19de vergadering

Dinsdag 2 november 1993
Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman
Tegenwoordig zijn 138 leden, te
weten:
Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Apostolou, Beinema, J.H. van den
Berg, J.T. van den Berg, Biesheuvei,
Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw,
Boers-Wijnberg, Bolkestein,
Brinkman, Brouwer, M.M. van der
Burg, V.A.M. van der Burg, Buur–
meijer, Van de Camp, Castricum, De
Cloe, Dees, Deetman, Van Dijk,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp,
Esselink, Feenstra, Franssen, Van
Gelder, Gerritse, Van Gijzel, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van Heemst, Van der
Heijden, Hermes, Hillen, Van der
Hoeven, Van Hoof, De Hoop Scheffer,
Van Houwelingen, Huibers, Huys,
Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee,
A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M.
de Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Kohnstamm, De Kok, De
Korte, Korthals, Krajenbrink,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Leerling, Leers, Leijnse,
Lilipaly, Linschoten, Lonink,
Mateman, Melkert, Middel, E. van
Middelkoop, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Ojik, Van Otterloo, Paulis, Van der
Ploeg-Posthumus, De Pree, Quint–
Maagdenberg, Ramlal, Reitsma,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van
Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van
Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar–
Boonacker, E.G. Terpstra, G.H.
Terpstra, Tommel, Van Traa, Tuinstra,
Van der Vaart, Valk, Ter Veer, Te
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Veldhuis, Verbugt, Vermeend,
Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Willemse-van der Ploeg,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl
en Zijlstra,
en de heren Lubbers, minister–
president, minister van Algemene
Zaken, Kooijmans, minister van
Buitenlandse Zaken, Kok, vice–
minister-president, minister van
Financiën, Andriessen, minister van
Economische Zaken, Bukman,
minister van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij, De Vries, minister
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid, Kosto, staatssecretaris van
Justitie, mevrouw Van Rooy,
staatssecretaris van Economische
Zaken, en de heer Gabor, staatsse–
cretaris van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij.

R.M. van Middelkoop, wegens ziekte.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
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.
Ik deel aan de Kamer mee dat ik naar
aanleiding van de schriftelijke
beantwoording van vragen inzake
pogingen tot infiltratie van de
georganiseerde misdaad in de
politiek een brief heb geschreven aan
de vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten.
Een afschrift van deze brief zal ik in
de postvakjes doen leggen, zodat de
Kamer daarvan kennis kan nemen.

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van Gijzel en Lilipaly, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
middagvergadering;

Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Willems.

Stemerdink, wegens verblijf
buitenslands, de gehele week;

De heer Willems (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Mijn
opmerking heeft betrekking op het
laatste door u aangeroerde onder–
werp. Dat betreft een brief van u aan
de vaste Commissie voor de
inlichtingen en veiligheidsdiensten
inzake de antwoorden van de
minister van Justitie, voor een
gedeelte mede namens de minister
van Binnenlandse Zaken, over
corruptie en politieke partijen, om
het maar even algemeen te
omschrijven. Uit de beantwoording
begrijp ik dat er een rapportage is en

Regeling van werkzaamheden
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Jurgens, wegens bezigheden elders,
alleen voor de avondvergadering;
Kalsbeek-Jasperse en Frissen,
wegens bezigheden elders, de gehele
dag;
Remkes, wegens bezigheden elders,
de gehele week;
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voorzitter
ik begrijp ook dat de beide bewinds–
lieden contact zullen opnemen met
de vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten
om de commissie verder te
informeren. Toch vragen wij ons af
of dat de juiste procedure is om de
gehele Kamer bij dit toch belangrijke
probleem te betrekken. Wij menen
dat het voor de hand ligt dat ook de
vaste Commissies voor binnenlandse
zaken en voor justitie door de
regering op de hoogte worden
gesteld van de informatie waarover
zij beschikt, uiteraard op de door de
regering gewenste wijze. Dat kan
altijd voor een deel in vertrouwelijk–
heid. Ik wijs erop dat er ook ten
aanzien van de vaste Commissie
voor het milieubeheer onlangs een
dergelijke procedure is geweest.
Toen heeft de minister van Justitie
zeer vertrouwelijke informatie over
criminaliteit en milieubeleid op alle
mogelijke terreinen aan de vaste
Commissie voor het milieubeheer ter
beschikking gesteld en daar is ook
een gesprek over geweest. Ik acht
het ook van belang dat net zoals het
op dat terrein gebeurde, ook op het
terrein van het binnenlands bestuur
de communicatie op de eerste plaats
via de vaste Commissies voor
binnenlandse zaken en voor justitie
verloopt. Ik wil u dus vragen om aan
de regering te verzoeken om de
desbetreffende informatie in een
vorm die haar goed dunkt, aan deze
commissies ter beschikking te
stellen, zodat deze commissies de
verdere procedure kunnen bepalen
ten aanzien van de wijze waarop zij
met het onderwerp verder zullen
omgaan.

georganiseerde misdaad. Dat
mondeling overleg is toen opge–
schort. Onlangs heeft de WD-fractie,
maar ook de CDA-fractie, verzocht
om dat mondeling overleg weer te
agenderen, opdat wij met de
regering verder kunnen praten over
dit hele vraagstuk, wat mij betreft in
principe inclusief het element waar
wij het nu over hebben. Ik denk dat
een ordentelijke gang van zaken zou
zijn dat de Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten
zich aan het eind van haar vergade–
ring beraadt over de vraag wat naar
de Kamer toe kan. Dan kan dat
worden meegenomen in dat
mondeling overleg.
De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Ik sluit aan bij het
voorafgaande. Ook mijn fractie wil
naar een, wellicht door u nader aan
te geven, weg zoeken waarop in
ieder geval rekening wordt gehouden
met het feit dat de oorsprong van
het probleem natuurlijk alles te
maken heeft met publieke opinie en
openbaarheid. Het is wenselijk, dat
de afsluiting van de discussie in
ieder geval met publieke opinie en
openbaarheid van doen heeft.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Brinkman, voorzitter van de
vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Vorig jaar heeft een mondeling
overleg plaatsgevonden over de

De heer Brinkman: De leden van de
vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten
beseffen, dat zij in dit geval met een
zeer bijzondere vraagstelling worden
geconfronteerd. Ik zeg alle collega's
in de Kamer toe, dat wij ernaar
zullen streven naar de mate van het
mogelijke openbaarheid te bevorde–
ren. Wij zullen eerst een gesprek in
de vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten
hebben. Het antwoord op de vragen,
die u, voorzitter, hebt gesteld, zullen
wij gebruiken als voertuig om ons
deel in de bevordering van open–
baarmaking naar de mate van het
mogelijke te leveren.
Ik besef tevens, dat de Kamer ook
in andere commissies al enige tijd
bezig is met bespreking van
bepaalde aspecten van het fenomeen
dat hier aan de orde is. Het is
bepaald niet de bedoeiing van de
vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten
om die gesprekken over te doen. Ik
denk, dat het goed is dat wij voor het
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De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! De SGP-fractie heeft zich
vanmorgen in haar vergadering met
dezelfde problematiek en vraagstel–
ling beziggehouden en ziet daarom
met meer dan gewone belangstelling
uit naar uw antwoord op de door
collega Willems gestelde vragen. De
SGP-fractie heeft overigens begrip
voor de bijzondere aspecten die aan
de vraagstelling verbonden zijn. Wij
hebben een traditie op het punt van
de Commissie voor de inlichtingen–
en veiligheidsdiensten, maar het
door collega Willems geschetste
dilemma doet zich ook voor de
SGP-fractie gelden.

verdere vervolg van het gesprek een
aantal praktische suggesties doen.
Afsluitend merk ik op, dat ik zal
bevorderen dat wellicht vanavond of
anders zeer snel daarna een
antwoord komt op de door de
voorzitter gestelde vragen.
De voorziner: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar de
ministers van Binnenlandse Zaken en
van Justitie, zodat zij kennis kunnen
nemen van dit debat en de gevoe–
lens in deze Kamer.
Verder stel ik voor, formeel aan de
vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten
te vragen, wanneer zij bijeenkomt dat zal binnenkort op enig moment
het geval zijn - en aan het slot van
de vergadering de vraag te beant–
woorden, of deze zaak verder bij
haar in behandeling rnoet blijven dan
wel aan een andere kamercommissie
moet worden toegewezen en ons
daarover te informeren. Daarna is er
desgewenst de mogelijkheid om
daarover verder een gedachtenwisse–
ling te hebben. Het kabinet kent de
gevoelens van deze Kamer.
Ten slotte deel ik mee, dat de brief
die ik gestuurd heb aan de commis–
sie, de openbaarheid, de verhouding
tussen de commissie en de Kamer,
met name toegespitst op het
jaarverslag en de rechten van de
burgers betreft. Ik beoog hiermee
een follow-up te bereiken in de
plenaire vergadering dan wel in de
desbetreffende kamercommissie. Het
is niet mijn taak als kamervoorzitter
dat debat zelfstandig voort te zetten,
nu de aanloop is genomen.
De heer Willems (Groen Links): Het
lijkt mij een verstandige procedure.
Het is zaak, te weten hoe de
ministers van Binnenlandse Zaken en
van Justitie met dit onderwerp willen
omgaan. Dit zal in alle openheid
worden besproken.
Ik ben gerustgesteld door de
toezegging van de voorzitter van de
vaste Commissie voor de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten,
dat wij vanavond of anders morgen
op de hoogte zullen worden gesteld
van de wijze waarop verder zal
worden gehandeld. Ik heb dan de
vrijheid om daarna actie te onderne–
men.
Ik wil nog een korte aantekening
maken bij uw opmerking, voorzitter,
dat er ook in het jaarverslag
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voorzitter
aandacht aan deze zaak wordt
besteed.
De voorzitter Dat heb ik gevraagd.
De heer Willems (Groen Links):
Inderdaad. Ik vind dat correct. Gelet
op de actualiteit van het onderwerp
is dit geen afdoende antwoord op de
gestelde vragen.
De voorzitter: Nee, maar ik
beoogde ook niet uw vraag te stellen
en te beantwoorden. Ik wil ervoor
zorgen, dat dit punt in die commissie
aandacht behoudt en dus in het
jaarverslag aan de orde kan komen.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

de minister hier "ja" op zegt, zijn wij
zo klaar. Als het "neen" is, luidt de
volgende vraag. Wil de minister de
departementale toedeling en
invullingen alsnog ruim voor de
aanstaande verkiezingen en bij
voorkeur bij de aanstaande
Najaarsnota bekend maken? Kan de
minister toezeggen dat de regering
deze klus niet afschuift naar de
politieke partijen die in de volgende
periode regeringsverantwoordelijk–
heid dragen?
De voorzitter: De minister heeft vijf
minuten voor het geven van een
antwoord.

D

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! In de Miljoenennota
ligt een bezuinigingspakket besloten
van 16 mld. voor 1998. Dat pakket is
tot op heden voor slechts de helft
structureel ingevuld en voor ruim 5
mld. incidenteel in het jaar 1994.
Resteren derhalve majeure niet
ingevulde ombuigingen voor de
jaren na 1994. Wij moeten vrezen dat
het kabinet de departementale
toedeling en invullingen voor
minstens 5 mld. doorschuift naar een
volgend kabinet. Daarnaast wordt
bovendien de oorspronkelijke
taakstelling van het financierings–
tekort, 3,25% in 1994, zelfs niet meer
in 1998 gehaald. Dat verscherpt dus
ook nog eens de ombuigingslast
voor een nieuw kabinet dat streeft,
conform deze minister, naar een
financieringstekort van 2%.
Ik heb in dit verband de volgende
toegespitste vragen. Kan de minister
de mededeling van het CPB
bevestigen dat de nog niet door de
departementen ingevulde ombuigin–
gen voor de jaren na 1994, 5 mld.
bedragen? Is de regering het eens
met de toerekening van deze 5 mld.
door het CPB: naar defensie 700
mln., onderwijs 1,1 mld., openbaar
bestuur en openbare orde 1,5 mld.,
zorg 900 mln. en overig 900 mln. Als

Minister Kok: Voorzitter! Eerst een
algemene opmerking. Bij de
financiële beschouwingen heeft een
uitvoerige gedachtenwisseling
plaatsgevonden tussen de Kamer en
de regering over het meerjarig
financieel-economisch beleid en over
de redenen waarom een aantal
voorgenomen ombuigingen in de
periode 1994-1998 nog niet van een
concrete invulling konden worden
voorzien. Ik verwijs voor alle
eenvoud naar dat debat.
Dan het antwoord op de vragen.
Het antwoord op de eerste vraag
luidt dat het CPB verleden week een
vertrouwelijke notitie heeft opgesteld
die door het CPB is verstrekt aan de
politieke partijen die het ontwerp–
program voor de komende verkiezin–
gen aan het CPB ter doorrekening
hebben voorgelegd. In die notitie
heeft het CPB aangegeven dat er
voor een bedrag van 5 mld. in de
periode na 1994 technische invulling
aan ombuigingen wordt gegeven.
Voor de helft gaat het om de
verwachte beperking van de kosten
betreffende de arbeidsvoorwaarden
voor het overheidspersoneel. Voor
de andere helft gaat het om de wijze
van toedeling over de departemen–
ten van het niet toekennen van de
prijsbijstelling.
Voor het eerste blokje heeft het
CPB gekozen voor een vertaling van
de korting op de arbeidsvoorwaar
den voor het overheidspersoneel in
minder werkgelegenheid. Dat is niet
de keuze van het kabinet. Het kabinet
kiest voor werk boven inkomen.
Voor het tweede blokje, de
toedeling van het niet toekennen van
de prijsbijstelling, heeft het CPB
technische aannames gemaakt die ik
voor rekening voor het CPB laat. Het
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Vragen

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid De Korte aan de
minister van Financiën, over de niet
ingevulde ombuigingen van circa
5 miljard voor het jaar 1994.

D

staat het CPB vrij zijn veronderstellin–
gen te kiezen. Het kabinet zal bij de
voorbereiding van de begroting voor
1995 aangeven hoe de departemen–
tale toedeling van het niet toekennen
van de prijsbijsteiling zal vorm
krijgen. Dit is meteen een antwoord
op de vragen 3 en 4.
De heer De Korte, als ervaren
vice-premier in het vorige kabinet,
weet hoe de procedures werken ten
aanzien van de Najaarsnota. Die
hebben betrekking op het lopende
jaar en niet op de komende periode.
Wij zullen bij de begrotings–
voorbereidingen voor 1995 aangeven
op welke wijze - te beginnen in 1995
- de door mij genoemde ombuigin–
gen door het kabinet worden
ingevuld. Daarmee is ook vraag 4
beantwoord.

D
De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De minister zei dat dit al gedeeltelijk
behandeld is bij de financiële
beschouwingen. Dat is waar, maar
sindsdien zijn wij verrast door de
notitie van het CPB. Daarin is
duidelijk gemaakt dat dit kabinet nog
geen keuzen heeft gemaakt. Dat bhjkt
nu ook weer uit de beantwoording
door de minister. Het kabinet weigert
op dit moment keuzen te maken en
schuift de zaak voor zich uit.
Hierbij gaat het om een korting op
de ambtenarensalarissen. Nu zegt de
minister: dat wordt niet vertaald in
minder arbeidsplaatsen bij de
ambtenaren. Dit betekent toch een
feitelijke korting op de ambtenaren–
salarissen. Dat moeten wij ook maar
goed weten, tenzij de minister het
anders aangeeft.
Hetzelfde geldt voor de zogeheten
prijsbijstelling. Daardoor krijgen de
departementen veel minder te
besteden. Dat houdt nu een
ongeclausuleerde korting in op onder
andere defensie en de normstelling
voor de onderwijsgevenden per
leerling.
De VVD-fractie vindt dat dit
kabinet voor de verkiezingen zijn
verantwoordelijkheid moet waarma–
ken. Het lijkt erop dat het de keuzen
daarna aan ons voorhoudt. Anders is
de minister bezig om ons een grote
gatenkaas voor te zetten. Dat is geen
goede zaak.
Nogmaals, onze vraag is:
duidelijkheid voor de aanstaande
verkiezingen. Dan weten wij ten
minste waar wij met deze minister in
dit kabinet aan toe zijn. Wij kunnen
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De Korte
dan ook bewijzen wie die verant–
woordelijkheid op zich heeft
genomen. Nu kan dat niet. En dat is
een slechte zaak.

D
Minister Kok: Mijnheer de voorzitter!
De heer De Korte gebruikte het
woord "verbazing". Ik moet zeggen
dat ik deze afgelopen vier jaar heel
wat gewend ben, maar ik kijk ervan
op dat de heer De Korte eerst een
oude koe uit de sloot haalt en
vervolgens met verbazing vaststelt
dat het een koe is.
Alles wat nu aan de orde is, is bij
de algemene beschouwingen
besproken. De Miljoenennota bevat
geen enkel geheim. Het enige wat
nieuw is, is dat het CPB nu een
technische invulling geeft aan een
tweetal onderdelen van het
ombuigingspakket.
De heer De Korte verwijt mij dat ik
geen keuzen maak en levert
vervolgens kritiek op een van mijn
keuzen. Daarbij gaat het om de
ontwikkeling van de arbeidsvoor–
waarden van het overheidspersoneel,
een keuze voor werk boven inkomen.
Het tweede element (het invullen
van de niet-toekenning van de
prijsbijstelling per departement)
betreft een normaal en gebruikelijk
onderdeel van de jaarlijkse
begrotingsvoorbereiding. Wij
gebruiken daar geen kaasschaven bij;
wij maken beleidsmatige afwegin–
gen. Ik begrijp dat het kabinetsbeleid
de heer De Korte zo goed bevalt, dat
hij zelfs wil dat wij nu al de invulling
voor de komende kabinetsperiode
leveren. Maar dat kunnen wij, zeker
in de veronderstelling dat wij zelf
deel uitmaken van dat kabinet, goed
toevertrouwen aan onze opvolgers.

D
De heer Ybema (D66): Voorzitter! De
minister heeft gelijk als hij zegt dat
wij hierover bij de financiële
beschouwingen vrij uitgebreid van
gedachten hebben gewisseld. Ik heb
toen namens mijn fractie verklaard
dat de nogal forse bedragen die in
1994 nog incidenteel gedekt zijn,
maar die geleidelijk structureel
ingevuld moeten worden, een
tamelijk zware hypotheek leggen op
het beleid van het volgende kabinet.
Concreet doet zich nu voor mijn
fractie de vraag voor hoe het
planbureau de omschrijving
"integrale benadering
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arbeidsvoorwaarden" moet invullen.
Een eerste aanzet is om dat volledig
te vertalen in minder arbeidsplaat–
sen, dus volledig in de volumesfeer.
De reactie van de minister is: dat is
niet de keuze van het kabinet; wij
kiezen voor werk boven inkomen. Ik
steun de minister graag in die keuze.
Maar dan is de conclusie dat het
planbureau in de berekeningen moet
uitgaan van aanpassingen in de
inkomenssfeer. In dat geval moet de
minister ten minste een begin maken
met een invulling ter zake.

D
Minister Kok: Voorzitter! Ik wijs ook
de heer Ybema en met hem de
gehele Kamer er nog eens op dat het
CPB voor een zodanige werkwijze
heeft gekozen dat het de desbetref–
fende notitie vertrouwelijk aan de vijf
partijen heeft aangeboden die hun
verkiezingsprogramma ter door–
rekening aan het CPB hebben
voorgelegd. In de achterliggende
weken is er geen enkel moment
geweest waarop het CPB formeel
aan het kabinet heeft gevraagd: hoe
denkt u deze invulling vorm te
geven?
Als mij nu wordt gevraagd hoe ik
aankijk tegen een zodanige invulling
van de achterblijvende ontwikkeling
van de arbeidsvoorwaarden dat dit
ten koste gaat van de werkgelegen–
heid, is mijn antwoord: ik geef de
voorkeur aan een invulling zonder
negatieve consequenties voor de
werkgelegenheid. Hierbij verwijs ik
naar het antwoord dat ik de heer De
Korte al heb gegeven. De heer
Ybema mag er dus van uitgaan dat
het kabinet bij voorkomende
gelegenheden en ook bij de
voortgang van het budgettair beleid
voor de komende jaren dit uitgangs–
punt zal hanteren. Ik zal dat uiteraard
ook in overleg met de meest
betrokken collega's trachten vorm te
geven. Ik heb collega Andriessen
gevraagd, het CPB-stuk vrijdag
aanstaande ter kennisneming in te
brengen bij het kabinet. Dat is de
eerste gelegenheid dat ik er met mijn
collega's over kan praten.

D
De heer Melkert (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Het is goed gebruik in
deze Kamer dat de oppositie zichzelf
serieus neemt. Tijdens de financiële
beschouwingen is gebleken dat het
VVD-programma dat voor de

Vragen

komende jaren is opgesteld, niet
deugt als het gaat om de financiële
onderbouwing ervan. De heer De
Korte heeft dat zelf toegegeven, op
grond van dezelfde gegevens naar
aanleiding waarvan hij nu vragen
stelt. De vraag is dus eigenlijk welke
consequenties de VVD zelf trekt uit
de jongste gegevens van het CPB.
Het verzwaart de taakstelling om een
onderbouwing te geven voor een
doelstelling die mij al lang niet meer
binnen bereik lijkt te zijn.
Eén ding lijkt mij overigens wèl
goed. De heer De Korte vraagt nu
erg veel van de regering: de regering
moet voor de komende vier jaar
aangeven hoe het verder moet met
dit land. Kennelijk sluit de heer De
Korte uit, daar zelf nog een rol in te
kunnen spelen.

D
De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De heer Melkert neemt weer een
vluchtroute. Hij gaat niet in op het
onderwerp dat door mij is aangesne–
den en waarop de heer Ybema
terecht is ingegaan. Nee, de heer
Melkert kiest een heel ander
onderwerp, dat helemaal niet aan de
orde is bij deze mondelinge vragen.
Het gaat nu om de vraag hoe de
besluiten van dit kabinet uiteindelijk
in beleid worden vertaald. Daar heeft
ook de PvdA mee te maken, als zij
mee wil doen aan een volgende
regering. Als de besluitvorming niet
deugdelijk wordt vertaald in beleid,
zit iedereen met de brokken. Dan
zitten niet alleen het CDA en de VVD,
die nu in de oppositie zit, met de
brokken, maar dan zit ook de PvdA
met de brokken, als zij weer eens
terugkeert in het kabinet. Dat is in elk
geval het onderwerp waar het over
gaat. Wij hebben er nu één element
uit voorgezet gekregen. Als het
kabinet blijft doorfunctioneren,
betekent het dat de ambtenaren voor
2,4 mld. op hun loonsom worden
gekort in de komende kabinets–
periode. Dat is de uitkomst van de
keuze van deze minister. Het is mooi
dat hij zegt dat hij niet kiest voor
aantasting van de werkgelegenheid.
Daar zijn wij allemaal voorstander
van. Vanwege het feit dat de
ombuigingsproblematiek niet op een
andere manier kan worden ontgaan
door dit kabinet, kiest de minister
voor een korting met 2,4 mld. op de
ambtenarensalarissen in de komende
kabinetsperiode. Dat is duidelijkheid
die wij graag willen hebben voor 3

2 november 1993
TK 19

19-1348

De Korte
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regels ten behoeve van de
openluchtrecreatie (Wet op de
openluchtrecreatie) (21447), en
over:
- de motie-Eisma over het
begrotingsbudget voor openlucht–
recreatie (21447, stuk nr. 27).
(Zie vergadering van 20 oktober
1993.)
De voorzitter: De heer Eisma trekt
zijn amendement op stuk nr. 25 in.
In stemming komt het amendement–
J.H. van den Berg (stuk nr. 14, I).

Minister Kok van Financiën

mei a.s. Het is mooi dat wij dit
weten.
Van de andere helft van het
dossier weten wij nog niet hoe het
zal lopen. De minister zei: daarbij is
het kabinet nog aan zet en u zult het
bij de invulling van de begroting
voor 1995 wel te horen krijgen. Dat is
mooi, want dat is na de verkiezingen.
Dan durft men wel. Men durft echter
niet vóór de verkiezingen. Dat vind ik
gewoon politieke lafheid. Men zegt
eenvoudig: wij nemen wel besluiten,
maar wij vullen die nog niet in, want
dat doen wij pas bij de begroting
voor 1995. Die begroting komt pas
na de verkiezingen aan de orde, als
betrokkenen al lang en breed weg
zijn. Dit vluchtgedrag moet maar
eens goed aan de kaak gesteld
worden bij deze vragen.

D
Minister Kok: Mijnheer de voorzitter!
Ik wil heel kort een nadere reactie
geven op de heer De Korte.
De heer De Korte is onnavolgbaar
inconsequent. In de eerste plaats
nodigt hij uit tot duidelijkheid en
vervolgens veegt hij met de
verkregen duidelijkheid de vloer aan.
Dat is zijn goede recht. Het is ook
zijn goede recht om voor alles weg
te vluchten. Eerst vraagt hij waar de
invulling van 2,4 mld. uit bestaat.
Vervolgens wordt gezegd: 2,4 mld.
zou toch niet ten koste moeten gaan

Tweede Kamer

van de werkgelegenheid. En dan
veegt hij de vloer aan met het feit
dat in de inkomensontwikkeling in de
komende vier jaar inderdaad het
overheidspersoneel enigszins achter
zal moeten blijven bij de marktsector.
Het is het voorrecht van de oppositie
om tegen alles "nee" te mogen
zeggen. Ik wens hem dat voorrecht
nog heel lang toe.

