouw Netelenbos en de
heer Franssen.

De heer Franssen heeft een
opmerking gemaakt en een vraag
gesteld over het zorgplan. Hij had
graag het advies van prof. Doornbos
plus het standpunt. Dat komt er zo
snel mogelijk. Vervolgens zei hij
erbij: anders kunnen wij niet
beginnen met de schriftelijke
behandeling. Dat zou ik zeer
betreuren. Het is ook niet nodig. Die
startwet heft vooral een aantal
belemmeringen op, zodat gekomen
kan worden tot realisatie van de
verdere ontwikkeling van "Weer
samen naar school". Ik meen dat die
twee elkaar niet behoeven te bijten.
Ik dring er bij de Kamer op aan,
conform ook de procedureplanning
zoals eerder is besproken, om de
startwet zo snel mogelijk tot stand te
brengen.

De heer Franssen (VVD): Ik ben
absoluut niet uit op vertraging. Het is
essentieel dat die wet zo snel
mogelijk het Staatsblad bereikt.

Wij hebben verleden jaar een
overleg gehad met de staatssecreta–
ris. Toen zijn er twee moties
aangenomen. De motie-De Cloe zei:
gaat u ervan uit, dat ook in de
toekomst in een samenwerkingsver–
band er altijd een voorziening voor
speciaal onderwijs zal blijven. Verder
diende bij de verdere ontwikkeling
van "Weer samen naar school"
aangegeven te worden, wat in de
basisschool concreet moet verande–
ren, wil die opvang van het kind dat
nu nog naar het speciaal onderwijs
gaat, daar goed geregeld kan
worden. Er is verschillende keren
tussen het departement en de
kamercommissie gecorrespondeerd
om over het laatste duidelijkheid te
krijgen. Dat zorgplan speelt daarin
een mist oproepende factor. Het

moet bij die wet van meet af aan
glashelder zijn, dat wij ook daarover
kunnen praten. Het gaat niet alleen
over de wet, maar ook over de
inhoudelijke voorwaarden.

Minister Ritzen: Ik heb goed
geluisterd naar de opvatting van de
heer Franssen. Ze komt mij als
uiterst redelijk voor. Ik zal proberen
dat in ons standpunt die verbinding
met de startwet maximaal wordt
gelegd. Nogmaals, de startwet is in
feite wat minder ambitieus. Ik ben
mij ervan bewust, dat de startwet
een instrument is om te bevorderen
dat het proces van "Weer samen
naar school" maximaal verloopt.
Daarin speelt het zorgplan weer een
rol.

De heer Franssen heeft een vraag
gesteld over Londo-gymnastiek en
daarover een motie ingediend.
Natuurlijk voeren wij die motie uit,
maar ik moet er zekerheidshalve op
wijzen, dat de gedachte aan
medegebruik in eerdere instanties is
benut. Het is in zekere zin het
verdelen van pijn. De pijn komt
ergens anders terecht.

De heer Franssen (VVD): Dat heb ik
mij gerealiseerd, maar er kan een
onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende typen lokalen. Ter zake
van de A-lokalen is het maximale
gedaan. Bij de C-lokalen schijnt nog
enige ruimte te bestaan. Informatie
heeft mij geleerd, dat daar nog enige
rek is. Het is bezuinigen, en dat is
heel vervelend.

Minister Ritzen: Wij zullen de motie
zeker uitvoeren.

Wat de CBA-evaluatie betreft,
merk ik op dat het schriftelijk
antwoord die twee momenten
inhield. Op 18 november besluit het
CBA, samengesteld uit werknemers,
werkgevers en overheidsgeleding,
over het intern verzelfstandigen. Dat
laat onverlet, dat per 1 januari 1995
een totale beslissing plaatsvindt over
de positionering van de centra voor
vakopleiding. De besluitvorming
verloopt ook in de eerdere fase al
buitengewoon lastig. Er bestaan
opvattingen bij werkgevers en
werknemers die erop neerkomen, dat
zij het zelf hebben uit te maken, alsof
de wettelijk vastgelegde evaluatie
daarbij geen rol zou spelen De
overheidsgeleding heeft steeds het
standpunt ingenomen, dat daar
absoiuut geen sprake van kan zijn. Ik

herhaal dat nog maar eens, nu met
nog sterkere bewoordingen.

Wat betreft de 20.000 extra
leer-arbeidsplaatsen voor het
leerlingwezen heb ik het voorschakel–
traject al genoemd. Daar wordt aan
gewerkt. Het staat op bladzijde 21 en
22 van "Meer werk, weer werk".
Graag informeer ik de Kamer op
welke wijze daarmee naar ons inzicht
voortgang kan worden gemaakt.

Een aantal suggesties van de heer
Van de Camp betrek ik er graag bij,
maar ik ben er niet voor om nieuwe
voorzieningen te creëren. Er bestaan
al voorschakeltrajecten, die ik
maximaal zou willen benutten.

De herstructurering van de BVL's
speelt een grote rol en ik heb nog
een element genoemd waarvoor
werkgevers en werknemers zich als
het ware ten volle verantwoordelijk
moeten kunnen voelen, namelijk het
gebruik maken van de hoge omvang
van de reserves, ook de 0 en
O-fondsen. In een aantal bedrijfstak–
ken zijn de O en 0-fondsen
onderbenut. Het gaat er niet om dat
de overheid als het ware in de
geldbuidel van andere partijen tast,
maar het gaat wel om het gezamen–
lijke commitment. Wanneer dat
commitment eruit bestaat dat de
werkgeversvoorzitter van de NCW
brandbrieven stuurt over de
problemen in het leerlingwezen, kan
niet tegelijkertijd de conclusie
worden getrokken dat O en
0-fondsen geen rol mogen spelen.
Het kabinet heeft overleg gevoerd
met de sociale partners. Het streven
van de regering werd daar onder–
streept. Men kan dan niet vervolgens
zeggen dat de regerïng aan zet is.

Ik wil hiermee niet zeggen dat wij
in een gemakkelijke
onderhandelingspositie zitten, maar
ik wil wel aangeven dat alle partijen
zich ervan bewust zijn, dat er in deze
periode sprake moet zijn van alle
zeilen bijzetten. Het is mij opgevallen
dat de herinnering aan het begin van
de jaren tachtig er nog is. Toen
verdwenen op grote schaal
leer-arbeidsplaatsen. De kosten
daarvan werden in feite afgewenteld
op de overheid, door leerlingen te
laten opleiden in het regulier
onderwijs, KMBO/MBO. Vervolgens
merkte men dat men het stelsel van
het leerlingwezen toen men het
nodig bleek te hebben niet meer zo
gemakkelijk tot stand kon brengen.
Men kreeg ook niet meer precies de
mensen die men wilde hebben. Het
leerlingwezen heeft toch een aparte
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dimensie, waarvan niet zo gemakke–
lijk in het voltijddagonderwijs een
replica te maken is. Dat is ook een
opvatting geweest rond de dualise–
ring, een onderwerp overigens
waarover de heer Franssen in zijn
eerste termijn terecht impliciet
constateerde, dat het lastig is om er
voortgang in te brengen. Dat is
overigens wel logisch, omdat in de
dynamiek er zowel bij de scholen als
bij het bedrijfsleven aarzelingen
zullen bestaan. Je moet van goeden
huize komen. Het rapport van de
commissie-Van Veen, dat wij
binnenkort verwachten, kan een
grote rol spelen.

De heer Franssen (VVD): Kunt u de
Kamer voor 1 april informeren?

Minister Ritzen: Dat zal ik met
genoegen doen.

Ik voel mij gesterkt door de
opvatting dat wij als wij kunnen laten
zien dat de 5% frictie-opslag er al is
wij er een punt van kunnen maken
dat die frictie-opslag naar beneden
kan. De 5% reserve hebben wij in het
basisonderwijs al voor vervangingen.
Dat bestaat niet bij bedrijven. Als
daar iemand weg is, wordt die niet
zomaar vervangen. Dat is ook de
opvatting in de brief die wij hebben
gestuurd. De reserve is er al in het
basisonderwijs, zonder frictie-opslag.
In het voortgezet onderwijs is er
vervanging in de orde van 3% en de
frictie blijft ruim boven 2%. Wij
voldoen ruim aan de norm. Ik heb
het gevoel dat, nu de Kamer zich
heeft uitgesproken, wij goed vooruit
kunnen in het overleg over een
aanpassing van de frictie-opslag met
de bonden en overigens ook met de
besturenbonden. Dat zijn beide
onderhandelingspartijen bij het
FBS-akkoord. Die aanpassing ligt
toch heel erg voor de hand, zeker als
je vergelijkt met wat er elders moet
worden gedaan. Eiders zal er ook
weer een vermindering van
personeel zijn. Ik zeg dit natuurlijk
vooral tegen de achtergrond van het
beperkte gebruik van de frictie–
opslag.

Ik verkeer in de praktijk niet zo
vaak in de sfeer van het balanceren,
maar ik kan mij toch heel goed
voorstellen dat er koorden van
verschillende kwaliteit, dikte en
elasticiteit zijn en dat je met en
zonder vangnet kunt werken.

Verder meen ik heel duidelijk te
hebben aangegeven dat wij dagelijks
bezig zijn met het analyseren van het

rapport van de commissie-De Groot.
Het behoort ook zo, die analyse
behoort gewoon in de reguliere
werkzaamheden vorm te krijgen. Ik
heb dit ook nog geïllustreerd naar
aanleiding van de hoofdpunten uit
dit rapport: incidenteel, wachtgelden,
Londouitgaven en budgettermg op
een aantal andere fronten.

Voorzitter! Er blijven risico's
kleven aan incidentele dekking in
onze begroting. Het is alleen de
vraag, in hoeverre het daarbij gaat
om een redelijke zekerheid van
ongeveer op nul uitkomen of op een
plus of een min. Ik ben ervan
overtuigd dat er op dit moment geen
redenen zijn om te twijfelen aan dat
ongeveer op nul uitkomen.

Dan is er nog het punt van de
strategische verkenning van
arbeidsvoorwaarden. Als de Kamer
er behoefte aan heeft, hierover eens
uitvoerig te discussiëren, dan ben ik
daar gaarne toe bereid. De antwoor–
den die ik op dit punt gegeven heb,
kunnen inderdaad een aantal
stappen verder worden uitgewerkt. Ik
denk niet dat het de bedoeling is, als
het ware al onze kaarten op tafel te
leggen in de vorm van het nieuwe
bod voor het komende jaar, maar het
lijkt mij wel goed om eens vergelij–
kenderwijze aan te geven, waar
ruimte te vinden is, ook in andere
sectoren, uitgaande van wettelijke
verplichtingen tot bepaalde uitgaven.
Bij Bmnenlandse Zaken gaat het
natuurlijk niet zo, wel geldt het in
een aantal opzichten voor de politie.
Maar bij de gemeente is het weer
niet het geval, want daar kun je
inderdaad lantaarnpalen inruilen
tegen loonruimte. Bij de onderwijs–
begroting hebben wij ermee te
maken dat de school gewoon moet
blijven draaien, wat een nogal
andere perceptie van de mogelijkhe–
den op langere termijn oplevert.
Maar tegelijkertijd is er ruimte in de
zin van een aantal dingen waar wij
op creatieve wijze gebruik van
hebben gemaakt.

De heer Franssen (WD): Wanneer
heeft u die...

De voorzitter: Mijnheer Franssen, u
heeft al zoveel vragen kunnen
stellen. Wij zijn nu bezig met de
afronding van het debat.

De heer Franssen (WD): Ik wil
alleen maar een precisering vragen.

De voorzitter: Zeker, maar dat had
wel eerder gekund.