D
De voorzitter: De heer Blauw heeft
verzocht, de stemmingen over de
wetsvoorstellen en moties gea–
gendeerd onder de punten 8, 9, 10,
11 en 12 van de agenda af te voeren
in verband met de wens inzake
heropening van de beraadslaging. Ik
stel voor, hiermee in te stemmen en
de heropening te doen plaatsvinden
donderdag om 10.15 uur, met
spreektijden die vallen binnen de aan
de fracties voor de begrotingen
beschikbaar gestelde spreektijden,
maar dit was een ieder al duidelijk!

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, D66, de VVD,
het GPV en de Centrumdemocraten
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement de andere
op stuk nr. 14 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.
Artikel 1, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
J.H. van den Berg (stuk nr. 14, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.
In stemming komt het amendement–
Jorritsma-Lebbink (stuk nr. 16).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66, de SGP, het GPV en de
RPF voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
De artikelen 2 t/m 7 worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement–
Eisma (stuk nr. 19).

Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Artikel 9 wordt zonder stemming
aangenomen.

Stemmingen
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voorzitter
De artikelen 10 t/m 16 worden zonder
stemming aangenomen.

Daartoe wordt besloten.
In stemming komt het wetsvoorstel.

In stemming komt het amendement–
Eisma (stuk nr. 22).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Artikel 17 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 20 t/m 33 worden zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–
J.H. van den Berg (stuk nr. 14, II)
nieuwe artikelen 34 t/m 36 zijn
ingevoegd.
De artikelen 41 t/m 62 worden zonder
stemming aangenomen.
Artikel 64, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
J.H. van den Berg (stuk nr. 14, lil),
wordt zonder stemming aangeno–
men.
De artikelen 65 t/m 75 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: Ik stel voor, volgende
week dinsdag de eindstemming te
houden.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Eisma
(21447, nr. 27).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Wet belastin–
gen op milieugrondslag (22849).
(Zie vergadering van 26 oktober
1993.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, D66, de SGP, het GPV, de
RPF, de PvdA en Groen Links voor
het wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.
Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Aanpassing
van een aantal wetten aan de
Wet belastingen op milieu–
grondslag (Aanpassing Wet
belastingen op milieugrondslag
(22851).
(Zie vergadering van 26 oktober
1993.)
De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering voorgestelde wijzigingen
(stuk nr. 17) aan te brengen.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, D66, de SGP, het GPV, de
RPF, PvdA en Groen Links voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.
De heer Middel wenst zijn motie over
een structurele verbetering van de
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
van thuiswerkers (23172, nr. 6) aan te
houden. De motie is van de agenda
afgevoerd.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regeling van de bevoegdheden
van bepaalde rechtspersonen om
ter bescherming van de belangen
van andere personen een
rechtsvordering in te stellen
(22486).
De voorzitter: De amendementen–
Soutendijk-van Appeldoorn/
Swildens-Rozendaal (stuk nr. 16, I en
II) zijn door de regering overgeno–
men.

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering voorgestelde wijzigingen
(stuk nr. 26) aan te brengen.

Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
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In stemming komt het amendement–
Soutendijk-van Appeldoorn/Korthals
(stuk nr. 14, I).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, het GPV, de SGP
en de Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 14 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.
In stemming komt het amendement–
Korthals (stuk nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het GPV, de SGP en de
Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
De heer Korthals heeft mij gevraagd,
mee te delen dat nu dit amendement
is verworpen, hij zijn amendementen
op stuk nr. 13 intrekt.
Artikel 305a, eerste lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Soutendijk-van
Appeldoorn/Korthals (stuk nr. 14, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.
Het tweede lid wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement–
Soutendijk-van Appeldoorn/Korthals
(stuk nr. 15).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, het GPV, de SGP
en de Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat is aangenomen.
Artikel 305a, derde lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Soutendijk-van
Appeldoorn/Korthals (stuk nr. 15),
wordt zonder stemming aangeno–
men.
Het vierde en vijfde lid worden
zonder stemming aangenomen.
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voorzitter
Het gewijzigde artikel 305a wordt
zonder stemming aangenomen.
Artikel 305b wordt zonder stemming
aangenomen.
Het gewijzigde artikei I wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel II wordt zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–
Soutendijk-van Appeldoorn/Korthals
(stuk nr. 14, II) artikel III is vervallen.
De artikelen IV t/m XI en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, D66, de RPF, de
PvdA en Groen Links voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Nadere wijziging van de
Werkloosheidswet (Wijziging
enkele bepalingen inzake het
recht op uitkering) (21608).
Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
De onderdelen A t/m C worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement–
Van Hoof (stuk nr. 20,1).

Initiatiefvoorstel-Bolkestein c.s.
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Onderdeel D wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter De heer Van Ojik trekt
zijn amendementen (stuk nr. 7, I en
II) in.

De artikelen II t/m IV en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

De artikelen I en II en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.
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D

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van wet van de
leden Bolkestein, Rempt–
Halmmans de Jongh en Linscho–
ten tot het doen vervallen van
artikel 41, tweede lid, van de
Wet op de bedrijfsorganisatie
(22878).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 20 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

De onderdelen E t/m 0 worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, D66, de SGP, het
GPV, de RPF, PvdA en Groen Links
voor het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

De voorzitter: Om redenen die
straks duidelijk zullen worden, is mij
gevraagd om mevrouw Van
Nieuwenhoven als eerste het woord
te geven. Dat lijkt mij heel verstan–
dig. Ik neem aan dat niemand
hiertegen bezwaren heeft. Het woord
is daarom allereerst aan mevrouw
Van Nieuwenhoven.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Het
aantal artikelen van het initiatiefwets–
voorstel is omgekeerd evenredig aan
de belangrijkheid ervan. Het is een
goed gebruik in dit huis om
initiatiefnemers te complimenteren
met het initiatief dat zij genomen
hebben voor het tot stand brengen
van een wetsvoorstel. Het wetsvoor–
stel is weliswaar kort, maar het
aantal discussies erover is daaraan
omgekeerd evenredig. Daarmee is
het belang wel aangegeven.
Het wetsvoorstel werd ingediend
op 13 oktober 1992 en is dus meer
dan een jaar later toe aan behande–
ling in deze Kamer. Vandaag zal ik
niet over de overlegeconomie in de
breedte spreken. Ik zal ook niet
spreken over de totale Wet op de
bedrijfsorganisatie. Ik zal mij
beperken tot hetgeen waarop het
wetsvoorstel betrekking heeft: het
tweede lid van artikel 41. Eerder is
namelijk aangekondigd dat de
regering met een standpunt over de
overlegeconomie zal komen. Hoewel
de indieners in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
aangeven dat zij niet daarop willen
wachten, meen ik dat de totale
overlegstructuur wel degelijk pas op
dat moment aan de orde kan zijn.
Wij kunnen het vandaag alleen
hebben over het initiatiefwets–
voorstel.
In de memorie van toelichting
stelien de indieners dat het vooral
gaat om het laten vervallen van de
wettelijke verplichting om over
vrijwel alle belangrijke maatregelen
op sociaal-economisch terrein advies
te vragen aan de SER of aan één van
de commissies van de SER. De
indieners constateren keer op keer,
bijna verheugend, in de schriftelijke
behandeling dat de fractie van de
PvdA het eens is met de strekking
van het wetsvoorstel. Dat is juist.
Laat dat voor alle duidelijkheid

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de
bestrijdingsmiddelenwet 1962
(gesloten dossier) (23156).

In stemming komt het wetsvoorstel.

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, D66, de SGP, het
GPV, de RPF, PvdA en Groen Links
voor het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
Naar mij blijkt is er geen behoefte
aan het afleggen van stemverklarin–
gen.

19-1351

Van Nieuwenhoven

Mevrouw Van Nieuwenhoven tPvdA)

gezegd zijn. Wij hebben dat ook
herhaalde malen uitgesproken. Wij
hebben wel veel vragen over de
procedure die tot nu toe, ook door
de indieners, wordt gevolgd.
In de schriftelijke behandeiing is
van onze kant herhaalde malen
gezegd dat er een samenloop was
met het rapport van de
commissie-De Jong over de
adviesorganen. Intussen is dat
rapport er. De indieners hebben
gelijk: dat rapport was er niet toen zij
hun wetsvoorstel indienden. In het
algemeen heeft de Kamer geoor–
deeld dat wettelijke adviesplichten
moeten vervallen, dat er termijnen
aan adviezen gesteld moeten worden
en dat er gerichte adviezen moeten
uitgaan. In het rapport-De Jong is
echter wel degelijk ook een
omschrijving van het vragen van
advies aan de SER gegeven. In ieder
geval heeft de commissie-De Jong
gezegd dat er wel enige vorm van
adviesaanvrage aan de SER zou
kunnen zijn, zoals ik het op dit
moment formuleer. Dat is in het
debat niet bestreden door de rest
van de Kamer. Daaruit mag ik
constateren dat men het daarmee
eens was.
De Raad van State oordeelt over
het initiatiefvoorstel in die zin dat hij
zegt: eigenlijk is het waar wat de
initiatiefnemers zeggen dat - ik
vertaal het in mijn eigen woorden er over onderwerpen van sociaal–

economische aard altijd advies aan
de SER gevraagd moet worden. Nu
heeft de regering aangekondigd - dat
hoorde zij ook te doen, al was het
maar naar aanleiding van wat de
minister-president bij de behandeling
van het rapport van de
commissie-De Jong heeft gezegd dat zij met een wetsvoorstel zal
komen waarin ook het vragen van
advies aan de SER wordt geregeld.
In zijn brief van 29 september jl.,
gevraagd door de vaste Commissie
voor sociale zaken en werkgelegen–
heid en ook aan die commissie
geschreven, gaat minister De Vries
nader in op dit initiatiefvoorstel en
op de plannen van de regering op dit
punt. Het was eigenlijk een nadere
adstruering van het standpunt van
de regering, nadat op 1 juli, de
laatste dag voor het zomerreces, in
de Kamer al een debat had plaatsge–
vonden. Toen is door mijn collega
Leijnse gezegd dat wij op zichzelf
konden instemmen met het vervallen
van de wettelijke adviesplicht in het
algemeen, maar dat wij wat de SER
betreft wel degelijk vonden dat het
overleg dat minister De Vries op 18
juni reeds had gevoerd moest
worden meegenomen in de
besluitvorming daarover.
Zoals minister De Vries ons heeft
meegedeeld, is in dat overleg
gebleken dat de regering is
teruggekomen, zoals de indieners
terecht stellen, op een eerder
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voorstel om de adviesplicht helemaal
te laten vervallen. In overleg met de
sociale partners is de regering
daarop teruggekomen en heeft zij
gezegd dat zij toch een vervangende
bepaling van het huidige artikel
wilde. De initiatiefnemers zeggen dat
het kabinet zich heeft laten overhalen
door de sociale partners om van zijn
aanvankelijk plan af te zien. Is dat
nog steeds de mening van de
initiatiefnemers? Denken zij niet dat
in goed overleg tussen de sociale
partners en het kabinet ook dingen
tot stand kunnen komen? Ziet
minister De Vries, die hier als
adviseur aanwezig is, dat net als de
initiatiefnemers, namelijk dat het
kabinet zich door de sociale partners
heeft laten overhalen om met een
vervangende tekst te komen?
Voorzitter! In het eindverslag heb
ik de initiatiefnemers gevraagd om
de behandeling in ieder geval op te
schorten totdat hun voorstel
gelijktijdig met het wetsvoorstel van
de regering op dit punt zou kunnen
worden behandeld. De initiatiefne–
mers hebben dit niet gewild. Zij
zeiden: het debat van 1 juli en het
besluit van het kabinet van 19
augustus jl. maken ons duidelijk dat
het regeringsvoorstel naar aard en
strekking een andere is dan dat van
ons; om die reden willen wij op dit
moment toch doorgaan met de
behandeling. Ik herhaal het, geen
misverstand van de kant van de
PvdA-fractie: met de strekking van
het vervallen van de adviesplicht
zoals geformuleerd in het huidige
artikel zijn wij het eens. Nu de
initiatiefnemers echter zelf het
onderscheid maken naar aard en
strekking, moet ik over de aard iets
meer zeggen. De aard maakt dat er
in onze ogen wel advies mogelijk
moet zijn. Of je dat in de wet
vastlegt, is een keuze die je nader
moet maken. Kennelijk zeggen de
initiatiefnemers: dat moet niet. Mijn
fractie zegt: als dat in goed overleg
tot stand is gekomen, dan zien wij
daar op dit moment - ik zeg dat er
uitdrukkelijk bij - geen bezwaar
tegen.
De redengeving van de initiatiefne–
mers dat er onaanvaardbaar lang
vertraagd zou worden als dit
initiatiefvoorstel nu niet behandeld
zou worden, vind ik eigenlijk een
drogreden. Ik hoor daar graag een
nadere reactie van hen op. In mijn
ogen gaat het niet om het nu laten
vervallen van welk artikel dan ook,
maar om een goede regeling voor de
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toekomst en de manier waarop wij
met de SER willen omgaan.
De heer Van Hoof (VVD): Mag ik
naar aanleiding van wat mevrouw
Van Nieuwenhoven zegt over
strekking en aard van haar nog een
toelichting op wat zij precies bedoelt
met de "aard"? Begrijp ik nu dat die
tegengesteld zou zijn aan de
strekking, waarmee zij het wel eens
is?
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Nee. Ik reageerde op een
letterlijke passage uit de nota naar
aanleiding van het eindverslag van
de initiatiefnemers. Zij zeggen dat de
regering een andere redenering
volgt. Zij vinden dat het voorstel van
de regering qua aard en qua
strekking anders is dan het hunne.
Dat is voor hen de reden waarom het
initiatiefvoorstel nu moet worden
behandeld. Mijn opmerking had dus
betrekking op de procedure.
Mijn inhoudelijke opmerking was
dat de fractie van de PvdA het eens
is met de strekking van het initiatief–
voorstel in de breedte, te weten dat
de huidige wettelijke adviesplicht
moet vervallen. Dat is trouwens geen
nieuws, want dat is al verschillende
malen vanaf deze plaats in deze
Kamer gezegd, laatstelijk nog door
mijn collega Leijnse op 1 juli. Ik
gebruikte even de formulering van
de initiatiefnemers, maar ik kan ook
een andere formulering gebruiken.
De aard, de directe inhoud, is dat er
op dit punt helemaal niets meer in
de wet komt te staan. Als ik mijn
betoog vervolg, zal duidelijk worden
wat wij daarvoor voorstellen. Wij
vinden dat advies wel mogelijk moet
zijn en dat dit zelfs in de wet kan
worden opgenomen.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Maar dat verhoudt zich slecht met
het ook door de PvdA ingenomen
standpunt in het debat over het
rapport "Raad op maat". Daarbij
heeft mevrouw Van Nieuwenhoven
onmiskenbaar steun uitgesproken
voor het idee van de omzetting van
de wettelijke adviesplicht in een
bevoegdheid. Een bevoegdheid is
echter niet iets dat je wettelijk regelt.
Anders moet je die wettelijke
verplichting weer afschaffen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Omdat collega Rosenmöller
en ik in de commissie-De Jong zaten,
zullen wij ons dat heel goed

Tweede Kamer

herinneren. Collega Rosenmöller
weet dan ook dat wij, wat de SER
betreft, in het rapport "Raad op
maat" hebben opgenomen dat de
regering nog met een standpunt over
de overlegeconomie in de breedte
moest komen en dat het mede
daarvan afhangt hoe het verder zal
gaan.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik zet dan even de puntjes op de i. U
heeft die passage waarschijnlijk, net
zo goed als ik, nog eens nagelezen.
Die ging over de scheiding tussen
advies en overleg en over het
mogelijke vergaande voorstel om
sociale partners te weren uit de
Sociaal-economische raad en
daarvan een adviesorgaan te maken
van louter onafhankelijke deskundi–
gen. Op zichzelf is dat een ander
onderwerp dan het nu ter bespreking
voorliggende voorstel van de
initiatiefnemers.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Dat is gedeeltelijk waar. Uw
parafrase van wat er in dat rapport
staat, is juist. Maar er staat wel
degelijk ook dat dit onderscheid nog
moet worden gemaakt en dat dit
mede afhangt van het feit hoe verder
over de overlegeconomie en over het
omgaan met de SER zal worden
geoordeeld. Wat dat betreft, blijf ik er
dus bij dat daarin niet is uitgesloten
dat ergens wordt vastgelegd hoe je
dat dan regelt.
Zowel de regering als de Kamer
heeft zich te houden aan de
afspraken die bij het rapport "Raad
op maat" gemaakt zijn. Dat betekent,
zoals ik al eerder zei, dat de
adviesaanvragen gerichter moeten
zijn, dat het om adviezen op
hoofdlijnen moet gaan en dat er
termijnen moeten worden gesteld.
Nu stond in de oude tekst dat onze
ministers omtrent alle belangrijke
maatregelen op sociaal-economische
gebied welke zij voornemens zijn te
nemen, de SER of één van zijn
commissies om advies dienen te
vragen, tenzij het landsbelang zich
daartegen verzet. De Raad van State
en ook mijn fractie constateert dat
dus bijna in alle gevallen advies
moet worden gevraagd.
In zijn brief van 29 september doet
minister De Vries iets heel onge–
woons; misschien dat hij zelf nog
behoefte heeft om daarop in te gaan.
Ik denk immers dat het niet vaak zal
zijn voorgekomen dat de minister
met een tekst die bij de Raad van
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State voor advies ligt, de vaste
commissie alvast inlicht over wat de
regering voornemens is te doen. Dat
gebeurt wel vaak geparafraseerd of
in een toelichting, maar het komt
niet zo vaak voor dat dit met een
concrete tekst gebeurt.
Mij dat goed ter harte nemend,
overweeg ik om een amendement in
te dienen met de tekst zoals de
regering zich die voorstelt bij de
Kamer in te dienen. Die tekst ligt nu
dus nog bij de Raad van State voor
advies voor, maar hij staat openlijk in
de brief van 29 september. Met
collega Huibers van het CDA heb ik
hier de voorbereidingen voor
getroffen. Ik vertel de initiatiefnemers
nu dat ik overweeg dat amendement
in te dienen, omdat ik vind dat zij
daar eerst op moeten kunnen
reageren. Vervolgens zal ik voor de
tweede termijn beslissen of ik het
amendement daadwerkelijk indien. Ik
ben overigens ook benieuwd hoe
minister De Vries hierover denkt. Ik
behoef het amendement niet voor te
lezen, omdat het letterlijk de tekst
van de brief van 29 september bevat.
Ik stel mij voor, dat amendement in
te dienen met de toelichting dat deze
leden vinden dat de huidige tekst
vervangen moet worden door een
minder dwingende of ruimere tekst.
Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Mevrouw Van Nieuwen–
hoven wil het amendement niet
voorlezen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik wil het best even
voorlezen.
Mevrouw Groenman (D66): Neen, ik
wil alleen even weten of het er in de
tekst van de minister om gaat om
een verplichting in de wet te laten
bestaan, zij het met iets andere
bewoordingen, of dat er een
bevoegdheid komt. Het lijkt mij van
belang om dit te horen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Als u het op prijs stelt, zal ik
de tekst even voorlezen. Misschien
kunnen wij dan nog wat aan exegese
doen. De tekst van het voorstel van
minister De Vries heb ik natuurlijk
niet kunnen controleren. In zijn brief
van 29 september deelt hij evenwel
mee dat artikel 41, tweede lid,
vervangen wordt door: tenzij
dringende redenen zich daartegen
naar hun oordeel verzetten, vragen
onze krachtens artikel 28, eerste lid,
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aangewezen ministers de raad of de
in artikel 43 bedoelde commissies
advies omtrent belangrijke maatrege–
len die betrekking hebben op de
hoofdlijnen van het sociaal–
economisch beleid; zij geven daarbij
aan binnen welke termijn het advies
verwacht wordt.
Ik maak hier het volgende uit op.
Eerst was het landsbelang, nu is het
"tenzij dringende redenen..." Eerst
ging het om alle maatregelen, nu
gaat het om belangrijke maatregelen
die betrekking hebben op de
hoofdlijnen. Conform het advies van
de commissie-De Jong wordt voorts
gezegd dat er een termijn gesteld zal
worden.
Mevrouw Groenman (D66): Maar
het blijft een verplichting!
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Als wij het op deze manier
opnemen, zou het een verplichting
biijven. Het wordt echter wel een
veel ruimere of meer vrijblijvende
verplichting, omdat er nu over
bepaalde onderdelen advies
gevraagd moet worden en niet, zoals
vroeger, over alle maatregelen.
Mevrouw Groenman zat ook in de
commissie-De Jong. In de
commissie-De Jong hebben wij
willens en wetens geoordeeld dat de
SER een bijzondere positie heeft ten
aanzien van de regering. Dit behoeft
echter, zoals de heer Rosenmöller
zei, niet tot uiting te komen in de
advisering. Die positie kan ook op
andere manieren gestalte krijgen.
Overleg voer je echter met z'n
tweeën. Minister De Vries heeft op 18
juni met de sociale partners overleg
gevoerd over deze materie. Op 1 juli
heeft hij de Kamer meegedeeld waar
dat op uitgelopen is. Hij beschikte
toen nog niet over teksten. Toen het
initiatiefontwerp-Bolkestein klaar was
voor behandeling, heeft de vaste
Commissie voor sociale zaken
geoordeeld dat zij daar toch nog een
keer het oordeel van de minister
over wilde horen. In de desbetref–
fende brief heeft de minister gezegd:
ik vertel u nu precies waar ik het met
de sociale partners, in overleg, over
eens geworden ben. Ik vind het dus
op zichzelf een goede zaak om nu
van de initiatiefnemers te vragen hoe
zij hierover oordelen. Van minister
De Vries wil ik graag horen hoe hij
dit ziet en in hoeverre hij al aan deze
tekst gebonden is. De Kamer en de
initiatiefnemers kunnen natuurlijk
hun eigen ruimte bepalen.
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Mevrouw Groenman (D66): Het is
toch een beetje vreemd. Er is nu een
adviesverplichting. De minister heeft
op een gegeven moment gezegd: ik
maak er een adviesbevoegdheid van.
Toen hij daar met de sociaie partners
over gesproken had, is het weer een
verplichting geworden. Als u in uw
amendement de tekst van de brief
van de minister overneemt, blijft het
een verplichting. U kunt wel zeggen
dat er ruimte zit in die woorden,
maar ik blijf het een verplichting
vinden.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Dit is de eerste termijn van
de kant van de Kamer over een
initiatiefvoorstel van collega's. Wat
ben ik nu aan het doen? Ik heb
aangegeven hoe het tot nu toe
gegaan is en wat de positie van de
PvdA-fractie daarbij is. Op de punten
die u noemt, heb ik zowel aan de
initiatiefnemers als aan de minister
tot twee keer toe precies die vraag
voorgelegd. U moet de zaak dus niet
omdraaien en mij dezelfde vraag
voorleggen, ook al zou ik het
antwoord daarop wel kunnen
verzinnen. Wij debatteren nu echter
in de eerste plaats met de initiatief–
nemers en de minister als adviseur.
Daarom stel ik hun deze vragen en
zal ik pas in tweede termijn tot een
afrondende conclusie komen over
het totaal van het wetsvoorstel en
het al dan niet indienen van mijn
amendement.
De heer Van Hoof (VVD): Mevrouw
Van Nieuwenhoven heeft zojuist
gezegd dat zij het eens is met de
strekking van het wetsvoorstel van
de initiatiefnemers. Zij is nu
voornemens, een amendement in te
dienen. Is zij van mening dat haar
amendement dezelfde strekking heeft
of heeft dit een geheel andere
strekking?
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Het amendement is qua
strekking in de breedte anders dan
het initiatiefwetsvoorstel. Als dat uw
constatering is, heeft u gelijk. Ik ben
niet voor niets begonnen met het
voorlezen van een stukje memorie
van toelichting bij het initiatiefwets–
voorstel. Hierin staat dat de
initiatiefnemers de wettelijke
verplichting om over vrijwel alle
belangrijke maatregelen op
sociaal-economisch terrein advies te
vragen aan de SER of één van zijn
commissies, laten vervallen. Er staat:
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vrijwel alle. Ik heb de vrijheid
genomen om te zeggen: dan kunnen
wij het dus ook op een andere
manier regelen. Ik hoor graag van de
initiatiefnemers of zij het met mij
eens kunnen zijn. Daarmee hoeven
zij het niet eens te zijn met de
inhoud van mijn amendement. Het
gaat erom of het amendement
binnen de orde van het wetsvoorstel
valt.
De heer Van Hoof (VVD): Maar als
het amendement een andere
strekking heeft...
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik vind, op basis van de tekst
van de memorie van toelichting en
van de discussie tot nu toe in de
Kamer gevoerd, dat dit zo is. Ik vind
het daarom nodig dat de initiatiefne–
mers hierop eerst reageren. Daarom
heb ik het amendement nog niet
ingediend. Dat lijkt mij op dit
moment de juiste volgorde.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Deze procedure lijkt mij
zeer hoffelijk, maar ik wil graag een
vraag stellen. Mevrouw Van
Nieuwenhoven heeft zich altijd
ingezet voor afschaffing van de
adviesplicht en omzetten ervan in
een bevoegdheid. De conclusie kan
niet anders zijn dan dat zij zeer in is
voor een oplossing die in de richting
gaat van een wijziging van de
adviesplicht.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): U wilt iets te veel. Ik kan
alleen maar herhalen dat ik een
aantal vragen heb voorgelegd
precies op die punten. Ik wil hier
best blijven staan, voorzitter, maar ik
ga de antwoorden niet geven want
dan zou ik de vragen niet gesteld
hebben. Ik wil dus graag van de
initiatiefnemers en minister De Vries
eerst antwoord op mijn vragen. Ik
neem mij voor om hier dan in
tweede termijn verder over te
debatteren.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Maar dat is in feite iets anders dan
dat u de vraag hebt gekoppeld aan
de voorbereiding van een amende–
ment dat u vanwege de hoffelijkheid
niet hebt ingediend. Het zegt iets
over de zwaarte van de vraag hier in
dit huis.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Nee, mijnheer Rosenmöller,
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want ik heb in eerste termijn ook
gezegd dat het wetsvoorstel, ook al
lijkt het een heel klein wetsvoorstel,
wel degelijk van heel groot belang is.
Ik neem dit heel serieus. Het hangt
een beetje samen met de discussie
zoals die misschien al tientallen jaren
loopt over hoe je in een overlegeco–
nomie met elkaar omgaat. Deze
discussie zal de heer Rosenmöller
ook niet onbekend zijn. Ik zeg:
overleggen doe je met zijn tweeën.
Als minister De Vries dus gemeend
heeft dat hij het op deze manier
moet oplossen, neem ik dit ook
serieus. Ik neem het net zo serieus
als het initiatiefwetsvoorstel van de
VVD. Ik ga ervan uit dat niemand
hier uit is op korte-termijngewin
maar dat iedereen uit is op een
goede regeling voor de toekomst.
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Mag ik mevrouw Van Nieuwenhoven
een vraag stellen over dit toegezegde
amendement, want ik heb begrepen
dat het nog niet is ingediend maar
dat de mogelijkheid hiertoe bestaat.
Vindt zij dit nu hoffelijk tegenover de
Raad van State? Deze heeft een
wetsvoorstel van de minister
ontvangen waar deze tekst in
voorkomt. Mevrouw Van Nieuwen–
hoven haalt dit nu naar voren toe. Is
dit een poging om hiermee te
ontkomen aan de keuzemogelijkheid
die de initiatiefnemers haar
voorleggen?
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Voorzitter! Je moet jezelf
inderdaad deze vraag stellen als je
dit op deze manier doet. Het is niet
voor niets dat ik deze vraag zowel
aan de initiatiefnemers als aan
minister De Vries heb voorgelegd. De
heer Leerling helpt minister De Vries
nu eigenlijk met zijn antwoord. Ik
heb zojuist al gezegd dat het op zijn
minst in mijn ogen een beetje
ongebruikelijk is dat de minister al
een tekst aan de Kamer geeft op het
moment dat deze nog voorligt ter
advisering bij de Raad van State. Het
spijt mij heel erg, collega Leerling,
maar ook hier heb ik eerst het
antwoord van de minister nodig.