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik zal de
Kamer daarover graag een brief
sturen om er verder over te kunnen
praten, want ik denk dat wij het
debat nog niet hebben kunnen
afronden.

De uitkomsten van het Scheven–
ingse beraad hebben een rol
gespeeld bij het politieke beraad in
het kabinet. Er is dus een parallel
van wat ik heb gezegd over
"Toerusting en bereikbaarheid" en
wat ik nu gezegd heb. In het kabinet
hebben wij over die uitkomsten
gesproken, in combinatie met de
opvatting over decentralisatie van de
huisvesting. Ik besef heel goed dat er
in de Kamer een meerderheid voor
de motie op dit punt is. Toch vraag ik
graag aandacht voor de dynamiek
die deze motie met zich meebrengt.
Ik zou maximale ruimte willen
hebben om het nu naar voren
gekomen model uit te werken,
waarbij de VNG daarmee natuurlijk
moet kunnen instemmen. Zodra dit
niet zo blijkt te zijn, is er geen sprake
van decentralisatie naar de gemeen–
ten en van verdere decentralisatie. Ik
beschouw de motie dan ook als
voorbarig en overbodig. De
dynamiek in de motie zelf zou ertoe
kunnen leiden dat er niets gebeurt. Ik
stel mij namelijk voor dat de VNG
ervan uitgaat dat zij de poot stijf kan
houden, als zij deze motie onder
ogen krijgt. Dan zal het moeilijk zijn
om tot een akkoord te komen. Ik
maak mij eigenlijk de meeste zorgen
over een heel simpel punt, namelijk
dat de motie ons geld zal kosten
omdat wij wel tot een akkoord zullen
komen met de VNG en met de
partijen in het Scheveningse beraad,
maar met zodanige voorwaarden dat
de decentralisatie-efficiencykorting
niet ten volle kan worden gereali–
seerd. Dat wil ik toch graag
meegeven ter overweging. Ik doe dat
niet om later, als het ons geld kost,
te kunnen zeggen: zie je wel, het was
de Kamer. Ik doe het omdat ik de
Kamer graag vraag, mee te denken
over de dynamiek. Ik doe ook het
verzoek, nog eens te kijken naar de
mogelijkheid van eerst een wetsvoor–
stel waarin de VNG zich nadrukkelijk
moet kunnen herkennen, en daarna
uiteindelijk een politieke beoordeling.

Ik heb de heer Van de Camp
inderdaad niet beantwoord op het
punt van de ramingen. Ik wilde
daarop schriftelijk antwoorden, maar
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het is tussen het schriftelijke en het
mondelinge gevallen. Dat is geen
bestaande categorie. Het antwoord
op de vraag over de ramingen luidt
als volgt. In de meerjarenramingen
tot 1998 zijn de ontwikkelingen
meegenomen, rekening houdend
met de bandbreedtesystematiek, die
overigens niet overal geldt. Deze
systematiek geldt bijvoorbeeld niet
bij het primair leerlingwezen. Die
ontwikkelingen zijn allemaal
verwerkt. Voor de periode daarna
doet zich een groot probleem voor.
Dat doet zich overigens niet alleen
bij het kort-MBO en het leerlingwe–
zen voor, maar ook bij het basison–
derwijs. Dat is nog niet verwerkt in
de ramingen. Er zijn weliswaar de
ramingen van de leerlingaantallen,
maar de meerjarenramingen zijn er
nog niet. Dat is hetzelfde punt dat in
eerste termijn naar voren kwam. Hier
speelt de regel K, inmiddels
herdoopt tot regel 7, een rol.

De heer Van de Camp heeft een
motie ingediend over de positie van
de schoolbesturen. Hij heeft op dit
punt ook een vraag gesteld. De vraag
was eigenlijk: waar zijn wij nu mee
bezig? Dat is een veelgehoord
refrein. Toch is misschien wel
duidelijk waarmee wij bezig zijn.
Volgens de informatie die ik hierover
tussen de eerste en de tweede
termijn heb opgevraagd, is er op
geen enkel moment van de kant van
Onderwijs en Wetenschappen een
formele betrokkenheid geweest bij
het opstellen van de taakopdracht. Er
is wel betrokkenheid geweest bij de
financiering en de formele contract–
sluiting. De ambtenaren zijn er als
adviseurs bij betrokken; niet meer
dan dat. Inhoudelijke sturing vindt
volledig plaats door de adviesgroep.
Wel was er in de periode 1985-1988
een geweldige verwevenheid tussen
ministerie en adviseurs. Wellicht zijn
er in die fase indrukken ontstaan
over onderlinge vervlechting, ook te
maken hebbend met het voorzitter–
schap en het secretariaat, dat bij
Onderwijs en Wetenschappen
berustte. In 1990 is het heel sterk en
heel strikt gescheiden. Overigens zijn
er ook van mijn kant nog steeds
vragen. Er is bijvoorbeeld de vraag
in hoeverre er in deze adviesgroep
nu toch niet te veel sprake is van het
advies van belanghebbenden. Het
laatste kan natuurlijk een rol spelen,
maar het kan nooit de doorslagge–
vende rol spelen.

Dan de motie-Van de Camp an
sich. Ik kan ermee leven. Ik blijf heel

aarzelend over de laatste zin van het
dictum van de motie. Elke verschui–
ving vanuit de klas naar iets wat
buiten de klas gebeurt, moet mijns
inziens met de grootste mate van
zorgvuldigheid worden bezien, en
wel in relatie met datgene wat in de
klas gebeurt. Het moet steeds
gemotiveerd kunnen worden vanuit
de leerling die er in de klas beter van
moet worden.

Het volgende punt is de rechtspo–
sitie van de individuele man of
vrouw voor de klas. Misschien was
de schriftelijke beantwoording hierbij
wat erg kort door de bocht. Het is
niet alleen zo dat de rechtspositie
een onderdeel wordt van een wat
groter geheel. De verplichte
bestuursaanstelling is toch een
behoorlijk verschil. Overigens leidt
het ook tot minder behoefte aan
frictie-opslag, omdat je nu binnen
een groter bestuur kunt functioneren.
Het tweede punt is dat in het
CAO-akkoord een passage is
opgenomen over passende arbeid en
over sancties. Die passage is
dezelfde als de passage in de
desbetreffende brief die aan de
Tweede Kamer is gezonden. Het is
een vrij vergaande gedachtengang
over passende arbeid en over
sancties. Zij gaat verder dan
gepraktiseerd wordt in de markt–
sector. De bonden hebben zich daar
overigens bij kunnen aansluiten.

Dan over het OOVO. De BVE–
kamer is anders ingericht dan de
CCOO of het OOVO, in die zin dat
daarin geen sociale partners zitten.
De sociale partners zitten wel bij het
oriënterend overleg. Er zijn geen
besluiten genomen. Wat mij betreft
is het ook nog een volstrekt open
zaak, ook om er nog eens goed met
de sociale partners over te spreken.
In zoverre zijn er geen besluiten
genomen over de vraag of er wel of
geen sociale partners in het OOVO
komen.

Bij het beroepsgerichte VBO heb ik
het gevoel dat het niet zo kan zijn dat
er minder aandacht wordt besteed
aan de praktische kanten van het
voorbereiden beroepsonderwijs. Dat
komt onder andere tot uitdrukking in
het voorzitterschap van de heer
Koning, een van de beleids–
medewerkers van het NCW, van de
betreffende commissie. Bij het in
ontvangst nemen van het rapport
van die commissie heb ik gezegd dat
wij het zo zouden uitvoeren.
Regeringsstandpunten kunnen soms
na enige tijd verschijnen en soms

zijn ze afwijkend van de voorstellen
maar hier was het een kwestie van
gewoon uitvoeren. Wanneer er in de
boezem van het NCW verschillen van
inzicht zijn, zal ik mij daar graag
nader in verdiepen maar ik heb er
eerlijk gezegd geen eerdere signalen
over gekregen. Dat geldt evenmin
voor de opvang van de groep-2-
leerlingen. De heer Van de Camp
heeft gezegd dat aanvragen daarvoor
te lang blijven liggen. Dat is ons niet
bekend. Wij zullen ernaar kijken en
de afwikkeling bespoedigen.

Ik ben inderdaad heen gestapt
over het punt betreffende de
huisvesting dat ik in eerste termijn
graag had willen beantwoorden. Het
gaat dan om de huisvestingsimpuls
die eerder in de publiciteit bekend is
gemaakt en die 30 mln. in 1993 en 30
mln. in 1994 bedraagt. Beide worden
gefinancierd uit het huisvestings–
budget. Voor 1993 wordt dat
gefinancierd uit lagere huisvestings–
uitgaven dan geraamd voor de
huisvesting van het PO en voor een
gedeelte uit hogere ontvangsten,
deels ook uit extra opbrengsten uit
de verkoop van gebouwen van het
voortgezet onderwijs en van het
middelbaar beroepsonderwijs. Voor
1994 is er in feite een oormerking
binnen het totale budget voor de
scholengemeenschapsvorming.

Voorzitter! In aansluiting hierop
kan ik meedelen dat een grondig en
langdurig overleg met het ministerie
van Financiën ertoe heeft geleid om
20 mln. van het reguliere
huisvestingsbudget in te zetten in de
sfeer van rente en aflossing - "a
fonds perdu"-financiering omzetten
in rente en aflossing - opdat wij nog
in deze periode waarin de
scholengemeenschapsvorming zo
lastig verloopt, vaak vanwege
huisvestingsperikelen, die stap
kunnen maken. Wij proberen die stap
ook nog een katalysator te laten zijn
door dit te verbinden aan een
co-financiering van de gemeente. Wij
proberen de gemeenten die 50 mln.
gekregen hebben van het kabinet
voor stedelijke knooppunten - ik heb
er voor een deel bij gezeten toen dat
punt hier aan de orde was in het
plenaire debat - die in feite voor
rente en aflossing zijn en dus voor
een investering van zo'n 500 mln.
staan, te binden aan deze uitgaven.
De verbinding van die twee vereist
nog enige uitwerking. Ik heb in
gedachten om op zeer korte termijn
de wethouders van niet alleen
Onderwijs maar ook van Volkshuis–
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vesting van de stedelijke knooppun–
ten uit te nodigen om van gedachten
te wisselen over de vraag welke
specifieke vorm dit kan krijgen.

Voorzitter! Ik kan een aantal
dingen zeggen over het HVO. Het
staat in de begroting op bladzijde 72
in de post 19.05. Het HVO krijgt sinds
jaar en dag geld, ruim 1 mln., dat
bestemd is voor primair onderwijs.
Er is ook een aanvullende subsidie
ter beschikking gesteld voor het HVO
en het VO. Er is dus geen sprake van
een achteruitgang van het HVO. De
teruggang in het oorspronkelijke
artikel 04.10, instellingen, was niet
ten laste van het HVO maar vertaalt
zich in twee andere onderdelen.

De heer Van Dijk heeft een vraag
gesteld over de Taalacademie.
Inderdaad is de beschikking in 1993
afgelopen maar ik zal mij er sterk
voor maken om ervoor te zorgen dat
ook in 1994 de Taalacademie in de
continuïteitsproblemen, daar waar
die er nog zijn, wordt geholpen. Daar
zijn verschillende modaliteiten voor.

Het auditorenfonds wordt met een
grote mate van regelmaat besproken
met de studenten. Eigenlijk is daar
sprake van de bedelnap. Het
auditorenfonds is in de ogen van de
studenten altijd te krap omdat er
steeds weer activiteiten zijn die men
daar graag ondergebracht zou willen
zien. Ik denk dat wij er heel wijs aan
hebben gedaan om de besluitvor–
ming daarover decentraal te leggen,
opdat de universiteiten en hogescho–
len zelf kunnen bezien in welke mate
men de studenten gebruik wil laten
maken van voorzieningen. Tegelijker–
tijd constateer je dus, dat er nu nog
geen sprake is van een tekort. Ook
voor 1994 wordt er geen tekort
verwacht. Het zou ook helemaal niet
vreemd zijn als ook volksvertegen–
woordigers zouden zeggen, dat zij
zich tot hun eigen universiteit
moeten wenden, omdat daar het
geld ligt.

Mevrouw Netelenbos heeft
gewezen op de goede voorlichting
naar ouders. Naar mijn mening is dat
ook van het allergrootste belang
voor de lange termijn.

Voorzitter! Ik wil mijn antwoord
besluiten met een reactie op het
nieuw binnengekomen amendement
op stuk nr. 32. Bij de behandeling
van de andere amendementen heb ik
vooral mijn zorg kenbaar gemaakt
over het feit, dat voor 1995 er ook
niet voor 7/12 dekking is. Dat geldt
voor geen van de amendementen.
Het amendement op stuk nr. 32

betreft de harmonisatie van tarieven
voor extern onderwijsondersteunend
personeel. Het zal duidelijk zijn, dat
het kabinet daar geen voorkeur voor
heeft, ook omdat in de praktijk is
gebleken dat daar ruimte voor
bestaat. Ik zou het daarom jammer
vinden. Het slaat namelijk wel op
artikel 18.05 en het zou een
deugdelijke dekking zijn. Bij
vernieuwingsactiviteiten basisonder–
wijs, onderwijsvoorrangsbeleid,
nascholing, overige activiteiten en
informatietechnologie leidt het dus
ergens tot een korting. Daar krijgen
wij ook heel veel brieven over,
omdat dit allemaal vrij prioritaire
gebieden zijn. Ik zou het amende–
ment daarom niet willen ondersteu–
nen, maar ik laat natuurlijk graag het
oordeel aan de Kamer over.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Mag ik nog één vraag
stellen?

De voorzitter: Eigenlijk niet! Wij zijn
nu ongeveer aan het einde van het
debat. Het is wel wat laat als u nu
nog met een vraag komt.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
weet het, maar de minister doet
zulke belangwekkende mededelingen
op het einde, met name over de
investeringsimpuls scholenbouw
voortgezet onderwijs! Maakt dat nu
deel uit van de 50 mln. investerings–
impuls van Binnenlandse Zaken?
Wordt het nu beperkt tot een aantal
gemeenten? Ik zou dat zeer
betreuren, omdat het nogal eens
voorkomt dat er juist...

De voorzitter: Uw vragen zijn
helder! Wij zijn nu aan het einde van
het debat!

Minister Ritzen: Voorzitter! Op de
eerste vraag kan ik antwoorden, dat
het er geen onderdeel van uitmaakt.
Het betreft 20 mln. van de onderwijs–
begroting, die hiervoor wordt
ingezet. Er is wel een koppelmg
gelegd met de gemeentelijke
middelen. Allereerst worden de
stedelijke knooppunten aangepakt,
maar andere gemeenten mogen niet
worden uitgesloten. Wij moeten
zoeken naar co-financiering, omdat
bij de bevordering
scholengemeenschapsvorming ook
een territoriaal belang en een
werkgelegenheidsbelang spelen. Om
die reden is er sprake van een
verbinding.

D

Staatssecretaris Cohen: Voorzitter!
De heer Van Dijk vraagt om snel na 1
december melding te maken van de
stand van zaken met betrekking tot
de centrale aanmelding en loting. Ik
zal de Kamer graag op de hoogte
houden maar het lijkt mij niet
verstandig om dat zo snel na 1
december te doen. Wanneer wij er
iets meer tijd voor nemen, kan de
informatie naar mijn idee aanzienlijk
beleidsrijker zijn.

Ik heb goede nota genomen van
zijn Nederlands centrum voor
wetenschap en technologie. Ik spijt
mij, dat ik ben vergeten daarop te
beantwoorden. Wij zullen dat snel
bekijken en snel daarop reageren.

Ik had in eerste termijn al
toegezegd mijn uiterste best te zullen
doen om ten aanzien van 27-plus en
C+1 schriftelijk te reageren. Voor het
debat lijkt mij dat van groot belang.

Voorzitter! Ik zal mijn best doen
om de motie met betrekking tot de
subsidiebijbel zo goed mogelijk uit te
voeren.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 23.16 uur

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

1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het voorstel van wet Wet
particuliere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus (23478).

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een, van de minister van

Buitenlandse Zaken, ten geleide van
een overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Cuba inzake luchtdiensten
tussen en via hun onderscheiden
grondgebieden met Bijlage (23479,
RH89);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over een evaluatie–
studie naar het totale veiligheids–

Tweede Kamer Ingekomen stukken
17 november 1993
TK26 26-2001
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beeld op wegvakken met een
ZOAB-verharding (23466, nr. 2);

een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, ten geleide van
een beleidsnotitie over de positie van
de Regionale Ontwikkelings
Maatschappijen (ROM's) na 1994
(21571, nr. 9).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van

Binnenlandse Zaken, over de
wijziging van het Kiesbesluit;

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het ontwerp
Landbouwonderwijsplan 1994;

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, t.g.v het
besluit van 23 oktober 1993
houdende aanpassing van een aantal
algemene maatregelen van bestuur
aan de Algemene wet bestuursrecht.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

4. de volgende brieven:
een, van W.G. Verkade, over zijn

persoonlijke omstandigheden;
een, van A. van den Oetelaar, over

het betalen van lesgeld.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.

17 november 1993
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Noten

Noot 1 (zieblz. 1962)

BIJVOEGSEL

Schriftelijke antwoorden van de bewïndslieden
van Onderwijs en Wetenschappen op vragen,
gesteld in de eerste termijn van de behandeling
van de begroting van Onderwijs en
Wetenschappen (23400 VIII)

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over primair onderwijs
algemeen. Waar blijft de Startwet
WSNS?

De Startwet is op 15 november
1993 aan de Tweede Kamer aange–
boden.

Vraag van het lid Leerling (RPF)
over primair onderwijs algemeen. Is
de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen op de hoogte dat het
openbaar onderwijs overspoeld
wordt met spirituele en occulte
geschriften? In de VS is dit
verboden. Is de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen bereid
hier onderzoek naar te doen?

Neen, dat is mij niet bekend.
Overigens zijn scholen vrij in het al
dan niet aannemen van geschriften.
Ik zie dan ook geen reden hier een
onderzoek naar in te stellen.

Vraag van het lid Netelenbos
(PvdA) over primair onderwijs
algemeen. Wil de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen, in
nauw overleg met zijn collega van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
de voorschoolse opvang voortvarend
ter hand nemen?

Met Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur vindt sinds enige tijd
ambtelijk overleg plaats over de
vraag op welke wijze uit een deel van
de herziening de gewichtenregeling
vanaf 1995, activiteiten opgezet
kunnen worden, die de aansluiting
voorschoolse voorzieningen/intrede
in het basisonderwijs voor
zogenoemde risico-groepen kunnen
verbeteren.
Ik heb een uitwerkingsnotitie bij mijn
beleidsreactie «Ceders in de tuin» in
voorbereiding. Daarbij zal het advies
dat de Commissie Meijnen eind
1993 zal uitbrengen een rol spelen.
Na publikatie van dit advies zal ik

gezamenlijk met mijn ambtgenoot
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur de uitwerkingsnotitie met
betrekking tot voorschoolse educatie
publiceren.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP) over kleine scholen (proportio–
nalisering). Kunnen de bewindslieden
een samenhangende nota over
fricties (in de bekostiging van kleine
scholen) toezeggen?

In het kader van het NEI-rapport en
de proportionalisering heeft een
dergelijk onderzoek net plaatsge–
vonden. Herhaling daarvan is thans
niet aan de orde.

Vraag van het lid Sipkes (Groen
Links) over kleine scholen (proportio–
nalisering). Kan de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen een
signaal afgeven in de richting van de
knelpunten inzake de fusie in Almelo
waar de provincie een ander
standpunt heeft dan het beleid?

Het gevraagde signaal inzake de
fusie in Almelo is reeds door mij
afgegeven. Er is op het ministerie
een gesprek gevoerd op ambtelijk
niveau met de gemeente Almelo.
Daarop heb ik de wethouder van de
gemeente een brief gestuurd waarin
ik mijn sympathie heb betuigd bij
hun streven. Echter nu het College
van Gedeputeerde Staten van de
provincie Overijssel een andere
beslissing heeft genomen, staan mij
geen middelen open hier verandering
in te brengen. Wel kan ik melding
maken van het feit dat een
wetsvoorstel in voorbereiding is,
waarin naast de huidige
bestuursvorm ook het bestuur voor
het openbaar onderwijs in publiek–
en privaatrechtelijke vorm wordt
mogelijk gemaakt.

Vraag van het lid Netelenbos
(PvdA) over LONDO. Verzoek aan de

minister de korting van f 3,4 mln. via
LONDO onder te brengen in totaal
van de gewichtenregeling.

Voorgesteld wordt de korting van
f 3,4 mln. in het kader van het laten
vervallen van het leerlingengewicht
bij de rnateriële vergoeding voor het
gymnastiekonderwijs in het basison–
derwijs te betrekken bij de totale
gewichtenregeling. Ik ga ervan uit
dat mevrouw Netelenbos hiermee
bedoelt dat dit vraagstuk kan worden
betrokken bij de besluitvorming over
de herbesteding van de opbrengst
van de aanpassing van de
1,25-gewichtenregeling dan wel bij
de aanpassing van de gewichtenre–
geling in het kader van de regerings–
reactie op het advies «Ceders in de
tuin». Ik wil er eerst op wijzen dat de
invoering van de 1,25-maatregel en
de invoering van de «Ceders»-reactie
pas later dan in 1994 tot
opbrengsten leiden. Voor de onder–
havige begroting biedt dit dus geen
soelaas. In de tweede instantie acht
ik het budget voor achterstands–
beleid ook niet voldoende ruim om
hieruit te putten voor het ongedaan
maken van deze korting.
Overigens hebben scholen ook
wanneer de gewichten bij de
materiële vergoeding voor het
gymnastiekonderwijs niet meer
worden meegeteld de vrijheid om
groepen te blijven splitsen bij het
gymnastiekonderwijs. Het blijft
namelijk een normatieve vergoeding
waarvan scholen bij de besteding
binnen het beschikbare budget
kunnen afwijken.

Vraag van het lid Franssen (VVD)
over Speciaal Onderwijs. Gaarne
helder antwoord op wat de minister
wil met het «Zorgplan», gegeven de
wil van de Kamer op basis van de
motie-Franssen, bij behandeling
WSNS in Kamer, juni vorig jaar.

De heer Franssen doelt waarschijnlijk
op zijn motie die is ingediend tijdens
de UCV van 28 oktober 1 991,
waarover de VKC op zijn verzoek op
20 juli 1993 bij brief
PO/B-9303.3783 nader is geïnfor–
meerd. Zoals in genoemde brief is
aangegeven hebben de Landeiijke
Pedagogische Centra geconstateerd
dat eind 1992 nog onvoldoende
sturend voor de praktijk was. De
auteurs onderkenden overigens dat
het nog een aantal jaren duurt
voordat van een volwaardig
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planningsdocument gesproken kan
worden. Ik deel deze zorg van de
centra en heb het procesmana–
gement gezegd daarbij een sturende
en stimulerende rol naar de samen–
werkingsverbanden te vervullen. Ik
kan u mededelen dat in het
wetsontwerp «Weer Samen Naar
School» een bepaling is opgenomen
die de opstelling van een gezamenlijk
zorgplan verplicht stelt voor scholen
die participeren in een samenwer–
kingsverband.
Overigens kan ik tot mijn genoegen
melden dat prof.dr. K. Doornbos nog
deze week zijn advies zal uitbrengen
over de onderwijskundige randvoor–
waarden in het basisonderwijs.
Op basis van dit advies zal ik zo
spoedig mogelijk mijn standpunt
hierover kenbaar maken in een
notitie aan de Tweede Kamer.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over speciaal onderwijs.
Scholen visueel gehandicapten.
Dreigt bekostiging in gedrang te
komen?