D
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil beginnen met de
initiatiefnemers te complimenteren
die al enige tijd bezig zijn, via de
schriftelijke procedure hun
initiatiefwetsvoorstel met betrekking
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tot de afschaffing van de adviesplicht
voor de Sociaal-economische raad te
verdedigen. Een initiatiefwetsvoorstel
wordt niet dagelijks gemaakt en
komt ook niet vaak tot plenaire
behandeling. Zelf heb ik een keer een
initiatiefvoorstel verdedigd. In deze
zaal was dat succesvol. Al was het
alleen maar omdat ik de steun van
de partij van de initiatiefnemers in
een ander zaal nog keihard nodig zal
hebben, zal ik mij in eerste instantie
positief opstellen jegens de inhoud
van het wetsvoorstel. Het is in het
leven echter niet alleen geven en
nemen. Ik wil mij nu bepalen tot de
inhoudelijke argumenten.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
heeft gemeld dat ook ik lid was van
de commissie-De Jong. Ik heb in die
commissie bewust meegewerkt aan
een aanbeveling aan de Kamer die
erop neerkwam dat het goed zou zijn
als over de volle breedte van het
adviescircuit gekomen zou worden
tot afschaffing van de wettelijke
adviesplicht voor alle adviesorganen.
De wettelijke adviesplicht diende te
worden omgezet in de bevoegdheid
van de regering om de verschillende
adviesorganen om advies te vragen.
In het rapport van de
commissie-De Jong is de Sociaal–
economische raad op een belangrijk
punt "buiten haken" gezet, zoals ik
zoëven al bij interruptie heb gezegd.
Het ging daarbij om een scheiding
van advies en overleg. De vraag was
met name of de adviesorganen niet
bemenst zouden moeten worden
door onafhankelijke deskundigen en
of er overleg gepleegd kan worden
met belangenbehartigers in de meest
brede zin van het woord op alle
beleidsterreinen. Wij realiseerden
ons goed dat het een zeer vergaande
stap zou zijn als je de sociale
partners zou verzoeken, de Sociaal–
economische raad, een belangrijk
adviesorgaan van de regering, te
verlaten en deze raad alleen te
bevolken met onafhankelijke
deskundigen.
Om deze stap te kunnen nemen, is
een uitgebreide discussie over de
toekomst van de overlegeconomie
nodig. Die discussie is nog onvol–
doende gevoerd in dit huis. Het is
dan ook goed dat die passage in dat
rapport is opgenomen. Ik teken
daarbij aan dat het destijds
uitdrukkelijk het vraagstuk betrof van
de scheiding tussen advies en
overleg.
Over het nog niet ingediende
amendement van mevrouw Van
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Nieuwenhoven wil ik straks iets
zeggen. Tegen de initiatiefnemers wil
ik nog zeggen dat wij er niet zoveel
tijd voor nodig hadden om hun
onderbouwing tot ons te nemen. De
creativiteit en de rijkdom aan ideeën
die ongetwijfeld bij de initiatiefne–
mers aanwezig is, is gebruikt om het
voorstel kort te houden. De vraag is
wel of het voorstel op die manier
optimaal onderbouwd is. Ik ben het
met de voorgaande spreekster eens
dat het op zichzelf een vergaand
besluit zou zijn, als het tot uitvoering
komt. Maar, mevrouw Van Nieuwen–
hoven, de adviesverplichting bestaat
al langer dan ik zelf besta. Ik kan die
discussie dus nooit gedurende de
hele periode hebben meegemaakt.
Je dient je af te vragen of je het
voorstel moet plaatsen in het kader
van de afschaffing van de totale
adviesplicht zoals de commissie-De
Jong heeft aanbevolen. Een
volgende vraag is of de afschaffing
van de adviesplicht in het kader
geplaatst moet worden van een
discussie over de overlegeconomie
of op zichzelf bezien moet worden.
Het antwoord van mijn fractie is dat
wij zonder de twee eerder genoemde
punten zouden kunnen. De initiatief–
nemers weten dat er een langlo–
pende discussie op dit terrein is. Zij
hebben een punt te pakken. Het is
goed dat dit punt in initiatief–
wetgeving is vertaald. Het zou ons
passen, niet de procedurele weg te
bewandelen, maar de inhoudelijke.
Wij dienen het wetsvoorstel van een
inhoudelijk oordeel te voorzien.
De kern van het wetsvoorstel
bevat een principiële kant en een
meer praktische kant. De principiële
kant is deze: als je komt tot
afschaffing van de adviesplicht aan
de Sociaal-economische raad voor
de regering, is het in alle gevallen
beter als de regering op eigen basis
en merites een oordeel geeft over
het moment waarop en de omstan–
digheden waarin over een bepaald
onderwerp advies wordt gevraagd
aan de Sociaal-economische raad.
Dat is een kernpunt uit de redenering
van de initiatiefnemers en dat
spreekt mij aan. Zij voegen daaraan
de niet helemaal onbekende praktijk
toe van wat zij de vlucht naar de
schuilkelder noemen. De SER is op
een aantal momenten wel de
schuilkelder van de politiek
genoemd. Het zou zeer prettig zijn
indien die schuilkelder wordt
gesloten. Een praktisch voordeel, ook
door de initiatiefnemers genoemd, is
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Rosenmöller
vooral dat snelheid en slagvaardig–
heid op sociaal-economisch terrein
en wijzigingen in het beleid
dienaangaande kan worden
bevorderd indien het initiatiefwets–
voorstel zou worden aangenomen.
Mijn fractie begrijpt de redenering
van de initiatiefnemers en steunt
haar ook, maar het is ook goed om
stil te staan bij het mogelijke
materiële effect dat zou ontstaan
indien het wetsvoorstel status van
wet krijgt. De initiatiefnemers
reageren op de kritische opmerkin–
gen van de Raad van State ongeveer
als volgt: zij willen voortdurend
blijven benadrukken dat het laten
vervallen van die wettelijke plicht het
vragen van advies door de regering
aan de Sociaal-economische raad
niet in de weg staat. De vraag die mij
dan bekruipt is wat dan nog het
voordeel van snelheid en slagvaar–
digheid is. Hoe het beeld eruit ziet
als je de schoenen hebt weggegooid,
is wel duidelijk, maar hoe de nieuwe
schoenen eruit zien, is mij nog niet
helemaal duidelijk. Ik denk dat wij
niet helemaal om de vraag heen
kunnen wat, bijvoorbeeld naar het
idee van de initiatiefnemers, de
criteria zouden zijn die zouden
moeten worden geformuleerd om de
Sociaal-economische raad op een
aantal terreinen wel om advies te
vragen. Maken zij daarbij onder–
scheid tussen de huidige samenstel–
ling van de Sociaal-economische
raad en de door hen gewenste
samenstelling van de Sociaal–
economische raad? De initiatiefne–
mers zijn lid van de fractie van de
VVD, een potentiële regeringspartij,
hoewel ik dat zojuist bij de monde–
linge vragen even betwijfelde. Zij
zullen mogelijkerwijs straks in de
regering toch een idee moeten
hebben over de vraag op welke
punten en terreinen de Sociaal–
economische raad in zijn huidige
samenstelling - laten wij daar nog
eventjes van uitgaan - om advies
zou moeten worden gevraagd. Mijn
fractie vindt het goed dat je de
wettelijke plicht afschaft, maar wij
zouden het een brug te ver vinden
als de desbetreffende mening van
werkgevers en werknemers in dit
geval - maar het geldt natuurlijk ook
voor andere terreinen en andere
maatschappelijke organisaties - niet
gekend worden. Ik ben dus erg
benieuwd naar de opvatting van de
initiatiefnemers dienaangaande.

(PvdA): Juist gelet op het ook door
de heer Rosenmöller zo benadrukte
feit dat de SER in zijn huidige
samenstelling toch ook tot adviseren
is ingericht, is het nog komende
regeringsstandpunt over de
overlegeconomie in het algemeen
heel belangrijk om te bekijken hoe
men daar in het vervolg mee
omgaat. Wij moeten nu echter
oordelen over het initiatiefwets–
voorstel en over het voorstel van
minister De Vries en wij moeten dus
nu een oordeel uitspreken over hoe
wij met sociale partners in SER–
verband omgaan.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik zeg nu tegen minister De Vries dat
het standpunt van het kabinet over
het SER-advies er natuurlijk al lang
had kunnen zijn. Als bijvoorbeeld
mijn fractie met de initiatiefnemers
van mening is dat een en ander
allemaal wat sneller en slagvaardiger
moet, kunnen wij natuurlijk op elkaar
blijven wachten tot wij een ons
wegen, maar dan duurt die discussie
nog tien of veertig jaar. Daar heeft de
fractie van Groen Links weinig
behoefte aan. In die zin heb ik in
commissieverband gepleit voor een
redelijker termijn waarbinnen je de
regering kunt binden aan een
definitief standpunt. Daar is een brief
over verschenen, maar het is onzin
om deze parlementaire behandeling
van een wetsvoorstel dat ruim een
jaar geleden bij de algemene
beschouwingen is aangekondigd,
nog langer op te houden.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Laat ik maar zeggen dat ik
mijn vraag niet goed heb gesteld,
want ik bedoelde te zeggen - ik
haakte in op wat de heer Rosenmöl–
ler zei - dat wij te maken hebben
met de samenstelling van de SER
zoals die op dit moment is. Die is
voor een deel ook zo, met kroonle–
den enzovoort, vanwege het feit dat
er een wettelijke adviesplicht is op
de eerder geformuleerde manier. Nu
heeft de minister overleg met sociale
partners gevoerd en zelf nagedacht
over de vraag, hoe dat in het vervolg
zal moeten gaan. Dat kan toch heel
goed thans ter discussie staan?

Mevrouw Van Nieuwenhoven

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Wat mij betreft, staat alles ter
discussie. Ik meen, dat mevrouw Van
Nieuwenhoven degene was, die zei
dat de discussie over dit
initiatiefwetsvoorstel niet nodeloos
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breder moet worden gemaakt. Het is
in de huidige omstandigheden zeer
wel mogelijk om in een debat met
twee termijnen ook een definitief
oordeel uit te spreken over het
wetsvoorstel, zoals het er ligt. Ik heb
een aantal vragen gesteld, ingeka–
derd in de positieve grondhouding ik kan het woord bijna niet uit mijn
mond krijgen - die wij ten aanzien
van dit wetsvoorstel innemen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Het ging er mij om, dat de
heer Rosenmöller zei: zolang de SER
is samengesteld, zoals hij is
samengesteld, moet je er wat mee.
Er moet ook worden geregeld, hoe
met de SER moet worden omge–
gaan, ook op het punt van de
advisering.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mevrouw Van Nieuwenhoven zegt,
dat de huidige samenstelling van de
SER en de wettelijke adviesplicht een
min of meer onlosmakelijke relatie
met elkaar hebben.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Dat heb ik niet gezegd.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dan wil ik het nuanceren en zijn wij
het op dat punt eens. Ik maakte de
opmerking over de huidige samen–
stelling van de SER, omdat ik weet meer van buiten dit huis dan van
binnen dit huis, maar dat heeft te
maken met het feit, dat die omstan–
digheid zich nog nauwelijks heeft
voorgedaan - dat de heer Bolkestein
als fractievoorzitter van de VVD
meermalen een pleidooi heeft
gehouden voor een andere samen–
stelling van de SER. Ik leg mij even
neer bij de huidige situatie, omdat ik
voorzie, dat er meer kans is om op
korte termijn te komen tot afschaf–
fing van de adviesplicht dan tot
wijziging van de samenstelling van
de SER in de zin, zoals de heer
Bolkestein meermalen heeft gezegd.
Vandaar dat ik op die manier die
vraag aan hem heb gesteld.
Voorzitter! De regering redeneert
in de trant van: wij waren in ieder
geval voor de afschaffing van de
wettelijke adviesplicht, wij willen die
omzetten in een bevoegdheid, want
dat vergroot de slagvaardigheid. Ik
begrijp, eerlijk gezegd, niet helemaal
waarom dat niet geldt voor het
sociaal-economische beleidsterrein.
De regering heeft op 19 augustus
een vrij omvangrijk persbericht het
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Rosenmöller
leven doen zien, dat begint met de
euforische kop: Afschaffing
adviesplicht vergroot de slagvaardig–
heid. Ik wil mij niet beperken tot het
sociaal-economische terrein, maar
juist op dat terrein zijn er nogal wat
noten te kraken, als het gaat om
slagvaardigheid. Ik denk aan de
discussie over de WAO, die
overigens niet alleen het vraagstuk
van advisering en de SER regardeert.
Ik denk ook aan de schuilkelder–
politiek. Het zijn onderwerpen, die op
het sociaal-economisch terrein
bepaald niet vreemd zijn. De vraag
doet zich voor, waarom nu juist op
dat terrein die uitzondering gemaakt
moet worden. Ik begrijp, dat het
voortgekomen is uit het overleg, dat
het kabinet heeft gehad met de
sociale partners. Ongetwijfeld zal er
op ander beleidsterreinen overleg
gaande zijn of worden opgestart met
mensen die de afschaffing van de
adviesplicht niet zien zitten. Als dat
nu allemaal gehonoreerd wordt op
de manier, waarop het op sociaal–
economisch terrein wordt gehono–
reerd, dan schieten wij niet erg veel
op. Ik hoor hierop graag een reactie
van minister De Vries.
Voorzitter! Ik heb mij een beeld
gevormd van het materiële effect,
dat zou kunnen ontstaan, als het
wetsvoorstel status van wet krijgt. Ik
wil thans iets zeggen over het
argument van de schuilkelder. Het
komt mij bekend en sympathiek
voor, maar die schuilkelder is
natuurlijk ouder dan vier jaar. Nu is
de heer Bolkestein gastspeler in dit
vak, maar de jaren daarvoor was hij
in een andere zaal vaste bespeler
van het team, dat vanuit die kant van
de zaal placht te opereren. Hij moet
die schuilkelder goed kennen. De
vraag is of met de afschaffing van de
wettelijke adviesplicht die schuilkel–
der ook echt gesloten wordt. Ik heb
daarover mijn twijfels. In welk
kabinet dan ook - het zal in
Nederland tot in lengte van jaren een
coalitiekabinet zijn en dat is
misschien maar goed ook - zullen
tussen coalitiepartners politieke
problemen ontstaan. Het is soms
nodig geweest - ik heb dat in de
afgelopen jaren gemerkt - om wat
tijd te nemen om die politieke
problemen op te lossen. Die politieke
problemen blijven overigens over het
algemeen niet beperkt tot het
kabinet, maar hebben uitstraling naar
de Kamer. Op het moment waarop
zonder wettelijke plicht een kabinet
beslist om een advies aan de SER te
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kritiek op onze zogenoemde
overlegeconomie is er ook veel
waardevols dat wij dienen te
behouden. De SER heeft vele
waardevolle adviezen gegeven die
zeker katalyserend hebben kunnen
werken in een vastgelopen discussie.
Tegenstellingen die er waren, konden
worden verzacht en soms overbrugd.
Dat is een functie die zeker behou–
den moet blijven, alhoewel de
discussie of de SER in zijn huidige
vorm die functie blijvend moet
vervullen op zichzelf gerechtvaardigd
is. We hoeven die discussie echter
niet hier en nu te voeren.
Op de agenda staat het schrappen
van de adviesverplichting. Uiteraard
zijn er allerlei andere momenten om
dit punt aan de orde te stellen. En als
je het voorstel inhoudelijk niet wilt, is
ieder ander moment natuurlijk altijd
beter.
De initiatiefnemers hebben hun
voorstel mijns inziens afdoende
gemotiveerd. Vertraging in het
wetgevingsproces kan worden
voorkomen en het wordt minder
gemakkelijk de SER als schuilkelder
voor de politiek te misbruiken.
De positie van de regering in deze
discussie is wat delicaat. Zij was
aanvankelijk zelf ook van plan de
adviesverplichting te schrappen,
maar tijdens het voorjaarsoverleg
heeft zij zich door de sociale partners
laten overhalen. Of dit al of niet in
goed overleg gebeurde, is interes–
sant, maar de medewetgever hoeft
D
zich in een dualistisch staatsbestel
daar niet aan gebonden te voelen.
De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
In het debat over het voorjaars–
De collega's Bolkestein, Rempt en
Linschoten hebben met hun
overleg meldde minister De Vries dat
hij dacht aan een beperking van de
initiatiefvoorstel eind vorig jaar een
klein knuppeltje in een groot
adviesplicht tot de "hoofdlijnen" van
hoenderhok gegooid, maar het
sociaal-economisch beleid. Het
gekakel is sindsdien niet van de
verschil met de huidige formulering
lucht.
"alle belangrijke voorstellen" acht ik
Ik noem het initiatiefvoorstel een
marginaal. In de brief van 29
klein knuppeltje omdat in de
september voegt hij beide begrippen
discussies over de toekomst van de
samen, dus "belangrijke maatregelen
overlegeconomie voorstellen van
betreffende hoofdlijnen". Afgezien
ingrijpender aard over tafel zijn
van de onduidelijkheid als gevolg
gegaan. Zelfs gehele opheffing of
van het gebruik van een dubbele
ingrijpende verbouwing van de
beperking, belangrijk èn hoofdlijnen,
Sociaal-economische raad is bepleit.
vind ik dit ook inhoudelijk geen
Opheffing van alle bestaande
verbetering.
adviesraden minus één was de
Ook een onderdeel van het
conclusie van de commissie-De
sociaal-economisch beleid dat niet
Jong.
op de hoofdlijnen betrekking heeft,
Tegen deze achtergrond is het
kan uiterst relevant zijn en belang–
voorstel van onze drie VVD-collega's
rijke implicaties hebben. Bijvoorbeeld
uiterst bescheiden, zoals we hen ook
het ontslagrecht kun je geen
kennen als bescheiden persoonlijkhe– hoofdlijn van sociaal-economisch
den. Ik zou deze voorzichtige aanpak
beleid noemen. Maar als daarover
willen honoreren. Naast veel terechte een eenstemmig advies zou komen

vragen, zal deze beslissing snel steun
krijgen van de coalitiepartijen in de
Kamer. Ik vraag mij af of je er in de
huidige situatie iets mee opschiet. Ik
probeer een beeld te vormen van
wat in de praktijk zal ontstaan.
Ik heb al met al sympathie voor
het voorstel. De euforie over het op
slot doen van de schuilkelder en het
versnellen van mogelijke beleids–
wijzigingen - de slagvaardigheid van
bestuur waar ik voor been - wil ik in
de huidige situatie enigszins
nuanceren. Ik voeg hieraan toe dat
het wel degelijk mogelijk is dat
beleidswijzigingen worden versneld,
maar dan moeten wij onze eigen
werkwijze ter discussie stellen. Wij
zullen dan het primaat van de
politiek, waarover iedereen spreekt,
op een andere wijze inhoud moeten
geven. Wij moeten dan over
werkelijk dualistische verhoudingen
spreken die dan in de praktijk
moeten worden toegepast. Grote
delen van de Kamer geven, buiten de
Kamer om, steun aan bijvoorbeeld
een adviesaanvraag van het kabinet
aan de SER. ledereen voelt dan op
zijn klompen aan dat het een zinloze
adviesaanvraag is en dat hierover
beter in de Kamer kan worden
gediscussieerd. Ik meen dat de heer
Bolkestein hiervan ten principale een
groot voorstander is. Ik wil graag dat
hij als potentiële regeerder daarop
eens een voorschot neemt.
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Schutte
van een tripartiet samengesteld
orgaan, zou zo'n advies zeker een
meerwaarde kunnen hebben.
Essentieel is in mijn ogen het
afschaffen van het automatisme. Dan
wordt tenminste bewust advies
gevraagd en wordt ook de afweging
gemaakt of de verwachte winst van
het advies opweegt tegen het
tijdverlies van opstellen van
adviesaanvraag en formuleren van
advies.
In zijn advies van 28 mei 1993
over het concept-wetsvoorstel inzake
het afschaffen van de advies–
verplichting maakt het dagelijks
bestuur van de SER melding van het
feit geen bezwaar te hebben tegen
het stellen van een termijn waarbin–
nen het advies gegeven moet
worden. In het kader van een
wettelijk vastgelegde advies–
verplichting past zo'n termijnstelling
wel, hoewel ik het fraaier vind als
een adviesorgaan ter zake altijd zijn
eigen verantwoordelijkheden kent.
Zonder wettelijke adviesplicht zie
ik niet zo'n grond voor een vaste
termijn. Dat is om een aantal
redenen. Zo leidt een vaste termijn
niet noodzakelijkerwijs tot de snelste
manier om adviezen klaar te krijgen.
Termijnen kunnen ook opgesoupeerd
worden zonder dat dit nodig is. De
werkzaamheden worden wat
ongewisser bij het adviesorgaan als
er geen sprake meer is van een
automatisme. Plannen wordt
namelijk lastiger. Dan wordt het
moeilijker te verdedigen, toch vast te
houden aan vaste, fatale termijnen.
Het nemen van de eigen verant–
woordelijkheid van de regering bij
het aanvragen van adviezen betekent
ook het erkennen van de eigen
verantwoordelijkheid van het
adviesorgaan, zijn eigen prioriteiten
te stellen. Men kan meer waarde
hechten aan het op tijd leveren van
het ene advies dan het andere.
Uiteraard zal de regering bereid
moeten zijn om een redelijke termijn
in acht te nemen alvorens zij verder
gaat met het proces van wetgeving
of beleidsvoorbereiding. Maar dat is
een kwestie van normaal menselijk
fatsoen.
Ik vat mijn bijdrage samen. Ik
meen dat er veel vóór is en weinig
tégen om nu een bescheiden stapje
te zetten in het proces van herijking
van onze overlegeconomie. En dit
initiatiefvoorstel is daarom wat mij
betreft de moeite waard om
geaccepteerd te worden.
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Een eventueel amendement van
de regeringsfracties, zoals is
geopperd door mevrouw Van
Nieuwenhoven, vormt mijns inziens
geen verbetering. Dat veroorzaakt
echter mist over de reikwijdte van de
wet. De initiatiefnemers moeten
maar oordelen over zo'n amende–
ment, maar ik kan mij voorstellen dat
zij bedanken voor die eer. De
regeringsfracties zouden dan
weliswaar feitelijk hun zin kunnen
krijgen met het regeringsvoorstel,
maar de initiatiefnemers behouden
hun geloofwaardigheid. Er is toch
echt geen kruid tegen gewassen, als
de regeringsfracties er de voorkeur
aan geven om samen, hand in hand,
met de regering op te trekken.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik denk dat u daarin gelijk
hebt, collega Schutte. Maar u
constateert dat dit voorstel er is. Ook
al vinden wij nu allemaal dat de
huidige tekst niet voldoet en dat wij
dus dit initiatiefwetsvoorstel moeten
steunen, wij weten dat dit voor drie
maanden is. Vandaar mijn slotopmer–
king: wij hebben op korte termijn wel
iets gedaan, maar op langere termijn
komt er toch een voorstel van de
regering. Al op 1 juli heeft een brede
meerderheid in de Kamer evenwel
gezegd dat er in elk geval iets
geregeld moet worden, al dan niet
via een wetsvoorstel. Dat zegt u
eigenlijk ook. Daarom heb ik ook
steeds tegen de initiatiefnemers
gezegd: u moet uw voorstel nu niet
aan de orde stellen, maar u moet dat
tegelijk met het regeringsvoorstel
laten behandelen. In feite zegt u dat
nu ook.