Over de huidige en toekomstige
bekostiging heb ik afgelopen week
een brief aan de Kamer gestuurd.
Kern van de brief is dat er geen
sprake is van een bezuiniging, noch
van een verhoging van het budget. Ik
kan aan de brief nog het volgende
toevoegen.
1. Het argument van de zogeheten
verdichtingsproblematiek is voor
nuancering vatbaar. Hier ligt de
veronderstelling aan ten grondslag
dat een internaatsleerling meer
begeleiding nodig heeft dan een
ambulant begeleide leerling.
Voor zover dit verschil is terug te
voeren op de aard van de visuele
handicap wordt daarmee in de
bekostiging reeds rekening
gehouden. Zo is de vergoeding voor
een meervoudig (visueel) gehandi–
capte leerling aanmerkelijk hoger
dan voor een enkelvoudig (visueel)
gehandicapte leerling.
Verder kiezen ouders, ook als hun
kind een zwaardere handicap heeft,
vaak voor ambulante begeleiding van
hun kind wegens de grotere
slaagkans op een later zelfstandig
bestaan.
Met andere woorden ook onder de
ambulant begeleide leerlingen
bevinden zich kinderen met een
zwaardere handicap.
2. Het aantal bij de internaten
ingeschreven leerlingen is overigens
in de voorgaande jaren weliswaar

gedaald, maar zeker in de laatste 8
jaren in geringe mate:

Aantal visueel yehandicapte internaats–
leerlingen in de periode 1981-1992

teldatum

16-04 1981
16-04-1982
16 04 1983
1604 1984
16 04-1985
01-04 1986
16-01-1987
16-01 1988
1601 1989
16-01 1990
1601 1991
01-10-1991
01-10-1992

aantal
leerlingen

983
937
903
856
801
763
753
721
698
734
742
719
736

Ingevolge de hiervoor weergegeven
ontwikkeling in de onderwijs–
deelname voor de internaten is de
bekostiging in deze jaren dan ook
niet in het gedrang gekomen.
Bovendien ontvangen de internaten
naast de vergoeding voor de
ingeschreven leerlingen ook een
vergoeding voor de ambulant
begeleide leerlingen en toekenningen
in het kader van het aanvullend
formatiebeleid.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over speciaal onderwijs Hoe
gaat het met de opvang van
scholieren uit het speciaal onderwijs
in het reguliere onderwijs?

Uit de daling in de afgelopen jaren
van de leerlingenaantallen in een
aantal schoolsoorten van het
speciaal onderwijs (doven, slechtho–
renden, lichamelijk gehandicapten
(V)SO, blinden en slechtzienden) en
de toename diezelfde periode van
het aantal verzoeken voor aanvul–
lende formatie in het basisonderwijs
voor zintuiglijk/lichamelijk gehandi–
capten, kan een toenemende belang–
stelling voor deelname van gehandi–
capte leerlingen aan het reguliere
onderwijs worden geconstateerd.
Blinde en slechtziende leerlingen
hebben hier een trend gezet die zich
nu in positieve zin verplaatst naar
overige categorieën kinderen. Over
kwalitatieve aspecten van de opvang
zijn mij geen gegevens bekend; dus
ook geen klachten. De groeiende
aantallen zijn een indicatie van
positieve waardering van dit
onderwijs door de ouders.
De middelen daarvoor op de

begroting (in het zogenaamd Aanvul–
lende Formatie Beleid) zijn sterk
toegenomen in de afgelopen jaren.
Deze middelen zijn ook steeds
vrijwel uitgeput. Mij zijn geen
voorbeelden bekend van gevallen
waarin uitputting van het budget tot
weigering van aanvragen heeft
geleid.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP) over voortgezet onderwijs
algemeen. Is de regering bereid om
ook na 1995 middelen beschikbaar
te stellen ten behoeve van project
basisvorming?

De heer Van der Vlies vraagt of er
ook voor de periode na 1996 gelden
gereserveerd zullen worden voor het
invoeringsproces basisvorming. Het
is nu nog te vroeg om daarover
beslissingen te nemen. Het ontwik–
kelingsproces is nu zodanig ingericht
dat steeds voorafgaand aan de
invoering van basisvorming in de
respectievelijke leerjaren voorbe–
reiding door de scholen mogelijk is.
Dit invoeringsproces loopt tot 1
augustus 1995.
Daarna zullen in leder geval nog
middelen beschikbaar blijven voor
toetsontwikkeling.
Op basis van procesevaluatie door
inspectie en PMB zal bezien worden
weike voorwaarden nodig zijn voor
de periode na 1 augustus 1995. In
de WVO is voorts bepaald dat de
kerndoelen voor een periode van 5
jaar worden vastgesteld en dat op
grond van evaluatie de kerndoelen,
indien nodig, zullen worden bijge–
steld.
Evaluatie vindt plaats op basis van
inspectie-onderzoek, extra onderzoek
met behulp van cohort– en diepteon–
derzoek en procesevaluatie door het
PMB. Hierover wordt in 1998 gerap–
porteerd.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over basisvorming. Voorkeur
voor 2 profielen in plaats van 4.
Werkt de studiebelasting voor alle
profielen hetzelfde uit? Ik kan daar
niets bij voorstellen. Heeft de
Minister van Onderwijs en Weten–
schappen zicht op deze ontwikke–
lingen? Wanneer kunnen wij de
tussenrapportage verwachten? Ik ga
ervan uit dat «één van de
wiskundes» voor alle profielen
verplicht wordt.

Ik heb nog geen rapportage van de
Cie Tweede Fase ontvangen. Zodra
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die binnen is, zal ik mij daarin
verdiepen.

Vraag van het lid Nuis (D66) over
bestuurlijke vernieuwing. Wat is MO
van plan ten aanzien van het initiatief
wetsvoorstel inzake Bestuursvorm
Openbaar Onderwijs, en wanneer?
Idem ten aanzien van samenwerking–
school.

De heer Nuis heeft gesproken over
de kwestie van de bestuursvorm voor
het openbaar onderwijs en de
bestuursvorm voor de samenwer–
kingsschool die mede een openbaar
karakter heeft. Hij heeft geïnfor–
meerd naar mijn plannen op het
gebied van de wetgeving daarvoor.
Allereerst wat dit betreft de
wetgeving voor het bestuur van de
openbare scholen.
Ik zal bevorderen dat op zeer korte
termijn een wetsvoorstel om advies
aan het onderwijsveld zal worden
voorgelegd, waarin een oplossing
wordt geboden voor het onder–
brengen van het bestuur van het
openbaar onderwijs in afzonderlijke
rechtspersoon. Daarbij zal dan
tevens aandacht worden geschonken
aan de doorwerking die dit moet
hebben op de overige voorschriften
die in de onderwijswetgeving zijn
opgenomen. Ik verwacht dat
wetsvoorstel nog dit jaar aan het
onderwijsveld voor te kunnen leggen
en zal bevorderen dat het zo spoedig
mogelijk bij de Tweede Kamer wordt
ingediend.
Voor wat betreft de samenwerkings–
scholen wijs ik op de motie die aan
de orde was tijdens de Uitgebreide
Commissie Vergadering op 1
november jl. over het wetsvoorstel
Toerusting en Bereikbaarheid. Gezien
die motie en het inmiddels bekend
worden van het advies van de Raad
van State over het initiatief–
wetsvoorstel van de heer Nuis zal ik
bevorderen dat er zo spoedig
mogelijk een kabinetsstandpunt zal
komen over de samenwerkings–
scholen. Direct aansluitend daaraan
zal de wetgeving daarvoor ter hand
worden genomen.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP) over bestuurlijke vernieuwing.
Kunnen we erop rekenen dat er nog
deze Kabinetsperiode concrete
dereguleringsvoorschriften in het
kader van bestuurlijke vernieuwing
worden ingediend?

Ja, daar wordt wel naar gestreefd.
In elk geval voorstellen voor lump

sum-bekostiging in het v.o. zijn in
een gevorderd stadium.
De verdere mogelijkheden worden
op dit moment verkend in samen–
spraak met de onderwijsorganisaties
in de zogenaamde Uitwerkings–
groepen van het Schevenings
Beraad. Na afronding daarvan zal ik
beslissen over bij de Kamer in te
dienen concrete voorstellen.

Vraag van het lid Franssen (WD)
over Beroepsonderwijs en volwas–
seneneducatie algemeen. Wat weet
de minister van voornemens van
CBA om Centra voor Vakopleiding
onderdeel te doen zijn van scholings–
voorzieningen ARBVO?

De Centra voor vakopleiding (CW)
zijn vanaf de oprichting rond 1945
onderdeel geweest van de arbeids–
voorzieningsorganisatie. Het CBA
heeft recent gekozen voor het
streven naar verzakelijkmg van
scholing, of deze nu intern of extern
is. Ook heeft het CBA het voornemen
deze ontwikkeling daadwerkelijk te
volgen.
Het CBA zal op 18 november ten
aanzien van de Centra Vakopleiding
nadere besluiten op dit vlak nemen,
met name toegespitst op versterking
van de samenwerking met
ondermeer onderwijs en de bedrijfs–
economische verzelfstandiging. Ik
ben graag bereid de Kamer hierover
te informeren. Overigens is de
aangehaalde notitie van het Centraal
Bureau Arbeidsvoorziening alleen
gebruikt in de voorfase van deze
CBA-besluitvorming.
Het standpunt van de overheidsge–
leding is dat de positie van de CVV's
ten principale bezien zal worden bij
de evaluatie op 1 januari 1995.

Vraag van het lid Netelenbos
(PvdA) over beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie algemeen. Hoe
wordt bevorderd dat ook banen voor
concierges binnen scholen onder het
JWG vallen? Hoe kunnen scholen
daarvoor in aanmerking komen?

Het JWG-plan is bedoeld om jonge
schoolverlaters die niet aan een baan
kunnen komen tijdelijk te voorzien
van een baan waardoor zij buiten de
bijstand om in hun inkomen kunnen
voorzien en tegelijkertijd naar een
reguliere baan of opleiding kunnen
worden geleid. Een JWG-arbeids–
plaats heeft voor een jongere in
principe een duur van een half jaar
en wordt bekostigd uit het desbetref–
fende budget bij SZW.

Afhankelijk van het kwalitatieve en
kwantitatieve aanbod van jongeren
voor JWG-plaatsen kunnen wel
conciërgetaken door hun worden
vervuld op de scholen in het kader
van de JWG-regeling.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over hoger onderwijs algemeen. Hoe
betrekt de staatssecretaris de
h.b.o.-instellingen bij de invoering
van het systeem van centrale
inschrijving?