Schutte zegt dat hij af wil van een
automatisme. Daar kan ik mij iets bij
voorstellen. Erkent hij dat er in een
eventueel amendement ook sprake is
van minder en geen automatisme?
De heer Schutte (GPV): Wat is
"automatisme"? Mevrouw Van
Nieuwenhoven heeft de inhoud
daarvan weergegeven. Zij begon
met: tenzij dringende redenen zich
ertegen verzetten. Daarmee wordt
kennelijk het automatisme beperkt.
De hoofdregel is mijns inziens dat er
over belangrijke maatregelen
betreffende hoofdlijnen van het
sociaal-economisch beleid advies
wordt gevraagd. Dat is het automa–
tisme en dat kan alleen in geval van
dringende redenen ongedaan
gemaakt worden. Dan kom ik er toch
toe, te zeggen dat er mist ontstaat,
want dan krijg je een wettelijk
criterium dat suggereert een handvat
te bieden, terwijl het op twee of
eigenlijk drie punten mogelijkheden
van interpretatie en dus onduidelijk–
heid geeft. Wat schiet je daar nu mee
op? Laten wij duidelijkheid verschaf–
fen. Dit wetsvoorstel biedt die
duidelijkheid. Natuurlijk verwachten
wij van de regering dat zij advies zal
vragen als dat zinnig is. Dat is dan
altijd een bewuste keuze, waarvoor
verantwoording zal moeten worden
afgelegd aan de Kamer.

D

De heer Huibers (CDA): De heer

De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie had, zoals het zo
keurig in de schriftelijke voorberei–
ding heet, met gemengde gevoelens
kennis genomen van dit
initiatiefwetsvoorstel, waarmee
overigens ook ik de initiatiefnemers
wil complimenteren. Een compliment
staat immers los van de politieke
gevoelen. Wij hebben om volgende
redenen met gemengde gevoelens
kennis genomen van dit wetsvoor–
stel.
Enerzijds is er ook van onze kant
volop begrip voor de wens van de
VVD-fractie, via de initiatiefnemers,
het automatisme van de adviesplicht
aan de orde te stellen. Immers, ook
de CDA-fractie kon zich op hoofdlij–
nen vinden in de conclusies van het
rapport van de commissie-De Jong
om te komen tot een stroomlijning in
de wirwar van advisering in ons land
en tot een discussie over een heldere
verhouding tussen advies en overleg.
Daarnaast heeft ook de CDA-fractie
oog voor het risico dat een adviesor–
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De heer Schutte (GPV): Nee hoor,
mijn standpunt was al lang voordat
"Raad op maat" er iets over zei, dat
wij af moesten van dit automatisme.
Eindelijk komt er een initiatiefvoor–
stel. Dat is al geruime tijd in
procedure. Laten wij nu duidelijkheid
op dit punt verschaffen, nu dat
mogelijk is. Laten wij dus niet
wachten op een volgende discussie–
ronde die weer in wetgeving moet
worden vastgelegd, wellicht onder
een volgend kabinet, met alle risico's
van een regeerakkoord er tussendoor
vandien. Wij kunnen nu beslissen
over datgene wat wij nu rijp achten.
Het onderhavige voorstel vind ik heel
rijp. De alternatieven die ik tot nu toe
gehoord heb, vind ik onrijp.
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Huibers
gaan, zoals de SER, ge– of misbruikt
kan worden op het moment dat
politieke besluitvorming moeilijk is.
Anderzijds had de CDA-fractie de
indruk - zij heeft die indruk nog
steeds - dat het initiatiefwets–
voorstel, zoals het er nu ligt, niet
geheel het juiste antwoord is op die
bezwaren. Allereerst komt het ons
wat vreemd voor de SER als het
ware aan te pakken voor iets wat in
eerste instantie de politiek zèlf
verweten kan worden. Vaak wordt bij
wijze van voorbeeld gewezen op de
manier waarop de besluitvorming
rond de WAO plaatsvond en de
vertragende en uitstelfactor van
adviserende instanties daarbij. Ik zou
er hier nog eens op willen wijzen
dat, nadat het kabinet een in onze
ogen open - te open - geformu–
leerde adviesaanvraag liet uitgaan,
de SER vervolgens binnen vier
maanden een advies uitbracht dat
nog steeds als gedegen en gewaar–
deerd te boek staat. Het is dus eerder
een kritische noot jegens de politiek
zelve dan ten opzichte van de SER. In
dat verband is het ook opmerkelijk
dat wij nog steeds wachten op de
kabinetsreactie op het SER-advies
inzake de convergentie en de
overlegeconomie. Dat advies ligt er
al een hele tijd. Wanneer kunnen we
de kabinetsreactie daarop tegemoet–
zien, is onze vraag aan de minister.
Dat brengt mij bij een tweede
kanttekening bij het wetsvoorstel,
zoals het er nu ligt. Het lijkt ons
eigenlijk beter deze problematiek van
de SER-adviesplicht - en wellicht ook
dit initiatiefvoorstel - te betrekken bij
de algemene problematiek inzake
adviesplicht en overlegeconomie.
Ook mevrouw Van Nieuwenhoven
sprak hierover. Het is ons allen
bekend dat inmiddels bij de Raad
van State een dergelijk wetsvoorstel
ligt. Wij dringen uiteraard aan op
spoed bij de verdere afhandeling
daarvan. Maar aan de initiatiefne–
mers hebben we eigenlijk de vraag
waarom nu zo'n haast moet worden
gemaakt. Waarom kan dit wetsvoor–
stel dan ook niet beter aan die
behandeling worden toegevoegd?
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Geeft de heer Huibers hier de
mogelijkheid aan dat de CDA-fractie
er in het bredere debat over de
kabinetsreactie op het SER-advies
anders over zal denken dan nu, waar
het puur het wetsvoorstel betref–
fende afschaffing van de adviesplicht
betreft?

Tweede Kamer

De heer Huibers (CDA): Ik kom
dadelijk nog even te spreken over de
brief van de minister en de opvatting
die daarin is weergegeven Het zal
duidelijk zijn dat die een zekere
inhoudelijke benadering van de
CDA-fractie weergeeft. Als de heer
Rosenmöller nog even geduld heeft,
kom ik er dadelijk op terug. Het lijkt
ons in den brede beter, bij die
algemene discussie het moment te
kiezen om een veel breder debat
over advisering en de waarde van de
overlegeconomie te hebben. Het lijkt
er nu een beetje op dat het de
VVD-fractie, via de initiatiefnemers,
gewoon te doen is om de positie van
de SER op zich. Dat lijkt ons, eerlijk
gezegd, niet terecht. Het overleg met
sociale partners is wat ons betreft
van essentiële betekenis voor de
arbeidsverhoudingen en de
arbeidsrust in ons land. Nog
vandaag overleggen werkgevers en
werknemers over een mogelijk
centraal akkoord. De betekenis mag
niet onderschat worden, zeker gelet
op de ontwikkeling van de werkgele–
genheid in ons land. In dat geheel,
voorzitter, neemt de SER in onze
ogen toch een bijzondere positie in.
Nogmaals, dat betekent niet een
voortgaan op de weg van automa–
tisme en ik kom dan bij het punt
waarover de heer Rosenmöller mij
zojuist een vraag stelde.
De heer Rosenmöiler (Groen Links):
Ik kom nog even terug op het punt
waar u zojuist eindigde. Nu u die
belangrijke vergadering aanhaalt die
tussen werkgevers en werknemers
vandaag plaatsvindt over een
mogelijk centraal akkoord, zegt u dan
met zoveel woorden dat er hier enige
terughoudendheid past, omdat u
bang bent om hen tegen de schenen
te schoppen en omdat het heel
belangrijk is voor de werkgelegen–
heid dat daar positieve afspraken
uitkomen?
De heer Huibers (CDA): Het lijkt mij
niet verstandig om zo direct die
relatie te leggen.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Maar u refereert aan die belangrijke
vergadering van vandaag en u zegt
ook nog dat het voor de werkgele–
genheid heel belangrijk zou zijn
wanneer er een centraal akkoord uit
kwam.

CDA-fractie hecht aan het overleg
met sociale partners in het algemeen
als het gaat om arbeidsverhoudingen
en de arbeidsrust in ons land. Omdat
het actueel is noemde ik het overleg
dat vandaag plaatsvindt. In dat
geheel neemt de SER, in onze ogen,
een bijzondere positie in. Dat is iets
anders dan het leggen van een
directe relatie tussen dit wetsvoorstel
en de beoordeling die wij daarover
moeten geven en het overleg van
vandaag.
Voorzitter! Ik kom nu bij het punt
van het automatisme en ik herhaal
dat wij niet op die weg moeten
voortgaan. In die zin zou de fractie
van het CDA zich kunnen vinden in
het schrappen van een algehele
wettelijke verplichting maar zij hecht
wel aan het handhaven van een
zekere wettelijke verankering van de
advisering op belangrijke hoofdlijnen
van sociaal-economisch beleid met
daarbij heldere termijnen. Eigenlijk
stelt ook de minister dit voor in zijn
brief aan de Tweede Kamer van 29
september jl., waar ook mevrouw
Van Nieuwenhoven aan refereerde,
waarin wordt aangegeven op welke
manier wij dit inhoudelijk moeten
beoordelen. Ik sluit mij bij die
argumentatie aan. Wanneer de VVD
en de initiatiefnemers eraan hechten
dat een dergelijke bepaling snel tot
stand wordt gebracht en zij niet
willen wachten op het hele
wetgevingsproces, dan zouden wij er
geen bezwaar tegen hebben om ook
op korte termijn en dus via dit
initiatiefvoorstel tot een dergelijke
formulering met elkaarte komen.
Uiteraard is het aan de initiatiefne–
mers om dat te beoordelen en wij
wachten met belangstelling hun
antwoord af.
De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Zou de heer Huibers kunnen
aangeven wat hij in zo'n tekst die
gesuggereerd wordt, begrijpt onder
hoofdlijnen van sociaal-economisch
beleid? Dat is immers het criterium
in een eventueel amendement? Het
element van belangrijke maatregelen
maakt daar weer deel van uit.

De heer Huibers (CDA): Ik refereer
slechts aan het belang dat de

De heer Huibers (CDA): Dat vergt
inderdaad een beoordeling en een
afweging die door het kabinet
moeten worden gemaakt. Dat zou
overigens ook het geval zijn wanneer
er in het geheel geen adviesplicht
zou zijn. Ook dan moet het kabinet
een oordeel vellen op welk moment
het kabinet desalniettemin een
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Huibers
advies vraagt aan de SER of aan de
sociale partners. Het gaat er evenwel
om dat wij het automatisme dat het
in alle gevallen gebeurt, eruit halen
en dat wij ons beperken tot
belangrijke wetsvoorstellen en tot
hoofdlijnen van sociaal-economisch
beleid.
De heer Schutte (GPV): Maar anders
dan de initiatiefnemers suggereert u
dat u met een eventueel amende–
ment een zeker houvast kunt bieden.
De initiatiefnemers willen het
openlaten, willen het tot een vrije
keuze maken die politiek verant–
woord moet worden. U zegt dat er
met een amendement ook voor de
SER zekerheid wordt geboden en dat
de SER gelegenheid krijgt om advies
uit te brengen op de hoofdlijnen van
het sociaal-economisch beleid. Je
kunt dan toch niet zeggen dat dit in
die concrete situatie beoordeeld
moet worden? Als dat inderdaad
puur in een concrete situatie
beoordeeld moet worden, biedt het
net zo weinig als datgene wat de
initiatiefnemers beogen.
De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
Het lijkt mij niet verstandig en ook
niet mogelijk om nu al te zeggen op
welk dossier en op welk wetsvoorstel
je het als zodanig zou beoordelen.
Voor ons is het belangrijk om voor
de mogelijkheid een wettelijke
verankering in stand te houden.
Vervolgens willen wij af van het
automatisme en op de hoofdlijnen
zal er wel een SER-advies tot stand
worden gebracht.
De heer Schutte (GPV): Maar als u
daar niets naders van kunt zeggen,
dan zegt dat inhoudelijk niets.

D
De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Op de in de
afgelopen decennia in Nederland
gegroeide adviesstructuur voor de
overheid is wel het een en ander aan
te merken. Er kunnen opmerkingen
worden gemaakt van principiële,
maar ook van praktische aard.
Om met die laatste te beginnen;
het duurt vaak onnodig lang voor
ontwerp-wetsvoorstellen respectieve–
lijk nota's van een advies zijn
voorzien. Dan spreek ik nog niet van
het teveel aan energie en middelen
dat soms wordt gespendeerd. Niet
op de laatste plaats bestaat het risico
dat de verantwoordelijkheid voor het
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doorhakken van knopen respectieve–
lijk het nemen van besluiten wordt
verschoven van regering en
volksvertegenwoordiging naar
deskundigen en adviesraden.
Moeilijke kwesties kunnen door het
"maar eens vragen van een advies"
op een gemakkelijke manier, al of
niet voorlopig, in de ijskast wordsn
gestopt. Wij kennen er allemaal wel
voorbeelden van. Dit laatste speelt
met name wanneer er een wettelijke
verplichting bestaat tot het vragen
van advies, zoals tot nu toe met de
SER het geval is.
Voorzitter! Het valt dan ook te
waarderen dat initiatiefnemers een
poging wagen, dit euvel te verhel–
pen. De route naar de SER als de
"schuilkelder van de politiek" willen
zij blokkeren. Dit past ook in de
algemene lijn die tijdens het debat
over "Raad op maat" is overeenge–
komen, namelijk om in zijn alge–
meenheid adviesverplichtingen om
te zetten in adviesbevoegdheden.
Onze fractie stond en staat daar
achter. Dat wij het initiatief aanvan–
kelijk kritisch bejegenden, vereist dan
ook nog wel een verklaring. De SER
is in feite pars pro toto van de
overlegeconomie. De SER heeft vaak
een rol gespeeld bij het naar elkaar
buigen van tegengestelde en
onverzoenlijk ogende opvattingen
van en tussen sociale partners.
Overigens kwam er ook wel eens een
redelijk onbruikbaar, namelijk
verdeeld advies. Daardoor kreeg de
regering, in de ogen van betrokkenen
in het veld, juist weer te veel ruimte.
Wij erkennen dat voorliggend
wetsvoorstel geenszins een afscheid
nemen van die overlegeconomie
betekent, maar wij proeven er wel in
"een afstand nemen van". Op
zichzelf hebben wij daarmee niet
zoveel moeite. Maar wij vonden dat
die discussie dan eigenlijk breder
gevoerd moest worden. Wij denken
dan aan "Raad op maat" en aan een
herijking van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie als model van
functionele decentralisatie meer in
het algemeen. Deze kwesties staan
toch op de politieke agenda? En het
apart behandelen van de SER zou
gemakkelijk als een ontijdig signaal
kunnen zijn opgevat te midden van
de toen heersende commotie over de
WAO respectievelijk het streven naar
een centraal akkoord met als
doelstellingen onder andere
loonmatiging en bevordering van de
werkgelegenheid.
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Wij herinneren ons hoe sociale
partners van het niet aantasten van
de positie van de SER indertijd een
zwaar punt maakten. Wij zijn nu
evenwel in wat rustiger vaarwater
gekomen, als tenminste niet
uitsluitend de wens de moeder van
deze gedachte is. Maar goed, wij
willen de initiatiefnemers nog graag
de volgende vragen voorleggen. Hoe
stelien zij zich een vervolgdiscussie
over de SER en de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie voor? Kunnen zij
nog eens nader onderbouwen
waarom nu eigenlijk een opbouw–
economie een andere overlegstruc–
tuur zou vragen dan een min of meer
gestabiliseerde economie? Zijn zij het
met ons eens dat er behalve het
door hen gesignaleerde gevaar nog
een ander bestaat, namelijk dat
advies vragen aan de SER geheel
vrijblijvend wordt? Zijn de initiatief–
nemers wel van mening dat er een
plicht moet bestaan tot het vooraf
informeren van de SER over
beleidsvoornemens?
Een ander punt dat de SGP-fractie
naar voren wil brengen, is dat van
alternatieve oplossingen van het aan
het begin van onze bijdrage
gesignaleerde bestuurlijke probleem.
Dat van een adviesaanvrage aan de
SER misbruik gemaakt kan worden
en ook wel eens gemaakt is, is
duidelijk. Maar in hoeveel procent
van de gevallen kan nu echt van
overtolligheid gesproken worden?
Voor belangrijke beleidsbeslissingen
blijft een SER-advies toch bijzonder
nuttig, zelfs zeer gewenst. In onze
visie bestaat er naast het probleem
van de stroperigheid van besluitvor–
ming ook het probleem van
overhaaste besluitvorming. Dat de
kwaliteit van tegenwoordige
wetgeving soms te wensen overlaat,
bewijst de toegenomen kritiek in de
senaat wel. Daarom zou voor ons de
optie van een beter en strenger
naleven van de letterlijke tekst van
artikel 41, tweede lid - hangende de
brede discussie over "Raad op maat"
etcetera - ook mogelijk zijn geweest.
Daarbij zouden criteria vastgelegd
moeten worden over wat verstaan
moet worden onder "belangrijke
maatregelen op sociaal of econo–
misch gebied". Mogelijk zou ook het
spoedeisende karakter van een
wetsvoorstel onder de uitzonderings–
clausule "tenzij het landsbelang zich
daartegen verzet" gebracht kunnen
worden. Ten slotte zouden ook
scherpe termijnen gesteld moeten
worden waarbinnen een advies
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De leden Linschoten, Bolkestein en Rempt-Halmmans de Jongh lallen VVD) en minister
De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

beslist uitgebracht moet zijn. Dat aan
de hier geschetste oplossing echter
ook nadelen zijn verbonden, is ons in
de loop van de schriftelijke voorbe–
reiding - ik erken dat - steeds
duidelijker geworden, waardoor wij
onze aanvankelijke hedenkingen wat
matigen.
In hoeverre hebben de initiatiefne–
mers overigens bij hun overwegin–
gen betrokken dat de termijnen voor
advies door de Sociaal-economische
raad in de afgelopen jaren al met de
helft zijn teruggebracht?
Voorzitter! Ik rond af. Voor zover
het zich al aftekent in dit stadium,
lijkt voor het debat cruciaal te zijn
hoe de initiatiefnemers uiteindelijk
reageren op de eventuele amende–
ring, inhoudelijk al aangereikt, door
mevrouw Van Nieuwenhoven en de
heer Huibers. Hun suggestie zal
inhoudelijk hoogst waarschijnlijk de
warme steun krijgen van de adviseur
van de Kamer bij de behandeling van
dit initiatiefvoorstel, minister De
Vries van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid. Ik zeg "hoogst
waarschijnlijk". Immers, wij leven in
een dualistisch stelsel van verkeer
tussen de regering en de Staten–
Generaal. Het zou dus kunnen zijn
dat de minister niet wist van de
voornemens van de fracties die
samen de coalitie vormen.

Tweede Kamer

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Drie collega's van de VVD hebben
een initiatiefvoorstel ingediend dat
even kort als duidelijk is: schrap de
bepaling in de Wet op de bedrijfsor–
ganisatie waardoor het kabinet op dit
moment verplicht is om de Sociaal–
economische raad te consulteren als
er voorstellen worden gedaan op
sociaal of economisch gebied.
Ik complimenteer de collega's
Bolkestein, Rempt-Halmmans de
Jongh en Linschoten met dit
initiatief. De strekking van het
voorstel onderschrijf ik volledig, al
vroeg ik mij af waarom dit op
zichzelf vrij eenvoudige voorstel door
maar liefst drie initiatiefnemers
moest worden ingediend en dus ook
vandaag en morgen wordt verde–
digd. Ik vraag mij dat te meer af,
omdat de initiatiefnemers liefst zo
weinig mogelijk woorden lijken te
willen vuil maken aan het bereiken
van hun doel. Zowel de memorie van
toelichting als de memorie van
antwoord en de nota naar aanleiding
van het eindverslag zijn kort en
bondig. Op zichzelf is daar niets op
tegen, maar het kan natuurlijk ook
weer te weinig van het goede
worden, zoals in dit geval.
Met de initiatiefnemers ben ik het
eens dat de politieke besluitvorming
in niet geringe mate vertraging
oploopt door allerhande verplichtin–
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gen inzake het inwinnen van advies.
Die adviescultuur dan wel de
overlegeconomie is echter in de loop
van de jaren gegroeid. Ook de fractie
van de VVD heeft daarin een aandeel
geleverd, want mij is niet bekend dat
de VVD in bijvoorbeeld de jaren
zestig, zeventig en zelfs tachtig zich
tegen een dergelijke ontwikkeling te
weer heeft gesteld. Had het niet in
de rede gelegen als de initiatiefne–
mers in hun memorie van toelichting
wat omstandiger hadden aangege–
ven waarom zij in het verleden geen
en nu wel allerhande bezwaren
hebben tegen de verplichte
advisering door de SER? Op verzoek
van de Raad van State is in het
nader rapport nog wel aangegeven
dat onvoldoende slagvaardigheid
enerzijds en het zogenaamde
"schuilkeldereffect" anderzijds de
beweegredenen zijn om voor te
stellen de verplichte advisering door
de SER te schrappen. Het blijft voor
mij echter te summier. Is het juist dat
bij de initiatiefnemers de gang van
zaken rond de WAO in 1991 de
druppel was die de emmer deed
overlopen? Ik herinner mij tenminste
dat collega Bolkestein in het voorjaar
van 1991 - wij waren toen in de
oude zaal bijeen; hij zal het zich
herinneren - nadrukkelijk heeft
bepleit om het WAO-voorstel zonder
advisering door de SER in te dienen.
Als ik het bij het rechte eind heb,
kunnen de initiatiefnemers dan
aangeven welke druppels daaraan
voorgaand de emmer van het geduld
tot de rand hadden gevuld? Met
andere woorden, wanneer en aan de
hand van welke feiten is bij de
VVD-fractie de opvatting doorgebro–
ken dat de verplichte advisering door
de SER moest worden afgeschaft?
Met een enkel woord wil ik
aangeven waarom ik er zelf behoefte
aan heb om de verplichte advisering
door de SER zo snel mogelijk te laten
vervallen. Ik deel het bezwaar van de
trage besluitvorming, zoals ook door
de initiatiefnemers is aangevoerd.
Belangrijker acht ik echter het
volgende: met de verplichte
advisering door de SER hebben de
sociale partners een veel te stevige
vinger in de politieke besluitvorming
gekregen. Het zal best waar zijn dat
de overlegeconomie haar waarde
heeft, maar wij moeten blijven letten
op de onderscheiden verantwoorde–
lijkheden in de samenleving. Als
sociale partners hun mening geven
over hun aangelegen zaken, is dat
alleszins begrijpelijk en veelal nuttig.
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Leerling
Maar de advisering van de SER werd
meer en meer een handenbinder
voor kabinet en parlement. Een
wankel compromis dat in de SER zou
zijn bereikt, zou in het parlement niet
moeten worden aangetast om
maatschappelijke onrust te voorko–
men. Op die manier werden
belangrijke beslissingen als het ware
al in het voortraject bekokstoofd en
stond het parlement min of meer
langs de zijlijn. Dat is natuurlijk de
omgekeerde wereld. Het is dan ook
dringend geboden de rol van de
sociale partners in dezen te
beperken. De opvattingen van die
sociale partners zijn uiteraard van
betekenis, maar de werkgevers en
werknemers hebben geen primaire
verantwoordelijkheid voor de
politieke besluitvorming. Die komt in
het parlement tot stand in gemeen
overleg tussen regering en Kamer.
Delen de initiatiefnemers die
opvatting en waarom hebben zij het
niet nuttig geoordeeld om dit
element ook in de memorie van
toelichting te verwoorden?
Een ander punt betreft het
moment waarop het wetsvoorstel is
ingediend. In de schriftelijke
voorbereiding is de initiatiefnemers
gevraagd waarom zij hun voorstel
hebben ingediend op het moment
dat de commissie-De Jong in
opdracht van de Kamer, dus inclusief
de drie initiatiefnemers, zich boog
over het fenomeen van de verplichte
adviesaanvragen als geheel; dus niet
alleen van de SER. Als lid van de
commissie-De Jong heeft het mij
vorig najaar in hoge mate verbaasd
dat de drie initiatiefnemers met dit
voorstel als het ware een krent uit de
adviespap pikten. Een heel belang–
rijke krent overigens. Kan de heer
Bolkestein toch nog eens wat
duidelijker aangeven waarom het
rapport van de commissie-De Jong
niet is afgewacht om aan de hand
van dit rapport ook de adviesplicht
van de SER aan de orde te stellen?
De reactie op een dergelijke vraag
wordt in de memorie van antwoord
afgedaan op een wijze die doet
vermoeden dat de initiatiefnemers
het liefst zelf wilden scoren. Ik leid
dat onder meer af uit de volgende
zin: aanvaarding van de uitgangs–
punten van de commissie-De Jong
door de Kamer kan, wat betreft het
laten vervallen van de wettelijke
adviesverplichting als het gaat om de
SER, zelfs als voordeel hebben dat
zulks snel kan worden geïmplemen–
teerd door aanvaarding van dit
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initiatiefvoorstel. Geloven de
initiatiefnemers nu zelf dat de Kamer
zo zal handelen?
Er ligt met het rapport "Raad op
maat" een helder voorstel met
betrekking tot adviesraden, inclusief
de SER, op tafel. De Kamer heeft de
conclusies van het rapport overgeno–
men en de regering is bezig met de
uitwerking. Is het dan geloofwaardig
om de adviesverplichting van de SER
even tussen neus en iippen door te
schrappen, te meer omdat in het
rapport "Raad op maat" wordt
gesteld dat de advisering op sociaal
en economisch terrein een aparte en
evenwichtige aanpak vergt? Ik moet
eerlijkheidshalve stellen, de aanpak
van de initiatiefnemers in dezen niet
bepaald elegant te vinden. Ook al
ben ik het met hen eens dat de
adviesverplichting van de SER zo
snel mogelijk moet worden
geschrapt, dan nog moet de Kamer
geloofwaardig blijven en de zelf
uitgestippelde weg niet doorkruisen
met een ad-hoc-maatregel. Het zal
mij dan ook benieuwen hoe dit debat
afloopt, te meer omdat van de zijde
van de regeringsfracties al met een
amendement is "gedreigd".
Pakweg tien jaar geleden hebben
wij overigens een precedent gehad
met het initiatiefvoorstel euthanasie
van mevrouw Wessel-Tuinstra. Dat
werd ingediend op het moment dat
een staatscommissie zich op het
probleem bezon. Met name de fractie
van de VVD bewaart niet zulke
prettige herinneringen aan dat
initiatiefvoorstel, maar dat terzijde. Ik
meen wel dat de initiatiefnemers zich
aan de gang van zaken met
betrekking tot dat initiatief hadden
kunnen spiegelen. Hoezeer ik dit
keer, en dan in tegenstelling tot wat
mevrouw Wessel-Tuinstra destijds
voorstelde, de inhoud van het
initiatiefvoorstel steun, wil ik
voorshands toch vasthouden aan de
lijn die de Kamer met de aanvaar–
ding van de conclusies uit het
rapport "Raad op maat" heeft
uitgezet. Daarbij spreek ik de wens
uit - ik richt mij dan tot de minister dat het kabinet nog dit najaar met
het voorstel zal komen om uitwer–
king te geven aan de inhoud van
"Raad op maat". Mogen wij erop
rekenen dat het kabinet direct na
ontvangst van het advies van de
Raad van State alles zal doen om het
wetsvoorstel zo snel mogelijk aan de
Kamer voor te leggen en het
mogelijk te maken dat het wetsvoor–
stel, voor zover dat in handen van de
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regering ligt, nog voor de verkiezin–
gen van mei volgend jaar wordt
afgehandeld?
Tot slot stel ik nog een vraag aan
de initiatiefnemers. In hoeverre
hebben zij in de afgelopen periode,
al dan niet intensief, contact gehad
met de regering over deze zaak,
opdat hun initiatief mogelijkerwijs
zou kunnen samenvallen met het
wetsvoorstel dat door de regering
was aangekondigd?