Zoals is aangegeven in mijn brief van
23 juli jl., kenmerk
HBO/PR-93053851, is tussen de
h.b.o.-Raad, het ministerie en de
Informatiseringsbank de afspraak
gemaakt om de hogescholen dit jaar
een eigen rol te laten vervullen in de
voorlichting naar de aankomende
studenten. Voor de juiste wijze van
invoering van centrale aanmelding en
loting is voorzien in een aantal
ambtelijke en bestuurlijke
gesprekken tussen de h.b.o.-Raad,
departement, Informatiseringsbank
en de Vereniging van decanen in het
voortgezet onderwijs.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over hoger onderwijs algemeen. De
u.l.o.'s blijken nu aan te slaan. Acht
de staatssecretaris het mogelijk -
mede in het licht van de reactie op
de commissie Van Es - de bekos–
tiging hierop aan te passen?

Er bestond indertijd aanleiding - met
het oog op zeer lage studentenin–
stroom (vergeleken met de vastge–
stelde opleidingscapaciteiten van
1000 plaatsen) - het u.l.o.-budget te
verlagen, hetgeen met ingang van de
Begroting 1992 is gebeurd. Om de
instellingen in staat te stellen de
overgang naar een lager bekosti–
gingsniveau te overbruggen heb ik
het budget voor 1993 (kalenderjaar)
met f 2,3 mln. eenmalig verhoogd tot
een totaal van f 6,5 mln.
In mijn brief aan de VSNU, waarin ik
van deze verhoging mededeling heb
gedaan, heb ik tevens aangegeven
dat met betrekking tot de hoogte van
het u.l.o.-budget en de wijze van
bekostiging van de universitaire
lerarenopleidingen (in 1994 en latere
jaren) nog met de VSNU overleg zal
worden gevoerd en wel in het kader
van het overleg over beleidsreactie
naar aanleiding van het rapport Van
Es.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over hoger onderwijs algemeen. In
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de financiële schema's is geen
compensatie aangetroffen voor de
verlaging van de collegegelden–
deeltijd per 1993/94. Hoe is dit
geregeld?

De verlaging van het collegeld voor
deeltijd-studerenden jonger dan 27
jaar in het hoger onderwijs is
voorzien per 01-09-1995 en niet met
ingang van studiejaar 1993/94 zoals
de heer Van Dijk stelt. De compen–
satie voor deze maatregel is
opgenomen in het totaal van de
aanpassingen die in het stelsel van
de studiefinanciering worden
getroffen. Ik verwijs in dit verband
naar tabel 3 in hoofdstuk 5.10 op
bladzijde 41 van de begroting.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over hoger onderwijs algemeen. Zijn
correcties in de meerjarenramingen
nodig in verband met dalende
studentenaantallen in het w.o.?

In de afgelopen jaren zijn de feite–
lijke aantallen studenten in het w.o.
(de realisatie) steeds gestegen. Op
grond daarvan kwamen de ramingen
ook ieder jaar weer hoger uit. De
laatst gemeten realisatie lag
weliswaar wat lager dan vorig jaar -
en van de laatste meerjarenraming
ten opzichte van de voorgaande –,
maar de trend is nog steeds
stijgende, zowel in realisatie als in
raming. Er is dan ook geen aanvul–
lende correctie op de bestaande
meerjarenraming nodig.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over hoger onderwijs algemeen.
Wanneer bereikt de bezemwet WHW
de Kamer?

Zeer binnenkort, de verwachting is
dat indiening vóór 1 december
aanstaande kan plaatsvinden.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over arbeidsvoorwaarden
algemeen. Hoe is de CAO gefinan–
cierd (ook in meerjarenperspectief).
Seniorenbeleid wordt gedeeltelijk
afgeschaft, alsmede de projecten
voor jonge leerkrachten. Wordt er
gekozen voor inkomen boven werk?

Zoals aangegeven in de schriftelijke
informatie die ik de Kamer op 2
november toezond is de financiering
van de CAO als volgt:

1993 1994 1995 1996 1997 1998

1
2
3
4
5
6

124.3
1350
25.0

2.9
0.0

-171.2

1682
1350
900
21.0
0.0

58.4

2833
1350
500
41.0
0.0

79.0

287.8
135.0
500
41.0
499
338

292.4
1350
500
41.0
88.8
0.0

2924
135.0
500
41.0
888
0.0

Totaal 1160 4726 5883 597.6 6072 607.2

Toelichting:
1. Kabinetsbijdrage van 0,75% in
1993 en 0,5% in 1995, ter hoogte
van 292,4 mln. structureel;
2. Simonsgelden met ingang van
1993 ter hoogte van 135 mln. struc–
tureel;
3. een vrijval van ADV-middelen als
gevolg van het aanpassen van de
bestaande ADV-regeling ter hoogte
van 50 mln. structureel;
4. de inzet van een gedeelte van de
vrijvallende VUT-60 middelen ter
hoogte van 41 mln. structureel;
5. een bijdrage uit de dossiers
omtrent afspraken inzake terug–
dringing van de instroom in de
werkloosheidsregelingen, herinscha–
keling van werkloos onderwijs–
persool, seniorenbeleid en arbeids–
duurverkorting, ter hoogte van 88,8
mln. structureel;
6. kasschuif.
Van gedeeltelijke afschaffing van het
seniorenbeleid is geen sprake.
Integendeel: de budgetten voor
seniorenbeleid zijn fors opgehoogd,
waaruit zowel een basisregeling als
schoolspecifiek seniorenbeleid wordt
gefinancierd.
Een groot deel van de Sajo en
A&O-middelen is ingezet in het
kader van de herinschakeling van
werkloos onderwijspersoneel en de
herbezetting van seniorenbeleid en
arbeidsduurverkorting. Langs die
weg worden in totaal 4500 arbeids–
plaatsen gecreëerd waarmee de
arbeidsmarktpositie van jonge
leerkrachten, zowel afgestudeerden
van de lerarenopleidingen als jonge
wachtgelders wordt verbeterd. Met
deze CAO en het Wachtgeldakkoord
krijgt het onderwijs een forse
werkgelegenheids– en particlpatie–
impuls.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over arbeidsvoorwaarden
algemeen. Veel van het herwonnen
vertrouwen O' derwijsveld is terecht–
gekomen in de primaire arbeidsvoor–
waarden, de mogelijkheden van
besturen voor personeelsbeleid zijn
gering.

De heer Van de Camp schetst een
verkeerd beeld van de convenanten I
en II, namelijk veel geld voor
primaire arbeidsvoorwaarden, weinig
voor vergroting van mogelijkheden
voor besturen. In totaal werd in deze
convenanten structureel bijna f400
mln. beschikbaar gesteld voor de
vergroting van mogelijkheden voor
schoolspecifiek personeels– en
formatiebeleid voor besturen, tegen
ruim f 350 mln. voor verbetering van
de primaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast is geïnvesteerd in het
wegnemen van knelpunten, bij
voorbeeld scholing, kinderopvang
etc. Een evenwichtig beeld derhalve
van de convenanten.
Bovendien gaat de heer Van de
Camp voorbij aan de mogelijkheden
die al in het kader van het FBS voor
schoolspecifiek personeelsbeleid zijn
ontstaan.
Dat ook komende Kabinetten moeten
blijven investeren in personeel ben ik
van harte met hem eens.

Vraag van het lid Leerling (RPF)
over arbeidsvoorwaarden algemeen.
Het effect van de TWAO, noodzaak
voor participatiefonds, voorrangsbe–
noeming voor alleenverdieners.

De TWAO heeft inderdaad nog niet
het gewenste effect teweeg
gebracht. Overigens wordt niet
uitgesloten dat na een aanlooppe–
riode het effect van de TWAO nog
zal verbeteren. De voorgenomen
evaluatie zal leren wat het uiteinde–
lijke effect zal zijn.

De noodzaak om te komen tot
verdergaande maatregelen is ook
door de ondergetekende steeds
ingezien.
Vandaar het pakket van maatregelen
dat bij het recente akkoord is
afgesproken.
Daarbij is nadrukkelijk wel gekozen
voor het leggen van de verantwoor–
delijkheid voor de wachtgelden bij de
schoolbesturen. De risico's die
ondanks een zorgvuldig bestuurs–
beleid onvermijdbaar blijken worden
opgevangen via het participatie–
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fonds. Van gedwongen cluster–
vorming is geen sprake.
Voor een analyse van de problemen
verwijs ik naar de stukken betrekking
hebben op het akkoord, die op 2
november naar de Tweede Kamer
zijn toegezonden.
Bij de herbenoemingsverplichting
van wachtgelders geldt geen
voorrang voor alleenverdieners. De
ondergetekende is van oordeel dat
een zorgvuldig en effectief pakket
van maatregelen tot stand is
gebracht.

Vraag van het lid Sipkes (Groen
Links) over arbeidsvoorwaarden
algemeen. Worden door de
JWG-banen reguliere arbeids–
plaatsen verdrongen?

In de JWG-wet zijn bepalmgen
opgenomen om verdringing of
vervanging van reguliere arbeid
tegen beloning tegen te gaan.
Organisaties met een medezeggen–
schapsorgaan kunnen slechts een
garantieplaats aanmelden als
daarover overeenstemming bestaat
met dit medezeggenschapsorgaan.

Ook overigens leent de doelstelling
en de opzet van de JWG zich niet of
nauwelijks voor verdringing van
reguliere betaalde arbeid.
1. Garantieplaatsen worden aange–
boden aan schoolverlaters die al een
half jaar tot een jaar geen baan
hebben of opleiding volgen. In het
algemeen zal de garantieplaatsver–
schaffer in de nodige begeleiding
aan de JWG-er moeten voorzien.
2. De garantieplaats kent een duur
van in principe een half jaar voor één
en dezelfde jongere. Door inwerktijd
van de betrokkene en het gestelde in
het voorgaande punt, impliceert dit
dat het in de praktijk niet of nauwe–
lijks mogelijk is dat in deze omstan–
digheden reguliere werkzaamheden
worden verdrongen.

Ten slotte zal in de voorlichting door
het departement aan de instellingen
en de besturenorganisaties erop
worden gewezen dat het absoluut
niet de bedoeling is door middel van
JWG-plaatsen regulier werk te
verdringen.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over wachtgelden. Hoe is de
sterke groei van het aantal wacht–
plaatsen de afgelopen vier jaar te
verklaren?

Zowel in de memorie van toelichting
op deze begroting, bij de schriftelijke
behandeling en naar aanleiding van
het Begrotingsonderzoek is deze
vraag al aan de orde geweest en
ultvoerig beantwoord. Ik som in 't
kort nog eens enkele factoren op.

1. Een deel van de verklarmg is te
vinden in de ontwikkeling van de
werkgelegenheid als geheel, maar
vooral ook in die bij de afzonderlijke
sectoren binnen het onderwijs en in
micro-situaties in het onderwijs.

2. Het doorvoeren van reorgani–
saties die gepaard gaan met
saneringen van het personeelsbe–
stand. Deze reorganisaties zijn
telkens gepaard gegaan met Sociale
Beleidskaders, waarvan de effekten
nog merkbaar zijn.

3. Het aanstellings– en ontslagbeleid
van de schoolbesturen waarmee in
een aantal gevallen afwentelings–
gedrag op de overheid optreedt.

4. Verstarring op de arbeidsmarkt,
door een veelheid van regels als
bevoegdheidsvoorschriften, aanstel–
lingsvolgordes en afvloeiingslijsten,
deeltijdontslag-mogelijkheid.

5. Segmentering van de arbeids–
markt: kleinschaligheid door
aanstelling aan scholen in plaats van
besturen, schotten tussen de school–
soorten, regionale verschillen.

6. Weinig aktief gedrag van wacht–
gelders om de uitkering in te
wisselen voor werk. Het ontbreken
van een effectief instrumentarium op
dit moment met betrekking tot
passende arbeid en sancties.