D
De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!
Onlangs schreef de heer Oudshoorn,
plaatsvervangend directeur
algemene economische politiek bij
het ministerie van Economische
Zaken, op persoonlijke titel een
artikel in ESB, dat was getiteld
"Marktwerking in het sociaal–
economisch bestel". Hij eindigde dat
artikel onder het hoofdje ten slotte
als volgt: "De Nederlandse economie
lijdt aan een paradox: de tegenstel–
ling tussen het gebrek aan dynamiek
van de binnenlandse officiële
economie en de volle aanwezigheid
daarvan in de samenleving en de
internationale economie. Het
wegnemen van deze paradox vereist
op sociaal-economisch terrein een
heroverweging van de institutionele
inrichting van het bestel ten faveure
van een grotere marktwerking. In dit
artikel zijn de contouren daarvan op
enkele terreinen summier aangege–
ven. Een verdere doordenking, ook
ten aanzien van bijvoorbeeld de
advies– en overlegcultuur, is
geboden, maar de tijd dringt."
Voorzitter! Ik heb die tekst
aangehaald om aan te geven dat de
kwestie van het wel of niet verplicht
aanvragen van een advies bij de SER
van groter belang is dan door
sommigen op het eerste gezicht
misschien zou worden gedacht of
gesuggereerd. De bestaande
adviescultuur is immers een
onderdeel van een ruimere context.
Het gaat daarbij om het gehele
sociaal-economische bestel. Met
verwijzing naar de ontwikkelingen in
dat sociaal-economische bestel en
met verwijzing naar onder andere de
gewenste dynamiek is er aanleiding
om de adviescultuur kritisch te
bezien. Zo'n kritische beschouwing
leert dan dat er met betrekking tot de
verplichte advisering ingevolge lid 2
van artikel 41 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie ook een aantal
directe bezwaren te noemen is. Ik wil
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Van Hoof
een aantal van die bezwaren
adstrueren aan de hand van enkele
voorbeelden, waarvoor ik de
geschiedenis ingegaan ben. Deze zijn
overigens aangeleverd door de
parlementaire enquêtecommissie.
Het eerste voorbeeld begint in
1967. Dan wordt vastgesteld dat er
een noodzaak is om te komen tot
bezuinigingen op de kosten van
sociale zekerheid. Dat gebeurde toen
al. In een poging om verandering te
brengen in de uitvoeringsorganisatie
van die sociale zekerheid, wordt er in
1967 advies gevraagd aan de SER.
Het is interessant om te zien hoe de
adviescultuur dan gaat werken. In
mei 1968 schrijft de Stichting van de
arbeid aan de SER dat het misschien
verstandig is om een uitgebreid
onderzoek te doen naar aanleiding
van die adviesaanvrage. In juli 1968
schrijft de SER aan de minister dat
men geen goed oordeel kan geven
over die adviesaanvrage en de
inhoud daarvan, zonder eerst een
onderzoek te doen. Dat leidt in 1972
tot een rapport, het zogenaamde
"Alternatieven-rapport". Toen dat
rapport er lag, konden vervolgens
werkgevers en werknemers niet tot
een gezamenlijk standpunt komen.
Dat lukte niet in 1972, noch in 1975,
toen een kroonlid daar nog eens om
vroeg, omdat er 1973 als vervolg op
de eerdere adviesaanvrage weer een
adviesaanvrage ingediend was. In de
tussentijd gebeurde er dus niets op
het gebied van nieuw beleid. Er
werden geen beslissingen genomen.
Wat er wel gebeurt, is dat er in
1980 nieuwe adviesaanvragen komen
over hetzelfde onderwerp. De SER
gaat dan informeel overleg aan met
de staatssecretaris en vraagt wat hij
moet doen met de eerdere advies–
aanvragen uit 1967 en 1973. In 1982
stuurde de toenmalige staatssecreta–
ris een brief, waarin nog eens werd
aangedrongen op spoed ten aanzien
van de advisering over hetzelfde
onderwerp of in ieder geval een deel
van de oorspronkelijke adviesaan–
vrage. Uiteindelijk kwam er in 1984 dat is dus ruim zeventien jaar later een advies over een deel van de
oorspronkelijke adviesaanvrage. Voor
de geïnteresseerden kan gemeld
worden dat het kabinet geen
standpunt innam over dat advies,
omdat het haaks stond op de mening
die het kabinet daar in eerste
instantie zelf over had verwoord. Dit
is één voorbeeld.
Een tweede voorbeeld geeft aan
hoe de cultuur van de advisering
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vanuit zichzelf de voortgang nog
eens kan belemmeren. Op 30 juni
1981 gaat er een adviesaanvrage
naar de Sociale verzekeringsraad
over de WAGW en de Ziektewet.
Interessant is dan dat de Sociale
verzekeringsraad wacht met
adviseren, totdat de SER op 12
februari 1982 advies heeft uitge–
bracht over vermijdbaar verzuim
wegens ziekte en arbeidsongeschikt–
heid. Dit lijkt op zich al vreemd, maar
het wordt pas echt vreemd als men
zich realiseert dat de desbetreffende
adviesaanvraag aan de SER pas op 4
januari 1982 bij de SER was
ingediend. Met andere woorden, de
SER wacht gedurende het gehele
jaar 1981 met het indienen van een
advies in afwachting van een advies
van de SER op een adviesaanvraag
die pas in 1982 binnenkomt. De ene
adviseur ziet kans om zich in de
toekomstige tijd te verschuilen achter
de andere adviseur. Ogenschijnlijk
was de SER deze keer heel snel men kwam immers binnen een
maand met een advies - maar deze
snelle reactie was alleen maar
mogelijk omdat men zelf al sinds
1976 bezig was om op dit punt op
eigen initiatief een advies te
formuleren en hier tot nu toe niet
uitgekomen was. Met andere
woorden, ook hier was nauwelijks
sprake van topsnelheid.
Voorzitter! Wie deze voorbeelden
op zich laat inwerken en de context
beziet van de problematiek waarin
deze een rol spelen, moet tot de
conclusie komen dat de verplichte
adviesaanvraag aan de SER niet
alleen in tijd maar ook met betrek–
king tot beleidsontwikkelingen een
vertragende en soms zelf blokke–
rende rol kan spelen. Wij kunnen ons
dit zeker in de huidige tijd niet meer
permitteren. Allerlei ontwikkelingen,
zowel internationaal als nationaal,
maken het gewenst en zelfs
noodzakelijk om snel te reageren op
veranderingen in de wereld, om snel
tot beleidsvorming te komen en snel
besluiten te nemen. Er wordt dus om
dynamiek gevraagd. "De tijd dringt",
om Oudshoorn nog maar eens te
citeren.

De heer Van Hoof (VVD): Mijnheer
Huibers, vindt u het goed dat ik op
dit draagvlak zo meteen terugkom
aan de hand van een ander
voorbeeld?
De heer Huibers (CDA): Graag.

De heer Huibers (CDA): Voorzitter! Ik
begrijp best dat de heer Van Hoof
een aantal voorbeelden opdiept,
waarbij het heel lang heeft geduurd.
Maar in hoeverre hecht de heer Van
Hoof er belang aan dat er, wanneer
er een besluit wordt genomen, ook
sprake is van een draagvlak?

De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!
Een ander bezwaar tegen de
verplichte advisering is dat deze het
kabinet de mogelijkheid geeft om als het zo uitkomt - even niets te
doen. Dat betekent dat het kabinet
ten aanzien van beleidsterreinen
waar noodzakelijkerwijze besluiten
moeten worden genomen, met
verwijzing naar de ingediende
adviesaanvraag, geen besluiten hoeft
te nemen. Dit heeft twee gevolgen.
In de eerste plaats geeft dit het
kabinet de mogelijkheid om zich te
verschuilen achter de advies–
aanvraag aan de SER en in de
tweede plaats betekent het dat de
SER - de adviseur - het gehele
besluitvormingsproces gedurende
een langere periode op zou kunnen
houden door langer te wachten met
het adviseren.
Voorzitter! Dit waren enkele
voorbeelden van ongewenste
gevolgen van de verplichte advise–
ring. Tljdens de schriftelijke
voorbereiding is door de VVD-fractie
- en niet alleen door deze fractie gewezen op de stroperige en
chaotische gang van zaken met
betrekking tot de advisering en
besluitvorming bij de wetgeving
omtrent ziekteverzuim en arbeidson–
geschiktheid in 1991. Dit was
evenmin een voorbeeld van een
positieve uitwerking van een
verplichte adviesaanvraag. En wie
nog een voorbeeld wil, mijnheer
Huibers, van de onzinnigheid van
verplichte advisering, verwijs ik naar
de recente adviesaanvraag met
betrekking tot de door het kabinet
voorgenomen loonmaatregel.
Daarvan kunt u zelfs niet volhouden
dat deze bijdraagt aan het vergroten
van het draagvlak van het kabinets–
beleid. Het is een typisch voorbeeld
van het bespreken van het kerst–
menu met de kalkoen. Het is niet
verstandig, het heeft geen zin en het
levert alleen maar irritatie en
frustratie op.
Voorzitter! In dezelfde lijn liggen
de achtereenvolgende advies–
aanvragen met betrekking tot de
overlegeconomie en de advisering
die hierin past. Na eerdere afwij–
zende afspraken over het afschaffen
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van de adviesverplichting in het
advies over convergentie en
overlegeconomie, komt in mei van
dit jaar een nieuwe adviesaanvraag
van de zijde van de minister over het
concept-wetsvoorstel. Hierin wordt
formeel artikel 41, tweede lid, van de
Wet op de bedrijfsorganisatie
geschrapt. Op dezelfde wijze als
hiervoor beschreven, ontstaat er dan
informeel overleg op verzoek van de
sociale partners. Dit leidt ertoe dat
de adviesplicht, zij het in gewijzigde
vorm, gehandhaafd blijft en dat het
oorspronkelijke voorstel van de
minister dus niet overblijft.
Voorzitter! Wij hebben - het is
vanmiddag genoemd - kennis
genomen van de beweging van de
minister via een brief. Ik zou de
minister willen vragen hoe gebruike–
lijk het is om antwoorden te geven
op verzoeken als het wetsvoorstel
nog bij de Raad van State ligt. Als de
minister zegt antwoord te geven
omdat daarom gevraagd wordt, had
hij naar mijn mening moeten zeggen
dat nog niet te doen, omdat het stuk
nog bij de Raad van State ligt. Hij
moet een andere reden hebben
gehad. Die reden zou ik graag
vernemen.
Ook hieruit blijkt weer dat het
advies en de adviesaanvrage meer
zijn dan een stuk papier waarop de
adviesaanvrage is beschreven of een
schriftelijk antwoord. Het gaat om de
hele cultuur eromheen. Het gaat om
het overleg en het informele traject
waarbij wordt geknabbeld aan
beleidsvoornemens. Het kabinet
schuift met standpunten die het
eerder zelf heeft ingenomen en
waarvan ik moet aannemen dat het
serieuze standpunten waren. De
beslisser en de adviseur houden
elkaar in een greep.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Voorzitter! Uit de voorbeel–
den van de heer Van Hoof maak ik
op dat naar zijn mening nooit meer
advies gevraagd zou moeten
worden. Hij noemt enkele hoofdlij–
nen van beleid en enkele niet–
hoofdlijnen. In beide gevallen is naar
zijn mening de adviesaanvrage
helemaal verkeerd gegaan. Gesteld
dat de wettelijke adviesplicht niet
bestond - het moet niet zo utopisch
zijn, daar van uit te gaan - dan zou
toch evengoed over een aantal
genoemde voorbeelden advies
gevraagd zijn? De gang van zaken
zou dan toch dezelfde zijn geweest?
Ik ben het met hem eens dat het
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voorbeelden zijn van hoe het niet
zou moeten gaan. Dit wetsvoorstel
heeft daarmee in mijn ogen niets te
maken.
De heer Van Hoof (VVD): Het
wetsvoorstel waarover wij vandaag
praten, haalt de verplichte advisering
uit de wet, waardoor mijn genoemde
bezwaren zouden kunnen worden
voorkomen. Het wetsvoorstel laat
onverlet dat een kabinet zelf een
advies aanvraagt als het denkt
daaraan behoefte te hebben.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Dat ben ik helemaal met de
heer Van Hoof eens. Het feit dat hij
voorbeelden noemt, moet enige
relatie hebben met het initiatiefwets–
voorstel van zijn collega's. Hij
noemde voorbeelden van dingen die
allemaal slecht gegaan zijn. Dat kan
ik allemaal volgen. Hij noemt echter
zowel hoofdlijnen van beleid als
punten die hij, ook naar mijn mening
terecht, veel minder belangrijk vindt.
Op beide terreinen is het in zijn ogen
fout gegaan. Dat heeft naar mijn
mening dan niet te maken met het
feit of dit artikel al dan niet in de wet
staat. Over dat deel van zijn
voorbeelden dat hoofdlijnen betrof,
zou de regering ook als dit artikel
niet had bestaan, toch advies
gevraagd hebben. De gang van
zaken zou dan dezelfde hebben
kunnen zijn.
De heer Van Hoof (VVD): Het zou de
regering niet hebben belet, op enig
moment besluiten te nemen. Dat was
nu juist wat er nu niet gebeurde. Het
traject vanaf 1967 geeft aan dat er
geen besluiten zijn genomen op
punten waarop dat wel had moeten
gebeuren over onderwerpen
waarover wij nu nog steeds praten.
Het betreft onderwerpen waarvan wij
ruim twintig jaar geleden al hebben
vastgesteld dat het niet goed ging.
Mevrouw Van Nieuwenhoven kan, na
lezing van de stukken, toch niet
ontkennen dat een belangrijk aspect
in het hele gebeuren de advies–
cultuur geweest is.
Minister De Vries: Voorzitter! Mag ik
de heer Van Hoof de volgende vraag
stellen? Wordt het door hem
genoemde bezwaar ook niet
ondervangen door het alternatief dat
het kabinet heeft gepresenteerd?

het goed heb begrepen, dat er nog
steeds een verplichte adviesaanvrage
is.
Minister De Vries: In het alternatief
staat in de eerste plaats dat
adviesaanvragen aan een termijn
worden gebonden en in de tweede
plaats dat als er dringende redenen
zijn, het kabinet niet op het advies
behoeft te wachten.
De heer Van Hoof (VVD): Ik heb
begrepen dat, tenzij er dringende
redenen zijn, onder omstandigheden,
voor belangrijke maatregelen, er nog
steeds advies moet worden
aangevraagd. Dat is de discussie
over de strekking van het wetsvoor–
stel en de strekking van het
amendement. Die vragen heeft ook
mevrouw Van Nieuwenhoven aan de
orde gesteld. Voor mij is de vraag
beantwoord als ik de tekst lees. Daar
staat in, dat tenzij... en afhankelijk
van de omstandigheden er nog
steeds sprake is van die verplichting.
Daar gaat het om!
Minister De Vries: Ik wil geen vraag
meer stellen, voorzitter.
De voorzitter: U hebt het antwoord
op de vraag gekregen en u hebt nog
een hele termijn om te antwoorden.
Minister De Vries: Ik wil de heer Van
Hoof echter suggereren, de tekst
voor morgen nog eens na te lezen,
zodat wij daar morgen over kunnen
spreken.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
De heer Van Hoof zal begrepen
hebben dat ik sympathiek sta
tegenover het wetsvoorstel, meer
dan tegenover het aangekondigde
amendement. Hoewel ik deze vraag
al heb gesteld aan de initiatiefne–
mers, wil ik graag weten wat het
standpunt van de VVD-fractie is. Kan
hij globale criteria aangeven op basis
waarvan het naar zijn mening zinvol
is voor de regering aan een SER,
vooropgesteld dat die nog bestaat,
advies te vragen, als hij tenminste
vindt dat er ooit nog advies
gevraagd moet worden? Van dat
laatste ga ik even uit.

De heer Van Hoof (VVD): Het
alternatief van het kabinet is, als ik

De heer Van Hoof (VVD): De
gedachte hoe de VVD aankijkt tegen
het wel of niet aanvragen van advies,
is veel ruimer dan alleen maar dit
wetsvoorstel. De heer Rosenmöller
heeft zelf verwezen naar de discussie
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over de overlegeconomie en heeft er
ook andere elementen van genoemd.
Ik sluit mij aan bij een van de eerste
zinnen van mevrouw Van Nieuwen–
hoven: wij praten vandaag alleen
maar over dit wetsvoorstel. In die zin
heb ik ook de gang van zaken in het
verleden rond de advisering bij de
verschillende wetsvoorstellen nog
eens aangegeven om duidelijk te
maken wat de gevolgen kunnen zijn
van verplichte advisering. Dat is de
essentie van de discussie van
vandaag en dat is ook de reden
waarom ik de voorbeelden heb
genoemd: niet om over de inhoud te
discussiëren, maar om aan te geven
wat de procedures zijn in dat soort
zaken en wat de negatieve gevolgen
daarvan zijn.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Maar het is toch niet zinloos om een
beetje zicht te hebben op de nieuwe
schoenen voordat je de oude
weggooit? Ik wil niet zeggen dat zij
direct passend moeten zijn en dat je
er honderd kilometer mee moet
hebben gelopen, maar het is toch
logisch om de VVD-fractie de vraag
te stellen - het is duidelijk dat de
heer Van Hoof een voorstander is
van het initiatiefwetsvoorstel; het zou
mij verbazen als het niet zo was om, ook ten principale, enige
openheid van zaken te geven op dit
punt. Stel dat de VVD straks in de
regering komt; dan zal de VVD
waarschijnlijk meer met de SER
worden geconfronteerd, hoewel er
straks vanuit de Kamer misschien
ook adviesaanvragen mogelijk zijn.
Dan zal de heer Van Hoof met een
aantal steekwoorden toch moeten
kunnen aangeven op welk moment
en in welke omstandigheden men
naar de SER gaat, uitgaande van het
aanvaarden van het initiatiefwets–
voorstel.

besluitvorming, waarvan ik op dat
moment ook niet precies weet
hoever het kabinet daar zelf mee is,
nuttig en zinvol is om aan de SER, in
welke samenstelling dan ook, een
advies te vragen. Er zijn echter te
veel onduidelijke elementen om nu
de toetsingscriteria te omschrijven.

De heer Van Hoof (VVD): Daar zijn
wij het over eens: het staat altijd vrij
en het huidige wetsvoorstel laat het
ook altijd vrij. Met andere woorden:
op dat punt zijn wij het geheel en al
met elkaar eens en is er voor u geen
beletsel om voor dit wetsvoorstel te
zijn.

De heer Huibers (CDA): Zou het
criterium kunnen zijn dat wij advies
moeten vragen over belangrijke
maatregelen die betrekking hebben
op de hoofdlijnen van het sociaal–
economisch beleid?

De heer Huibers (CDA): In alle
helderheid: het gaat om de gevallen
waarin in ieder geval een advies–
aanvraag naar de SER zou moeten
gaan. Mijn vraag is of het desbetref–
fende criterium kan worden gevormd
door belangrijke maatregelen die
betrekking hebben op de hoofdlijnen
van het sociaal-economisch beleid.

De heer Van Hoof (VVD): Daar wilde
ik mij nu niet op vastleggen, niet in
de laatste plaats vanwege het door
collega Schutte genoemde voor–
beeld.
De heer Huibers (CDA): Maar het
gaat eerst om het criterium en
vervolgens gaat het om de interpre–
tatie van de vraag welke onderdelen
daaronder vallen. Het gaat dus om
het criterium en dat zou toch kunnen
zijn dat het moet gaan om belang–
rijke maatregelen die betrekking
hebben op de hoofdlijnen van het
sociaal-economisch beleid?
De heer Van Hoof (VVD): Maar het
is denkbaar dat er nu al onderwer–
pen zijn die niet tot de belangrijke
hoofdlijnen behoren en die desalniet–
temin in aanmerking zouden kunnen
komen om op vrijwillige basis aan de
SER te worden voorgelegd. Met
andere woorden: als ik mij nu
vastleg op de terminologie van de
heer Huibers, ga ik voorbij aan de
mogelijkheden die een kabinet ad
hoc nodig kan hebben, omdat het
misschien heel verstandig is om op
dat moment advies te vragen. Ik wil
de algemene lijn van de heer Huibers
dus niet overnemen.

De heer Van Hoof (VVD): Ik kan mij
voorstellen dat u nu graag de
toetsingscriteria wil horen, maar
luister eens naar wat ook de heer
Schutte heeft gezegd. Hij heeft het
voorbeeld genoemd van een
ontslagbeleid. Hij kan zich voorstel–
len dat men daarover wel advies
aanvraagt, terwijl het toch niet echt
een hoofddoelstelling van sociaal–
economisch beleid is. Met andere
woorden: ik kan mij voorstellen dat
er in het gehele sociaal-economische
beleid en alle afgeleiden daarvan
situaties zijn waarvan een kabinet
vindt dat het in het kader van de

De heer Huibers (CDA): Dat staat
altijd vrij; laten wij daar helder over
zijn. In uw systematiek en in die van
het kabinet, die wij wellicht in een
amendement zullen vastleggen, staat
het altijd vrij om vrijwillig naar de
SER te stappen.
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De heer Van Hoof (VVD): Dan hoeft
u het ook niet vast te leggen.
De heer Huibers (CDA): Het gaat hier
om het criterium waarvan wij vinden
dat het dan in ieder geval moet
gebeuren.