Dat deze ontwikkeling zich na 1990
heeft voortgezet hangt ook samen
met het feit dat de toegespitste
beleidsmaatregelen slechts stap voor
stap getroffen konden worden.
- eerst is de bemiddeling aangepakt:
IBC 1991;
- vervolgens is de vraag gestimu–
leerd viadeTWAO: 1993;
- het BWOO treedt in werking in
1994, waarmee de rechten worden
verminderd;
- de plichten worden aangescherpt
met het passende arbeids-beleid;
- de verantwoordelijkheden voor het
gehele beleid worden met de
budgettering daar gelegd waar ze
horen te liggen.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over wachtgelden. Wat zijn de
taakstellingen 1994 en volgende
jaren en hoe worden die door het
Participatiefonds gerealiseerd?

Zoals hierboven al aangegeven
worden de voor het Participatiefonds
beschlkbare bedragen bepaald door
de begroting 1994 en de meerjaren–
ramingen. De taakstellingen zijn
derhalve in de voeding van het fonds
verwerkt. Voor realisatie van de
taakstelling krijgt het Participatie–
fonds de beschikking over een groot
aantal instrumenten zowel gericht op
beperking van de instroom als op
bevordering van de uitstroom.
Onderdeel daarvan vormt de toetsing
van de inspanning die op het niveau
van de instelling door bestuur en
individuele personeelsleden wordt
geleverd om gebruik van de wacht–
geldregeling te voorkomen.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over wachtgelden. Wat houdt
het wachtgeldakkoord nu precies in
voor de rechtspositie van de indivi–
duele man of vrouw en wordt de
passende arbeid ingeperkt?

Het wachtgeldakkoord heeft geen
rechtspositionele consequenties voor
de individuele personeelsleden. Bij
een onvrijwillig ontslag, waarbij aan
betrokkene geen verwijt is te maken
bestaat er dus recht op uitkering.
In het wachtgeldakkoord zijn
afspraken gemaakt wie de
vergoeding van deze uitkerings–
kosten voor zijn rekening neemt (het
bevoegd gezag of het Participatie–
fonds).

Met betrekking tot aanscherping van
passende arbeid verwijs ik naar een
tweetal notities die op 2 juli 1993
aan de Tweede Kamer zijn toege–
zonden. De uitwerking van deze
notities zal vóór 10 december 1993
worden afgerond. De ene notitie
heeft betrekking op het vaststellen
van (objectieve) normen, waaraan
een uitkeringsgerechtigde gehouden
kan worden. De andere notitie heeft
betrekking op verbetering van de
informatie-uitwisseling tussen RBA's,
uitvoeringsorganisatie en werkgever,
in het kader van het sanctiebeleid
passende arbeid.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over wachtgelden. Wat is de
positie van het individueel schoolbe–
stuur in het wachtgeldakkoord?
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De schoolbesturen zijn - behoudens
ontheffing op grond van
godsdienstige of levensbeschouwe–
lijke bezwaren - verplicht aange–
sloten bij het Participatiefonds.
Daarmee hebben zij ook een
aanspraak op het fonds voor de
bekostiging van wachtgelden die
onvermijdbaar bleken te zijn. Het
Participatiefonds vergoedt de wacht–
geldkosten indien is voldaan aan
vooraf door het fonds vastgelegde,
objectieve criteria.
Indien het schoolbestuur zich in het
personeelsbeleid richt op deze
criteria kunnen geen problemen ten
aanzien van de bekostiging van het
wachtgeld ontstaan.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over wachtgelden. Wat is de
werking en voeding van het vereve–
ningsfonds, met name bij tekorten?

De principes van de werking en
voeding van het fonds zijn
neergelegd in het akkoord. Over de
uitwerking van de voedingssyste–
matiek zal aan een commissie van
externe deskundigen een advies
worden gevraagd. Ondergetekenden
zullen dit advies aan de Tweede
Kamer doen toekomen. De wacht–
geldopslag die scholen in het nieuwe
systeem zullen krijgen, en waaruit zij
de premie voor het Participatiefonds
kunnen voldoen, is gebaseerd op de
voor de desbetreffende sectoren op
grond van de begroting en de
meerjarenraming beschikbare wacht–
geldbudgetten. Aangezien een
strenge controle op instroom in de
wachtgeldregeling onderdeel
uitmaakt van het wachtgeldakkoord
moeten deze budgetten toereikend
geacht worden. Indien onverhoopt
toch tekorten dreigen, zullen extra
instrumenten moeten worden ingezet
om het wachtgeldvolume terug te
dringen, of zullen reeds bestaande
instrumenten moeten worden
geïntensiveerd.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over wachtgelden. De heer
Van de Camp gaat in op het Partici–
patiefonds. Hij heeft ten aanzien van
het wachtgeldakkoord een aantal
vragen gesteld.

Dank voor de complimenten van de
heer Van de Camp voor het wacht–
geldakkoord. Deze complimenten
moeten zich naar mijn oordeel ook
uitdrukkelijk richten op de VNG en
de besturenorganisaties en op de

personeelsorganisaties die in het
Participatiefonds gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor de wacht–
gelden op zich nemen. Bij de
regeling van de ziektevervanging is
deze aanpak zeer vruchtbaar
gebleken.

Op de inhoudelijke vragen over het
wachtgeldakkoord van de heer Van
de Camp heb ik schriftelijk geant–
woord.

Vragen van de leden Van Dijk en
Van de Camp (CDA) over
27 + /C+1 h.o.. Is het gelet op het
nog uit te brengen SER-advies over
de nota «Blijven leren» wel zo
elegant nu al knopen door te hakken
over 27+/C + 1?

De SER-advisering over «Blijven
leren» betreft het gehele vraagstuk
van de verantwoordelijkheidsver–
deling met betrekking tot zowel het
initiële– als het volwassenen
onderwijs. In «Blijven leren» zijn daar
voorstellen voor de principes en de
uitwerking van die verantwoordelijk–
heidsverdeling gegeven. Daarnaast
zijn op een aantal specifieke deelter–
reinen reeds beleidsvoorstellen en
wetsvoorstellen uitgewerkt. Tot deze
concrete voorstellen met daarin
begrenzing van de overheidsfinan–
ciering is besloten in het licht van de
budgettaire problematiek en de
prioriteitsstelling welke in de
memorie van toelichting op de
begroting tevens wordt verwoord.
Deze conclusie uit de discussie over
27 + in het h.o. zijn reeds getrokken
in het kader van voorgaande begro–
tingsbehandelingen en de voorbe–
reiding van het HOOP. Ter voorbe–
reiding op het HOOP heeft de SER
geadviseerd. Over 27+ in het
secundair leerlingwezen is in het
kader van de Rauwenhoff conve–
nanten reeds overeenstemming
bereikt ook met de partners welke
vertegenwoordigd zijn binnen de
SER. Het wetsvoorstel ter zake 27 +
secundair leerlingwezen doorloopt
nu de adviesprocedures. De
advisering van de SER over «Blijven
leren» overstijgt de genoemde
problematieken gelet op het princi–
piële karakter van die nota. In de
«Nota blijven leren» is een bestuur–
lijke agenda voorzien met een groot
aantal adviezen over de nota en een
aantal consultaties. Op dit moment
komen de eerste reacties binnen.
Een aantal adviezen is voor eind
december voorzien. Vervolgens zal

het Kabinet de balans van de
reacties opmaken en met definitieve
beleidsvoorstellen «Blijven leren». De
beleidsconclusies over «Blijven
leren» wil ik u voorleggen in een
vervolgnota in het voorjaar van
1994.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over onderzoek en wetenschaps–
beleid. Wordt bij keuzeprocessen
met betrekking tot de versterking van
onze infrastructuur ook daadwer–
kelijk afgewogen wat we nationaal
doen en waarvoor we een meer
internationale inbedding kiezen?

Wetenschappelijk onderzoek is een
essentieel onderdeel van het
mondiale voortschrijdende proces
van kennisverwerving. In die zin
bestaan er, enkele cultuurgebonden
gebieden daargelaten, geen typisch
nationale onderzoeksactiviteiten. Wel
moeten er, zoals de heer Van Dijk
aangeeft, voortdurend keuzes
worden gemaakt waar we de
accenten leggen, op de nationale
inspanningen, of op de internationale
werkverbanden. En uiteraard op de
juiste functionele verbindingen
tussen inspanningen en infra–
structuur nationaal en internationaal.
Dit is kern van het onderzoek– en
wetenschapsbeleid en hoofdpunt van
0. en W.-beleid (zie Departements–
brief).

Goede voorbeelden van deze
afweging en afstemming zijn:
- Het Budget Internationale Facili–
teiten, dat bij uitstek bedoeld is om
streng selectief die Nederlandse
Onderzoekcentra en faciliteiten te
stimuleren, die op internationale
schaal hun werk moeten voortzetten.
Voorbeelden: VLBI (radio-astronomie
Dwingeloo); High Performance
Computing and Networking (HPCM)
bij de Universiteit van Amsterdam;
Magnetische kernspinresonantie
(NMR) bij SON, RUU en KUN; de
Free Electron Laser (FELIX);
- Mondiale afwegingen bij zeer
kostbare apparatuur en zeer grote
programma's (OESO-Mega Science
Forum onder Nederlands voorzitter–
schap);
- Afweging en afstemming van
beleid met betrekking tot schaarse
middelen met onze grenslanden:
Vlaanderen en Noordrijnland
Westfalen;
- Internationalisering van onderzoek–
scholen (economies of scale);
- Selectief beleid tot wederzijds
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voordeel met betrekking tot Oost– en
Midden Europa (keuze op Rusland en
Hongarije);
- Afgewogen voorbereiding van
Nederlandse positiebepaling in het
EG-kaderprogramma (afstemming
tussen departementen met NWO,
TNO, GTI's, KNAW en VSNU);
- De realisering van EG-steun voor
het Primatencentrum.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over huisvesting p.o./v.o. Is de
inschatting (inboeken f 125 mln. Dl
in 1995) niet te optimistisch gezien
de nog steeds levende politieke
gevoeligheid in dit dossier?

De taakstelling die verbonden is aan
de decentralisatie huisvesting
p.o./v.o. is anders opgebouwd,
namelijk: f25 mln. in 1995 tot f 125
mln. in 1999 en verder. Deze is
politiek aanvaard met de Dl-impuls.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over huisvesting m.b.o. Is de
inboeking opbrengst
m.b.o.-gebouwen in 1995 en 1996
in de tijd niet te optimistisch? Zijn de
ervaringen in het h.b.o. positief?
Wat, als het toch allemaal langer
gaat duren?

Hoewel de opbrengsten op relatief
korte termijn zijn ingeboekt, moet
realisatie mogelijk worden geacht. Ik
ga dus uit van realisatie in 1995, dat
wil zeggen vóór of op 31 december
1995. Met het h.b.o. is de nodige
ervaring opgedaan, waarvan nu bij
het m.b.o. gebruik gemaakt kan
worden. Wanneer het voor het h.b.o.
gerealiseerde tijdschema voor het
m.b.o. wordt gehanteerd, is de
ingeplande (deel)opbrengst in 1995
en 1996 realistisch.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over huisvesting m.b.o. Wat
gaat er in 1995 met die 250 mln.
opbrengst m.b.o.-gebouwen
gebeuren? Is dit terug te vinden in
investeringsimpuls of verdwijnt het
in exploitatie?

De opbrengst van f 250 mln. in 1995
wordt aangewend voor incidentele
begrotingsproblematiek, die het
gevolg was van het noodzakelijke
tijdpad voor de structurele maatre–
gelen. Wle spreekt over verkoop van
tafelzilver moet zich realiseren dat
jaarlijks aanzienlijk meer tafelzilver
tegelijk wordt gekocht. Zou er een
balans bestaan bij de onderwijsbe–
groting, dan zou die nog steeds
groeiend zijn.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studiefinanciering algemeen.
Vragensteller maakt zich zorgen over
het feit dat de basisbeurs voor met
name m.b.o.-ers en thuiswonende
h.o.-ers door de kinderbijslaggrens
heen zakt.

In de Kamer is reeds enkele malen
gesproken over de relatie tussen de
studiefinanciering en de kinder–
bijslag. Hierbij is geconcludeerd dat
de WSF geleidelijk differentieert van
de AKW.. Dit is in lijn met de Herori–
entering Studiefinanciering en met
de conclusies uit de evaluatie van
het stelsel van studiefinanciering in
1992.

Ook in het verleden is het kinderbij–
slagniveau voor 16- en 17-jarige
studerende kinderen gehanteerd als
bodem voor het niveau van de basis–
voorziening. Dit is gelijk aan de som
van de basisbeurs en de waarde van
de OV-studentenkaart. Dit snijvlak
tussen de studiefinanciering en de
kinderbijslag heeft bijzondere
aandacht gehad in de afstemming
van de voorstellen met mijn
ambtgenoot van Sociale Zaken.

Dit uitgangspunt is bij de huidige
voorstellen onverminderd gehand–
haafd. De basisbeursverlagingen
betekenen dan ook voor geen enkele
schoolsoort dat de basisbeurs lager
wordt dan de kinderbijslaggrens.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studiefinanciering algemeen.
CDA-fractie wijst de premie af en
noemt in dit verband een aantal
(effectiviteits-)overwegingen.

1. Bedenkingen tegen kadootje.
2. Twijfel over de effectiviteit.
3. Vraag of tussentijds de wet niet
verandert.
4. Er komt alleen een meeneem–
effect.

Graag wil ik de leden van de
CDA-fractie vragen er ook aandacht
voor te hebben, dat het passend is
om positieve stimulansen in te
bouwen: naast «boetes op
traagheid» is toch ook het stellen van
een «premies op snelheid» redelijk.
Dat geldt te meer, als de «minimum
snelheid» wordt verhoogd. Wel
wordt bewaakt dat de vormgeving zo
simpel mogelijk wordt, om ondoel–
matigheid tegen te gaan.

Naar de mate waarin het voorstel
effect sorteert op het studiegedrag

in - inderdaad - vooral de eindfase
van de studie heeft ook de samen–
leving daar financieel voordeel van
en verdient het premiestelsel zichzelf
terug. Het is geen aantrekkelijk idee
op voorhand van een dergelijk
experiment af te zien.

Conclusie: Ik nodig de leden van de
CDA-fractie uit om een definitief
oordeel pas te geven, als het
wetsvoorstel op tafel ligt.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studiefinanciering algemeen.
Kan de minister instaan voor de
toegankelijkheid van het hoger
onderwijs en is hij bereid dit te
monitoren, zodat we hierover op
termijn een oordeel kunnen vellen?

In de vormgeving van de versobering
van de studiefinanciering is nadruk–
kelijk gepoogd de toegankelijkheid
veilig te stellen. Daarom wordt de
verlaging van de basisbeurs ook via
de aanvullende beurs gecompen–
seerd.
Ik kan van harte instemmen met de
suggestie van de heer Van Dijk om
een onderzoek te laten uitvoeren
naar het leengedrag van studenten.
Ik heb reeds besloten om dat te laten
doen. De kamer zal over de
uitkomsten worden geïnformeerd.

Vraag van het lid Van Dijk CDA)
over studiefinanciering algemeen.
Hoe staat het met misbruik en
oneigenlijk gebruik van de uitwonen–
denregeling?

Het huidige controlebeleid berust op
verklaringen van ouders en
studenten. Daarnaast wordt jaarlijks
een steekproef gehouden waarbij ter
plaatse wordt gecontroleerd of
studerenden met een uitwonende–
toeslag daadwerkelijk op het aange–
geven adres woonachtig zijn.
De controle uitgevoerd in 1992
resulteerde naar de stand van zaken
per medio maart 1993 in een
schatting voor misbruik en
oneigenlijk gebruik van nihil.

Vraag van het lid Sipkes (Groen
Links) over studiefinanciering
algemeen. Kan de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen de
aangekondigde «lening tegen lage
rente» in een concreter percentage
verduidelijken?

Per 1 januari 1995 wordt de opslag
op het rentepercentage voor studie–
leningen met 0,8%-punt verlaagd van
1,95 naar 1,15. De rente zou dan nu
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per 1 januari 1995 bij de huidige
stand van het rendement op staatsle–
ningen 6,69 worden.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP) over studiefinanciering
algemeen. Is het niet verstandig om
de aflossingstermijn voor studie–
schulden te verlengen (langer dan 15
jaar)?

In de toelichting bij de begroting
(pagina 37) heb ik reeds melding
gemaakt van mijn voornemen de
terugbetalingsregeling aan een nader
onderzoek te zullen onderwerpen.
Hierbij denk ik eerder aan een
verkorting dan verlenging van de
termijn van aflossing.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP) over studiefinanciering
algemeen. De afschaffing van de
TS-regeling heeft grote gevolgen
voor gezinnen met meerdere school–
gaande kinderen. Is de minister
bereid deze effecten weg te nemen?

Naar aanleiding van de besluit
vorming met betrekking tot de wijzi–
gingen in de regeling Tegemoet–
koming Studiekosten is er dit jaar
(1993) een uitvoerige schriftelijke
correspondentie geweest met de
Kamer. Ik neem thans de vrijheid te
verwijzen naar mijn antwoorden aan
de Kamer van 25 februari en 23 april
jl.
Hierin is uiteengezet, dat de
negatieve inkomenseffecten niet
alleen voorkomen bij grote gezinnen
en dat het matigen van de negatieve
inkomenseffecten niet alleen de
omvang van de beoogde besparing
zal beperken maar ook de eenvoud
van de regeling ten principale zal
aantasten. Compensatie voor de
bedoelde doelgroepen ligt daarom
niet in de rede.

Vragen van de leden Schutte (GPV),
Van der Vlies (SGP) en Leerling
(RPF) over studiefinanciering
algemeen. Het onderscheid tussen
weekkaart en weekendkaart kan
ertoe leiden dat door gekozen begin–
en eindtijden studenten gedwongen
worden op zondagavond terug te
reizen in plaats van maandagmorgen
vroeg. Welk alternatief heeft de
Minister van Onderwijs en Weten–
schappen voor studenten die princi–
pieel bezwaar hebben tegen onnodig
reizen op zondag?

Bij de vormgeving van de nieuwe
reisvoorziening is geconstateerd dat
continuering van de huidige vorm tot

onaanvaardbare hogere kosten zou
leiden (f 400 mln.-f 500 mln.).
Daarom is gekozen de OV-studen–
tenkaart af te stemmen op het
reisgedrag van de studerenden.
Hierbij was het noodzakelijk om
keuzen te maken. Dit heeft geleid tot
een weekkaart waarbij gratis gereisd
kan worden tussen maandag 4.00
uur en vrijdag 16.00 uur en een
weekendkaart waarbij gratis gereisd
kan worden tussen vrijdag 16.00 uur
en maandagmorgen 4.00 uur.
Daarenboven kan buiten die tijden
met een aanzienlijke korting worden
gereisd. Studenten kunnen daardoor
bij hun keuze zowel principiële als
praktische overwegingen een rol
laten spelen.

Vraag van het lid Van der Vlïes
(SGP) over basisbeurs-korting. Leidt
verhoging van aanvullende beurs ten
laste van de basisbeurs niet ook tot
een grotere groep ex-studenten met
hogere studieschulden?

De verlaging van de basisbeurs
wordt volledig gecompenseerd in de
aanvullende beurs. Dat betekent dat
studenten die nu een aanvullende
beurs ontvangen niet méèr hoeven te
lenen. Er is ook een groep studenten
die nu geen aanvullende beurs
ontvangt, maar dat wel zal krijgen na
verlaging van de basisbeurs.
Wanneer het ouderlijk inkomen
boven de f 60 000,00 tot
f 70 000,00 komt, vervalt de
compensatie in de aanvullende
beurs. In dat geval zal de studerende
een keuze moeten maken tussen
extra bijlessen, meer ouderlijke
bijdrage ontvangen of zelf bijver–
dienen.
Daarbij moet in het oog gehouden
worden dat op grond van het
komende wetsvoorstel studenten
meer mogen lenen dan thans het
geval is. Onderzoek heeft echter
aangetoond dat de belangstelling
daarvoor beperkt is, zodat het
additionele berot aan leningen niet
substantieel zal stijgen.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studievoortgangs-/aanwezig–
heidscontrole. De grens van de
studievoortgangscontrole ligt voor
het CDA op 50%. Verdere
aanscherping naar 70% is voor het
CDA niet aan de orde.

Ik vind de opmerkingen van de heer
Van Dijk, die van oordeel is dat de
grens van 50% bij de studievoort–
gangscontrole eerst maar eens moet

worden getoetst in de praktijk
vóórdat er overgegaan wordt tot
hogere normen, redelijk. In het
wetsvoorstel «Student op eigen
benen» wordt voorlopig ook slechts
een norm van 50% gehanteerd. De
studievoortgangscontrole is immers
bedoeld als prikkel voor studerenden
en instellingen. Het is denkbaar dat
met een 50%-prikkel reeds
voldoende resultaat wordt geboekt.
We zullen de effecten hiervan dus
goed moeten evalueren.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studievoortgangs-/aanwezig–
heidscontrole. Wat is de mening van
de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen over onderzoek van
Research van Beleid naar uitvoer–
baarheid van de WSF-voort–
gangsnorm?

- Het betreft hier een eerder (april
1993) onderzoek naar de invoering
van de 25%-norm. Dat onderzoek
heeft zijn betekenis gehad in de
discussie over de invoeringsdatum
en is als zodanig niet actueel meer
voor de beleidsvorming. Zoals
mevrouw Netelenbos ook aangaf zijn
er weinig problemen bij de
h.o.-instellingen en verloopt de
invoering van de 25%-norm
voorspoedig.
- Zodra het oordeel van deze Kamer
over de verhoging naar 50% ten
principale in deze begrotingsbehan–
deling bekend is geworden (en ik
beluister hiervoor steun) kan de
check op technische uitvoerbaarheid
van de hogere norm plaatsvinden bij
de instellingen. Het lijkt me zinvol
daarvoor het bestuurlijke kader
(projectgroep en stuurgroep met
adviseurs van VSNU, HBO-Raad, IB
en O&W) te benutten dat ook voor
de huidige norm, de uitvoering van
de huidige wet dus, is geschapen.
- Daarbij valt nog aan te tekenen,
dat de bevindingen in deze waartoe
VSNU, HBO-Raad en Informatise–
ringsbank tot nu toe al zijn gekomen,
stevig zullen meewegen in de
techniek van de normverhoging en
daarmee in de redactie van het
wetsvoorstel dienaangaande.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studievoortgang-/aanwezig–
heidscontrole. Hoe denkt de staats–
secretaris over de mogelijkheden om
instellingen aansprakelijk te stellen
voor geleden studievertraging? En
zou het college van examens een rol
kunnen gaan vervullen om een
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oordeel te vellen over examenpro–
gramma's in algemene zin?

Naar aanleiding van de vraag van het
kamerlid Van Dijk (CDA) over de
mogelijkheden om instellingen
aansprakelijk te stellen voor geleden
studievertraging merk ik het
volgende op.

Via de Wet Studievoortgangscon–
trole is in de WHW uitdrukkelijk de
verplichting aan de instellingen
opgelegd, de opleidingen zodanig in
te richten dat de student in staat is
redelijkerwijze aan de norm van
voldoende studievoortgang te
voldoen (artikel 7.4., lid 6 WHW).