De heer Van Hoof (VVD): Ik wil het
nog wel een keer allemaal zeggen. Ik
heb aangegeven dat het niet
verstandig is om het nu op hoofdlij–
nen vast te leggen omdat er ook
andere situaties kunnen zijn die niet
tot de hoofdlijnen behoren en die
desalniettemin voor een kabinet in
aanmerking kunnen komen voor een
adviesaanvraag.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Ik wil iets anders vragen.
De voorzitter: Nee, u bent deze
interruptieronde begonnen en ik stel
nu vast dat zinnen herhaald worden.
Wij hebben nog een hele termijn en
wij kunnen daarover dus nadenken.
De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!
Ik ben bijna aan het eind van mijn
betoog. Aan de hand van de
voorbeelden - die functie hadden zij
ook - kunnen wij nog eens vaststel–
len dat de advisering door de SER,
ook gezien de samenstelling
daarvan, veelal neerkomt op een
advisering door belanghebbenden.
ledereen zal het ermee eens zijn dat
een dergelijke constructie in het
algemeen niet de beste garantie is
voor het in alle opzichten meest
onafhankelijke advies. Dat is sociale
partners niet kwalijk te nemen. Zij
hebben de wettelijke ruimte
gekregen om te adviseren en zij
hebben tot taak om belangen te
behartigen. Zij zullen proberen die
positie te verdedigen. Alleen al
daarom is het logisch om het
verplichte karakter van de advisering
te laten vervallen.
Voorzitter! Ik heb in het voor–
gaande nog een aantal argumenten
van de fractie van de VVD tegen de
bestaande verplichting tot adviesaan–
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vrage genoemd en onderbouwd. De
overige door de initiatiefnemers in
de toelichting op het wetsvoorstel
genoemde bezwaren delen wij ook.
Naar de mening van de fractie van
de VVD had een dergelijke wijziging
van artikel 41 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie eigenlijk al veel
eerder moeten plaatsvinden.
Voorzitter! Nog een enkel woord
over hetgeen mevrouw Van
Nieuwenhoven heeft gezegd. Zij
heeft gezegd, dat zij het eens was
met de strekking van het
initiatiefwetsvoorstel. Desalniettemin
heeft zij een amendement aangekon–
digd met een andere strekking.
Terecht zegt zij dat het een andere
strekking heeft, want het amende–
ment houdt in essentie de bestaande
verplichting overeind, zij het in
afgezwakte vorm. In de schriftelijke
voorbereiding heeft zij gezegd, dat zij
de strekking van het initiatiefwets–
voorstel steunt. Gezien het amende–
ment, kan ik de consistentie van het
standpunt niet inzien.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Dan heeft de heer Van Hoof
öf niet goed gelezen öf niet goed
geluisterd, öf beide. Zowel in het
voorlopig verslag als in het
eindverslag heb ik namens mijn
fractie geschreven, dat ik het eens
was met de strekking van het
wetsvoorstel. Ik heb het daar anders
geformuleerd. Ik heb gezegd, dat de
wettelijke adviesplicht moest
vervallen. Beide keren heb ik
aangedrongen op gemeenschappe–
lijke behandeling. Ik heb aangekon–
digd, dat mijn fractie geen onvoor–
waardelijke steun aan het
initiatiefwetsvoorstel zou geven.
De heer Van Hoof (VVD): Ik ben
duidelijk geweest. Mevrouw Van
Nieuwenhoven heeft vanmiddag
gezegd, dat zij het eens was met de
strekking van het initiatiefwets–
voorstel. Daarna heeft zij aangege–
ven, dat het amendement dat zij
wenst in te dienen een andere
strekking heeft. Met andere woorden:
zij kiest ervoor om iets, waarmee zij
het eens is, zodanig te wijzigen in
iets, wat een geheel andere
betekenis heeft. Ik stel vast, dat ik de
consistentie niet helemaal kan
volgen. Als zij dan verwijst naar de
behandeling van een wetsvoorstel
van de regering, dan kan ik dat niet
anders zien dan een alibi om de
keuze in de richting van het
onderhavige wetsvoorstel niet
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behoeven te maken. Ik verzoek haar
bij haar eigen standpunt te blijven,
overigens ook bij het standpunt van
haar fractievoorzitter uit 1991.

dat flauw. Ik had er wel redenen voor
gehad, want de fractie van de VVD
heeft indertijd mijn initiatief over de
Winkelsluitingswet om procedurele
redenen, zij was het inhoudelijk er
Mevrouw Van Nieuwenhoven
zeer mee eens, afgewezen. Dus als ik
(PvdA): Er is één standpunt van de
iets terug had willen doen, had dat
fractie van de PvdA en dat is het
nu gekund, maar ik doe het niet.
standpunt, dat ik zoëven heb
In artikel 41, lid 2, van de Wet op
verwoord. Zo heb ik het ook in de
de bedrijfsorganisatie, staat nu dat
schriftelijke voorbereiding verwoord.
omtrent alle belangrijke maatregelen
In de nota naar aanleiding van het
op sociaal of economisch gebied,
eindverslag zeggen de initiatiefne–
welke zij voornemens zijn te treffen,
mers - wellicht heeft de heer Van
onze ministers advies dienen te
Hoof dat gelezen - dat zij zeer
vragen aan de SER, tenzij het
verheugd zijn over het feit, dat ik nog iandsbelang zich daartegen verzet.
steeds de strekking onderschrijf. Zij
Dit artikel heeft eigenlijk altijd als
gaan niet in op de vraag, waarom
een automatisme gewerkt, terwijl
het nodig is het vandaag te
over de vraag of maatregelen
behandelen. Overigens hebben dat
"belangrijk zijn", best discussie
diverse woordvoerders gevraagd. Op
mogelijk was geweest. Tot op heden
dit punt sta ik niet alleen.
is dat echter nauwelijks gebeurd en
dat kan de Kamer zich aantrekken,
De heer Van Hoof (VVD): Daar staat
maar dit terzijde.
u inderdaad niet alleen. Als mevrouw
De initiatiefnemers zijn van
Van Nieuwenhoven het eens is met
mening dat de in de praktijk tot een
de strskking, zou zij ook ja kunnen
automatisme verworden advies–
zeggen tegen het wetsvoorstel. Zij
verplichting de slagvaardigheid van
heeft dan niet het alibi nodig om te
de overheid beperkt en voorts uitstel
wachten tot een later moment.
van de besluitvorming kan beteke–
nen, al dan niet als bewust gekozen
Mevrouw Van Nieuwenhoven
vluchtroute. Hun redenering is dat
(PvdA): Dat heb ik al duidelijk
het al dan niet vragen om advies per
gemaakt. Er wordt nu op korte
keer moet kunnen worden gemoti–
termijn gewerkt - wij hebben drie
veerd waarbij de Kamer de regering
maanden geen tekst - terwijl het
op die motivering moet kunnen
gaat om een goede regeling voor de
aanspreken.
toekomst.
Mijn fractie deelt de analyse van
de initiatiefnemers dat de SER te
De heer Van Hoof (VVD): Dat brengt
vaak gebruikt is als vluchtroute of
mij tot een vraag aan de minister. Is
schuilkelder, om een tijdje van een
de door mevrouw Van Nieuwen–
probleem af te zijn. Of dat ligt aan de
hoven geschetste procedure verplichting om advies te vragen
wanneer het initiatiefwetsvoorstel nu
over, zoals artikel 41, lid 2, nu luidt,
wordt aangenomen, wordt over drie
alle belangrijke maatregelen op
maanden over een nieuw wetsvoor–
sociaal of economisch terrein, tenzij
stel gesproken - realistisch? Mogen
het landsbelang zich daartegen
wij verwachten, dat het zo zal gaan,
verzet, is echter de vraag. Het is ook
als dit wetsvoorstel wordt aangeno–
de vraag of het risico van de
vluchtroute door de initiatiefnemers
men?
wordt ondervangen. Blijft dit risico
Voorzitter: Castricum
niet bestaan, ondanks eventuele
aanvaarding van het initiatief?
Hèt grote voorbeeld van het
D
schuilkeldergebeuren, de vluchtroute,
Mevrouw Groenman (D66):
de stroperigheid desgewenst, is de
Voorzitter! Ik weet uit ervaring wat
volstrekt ongerichte adviesaanvraag
over ziekteverzuim en arbeidsonge–
het betekent om initiatiefwets–
voorstellen in te dienen. De indieners schiktheid. Terecht protesteerde de
verdienen daar complimenten voor.
SER daar ook tegen, om overigens
Ik zal mij niet verschuilen achter
vervolgens wel advies te geven.
procedurele overwegingen, zoals:
Ongerichte adviesaanvragen laten
hadden de initiatiefnemers niet
het gekozen uitgangspunt van de
kunnen wachten, had het niet tegelijk
regering immers in het vage. Kiest u
maar wat, wij weten het ook niet
met het voorstel van de regering
gekund, enz. Ik doe dat niet, ik vind
echt, maar zien een aantal opties.
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Die adviesaanvraag was een sterk
bewijs van onvermogen van de zijde
van de regering en niet zozeer van
de SER. Ongerichtheid en het niet
aan een termijn binden van het uit te
brengen advies zijn even zovele
manco's in de relatie met de SER.
Wat op dit punt voor de SER geldt,
geldt overigens ook voor de andere
adviesorganen. Bij de SER speelt het
punt dat in die relatie de waarde van
de overlegeconomie als zodanig een
rol speelt. Dat die overlegeconomie
in een wat stroperig, ondoorzichtig
klimaat terecht is gekomen, is op
zichzelf een niet echt omstreden
constatering. Dat neemt echter naar
de mening van mijn fractie niet weg,
dat veel waarde gehecht moet
worden aan overleg tussen regering
en sociale partners, waarbij het
overigens niet zo kan zijn dat sociale
partners alle lakens uitdelen.
Ik krijg wel eens de indruk dat
achter dit initiatiefwetje een
negatieve houding ten opzichte van
de SER schuilgaat. Wordt afschaffing
van de SER beoogd en is dit een
eerste stap?
Mijn fractie deelt de mening van
de initiatiefnemers dat het huidige
artikel 41, lid 2, een te dwingend en
automatisch karakter heeft. Er moet
dus wel iets gebeuren. Het automa–
tisme moet vervangen worden door
ruimte voor een bewuste keuze en
voor een bewuste afweging om al of
niet advies te vragen.
Mijn fractie heeft zich achter de
aanbevelingen van de commissie-De
Jong gesteld over de adviesorganen.
Een van die aanbevelingen is
afschaffen van de verplichting,
advies te vragen en deze verplichting
om te zetten in een bevoegdheid.
Aanvankelijk zat de regering ten
aanzien van de SER ook op deze lijn.
Ik wil citeren uit een brief van de
minister van 14 juni aan de Stichting
van de arbeid waarin hij een
standpunt neerlegt over hoofdstuk 4,
mogelijkheden en grenzen van een
overlegeconomie, van het SER–
advies over de convergentie– en
overlegeconomie. De brief van 14
juni begeleidde het tripartiete
overleg en was een voorbode
daarvan. Het tripartiete overleg werd
op 18 juni gevoerd. Misschien zegt
de minister morgen wel dat er wel
degelijk een reactie bestaat op het
overleg– en convergentiemodel van
de SER, omdat dit in het tripartiete
overleg is ingebracht. Het is echter
officieel nooit aan de Kamer
gezonden. Wij hebben een afschrift
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van de brief aan de Stichting van de
arbeid gekregen, maar ons is bij mijn
weten nog nooit een standpunt van
de regering geworden.
In dat stuk gaat de minister in het
voorstel van Justitie en Binnenlandse
Zaken inzake de afschaffing van
adviesverplichtingen ter zake van
diverse adviesorganen, waaronder
de SER en de Stichting van de
arbeid. Hij stelt dat eigenlijk alle
adviesverplichtingen over algemene
beleidsvoornemens moeten worden
afgeschaft. "In al deze gevallen zal
de regering niet meer verplichting
zijn, maar wel bevoegd blijven,
advies te vragen. De grondgedachte
achter het wetsvoorstel is dat het
thans als onnodig belastend wordt
ervaren, indien bij wijze van
automatisme altijd advies gevraagd
moet worden. Advisering blijkt in de
praktijk bij afweging van de voor– en
nadelen niet altijd even zinvol."
Daarbij kunnen verschillende
omstandigheden een rol spelen,
zoals de vraag of het wetgeving
betreft die belangrijk beleidsmatig of
juist technisch is waarbij een
adviesorgaan zijdelings dan wel zeer
in het bijzonder betrokken is, die wel
of geen grote spoed heeft of waarbij
al dan niet behoefte bestaat aan een
deskundig advies. Door het
schrappen van de advies–
verplichtingen, aldus de minister in
de zojuist door mij genoemde brief,
wordt het mogelijk om met
dergelijke omstandigheden rekening
te houden.
Hiermee trok, wat ons betreft, de
minister een goede lijn. De bevoegd–
heid zou dan zo worden uitgelegd, zo
heb ik later begrepen, dat over
belangrijke punten gewoon, net als
nu, advies zou worden gevraagd.
Met de Kamer kon dan worden
overlegd over de vraag wat
belangrijk genoeg was om voor een
adviesaanvrage in aanmerking te
komen.
Na overleg met de sociale partners
op 18 juni jl. is de minister nu toch
voornemens in de wet te blijven
vastleggen dat de SER op hoofdlij–
nen om advies gevraagd moet
worden. Een vraag aan de indieners
is in dit verband: beantwoordde de
oorspronkelijke gedachte van de
minister, dus geen verplichting meer,
maar een bevoegdheid, die materieel
de goede elementen van de
bestaande adviespraktijk zou
continueren, aan uw bedoeling? Met
andere woorden, zouden de
indieners tevreden zijn geweest, als

Initiatiefvoorstel-Bolkestein c.s.

de minister gebleven was bij het
wetsvoorstel om alle advies–
verplichtingen af te schaffen, met in
het achterhoofd op hoofdlijnen de
SER om advies te blijven vragen? Zo
nee, vinden de indieners dan ook het
in de praktijk evenwel niet meer
formeel verplicht advies vragen over
hoofdlijnen, nog te ruim, ook als de
adviesaanvragen gericht zijn en aan
een termijn zijn gebonden? Kunnen
de indieners voorbeelden geven van
hoofdlijnen van sociaal-economisch
beleid waarover geen advies
gevraagd zou hoeven te worden?
Wij kunnen ons namelijk niet
voorstellen dat bijvoorbeeld over de
aanbevelingen van de commissie–
Buurmeijer, zo die overgenomen
worden door de Kamer, geen advies
gevraagd wordt, maar dan dus wel
gericht en wel tijdgebonden! Het
antwoord op de vraag om voorbeel–
den te geven van gevallen waarin er
zelfs niet op hoofdlijnen advies
gevraagd behoeft te worden, is voor
ons belangrijk. Immers, enerzijds
hebben wij de aanbevelingen van de
commissie-De Jong onderschreven
en anderzijds willen wij de waarde
van de overlegeconomie, inclusief
advisering, niet overboord gooien.
Wat ons betreft, hoeft de verplichting
tot het vragen van advies overigens
niet in de wet gehandhaafd te
worden.
Waarom lijkt de minister te gaan
kiezen voor een andere maar nog
steeds verplichtende formulering in
de wet van artikel 41, lid 2, terwijl hij
ook voor een adviesbevoegdheid had
kunnen kiezen? Een kan-bepaling,
een adviesbevoegdheid dus, zou
onze voorkeur hebben.
Mijn fractie heeft in het algemeen
geen behoefte aan formeel in de wet
vastgelegde adviesverplichtingen.
Ten aanzien van de SER gaan wij er
echter van uit dat ook als dat formeel
niet meer hoeft, materieel op
hoofdlijnen om advies gevraagd zal
blijven worden. Het ontslagrecht kan
ook een punt zijn dat een hoofdlijn
raakt, hoewel dat niet echt als
hoofdlijn is aan te merken. De heer
Schutte had het hierover.
Niet als automatisme, maar ter
wille van de goede verhoudingen
met de sociale partners! Dit laatste
wil niet zeggen dat de regering niet,
ook bij een negatief advies, moet
kunnen doorpakken. De regering
regeert, gecontroleerd door de
Kamer. In die zin blijft het primaat
van de politiek overeind. Advies–
aanvragen dienen dus gericht te zijn
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en aan een termijn gebonden, zowel
wat de regering betreft die om
advies vraagt als wat de SER betreft
die advies uitbrengt.
Wij zouden dus kunnen instem–
men met het initiatiefvoorstel als de
indieners met ons van mening zijn
dat er te zijner tijd bij de behandeling
van het wetsvoorstel dat advies–
verplichtingen in den brede
behandelt, een kan bepalmg
aangaande de SER moet worden
ingevoegd. Maar misschien hoeft dit
niet. Ik vraag naar de mening van de
minister hierover. In het wetsvoorstel
worden namelijk alle advies–
verplichtingen geschrapt en
automatisch in een bevoegdheid
omgezet. Het lijkt erop dat de
minister toch opnieuw een advies–
verplichting voor de SER in die wet
opneemt.
Wij willen dus een kan-bepaling,
een adviesbevoegdheid. Nogmaals,
misschien hoeft dat niet in een
aparte bepaling opgenomen te
worden, omdat dit in den brede in
het algemeen in het wetsvoorstel
geregeld wordt.
Deze discussie laat ovengens
onverlet dat een evaluatie van het
functioneren van de organen van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
wel gewenst is. Datzelfde geldt voor
de discussie in brede zin over de
overlegeconomie, die nog steeds niet
gevoerd is.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De voorzitter: Volgens het
vergaderschema zullen de initiatief–
nemers morgen om 19.00 uur
antwoorden.
Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van de Europese
Raad van 29 oktober 1993 te
Brussel (21501-20, nr. 30).
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Vanaf
gisteren zijn wij niet alleen Neder–
landse burgers, maar gaan wij ons
ook Europese burgers noemen. Het
Verdrag van Maastricht is van kracht
geworden. Dat betekent dat het
tijdperk van de Europese Unie
definitief van start is gegaan. Dankzij
het Belgische voorzitterschap is de
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slepende kwestie van de zetels
achter de rug. Nederland ging voor
goud en kreeg zilver binnen. Wat ons
betreft kan het nu weer gewoon over
belangrijke kwestie binnen de
Europese Gemeenschappen gaan. De
Unie zal zich moeten waarmaken.
Daarvoor rest ons weinig tijd. De
problemen worden met de dag
groter en zij wachten op een
onorthodoxe aanpak, maar een
aanzet tot oplossingen heeft de top
in Brussel niet opgeleverd. Voor
besluitvorming over belangrijke
kwesties, zoals de toenemende
structurele werkloosheid, het
buitenlands en veiligheidsbeleid en
het asielbeleid, is het wachten op de
Europese Raad van 10 en 11
december. Op de volgende top staan
nu drie actieplannen op de agenda.
Vanaf nu tot december is het de
vraag wat er gebeurt om die
actieplannen tot een succes te
maken. Wat is de positie van ieder
land? Welke initiatieven worden
vanuit Nederland genomen?
De dramatische noodzaak van een
daadkrachtig gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid
werd nogmaals onderstreept door
president Mitterrand. Hij merkte op
dat het uitgroeien van een regionale
oorlog tot een continentale oorlog
rond het jaar 2000 niet uitgesloten is.
Apocalyptische scenario's doen
kennelijk in snel tempo hun intrede.
Om die scenario's te keren, wordt er
de komende tijd gewerkt aan een
aantal gemeenschappelijke principes
en richtsnoeren op het gebied van
het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid. De fractie van
Groen Links staat achter de vijf
prioritaire terreinen die door
commissaris Van den Broek zijn
gepresenteerd. Vooral de bevolking
in Bosnië-Herzegovina kan niet
langer wachten op concrete stappen.
De komende weken zal het voorna–
melijk draaien om de voorstellen die
door de verschillende lidstaten
worden gelanceerd om de doelein–
den van de verschillende actie–
terreinen te bereiken. De oorlog in
Bosnië gaat rustig zijn gruwelijke
gang. Het verwachte akkoord komt er
niet. In Brussel is het plan-Mitterrand
gesneuveld. Daarvoor in de plaats
zijn plannen gelanceerd om de
hulpverlening te intensiveren en de
VN-troepen te versterken. De vraag is
hoe lang wij moeten wachten op het
concreet maken van al die plannen.
In december zal de gruwelwinter in
Bosnië al 1000 slachtoffers hebben
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gemaakt. Dat is nu te zien. Wachten
op een akkoord tussen partijen heeft
geen zin. Versterking van de
VN-troepen zou moeten plaatsvin–
den. Een aantal landen heeft
toezeggingen gedaan om extra
troepen te zenden. Ook Nederland
heeft dat gedaan. Wij vragen bij deze
gelegenheid de regering om op zo
kort mogelijke termijn met een plan
van aanpak te komen ten behoeve
van de humanitaire hulp in het
voormalige Joegoslavië en de Kamer
daarover te informeren.
Voorzitter! Het streven naar een
stabiliteitspact in Europa - het
zogenaamde plan-Balladur - klinkt op
het eerste gezicht sympathiek. Het
moet echter niet zo zijn dat zo'n plan
niets anders betekent dan een
doublure van de CVSE-akkoorden.
Voor het Midden-Oosten wordt
gesteld dat alle politieke, economi–
sche en financiële middelen zullen
worden gemobiliseerd. Waarom niet
dezelfde woorden ten aanzien van
het stabiliteitspact? Stabiliteit en
vrede kunnen niet zonder een
economische omwenteling in dit deel
van Europa. Mijn fractie heeft hier in
de Kamer al eerder, ook ten tijde van
de behandeling van het Verdrag van
Maastricht, gepleit voor een
urgentieplan voor Oost-Europa. Wij
hebben toen de analogie getrokken
met het Marshall-plan. De vraag die
ik nu stei, luidt: in welke zin zullen dit
soort gedachten een vertaling vinden
in het stabiliteitsplan?
Voorzitter! De top in december
moet ook een actieplan opleveren op
het terrein van de justitiepijler. Het
asielbeleid is daarin een wezenlijk
onderdeel. Hoe ver zijn de concrete
ideeën hierover gevorderd? De roep
om harmonisering van asielbeleid
wordt luider en de vraag is welke
kant die harmonisering op gaat.
Vandaag kunnen wij in de Volkskrant
lezen dat de gedachte om het
Vluchtelingenverdrag aan te passen,
al is doorgedrongen tot in het hart
van het kabinet. In dat artikel staat ik vraag een reactie op die uitspraak,
want je weet maar nooit of deze
waar is of niet - "In de ministerraad
heeft premier Lubbers zijn wrevel
uitgesproken over dit verdrag, dat
volgens de minister-president niet
meer van deze tijd is." In hoeverre is
dit een van de gedachten die
onderdeel uitmaken van het geheime
Europese overleg tussen de
ministers van justitie? Wat krijgt de
Kamer daarover te weten voordat de
top in december zal plaatsvinden? De
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behoefte aan geharmoniseerd beleid
en vooral aan een verdeelsleutel
voor asielzoekers wordt met de dag
groter. Maar de harmonisatie moet
niet in neerwaartse zin gebeuren
teneinde een humanitair asielbeleid
te behouden. Op Europees niveau
zien we dat er sprake is van
paniekvoetbal. De afzonderlijke
lidstaten verwijzen naar elkaar en
verscherpen hun beleid constant aan
het niveau van de meest restrictieve
politiek. Maar iedereen die pleit voor
een beperking van aantallen
asielzoekers moet beseffen dat
iedere Europese staat gehouden is
aan internationale verdragen,
moreel, politiek en historisch. Dat
betekent een individuele beoordeling
van individuele asielzoekers. Wat
wordt er nu voorbereid op dit punt
voor de top van december?
Europa zou een migratiebeleid van
de grond moeten tillen. Minister
Pronk heeft het in zijn nota Een
wereld in geschil over de aanpak aan
de bron van de migratie. Een
dergelijke aanpak moet op Europees
niveau zijn vertaling vinden. Er moet
alles op alles gezet worden om een
Europees preventief migratiebeleid te
voeren dat vooral gerealiseerd kan
worden via het steunen en ontwikke–
len van arme regio's: structurele
oplossingen. Is het kabinet bereid
om in Europees verband voorstellen
in dit kader verder te ontwikkelen?
Het toenemend racisme schaadt
het gezicht van Europa. Tot nu toe
zijn er verklaringen aangenomen
maar concrete stappen blijven uit. In
onze visie zou racisme dezelfde
behandeling moeten krijgen als de
internationale criminaliteit. Een
algemeen beleid en wetgeving op dit
terrein is zeer geboden. Racisme en
de positie van de migranten is op de
Brusselse top van vrijdag onbespro–
ken gebleven. Toch zou een actieplan
om het racisme te bestrijden en de
positie van de zogenaamde
derdelanders te verbeteren, een van
de prioriteiten moeten zijn die op de
top van december aan de orde
moeten komen.
Tot slot, voorzitter! Vanaf nu tot
december gaat het om het inhalen
van een tot nu toe verloren jaar. De
Europese trein dreigt knarsend tot
stilstand te komen bij het gevecht
rondom de bank, Europol en andere
instellingen. Veel zal nu afhangen
van de initiatieven van de nationale
staten. De geloofwaardigheid van de
Europese Gemeenschap bij de
burgers zal pas toenemen als de
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nijpende actuele kwesties zichtbaar
aangepakt worden en zal zeker niet
toenemen naarmate er meer
gespeculeerd worden over vragen
als wel of geen munt in het jaar
2000. Dat is interessant maar de
vraag welke munt we zullen hebben
is een kleinigheid in het licht van wat
er zich nu afspeelt op het Europese
continent. Actie is geboden. Wat gaat
de Nederlandse regering nog doen
op weg naar de top van december?

D
De heer Van lersel (COA): Mijnheer
de voorzitter! Het is duidelijk dat wij
niet te maken hebben met een
jubeltop zoals die enige maanden
geleden voorzien was. Het is eerder,
zoals uit perscommentaren blijkt, een
bevestiging van de malaise waarin
de Gemeenschap zich bevindt. In
ieder geval is het zeker dat deze top
het zwaartepunt van wat er dit
halfjaar nog kan gebeuren, volstrekt
verplaatst naar 9 en 10 december a.s.
Wij zouden er groot voorstander van
zijn dat die Europese top zeer
zorgvuldig wordt voorbereid, omdat
verkeerde impulsen op dat moment
volstrekt contraproduktief zullen
werken. Niettemin wil ik de
minister-president en de minister van
Buitenlandse Zaken en met hun het
kabinet feliciteren, omdat Maastricht
uiteindelijk de eindstreep heeft
gehaald. Er doet in Nederland in
beperkte mate, maar niet alleen daar
een gevaarlijke mare de ronde, dat
idealistische Europeanen met
Maastricht te hoog hebben gegre–
pen. Onze visie daarentegen is dat
slechts zij te hoog grijpen die denken
dat de Gemeenschap zonder verdere
versterking van haar structuur en
zonder perspectief naar de toekomst
de huidige interne markt zonder
problemen zal kunnen behouden en
geleidelijk zal kunnen toegroeien
naar de EMU.
Het is allemachtig moeilijk om nu
al alle componenten te realiseren
voor een evenwichtige weg vooruit.
Maar dat mag ons niet ontslaan van
de wil om alles in het werk te stellen
die weg af te lopen. Ik zou graag van
de minister-president het oordeel
van het kabinet willen horen over de
aard van het stadium waarin wij nu
met Maastricht verkeren. Ook hoor ik
graag een reactie op mijn opmerking
over de zogenaamde idealistische
Europeanen.
In ieder geval is de hobbel van de
verdeling van de instellingen
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genomen. Achteraf blijkt dat er voor
ieder land wat in de mand zat.
Enerzijds doet een brede geografi–
sche spreiding van de instellingen
over geheel Europa recht aan het
uitgangspunt van decentralisatie. Wij
zien dat overigens in eigen land ook
hier en daar. Maar anderzijds moeten
wij er toch wel voor zorgen dat de
samenhang gewaarborgd blijft, zodat
niet even zovele staten in de staat
ontstaan. Bestaan daarvoor
garanties?
Nederland had de Centrale Bank,
of liever gezegd het Europese
Monetaire Instituut willen hebben.
Alle fracties hebben daarvoor gepleit
en ook de regering heeft dat gedaan,
maar wij hebben het uiteindelijk niet
gekregen. Er was geen twijfel over
dat de bank de eerste prioriteit was.
Maar wij moeten erkennen dat het
een zeer moeilijke kaart was gezien
de Duitse opstelling, die de
instemming van Duitsland met de
weg naar de EMU min of meer
afhankelijk stelde van de vestiging
van de bank aldaar. Dat legde
meteen ook de Franse
onderhandelingspositie vast. In feite
was dat via formele en informele
netwerken de laatste maanden al vrij
duidelijk. Ik verzoek de minister–
president toch nog een nadere
toelichting te geven in verband met
een hoofdartikel dat gisteren in Le
Monde stond. In dit artikel werd het
plaatsen van de Centrale Bank in
Frankfurt betiteld als een cadeau
voor de inspanningen van Kohl om
de Gemeenschap verder te brengen
en ook als een stap vooruit om die
monetaire samenwerking te
bevestigen. Wat Nederland betreft
kwam daar natuurlijk bij dat als
gevolg van de Britse opstelling ten
aanzien van de EMU de Britten
buiten het krachtenveld stonden. Dat
heeft onze onderhandelingspositie
nogal verzwakt.
Er is in dit verband de laatste tijd
nogal wat te doen geweest over het
lobbyen van Nederland. Ik wil hier
even kort op ingaan, omdat het zich
veel verder uitstrekt dan het
probleem van vestigingsplaatsen.
Het heeft ook te maken met
benoemingen en met het verdedigen
van posities. Wij moeten inderdaad
bekennen dat daar vooral in het
verleden regelmatig wat op aan te
merken is geweest. Dat kwam
doordat men zich in ons land
onvoldoende bewust was van het
belang van krachtige bilaterale
relaties. Hierin is duidelijk verbete–
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ring opgetreden, zoals onder andere
blijkt uit het naar Nederland halen
van de VN-organisatie ter uitbanning
van chemische wapens, wat naar
mijn oordeel een diplomatiek succes
is. Ook wordt de prioriteitenstelling
nogal eens bemoeilijkt als gevolg
van de verkokerde departementale
opstelling: de ene minister schrijft
een brief, de andere roept wat over
de televisie en dat werkt natuurlijk
verwarrend. Maar de kritiek dat het
kabinet zich in het onderhavige geval
niet zou hebben ingezet voor de
bank delen wij niet. Het komt ons
voor dat openbare debatten op dit
punt onderhandelingsposities eerder
ondermijnen dan versterken. Nu het
Europol is geworden, menen wij dat
de slotsom moet zijn dat Nederland
toch een goede instelling rijker is
geworden.
De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
De heer Van lersel zegt dat de
CDA-fractie de kritiek dat Nederland
zich onvoldoende heeft ingezet, niet
deelt. Op grond waarvan kan hij tot
die zo stellige conclusie komen? Ik
wil straks om een rapportage over de
hele lobby-activiteiten vragen. Die
zijn, terecht, tot op heden niet
openbaar gemaakt. Dat zou de lobby
immers minder effectief hebben
gemaakt. Maar hoe kan de heer Van
lersel op dit moment reeds conclude–
ren dat hij geen kritiek heeft? Hij
weet niet hoe de lobby heeft
plaatsgevonden.
De heer Van lersel (CDA): Ik weet
niet of u een oordeel kunt uitspreken
over het moment waarop u de
rapportage van de lobby krijgt, maar
dat laat ik in het midden. Ik heb
gesproken over formele en informele
netwerken. Men heeft zo zijn
relatiepatronen in de politieke
wereld, in Duitsland, in Frankrijk en
in het Verenigd Koninkrijk. Met
andere woorden, ik spreek nog wel
eens iemand. Veel mensen van mijn
fractie spreken nog wel eens iemand.
Men heeft vanaf januari/februari een
vrij duidelijk patroon in die gesprek–
ken kunnen waarnemen. Naar mijn
inschatting waren de Duitsers en in
het bijzonder het Bundeskanzleramt
groot voorstander van de plaatsing
van het EMI in Frankfurt. Een aantal
lidstaten vond dat eigenlijk een brug
te ver en stelde dat het hoogstens
Bonn kon worden. Met name Londen
heeft zich daar zeer tegen verzet. Er
was op dat punt ook een verschil van
mening tussen de City en de Britse
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regering. De City is in wezen
voorstander van de EMU. Daarom
ben ik over de Britse positie eigenlijk
niet zo bezorgd als de politieke
uitstraling eigenlijk doet vermoeden.
Maar de Britten stonden nu eenmaal
politiek aan de kant. Het was een
heel moeilijke kaart om te spelen. Zij
wilden een deel van het probleem
oplossen door Amsterdam op de
voorgrond te plaatsen. Dan waren zij
in diplomatiek opzicht van de
suprematie van Duitsland af. Maar ja,
dat maakt natuurlijk niet zoveel
indruk wanneer je een opting-out–
clausule hebt in het verdrag als het
gaat om de EMU. Als ik alle stukken
bij elkaar leg, kan ik misschien wel
tot de conclusie komen dat er nog
een brief extra geschreven had
kunnen worden of dat er harder op
een tafel had kunnen worden
geslagen. Het lijkt mij overigens
beter dat de minister-president voor
zichzelf spreekt. Maar iedereen die in
de Gemeenschap opereert, weet dat
juist de kwesties van benoemingen en dit valt in hetzelfde vlak - niet met
veto's gepaard gaan. Het is een
proces dat zich aftekent. Tegen die
achtergrond zeg ik: je kunt wel veel
kritiek hebben, maar die is naar onze
mening niet gerechtvaardigd. Het is
een totaal van factoren dat ik nu
schilder. Overigens was en ben ik
wel van mening dat door publiciteit
en opmerkingen van verschillende
zijden - departementen en ministers
- de schijn wordt gewekt dat men op
veel paarden tegelijk wedt. Dat heeft
zeker bijgedragen tot de verwarring
die is ontstaan. Men heeft niet steeds
duidelijk naar voren gebracht wat nu
precies de bedoeling was.
Voorzitter! Ik herhaal mijn
opmerking dat een openbaar debat
over deze zaak eerder ondermijnend
dan bevorderend zal werken voor het
verkrijgen van bepaalde posities. De
onderhandelaars worden dan in een
positie gedrongen dat zij met
standpunten naar buiten moeten
komen. Ik denk dat dat in zulke
situaties niet goed werkt. Maar wij
vernemen graag het standpunt
hierover van de minister-president,
maar ook van de heer Weisglas.
Het is in ieder geval van het
grootste belang dat het EMI van start
is gegaan. Het zou een afgang zijn
geweest, wanneer dit aan de Bank
voor Internationale Betalingen was
toegevallen. Het gaat immers om
een pure EG-zaak. Nog belangrijker
is dat het een reëel perspectief moet
bieden. Daar ligt het zwakste punt.
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want de mensen geloven het bijna
niet meer. Er is aan de situatie
weinig te doen geweest, maar dat
kan gemakkelijk als een negatieve
vicieuze cirkel werken.
Zeer onlangs heeft de Federal
Reserve zich positief uitgelaten over
de EMU. Gezien de opstelling van
vele Amerikaanse economen, valt het
niet anders dan als een belangrijk
politiek en economisch signaal te
melden. Daarom zal op 9 en 10
december a.s., wanneer het witboek
en het groeiplan van Delors aan de
orde komen, het vertrouwen in het
EMI en in zijn kritisch vermogen
moeten worden bevestigd. De
minister-president knikt. Wellicht kan
hij daar nog even op ingaan. Velen
zeggen dat het EMI vooral een laag
profiel zal moeten hebben. Daarom
is deze voorzitter ook zo goed, want
hij heeft een heel laag profiel naar
buiten. Ik weet dat niet. Wij gaan op
weg naar een EMU. Dan zal er toch
ook enige uitstraling van de
voorloper moeten uitgaan. Ik hoop
dat de minister-president er iets over
kan zeggen.
De Duitsers zeggen: wij moeten
dat gebouw in Frankfurt hebben,
want anders komt er geen EMU. Het
omgekeerde lijkt mij dan ook waar.
Nu het gebouw en de directie in
Frankfurt zijn, vindt de CDA-fractie
dat de bondsregering eraan
gehouden moet worden om alles in
het werk te stellen om naar de EMU
te blijven streven. Ik hoor op dat
punt graag de mening van de
minister-president.
Op 9 en 10 december a.s. komt het
witboek van Delors aan de orde.
Daarover doen allerlei verhalen de
ronde. Ik hoop dat er niet te veel
banenplannen in worden vermeld,
maar dat het vooral marktconform
zal zijn. Hoe komt dit witboek
uiteindelijk tot stand? Is dat
uitsluitend een verantwoordelijkheid
van de Commissie en wordt het dan
ineens in de Raad geworpen, zodat
daar wellicht een kakofonie ontstaat?
Of kan men daar van tevoren nog
invloed op uitoefenen?
De minister-president heeft een
week geleden in een interessant
interview in het Financieele Dagblad
iets gezegd over de industriepolitiek
in Frankrijk. Hij had een gezellig
samenzijn met zijn collega Balladur.
Hij heeft hem ook uitgelegd waarom
de Franse economie wat minder
goed draait dan de Fransen zelf
zouden vermoeden. Hij heeft in dat
interview onder andere gezegd dat
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Van lersel
Frankrijk te klein is voor het
tafellaken en derhalve niet een
industriepolitiek verdragen die het
meent te moeten voeren. Zou hij er
een enkel woord over willen zeggen
hoe hij Europa ziet? Wij krijgen hier
in de komende maanden een zwaar
debat over industriepolitiek. Wellicht
kan hij een paar elementen noemen.
Er is niets of zeer weinig gezegd
over de GATT. Dat valt zeer te
betreuren, want de GATT is voor ons
een uitermate belangrijk ijkpunt.
Daar hoeven wij verder niet lang
over te praten, want daar zijn wij het
allemaal over eens. Het interessante
is dat ik vorige week in Washington
heb gemerkt dat de Amerikanen veel
minder hechten aan de GATT als
probleemgebied dan het hier wordt
gezien, maar dat zij het grote belang
daarvan vooral zien in de mogelijk–
heid om de Zuidoostaziatische staten
wat meer onder controle te krijgen,
die zo weinig geneigd zijn tot het
openen van hun grenzen en het
afsluiten van beschermingsverdragen
voor investeringen. Dat is een wat
andere perceptie van Zuidoost-Azië
dan wij hier wel eens plegen te
hebben. Ik vond dat bijzonder
interessant.
Ook over de uitbreiding is vrijwel
niets anders gezegd dan dat die een
versnelde afronding van de
onderhandelingen met zich moet
brengen. Ik wil een punt benadruk–
ken. Wij blijven van mening dat er
zeer snel een overleg gestart moet
worden over de instellingen. Anders
dreigt de Gemeenschap onder haar
eigen gewicht te bezwijken.
Ten slotte kom ik bij het concrete
Frans-Duitse initiatief tot uitbreiding
van de militaire hulp aan Bosnië. Dat
steunen wij volledig. Wij willen
graag een oordeel van de regering
daarover horen. Gezien de noodtoe–
stand en de ideeënarmoede van de
overige landen, worden dergelijke
initiatieven zoals die van Franse zijde
door ons toegejuicht.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Een geboorte is een
feestelijke aangelegenheid en daar
horen natuurlijk cadeautjes bij. Deze
stelling gaat niet alleen op voor de
familiekring, maar ook voor de
vergadering van de Europese
lidstaten. Dit leid ik tenminste af uit
de afgelopen vrijdag in Brussel
gehouden extra Europese Raad. De
aanleiding voor het houden van deze
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extra top was dat het Verdrag van
Maastricht formeel met ingang van 1
november jl. van kracht is geworden.
Een gebeurtenis die uiteraard
"gevierd" moest worden. Tijdens
deze viering werd een besluit over
de locaties van diverse
EG-instellingen genomen. Het was
een soort grabbelton, als je dat vanaf
een afstand volgt, waaruit elk land,
zij het met pijn en moeite, het zijne
heeft gekregen.
De bijeenkomst in Brussel is, als ik
het goed heb begrepen, geen
luisterrijke top geworden. Dat was
ook niet te verwachten. Er valt
immers weinig te vieren bij de
inwerkingtreding van het Verdrag
van Maastricht. Naar het mij
voorkomt, is de euforie verdwenen
en de interne markt brengt nog niet
de voorspelde zegeningen. De grote
werkloosheid waarmee de
EG-lidstaten momenteel te kampen
hebben, is wat dat betreft veelzeg–
gend. "De toestand is economisch,
sociaal, psychologisch en politiek
verontrustend", zo zei Delors na
afloop van de EG-ministerraad van
financiën. Bovendien is de wereld
rond "Maastricht" drastisch
veranderd: de "Mauer" viel, de
Oosteuropese staten ontworstelden
zich uit de Sovjetgreep, de Sovjet–
Unie zelf viel uiteen. Europa wordt
sinds lange tijd weer overspoeld
door vluchtelingenstromen, terwijl er
een oorlog woedt in één van de
landen van Europa. Ook is in
West-Europa de twijfel toegenomen
of er wel een Europese Politieke Unie
moet komen. Referenda in Denemar–
ken en Frankrijk hebben immers het
bewijs geleverd dat het niet leeft in
de harten van een groot deel van de
bevolking,
Tegen deze achtergrond komt de
verklaring bij de inwerkingtreding
van het Verdrag van Maastricht
nogal optimistisch over. Daarin
wordt immers gesproken van een
"nieuw referentiekader en nieuwe
instrumenten om onze blijvende
doelstellingen te verwezenlijken:
veiligheid, voorspoed, solidariteit".
Dat het verdrag voor de burger de
grondslagen heeft gelegd voor een
waardevol burgerschap van de Unie,
naast het nationale burgerschap, trek
ik nog steeds in twijfel.
Het is gebruikelijk dat de Europese
Raad een succes wordt genoemd,
ook deze keer. Nu is dat niet moeilijk
als belangrijke beslissingen worden
doorgeschoven. Ik noem dan met
name de machtsverdeling tussen de
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grote en de kleine lidstaten als
gevolg van een uitbreiding van de
EG en de GATT-onderhandelingen.
Wat het laatste betreft, wordt door
de Raad magertjes opgemerkt dat
het meer dan ooit noodzakelijk is
alles in het werk te stellen om
binnen de geplande termijn tot een
allesomvattend, duurzaam en
evenwichtig akkoord te komen. Wat
voor een betekenis heeft zo'n
open-deur-opmerking in zo'n verslag,
zo vraag ik de minister-president.
Het is ook gebruikelijk dat tijdens
een Europese Raad knopen worden
doorgehakt; gelukkig eveneens in
Brussel. Het hete hangijzer van de
verdeling van de zetels van de
diverse EG-instellingen is nu
uiteindelijk de wereld uit geholpen.
Het grote rad van avontuur in het
Egmontpaleis liet zien dat de
hoofdprijs, de vestigingsplaats van
het Europese Monetaire Instituut,
niet aan Amsterdam maar aan
Frankfurt is toegewezen. Ons land
moest genoegen nemen met
Europol. "Als het niet kan zoals het
moet, moet het maar zoals het kan",
schijnt de premier op de toewijzing
van Europol aan Nederland te
hebben gezegd. Is dat juist? Dat zou
een ander geluid zijn dan het
opgetogen commentaar dat ik van
hem via de televisie vernam. Is het
voorts waar dat het Merkenbureau
op de tweede plaats van het
verlanglijstje van de regering stond
en Europol op de derde plaats? Kan
de minister-president ook ingaan op
de in het Nederlands Dagblad van 1
november aangehaalde zinsnede dat
"gaandeweg duidelijk werd dat de
politiesamenwerkingsorganisatie
zoveel dynamiek zou krijgen dat het
Merkenbureau naar onderen
doorschoof"? Wat wordt bedoeld
met "zoveel dynamiek"?
De toewijzing van het EMI aan
Duitsland is een teken aan de wand
dat de grote lidstaten, met name
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk, de EG willen blijven
domineren. Dit komt te meer tot
uitdrukking in het feit dat premier
Major en bondskanselier Kohl
hebben laten weten dat het huidige
systeem, waarin twee grote lidstaten
en een kleine lidstaat de besluitvor–
ming in de EG kunnen blokkeren, bij
uitbreiding van de EG met Finland,
Zweden, Noorwegen en Oostenrijk
moet worden gehandhaafd. Is dat
juist?
Deze kwestie is des te belangrijker
nu de uitbreiding van de EG met
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Leerling
deze vier landen zich aandient. De
onderhandelingen met de vier
zouden voor 1 maart 1994 moeten
zijn afgerond, zodat zij per 1 januari
1995 kunnen toetreden. Hoe
realistisch is een dergelijk tijdpad?
Over deze kwestie van de besluitvor–
ming vermeldt de Raad alleen dat de
onderhandelingen over hun plaats
binnen de instellingen voor het einde
van het jaar worden geopend.
Verwacht de Nederlandse regering
dat zij ook voor 1 maart 1994 zijn
afgerond? Is het juist dat Portugal en
Denemarken menen dat zaken zoals
de besluitvorming en het aantal
EG-commissarissen tot de tweede
intergouvernementele conferentie in
1996 kunnen wachten? Zo ja, hoe
oordeelt onze regering daarover?
Met betrekking tot de gemeen–
schappelijke buitenlandse politiek is
het enige nieuwe element, dat de EG
heeft besloten om waarnemers te
zenden naar de verkiezingen die in
december in Rusland zullen worden
gehouden. Er zijn veel woorden
gewijd aan de situatie in het
vroegere Joegoslavië. Dat
"belemmeringen voor de vrije
toegang van de humanitaire
hulpverlening die de voortzetting
ervan in gevaar brengen" niet langer
kunnen worden gedoogd, spreekt
voor zichzelf. Maar nu komt het aan
op daden. Hoe zal dat gaan?
Humanitaire hulpverlening en het
versterken van UNPROFOR moeten
geen doel op zich worden. De
burgerbevolking is daar op lange
termijn niet mee geholpen. Momen–
teel worden mensen - wij horen en
lezen dat bijna dagelijks - op soms
beestachtige wijze en zonder vorm
van proces om het leven gebracht.
Vanmorgen nog hebben er weer
executies in een krijgsgevangenkamp
plaatsgevonden. Ik stel de haast
retorische vraag wat er nu nog moet
gebeuren, alvorens de wereld–
gemeenschap ingrijpt om aan deze
barbarij een eind te maken. Naar
onze mening moet om dit geweld te
keren, daadkrachtig en grootschalig
worden opgetreden door EG– en
NAVO-lidstaten.
Voorzitter! Ik deel de opvatting van
het Italiaanse dagblad Republica dat
de top herinnert aan de viering van
een huwelijk, waarin het echtpaar en
hun gasten niet geloven. Integen–
deel, de meesten zijn ervan
overtuigd dat het om een schijnhu–
welijk gaat.
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D
De heer Eisma (D66): Voorzitter! Het
Verdrag van Maastricht slechts elf
maanden te laat: wie had daarop
durven hopen na alle bijna rampzalig
verlopen referenda en de verdere
tegenwerking? Nu wij evenwel een
nieuwe Europese periode ingaan
met, naar wij mogen verwachten,
toch substantiëlere besluitvorming,
zullen wij ons moeten beraden op de
wijze, waarop Kamer en kabinet met
elkaar in debat gaan. Hoe stelt het
kabinet zich de voorbereiding van
een debat als dat van vandaag voor,
inclusief de voorbereiding in de
fracties, als het verslag slechts
vijftien minuten voor de fractieverga–
dering beschikbaar is? Vanmorgen
was dat het geval met het verslag
van deze Europese Raad. Als dit zo
doorgaat, zullen wij onze debatten
moeten funderen op kranteberichten.
Hoe waardevol deze ook kunnen zijn,
het is niet de manier, waarop een
parlement behoort te functioneren.
Of is Europa geen echt gespreks–
onderwerp meer in deze Kamer?
Na deze hartekreet wil ik zeggen
dat de fractie van D66 tevreden is
met Europol. De voorloper van de
Europese Centrale Bank hoort in
Duitsland, al huiverden wij indertijd
bij de argumentatie van de Duitse
minister Waigel. Hij zei: geen EMU,
als de bank niet in Duitsland komt.
De bank hoort echter daar. Wij
kunnen tevreden zijn met Europol,
omdat de werving van Nederland
voor de Europese instellingen
wellicht nog erger had kunnen
uitpakken.
De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik vind dat D66 wel erg soepel door
de bocht gaat. Ook de D66-fractie
was voorstander van de Europese
Centrale Bank in Amsterdam als
eerste prioriteit voor Nederland. Ik
heb haar fractievoorzitter nooit iets
anders horen zeggen. De heer Eisma
zegt nu opeens dat de Europese
Centrale Bank in Duitsland hoort,
maar dat had hij dan ook moeten
zeggen op het moment dat de
Nederlandse kandidatuur aan de
orde was.
De heer Eisma (D66): Om wille van
de nationale zaak ga je als één fractie
natuurlijk niet proberen om het
beleid van het kabinet te doorkrui–
sen. Wij hebben ons dus pro forma
achter het beleid gesteld. Echter,
iedereen, ook de minister-president.