Indien een instelling zich niet aan
deze verplichting houdt en de
student daardoor niet voldoende
studievoortgang maakt en dus niet
meer in aanmerking komt voor een
gemengde studietoelage, kan de
student zich daarop beroepen bij zijn
verzoek om financiële ondersteuning
ten laste van het zogenaamde
auditorenfonds van die instelling.

Tegen de beslissing van het instel–
lingsbestuur kan de student in
beroep bij het College van Beroep
voor het hoger onderwijs of een
vergelijkbaar college bij bijzondere
instellingen.

Het eventuele hogere beslag op het
auditorenfonds dat hierdoor veroor–
zaakt wordt, wordt niet door de
Rijksoverheid gecompenseerd.

Dit maakt duidelijk, dat de schade
die een student lijdt door studiever–
traging ten gevolge van een slechte
studieprogrammering door de
instelling, voor zover die bestaat in
het moeten missen van een
gemengde toelage, voor rekening
komt van de instelling.

Het College van Beroep voor de
examens kan geen rol spelen in de
beoordeling van de examenpro–
gramma's in algemene zin. Daar is
het College niet voor toegerust. Het
heeft daarvoor te weinig afstand tot
de faculteiten.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studievoortgang-/aanwezig–
heidscontrole. Wat gaat de minister
doen aan niet realistische studiepro–
gramma's?

De studeerbaarheid van het hoger
onderwijs is vooral een aangele–

genheid van de instellingen. Het
advies «Te doen of niet te doen»
(november 1992) heeft veel waarde–
volle suggesties aangedragen voor
universiteiten en hogescholen. Dit
advies resulteerde uit het verzoek
van de minister aan de commissie
Studeerbaarheid, onder voorzitter–
schap van professor dr. W. H. F. W.
Wijnen, om na te gaan hoe de
studeerbaarheid in het hoger
onderwijs vergroot zou kunnen
worden. De instëllingen leggen in
hun reacties op het advies een
relatie met het systeem van kwali–
teitszorg van het onderwijs en geven
aan dat op tal van punten reeds
activiteiten zijn en worden ontplooid.
De overheid heeft geen directe
betrokkenheid bij vormgeving van
studieprogramma's; dit neemt niet
weg dat zij haar eigen verantwoorde–
lijkheid neemt via onder andere een
stimulerende «Onderwijs Prijs Hoger
Onderwijs». Daarnaast wordt
overwogen om op meer principiële
manier uiting te geven aan deze
verantwoordelijkheid, via gerichte
financiering van kwaliteit, zoals ook
door het ontwerp-HOOP wordt uitge–
dragen. Het zijn uiteindelijk echter de
studenten waar het om draait. Via
een voorgenomen versterking van de
positie van studenten in overleg–
structuren binnen de instelling, niet
in het minste via de opleidingscom–
missie, zijn randvoorwaarden
geschapen waaronder studeerbare
programma's in gezamenlijk overleg
tot stand kunnen blijven komen.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over studievoortgang-/aanwezig–
heidscontrole. Werkt het auditoren–
fonds naar behoren? Wij krijgen
berichten dat het budget voor dit
fonds volstrekt ontoereikend zou zijn.

Berekeningen ten departemente
hebben uitgewezen dat de omvang
van de auditorenfondsen voor w.o.
en h.b.o. op dit moment zonder meer
toereikend is. Mij hebben dan ook
signalen bereikt dat er op dit
moment een probleem zou zijn.
Ook uit zeer recente mededelingen
van de VSNU is gebleken dat voor
1994 geen knelpunten bestaan, zoals
in de vraagstelling bedoeld.

Mijn indruk is dat in het algemeen de
auditorenregelingen goed functio–
neren en doorzichtig zijn.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP) over studievoortgang–/

aanwezigheidscontrole. Is er een
middeling van de studievoortgangs–
normen over alle studiejaren
mogelijk?

De mogelijkheid van een cumulatieve
studievoortgangscontrole is in het
kader van de voorbereiding van het
(eerdergenoemde) wetsvoorstel
«Student op eigen benen» nadruk–
kelijk onder ogen gezien Oaarbij is
geconcludeerd dat dit niet mogelijk
is. Bij de uitvoering zullen problemen
ontstaan. Met name bij het veran–
deren van studierichting ontstaan
grote controleproblemen. Een wette–
lijke regeling van deze vorm van
studievoortgangscontrole is echter
niet wenselijk.

Vraag van het lid Leerling (RPF)
over studievoortgang-/aanwezig–
heidscontrole. Kunnen studenten nog
wel voldoen aan de voortgangs–
normen?

Studerenden worden in de
gelegenheid gesteld met behulp van
studiefinanciering gebruik te maken
van de onderwijsvoorzieningen die
de overheid ter beschikking stelt. Het
is daarom redelijk te verwachten dat
studerenden daar een zekere studie–
prestatie tegenover zetten.

Daarbij geldt wel de voorwaarde dat
het aanbod van onderwijs hierop
wordt afgestemd. Er moet dus
worden voorzien in adequate
voorlichting en studeerbare
programma's. De ruimte die bij de
instellingen ontstaat als gevolg van
de voorgestelde maatregelen op het
gebied van de studiefinanciering
wordt daarom bij de instellingen
gelaten mede om de kwaliteit van
het onderwijs te vergroten.

De normen in het kader van de
studievoortgangscontrole zijn
zodanig dat deze bij een normaal
studietempo zonder meer haalbaar
zijn. De studievoortgangscontrole is
daarbij mede bedoeld om een prikkel
in te bouwen tot efficiënter en
sneller studeren.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over internationalisering. Op welke
wijze coördineert 0. en W. het
proces met betrekking tot het
Groenboek van de Europese
Commissie? Wordt nog overleg
gevoerd met de Kamer?

In de zitting van de Onderwijsraad
van 8 november jl. heeft de
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Europese Commissie aangegeven
dat zij in de maand december
concrete voorstellen zou willen doen
op het terrein van het onderwijs
(artikel 126 van het Verdrag betref–
fende de Europese Unie) om het
huidige Europese Parlement de
gelegenheid te bieden reeds in 1994
een eerste lezing te hebben over
deze voorstellen en geen tijd
verloren te doen gaan in verband
met de Europese verkiezingen.
Dezerzijds is aangegeven dat
daarmee een probleem kan ontstaan,
omdat de Commissie het Groenboek
heeft aangeboden voor brede
consultaties in de lidstaten.
De ministers hebben toegezegd
bereid te zijn zeer «open» voorstellen
te formuleren, opdat op een
adequate wijze rekening kan worden
gehouden met de reacties van de
lidstaten.
De minister hebben toegezegd voor
het eind van dit jaar een schriftelijke
reactie aan de Commissie te zenden.
U heeft het Groenboek als bijlage bij
mijn brief van 3 november jl.
ontvangen. Ook de leden van de
CCOO hebben het Groenboek
inmiddels ontvangen. Ik heb de
CCOO toegezegd in december een
concept-reactie aan de CCOO voor
te leggen. Na bespreking in de
CCOO zal ik mijn reactie vaststellen.
Voorts zal ik de verantwoordelijke
EG-Commissaris A. Ruberti uitno–
digen bij dit overleg aanwezig te zijn.
De Tweede Kamer zal ik mijn
concept-reactie eveneens doen
toekomen. Indien u daarin aanleiding
ziet voor nader overleg, dan ben ik
daar uiteraard toe bereid.
Overigens meen ik dat wij vooral
aandacht moeten besteden aan de
door de Commissie aangekondigde
voorstellen, als concrete invulling
van de onderwijsparagraaf uit het
Verdrag van Maastricht.

Vraag van het lid Van Dijk (CDA)
over ontwikkeling departementale
organisatie. Welke maatregelen
heeft de minister genomen om het
apparaat als geheel en de individuele
personeelsleden voor te gaan
bereiden op decentralisatie van
beleid?

Meer in het algemeen gesproken
wordt binnen het departement
nadrukkelijk aandacht besteed aan
de gevolgen van veranderende
bestuurlijke verhoudingen voor
werkwijzen en ook voor omvang van
het departement. Waar taken in de

uitvoering worden verplaatst naar
lagere overheden of schoolbesturen
zal dat gepaard gaan met vermin–
dering van personeel op het depar–
tement. Bij voorbeeld ten aanzien
van de decentralisatie huisvesting
zijn daarvoor voorbereidingen
getroffen.
Uiteraard moet hiermee voorzichtig
worden omgegaan. Maatregelen ten
aanzien van het departement kunnen
pas vorm krijgen als voorstellen zijn
goedgekeurd.
Bovendien is voor de implementatie
van veranderingen tijdelijk nog het
volledige personeelsbestand nodig.
Er kan dus niet te vroeg worden
geanticipeerd op situaties waarvan
nog onzeker is of ze zich zullen
voordoen.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over algemeen. Valt nog iets
meer te zeggen over de beleids–
matige mutaties op pagina 69 van de
memorie van toelichting? Wij
wachten op de tweede suppletoire
begroting 1993.

De besluitvorming in het kabinet
over de tweede suppletoire
begroting 1993 is nog niet afgerond.
Te verwachten is dat in de laatste
week van november 1993 de
betrokken stukken aan de Tweede
Kamer worden aangeboden.

Vraag van het lid Van de Camp
(CDA) over algemeen. Op welke
wijze gaat de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen om met deze
stijgende studenten– c.q. deelne–
mersaantallen (m.b.o. vt-k.m.b.o.
vormingswerk)? Wordt in de meerja–
renraming wel voldoende rekening
gehouden met deze stijging?

De thans voorziene leerlingen– en
studentenontwikkeling tot en met
1998 is binnen de Onderwijsbe–
groting opgevangen. Knelpunten
doen zich met name voor op de
ontwikkeling die zich na 1998
aftekent. Bij een nieuwe oplossing
hiervan geldt regel K (inmiddels
regel 7) van de budgetdiscipline.

Vragen van de leden Schutte (GPV)
en Leerling (RPF) over algemeen.
Wil de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen ingaan op de
evidente rechtvaardiging scholen te
verplichten om vrouwen in het
schoolmanagement op te nemen?

Er is geen verplichting van de
overheid aan scholen om vrouwen in

het schoolmanagement op te nemen.
Wel vindt ik zo belangrijk dat het
aandeel van vrouwen in de school–
leiding toeneemt, dat ik hierover
afspraken heb gemaakt met bestu–
renorganisaties en ook anderszins
getracht heb dat te bevorderen. De
rechtvaardiging daarvoor is, naast de
algemene doelstelling om vrouwen
meer kansen te bieden in hogere
functies, vooral gelegen in de
evident scheve verhouding tussen
het aandeel dat vrouwen hebben in
het totale aantal onderwijsgevenden
en het aandeel dat zij hebben in
leidende functies in het onderwijs.
Omdat bovenstaande instrumenten
tot nu toe onvoldoende resultaat
hebben opgeleverd, is een
wetsvoorstel in voorbereiding. Daarin
wordt bepaald, dat als bij een
bevoegd gezag sprake is van een
ondervertegenwoordiging van
vrouwen in managementfuncties, dit
bevoegd gezag twee-jaarlijks een
document op moet stellen waarin
streefcijfers en termijnen voor veran–
dering van die ondervertegenwoor–
diging zijn opgenomen. Hiermee
wordt sterker druk op schoolbe–
sturen uitgeoefend. Omdat er echter
geen sancties in wettelijke zin zijn
voorzien, zal ook dan van een
verplichting geen sprake zijn.

Tweede Kamer Noten
18 november 1993
TK27 27-2044