Europese Raad

wist al enige tijd, voordat deze
Europese Raad plaatsvond, dat die
bank niet voor Nederland was
weggelegd. En laten wij daar
alsjeblieft reëel over blijven.
De heer Weisglas (VVD): Wij zullen
straks wel van de minister-president
zelf horen op welk moment hij wat
wist. Ik laat het hier echter bij. Ik
constateer dat D66 kennelijk
redeneringen uit politieke overtui–
ging en redeneringen pro forma
heeft.
De heer Eisma (066): Dit is
misschien een wat realistische
opstelling.
Voorzitter! Ik heb gezegd dat de
Nederlandse wervingscapaciteit het
nog erger had kunnen maken. Wij
hebben stellig de indruk dat door
ons in de afgelopen periode voor
zoveel instellingen kandidaat te
stellen, de energie niet optimaal is
besteed en de coördinatie tussen de
regering en de Nederlandse
kandidaat-plaatsen en –instellingen
ontbrak. De bewindslieden zullen dit
natuurlijk ontkennen. Ik spreek echter
de hoop uit dat deze actie grondig
geëvalueerd zal worden en dat er
voor de toekomst lessen uit
getrokken zullen worden.
Voorzitter! De volgende Algemene
Raad en de Europese Raad zullen
een begin van een invulling moeten
geven aan het Unieverdrag. ik haal
er even het gemeenschappelijk
optreden in Rusland en het
voormalige Joegoslavie uit. Waarom
wordt er met betrekking tot Rusland
geen gemeenschappelijk optreden
voorgesteld om assistentie te
verlenen bij de voorbereiding van de
aanstaande verkiezingen, analoog
zoals wij die kennen in Zuid-Afrika?
Graag hoor ik wat de inzet van de
Nederlandse regering hiertoe is. Ik
weet dat het kort dag is, maar dit zou
een heel goede actie kunnen zijn van
Europa naar Rusland toe.
Voorzitter! Met betrekking tot de
action commune zal op 8 november
tijdens de Algemene Raad besloten
moeten worden of en, zo ja, hoe met geweld - de levering van
humanitaire hulp aan Bosnië wordt
doorgezet. Inmiddels - we weten het
allen - is een Deense soldaat om het
leven gekomen en zijn verschillende
Nederlandse VN-militairen gewond
geraakt. Nu bij het ontbreken van
een vredesplan en bij de internatio–
nale onwil om safe areas te creëren,
als enige actie humanitaire hulp
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Eisma
overblijft, horen wij gaarne wat de
inzet van het kabinet is om de veilige
doorgang van VN-konvooien af te
dwingen. Mijn vraag is of dit een
actie wordt van de Westeuropese
Unie - wij vinden dit geen
padvindersclub, zoals sommige
afgevaardigden hier in de zaal - want
over de rol van de WEU wordt in het
verslag niet gerept. Was dit de
bedoeling van president Mitterrand?
Gaarne hoor ik hierop een reactie
van de minister-president en de
minister van Buitenlandse Zaken.
De heer Van lersel (CDA): Voorzitter!
Steunt D66 het plan-Mitterrand? Kijkt
D66 hier welwillend tegen aan?
De heer Eisma (D66): Oe heer Van
lersel kent onze Europese opstelling.
De heer Van lersel (CDA): Het is niet
alleen een Europese opstelüng. U
brengt het hier in de trant van: die is
overleden en die is overleden en nu
moet erover beslist worden. Mijn
vraag is simpelweg: steunt u het
initiatief?
De heer Eisma (D66): Ik heb
geïnformeerd naar wat het plan–
Mitterrand is. Als je het verslag
naleest, kun je over het plan–
Mitterrand weinig of helemaal niets
terugvinden. Wij hebben echter uit
krante– en andere berichten
begrepen dat er een plan is. Mijn
vraag is: is dat het plan-Mitterrand?
En als het plan-Mitterrand inderdaad
zou inhouden om de WEU te
betrekken bij de volgende fase, dan
zouden wij - als wij weten wat voor
fase dit wordt, want dat kan ik ook
niet uit het verslag halen - een
oordeel kunnen geven over de
effectiviteit van het WEU-optreden
aldaar. De heer Van lersel kent onze
positieve instelling ten opzichte van
deze Europese poot van de NAVO.
De heer Weisglas (VVD): Pro forma
of echt?
De heer Eisma (D66): Echt. Mijn
volgende vraag is: welke betekenis
moet worden gehecht aan het
stabiliteitspact? Onze vraag is nog
steeds: wat voegt dit nu toe aan de
akkoorden van Parijs, de CVSE en
dergelijke? Graag hoor ik hierop het
antwoord van de bewindslieden.
Voorzitter! Wat de uitbreiding met
de vier nieuwe lidstaten betreft, wil
ik graag vernemen op welke wijze
gesproken is over de herziening van
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de spelregels met betrekking tot de
besluitvorming. Wij hebben
begrepen, ook weer uit de krant, dat
de kleine lidstaten erin zijn geslaagd
de politiek gevoelige discussie over
de machtsverhoudingen in een
grotere EG buiten de agenda te
houden. Wat betekent dit nu voor de
nabije toekomst, als we nu al weten
dat een aantal grote landen bij een
groter aantal kleinere lidstaten de
stemverhouding in de ministerraad
in het voordeel van de grote landen
willen wijzigen? Hebben zij hiervan
afgezien? Of verwachten de
bewindslieden dit binnenkort weer
op de agenda?
Ten slotte, voorzitter, lezen wij dat
de projecten voor het Europese
groei-initiatief zijn uitgebreid tot
energieproduktie, stadsvernieuwing
en vervoer. De aanvragen onder de
vorige bepalingen voor deze speciale
EG-leningen, totaal 7 mld. ecu,
stagneerden. Mijn vraag is voor
welke projecten ons land gebruik
heeft gemaakt van deze lenings–
faciliteiten en voor welke projecten
dit het geval zal zijn in de verruimde
werkingssfeer?

bijvoorbeeld om het zenden van
waarnemers naar verkiezingen in
Rusland en Zuid-Afrika. Toch meen ik
dat het om een belangrijk moment
gaat. Zo wordt naast Zuid-Afrika ook
het Midden-Oosten aangewezen als
een prioritair terrein. Welnu, zowel
met Zuid-Afrika als met een van de
landen in het Midden-Oosten, te
weten Israël, heeft Nederland altijd
banden gehad met een eigen
karakter, ook zichtbaar op het
buitenlandspolitiek terrein. Dat leefde
ook bij onze bevolking.
De ruimte in de toekomst voor het
continueren van deze bijzondere
banden is verdwenen, althans
gebonden aan de wilsvorming van
een uniemeerderheid. Het lijkt mij
goed, daar even bij stil te staan.
Bij het identificeren van het
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid ten opzichte van
het voormalige Joegoslavië viel het
mij op dat de inhoud van het beleid
voornamelijk lijkt te zijn afgestemd
op de situatie na beëindiging van de
oorlog. De oorlog zelf, een van de
oorzaken van de immigratiedruk in
West-Europa, blijft buiten beeld.

D

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik wil nog even terugkeren naar de
passage over het Midden-Oosten. De
heer Van Middelkoop zei dat het
beleid nu gebonden is aan een
uniemeerderheid. Als het echter in
het Verdrag van Maastricht gaat om
de vorming van inhoudelijk
buitenlands beleid, in dit geval ten
aanzien van het Midden-Oosten,
unanimiteit wordt gevraagd. Er kan
dus geen sprake zijn van een
uniemeerderheid.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Zondagavond ging ik als
Nederlands staatsburger naar bed en
's ochtends werd ik wakker als
staatsburger en unieburger. Het heeft
mijn gezondheid niet aangetast,
maar ik heb er ook geen bijzondere
gemoedsbeweging bij ervaren en
evenmin het besef van een nieuwe
politieke of staatkundige identiteit.
Dat kan nog komen, want in een
verklaring bij de conclusies van het
voorzitterschap wordt ons nog eens
verzekerd dat de leiders van Europa
zich zullen inspannen om Europa
dichter bij de burger te brengen.
Laat ik beginnen met mijn
waardering uit te spreken voor het
feit dat in Brussel niet al te veel
toeters en bellen uit de kast zijn
gehaald bij de definitieve inwerking–
treding van het Verdrag. Van
Maastricht december 1991 tot
Brussel 1993 is een lange oefening in
bescheidenheid geworden. Dat is
erkend en dat is winst.
Na het oplossen van de zetel–
kwestie is het belangrijkste besluit
wellicht het identificeren van
onderwerpen voor het gemeenschap–
pelijk buitenlands en veiligheids–
beleid. De inhoud daarvan is
vooralsnog mager. Zo gaat het
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De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb het nog even nagekeken, maar ik
heb niet de pretentie het op dit
moment paraat te hebben. Als ik het
goed heb begrepen, is het identifice–
ren van bepaalde terreinen voor het
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid een zaak waarover
unanimiteit moet bestaan. Dat zal in
Brussel het geval zijn geweest. De
uitwerking wordt vervolgens
opgedragen aan de Algemene Raad.
Deze kan bijvoorbeeld beslissen bij
de uitwerking te werken met
gekwalificeerde meerderheden. Ik
laat mij echter graag corrigeren.
De heer Weisglas (VVD): Ik dacht dat
dit niet zo was. Laten wij echter niet
discussiëren over verdragsteksten.

2 november 1993
TK 19

19-1373

Van Middelkoop
Misschien is het goed, daarover
straks duidelijkheid te krijgen.
De heer Van Traa (PvdA): J3.2 zegt
dat wat de heer Van Middelkoop
zoëven zei, kan, maar niet hoeft.
De heer Van Middelkoop (GPV): De
intentie is, los van wetteksten, zoveel
mogelijk naar unanimiteit te streven.
Er is in ieder geval iets veranderd in
vergelijking met de bestaande
situatie, zeker ten opzichte van 1967
en 1973. Ook collega Weisglas zal
dat met mij eens zijn.
Ik had het over Joegoslavië. In de
conclusies van het voorzitterschap is
een verklaring opgenomen over de
situatie in het voormalige Joegosla–
vië en de aanvoer van humanitaire
hulp in Bosnië-Herzegovina. Mij viel
de volgende, toch wat stoer
klinkende zin op: "De belemmerin–
gen voor de vrije toegang van de
humanitaire hulpverlening die de
voortzetting ervan in gevaar
brengen, kunnen wij niet langer
gedogen." Is bij het aan het papier
toevertrouwen van deze zin ook
gedacht aan wat moet worden
gedaan als de partijen in Bosnië
daaraan lak hebben? Er is toch niet
zoveel fantasie voor nodig om te
veronderstellen dat dit het geval zal
zijn.
Ik lees vervolgens dat UNPROFOR
zal worden versterkt, dat wil zeggen
meer troepen zal krijgen om de
routes te beschermen. Ik heb daar
twee vragen over. Wat betekent dat
getalsmatig? Zijn er ook door
Nederland toezeggingen gedaan in
de zin van militairen of materieel?
Mijn tweede vraag is of de gewelds–
instructie blijft. Of wordt uitbreiding
via de Veiligheidsraad wenselijk
geacht?
Over het stabiliteitspact wil ik
dezelfde vragen stellen als collega
Brouwer en Eisma gedaan hebben.
Het is mij nog altijd niet duidelijk wat
dat toevoegt aan bijvoorbeeld de
CVSE en wat de inhoud daarvan is.
Commissaris Van den Broek bracht
verslag uit over de uitbreidings–
onderhandelingen. Wat is nu precies
zijn mandaat? Welk verdrag moeten
de nieuwe lidstaten tekenen? Is dat
het verdrag zoals Nederland dat
heeft getekend, goedgekeurd en
geratificeerd? Of is dat het verdrag
met alle uitzonderingen die
bijvoorbeeld gelden voor Denemar–
ken of het Verenigd Koninkrijk? Kan
een land als Zweden kiezen zoals

Denemarken destijds heeft kunnen
kiezen in Maastricht?
Ik las met genoegen dat de
Nederlandse regering een pleidooi
heeft gehouden voor het instellen
van een comité van experts met het
oog op de IGC van 1996. De
minister-president zal zich herinneren
dat wij daar vorige week over
hebben gesproken ter voorbereiding
op de Raad. Er zijn geen conclusies
over geformuleerd; daarvoor is het
misschien nog te vroeg, maar mag ik
iets vernemen over hoe erop is
gereageerd? Houdt de Nederlandse
regering aan dit voorstel vast, of was
het een eendagsvlieg?
Over de zetels kan ik kort zijn. Er is
al veel over gezegd. Ik blijf het
jammer vinden dat de Europese
Centrale Bank niet naar Amsterdam
komt, maar dat is bijna een rituele
opmerking. De zetels zijn keurig
verdeeld over alle lidstaten. Als je
het rijtje langsloopt, valt op dat
Frankrijk nu niets krijgt. Dat betekent
volgens mij echter dat het Europees
Parlement nog eens extra spijkervast
in Straatsburg blijft zitten en dat is
en blijft jammer.
Tot slot nog een vraag van
secondaire orde. Al deze nieuwe
instellingen en bureaus moeten
natuurlijk ook bemand en bevrouwd
worden. Het gaat om duizenden
hoog gekwalificeerde arbeidsplaat–
sen. Ook daarbij zal de verdeling van
gespecialiseerde functies over
daarvoor in aanmerking komende
burgers van alle lidstaten stellig een
rol spelen. Wordt dit aan de vrije
arbeidsmarkt overgelaten of zal de
regering hierin nog een actieve rol
gaan spelen?

D
De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Het Verdrag van Maastricht is
gisteren in werking getreden. De
VVD-fractie heeft zoals bekend met
praktisch alle fracties in deze Kamer
in november vorig jaar voor dat
verdrag gestemd. Het spreekt vanzelf
dat ook ik vreugde wil uitspreken
over het feit dat het verdrag nu in
werking kan treden. Er zijn vele
kanttekeningen te plaatsen bij de
inhoud van het verdrag en de wijze
waarop het tot op heden zijn
uitwerking heeft gehad, al was het
nog niet officieel in werking
getreden. Het is en blijft, al was het
maar symbolisch, een belangrijke
stap voorwaarts in de richting van

Europese integratie, waar ook de
VVD voorstander van is en blijft.
Voorzitter! De Europese Raad heeft
de inwerkingtreding van het verdrag
niet gevierd met champagne en
taart, maar met een gezelschapsspel
dat een mengvorm leek te zijn tussen
monopoly en mens-erger-je-niet. Het
resultaat voor Nederland: niet de
Europese Centrale Bank in Amster–
dam, maar Europol in Den Haag. Dat
laatste is uiteraard zeer toe te
juichen. Als tijdelijk bewoner van
Den Haag - zo'n drie of vier dagen
per week - juich ik het toe en als ,
spreker voor mijn fractie uiteraara
ook. Dat neemt niet weg dat wij de
hoofdprijs, de Europese, Centrale
Bank voor Amsterdam, zijn misgelo–
pen. Ik heb in het interruptiedebat
met coilega Van lersel al gezegd dat
de VVD-fractie in een later stadium
van de regering graag een schrifte–
lijke rapportage wil hebben over de
precieze gang van zaken bij wat de
lobby voor Amsterdam wordt
genoemd, vanaf het moment dat de
kandidatuur is gesteld tot jongstle–
den vrijdag. Die schriftelijke
rapportage moet niet alleen over die
lobby gaan, maar ook over lobbies
die tegelijkertijd hebben plaatsgevon–
den voor andere organisaties waar
Nederland belangstelling voor had,
met name voor Europol. Pas dan zijn
wij als fractie in staat om verant–
woord een oordeel te geven over het
optreden van de regering in dezen.
Wij zouden graag in staat worden
gesteld om dat verantwoorde
oordeel te geven.
Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
dacht in het interruptiedebat even
dat de heer Weisglas een grapje
maakte, maar ik begrijp nu dat het
hem zeer grote ernst is. Moeten wij
echt bezig zijn met dit soort dingen?
Moeten wij nu echt aan de ambtena–
ren van Buitenlandse Zaken en
Algemene Zaken vragen om ons een
rapportage te geven over wie met
wie heeft gepraat over zaken die al
besloten zijn? Ik vind eerlijk gezegd
dat wij onze tijd en ook de tijd van
de ambtenaren veel beter kunnen
gebruiken en dat wij onze energie
moeten steken in zaken als Bosnië–
Herzegovina of andere kwesties die
echt spelen, echt van belang zijn en
waaraan nog iets is te doen en niet
in dit soort bureaucratische zaken.
Het spijt mij, maar ik had dit niet van
de heer Weisglas verwacht.
De heer Weisglas (VVD): Dat is uw
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Weisglas
oordeel. Wij krijgen graag een
dergelijk verslag. Als u het hebt over
gesprekken van minuut tot minuut,
moet ik zeggen dat het daar
natuurlijk niet om gaat. Waar het om
gaat, is om op politieke hoofdlijnen,
in de tijd gezien, te bekijken hoe de
lobby en het werken voor de
verschillende kandidaturen hebben
plaatsgevonden. Pas dan kan de
Kamer op een verantwoorde wijze
daarover een oordeel geven. Zo
simpel is het.

De heer Lonink (PvdA): Kan de
fractie van de VVD dan uitspreken.

De heer Weisglas (VVD): Ik vraag
een duidelijk feitelijk verslag op
hoofdlijnen van hetgeen door de
jaren heen is gedaan ten behoeve
van de verschillende Nederlandse
kandidaturen. Daarna kunnen die
fracties die daaraan behoefte hebben
- de fractie van de VVD heeft
daaraan behoefte - er een oordeel
over geven. Het gaat mij wat ver om
de regering niet zelf de rapportage
over haar eigen activiteiten te laten
verzorgen.
Voorzitter! Er was niet veel reden
voor taart en champagne vanwege
de Europese Raad, gelet op de
situatie in het Europa van nu. Ze is te
kenmerken - ik zeg dit met fractie–
voorzitter Bolkestein twee weken
geleden - door een gebrek aan
werkelijk Europees buitenlands
beleid. Bosnië is er helaas het
voorbeeld van. Er is een crisis in het
Europese monetaire stelsel. In de
meeste Europese landen heerst een
bijzonder slechte economische
situatie, vooral op het punt van de
werkgelegenheid en de economische
groei, ook in vergelijking met Japan
en de VS. Er is interne onenigheid
over het zo belangrijke GATT–

akkoord. Los van de GATT is sprake
van een verslechterende verhouding
ten opzichte van de VS en van de VS
ten opzichte van Europa. Voorts
noem ik de ervaringen van de
delegatie uit de vaste Commissie
voor buitenlandse zaken die verleden
week in Amerika is geweest. Deze
ervaringen waren op dit punt
absoluut niet bemoedigend. Tot slot
wijs ik op de onduidelijkheid over de
consequenties van de op zich
gewenste uitbreiding van de EG.
De Europese Raad lijkt niet of
nauwelijks te hebben bijgedragen
aan een werkelijke oplossing of een
stap vooruit ten aanzien van al deze
problemen. Er is bijvoorbeeld niet
gesproken, en ik sluit mij op dit punt
graag aan bij collega Van lersel, over
de noodzaak van absolute prioriteit
om voor 15 december, de bekende
uiterste datum voor de VS, de
GATT-ronde met een positief
resultaat af te sluiten. Het gaat dan
met name om de wenselijkheid om
de ruimte, ook binnen de EG, voor
Frankrijk in dezen te beperken. Naar
mijn mening zou het goed zijn
geweest - en ik hoor graag van de
minister-president waarom het niet is
gebeurd - dat over deze cruciale en
wellicht, op economisch gebied,
belangrijkste zaak voor Europa op dit
moment, conclusies waren getrokken
in de Europese Raad. Op dat punt
had de Europese Raad wèl leiding
moeten geven.
Er is, zo blijkt uit het verslag,
nauwelijks gesproken over de
voorbereiding van de noodzakelijke
wijziging van het Verdrag van
Maastricht met het oog op de
komende uitbreiding van de EG. Ik
denk aan de vraag wat kerntaken
voor de EG zijn. Wat is de verhou–
ding tussen het EP en het nationale
parlement? Wat zijn de institutionele
wijzigingen? Kortom, deze zaken zijn
in het debat van twee weken geleden
aan de orde geweest. Ik zal ze verder
niet herhalen.
Nederland heeft een voorstel
gedaan om een comité van
deskundigen in het leven te roepen
ter voorbereiding van de inter–
gouvernementele conferentie van
1996. Wat ons betreft, was deze
intergouvernementele conferentie
naar voren gehaald. Een motie van
deze strekking haalde het helaas niet
in de Tweede Kamer. Zelfs over het
voorbereidingscomité is geen
conclusie getrokken. Kunnen de
bewindslieden hierop nader ingaan?
Wij betreuren het zeer dat zelfs op
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De heer Lonink (PvdA) Wat draagt
dit laatste bij aan de deregulering,
die de heer Weisglas van harte
voorstaat?
Ik moest even van de verbazing
bekomen, toen ik zijn rede en de
loftuitingen over Maastricht hoorde.
Twee weken geleden werd de
fractievoorzitter van de VVD de arena
ingestuurd. Hij heeft hier een
grafrede over Maastricht gehouden.
Mag de heer Weisglas thans het
verhaal houden? Mag de fractievoor–
zitter zijn verhaal houden, als er wat
meer aandacht is? Maastricht is door
de heer Bolkestein ten grave
gedragen en de heer Weisglas mag
het weer opgraven. Hoe zit dat?
De heer Weisglas (VVD): Wat de
rapportage over de lobby betreft,
heb ik niets toe te voegen aan
hetgeen ik mevrouw Brouwer heb
geantwoord. Deregulering wil niet
zeggen, dat de Tweede Kamer geen
enkele vraag meer aan de regering
mag stellen.
De heer Bolkestein heeft hier twee
weken geleden naar voren gebracht,
dat er in Europa een groot aantal
ontwikkelingen zijn die ons zorgen
baren. Als ik kijk naar wat de heer
Lonink hierover twee weken geleden
heeft gezegd en wat collega's
vandaag hebben gezegd, dan is het
duidelijk, dat wij niet de enigen zijn.
Wij hebben met overtuiging voor het
Verdrag van Maastricht gestemd. Op
het moment, dat dit verdrag in
werking treedt, heb ik daarover een
positief oordeel Het een is absoluut
niet in strijd met het ander. In de rest
van mijn inbreng blijken scepsis en
teleurstelling over de feitelijke
ontwikkeling in het Europa van
Maastricht. De fractievoorzitter en ik
spreken namens de fractie van de
VVD. Laat de heer Lonink zich geen
zorgen maken.

dat zij ook de overtuiging heeft, dat
het Verdrag van Maastricht een
goede bijdrage kan leveren aan het
oplossen van de problemen die door
de heer Bolkestein zijn geschetst?
Het werd twee weken geleden wat
gebagatelliseerd.
De heer Weisglas (VVD): Nee.
Nogmaals, de heer Bolkestein heeft
twee weken geleden gezegd - bij de
totstandkoming van de tekst was ik
zeer nauw betrokken, zo kan ik
enigszins vertrouwelijk verklaren hoe de situatie in Europa is. Het
Verdrag van Maastricht zien wij
vooral als een positief symbool in de
richting van verdere Europese
integratie, waarvan de VVD
voorstander was, is en blijft.
De heer Eisma (D66): Met hangen en
wurgen heeft de VVD-fractie voor het
Verdrag van Maastricht gestemd.
Het voorstel inzake een evaluatie
van het lobbyen van Nederland lijkt
mij sympathiek. Vindt collega
Weisglas het geen interessant idee
om het door een onafhankelijk
instituut te laten doen en een kort
commentaar daarop door de
regering te laten geven? Het
beoordelen van je eigen gedrag is
wat moeilijk.
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Weisglas
dat bescheiden front voor een
voorbereidingscomité van deskundi–
gen voor de IGC van 1996 geen
conclusies getrokken konden
worden. Overigens lof voor het feit
dat Nederland hiertoe een poging
heeft gedaan.
De heer Lonink (PvdA): De heer
Weisglas zei dat hij in een motie
geprobeerd heeft de inter–
gouvernementele conferentie van
1996 naar voren te halen. Hij sprak
toen echter over een geheel andere
intergouvernementele conferentie die
niet alleen over de institutionele
zaken ging, maar ook over het doel
en de aard van Europa. Hij sprak
tevens over kerntaken. Deze taken
staan echter in het verdrag goed
geformuleerd. De heer Bolkestein
sprak over een heel andere Europa
en een andere EG en daarover wilde
de VVD een IGC houden. Daarom
hebben de fracties hier tegen de
motie gestemd.
De heer Weisglas (VVD): U hebt
gelijk. Wij zijn voorstander van een
IGC die zich aanpast aan de
ontwikkelingen in de tijd, ook sinds
het ondertekenen van het Verdrag
van Maastricht. Zo'n conferentie
moet ook een aantal kernvragen,
zoals wij die geformuleerd hebben,
op de agenda hebben staan.
Is in of en marge van de Europese
Raad gebleken van wensen of
pogingen van de grotere EG-landen,
de minister-president sprak hierover
twee weken geleden, om hun invloed
te vergroten ten koste van de
kleinere landen? Hoe is daarop door
kleinere of relatief kleinere landen,
waaronder Nederland, gereageerd,
als dit al aan de orde is geweest.
Wat kunnen wij nog op ons bordje
krijgen op dit punt?
Een kleine stap in de goede
richting lijkt te zijn gemaakt daar
waar het gaat om de vrije en veilige
doorgang van humanitaire hulp, met
name van voedselkonvooien, in
Bosnië. Een kleine stap in de goede
richting. Wat betekent het precies dat
de EG bereid is "alle adequate
middelen te gebruiken om levering
van humanitaire hulp mogelijk te
maken"? Is dat in feite een uitvoe–
ring van het Mitterrand-plan? De
VVD-fractie staat in beginsel positief
tegenover dit plan. Wat betekent
vooral de zinsnede "alle adequate
middelen"? Hoe kan de EG een
dergelijke vergaande uitspraak, die
wij overigens toejuichen, waarma–
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ken? Het gaat dan toch ook om het
militair afdwingen van de doorvoer
van humanitaire hulp. Nogmaals, dat
is iets wat wij steunen.
Tegelijkertijd is het buitengewoon
droevig dat verdere bemoeienis van
de EG met het voormalige Joegosla–
vië, met name met Bosnië, zich in de
praktijk lijkt te beperken tot
humanitaire hulp; aan de oplossing
van het conflict zelf wordt nauwelijks
meer iets gedaan. Het is echt
dweilen met de kraan open, hoe
noodzakelijk deze humanitaire hulp
ook is, zolang de conflicten die de
kern van de noodzaak van de
humanitaire hulp vormen, niet zijn
opgelost.
De volgende zin in de conclusies
uit het verslag vind ik buitengewoon
cynisch: nadat het vredesproces
gestalte heeft gekregen, zal de EG
politieke en economische steun aan
het voormalige Joegoslavië bieden.
Maar mij is niet duidelijk op welke
wijze de EG in politiek en militair
opzicht zal bijdragen aan het
vredesproces zelf. In het verslag van
de Algemene Raad van 25 oktober
staat zelfs dat lord Owen, de
onderhandelaar namens de EG, bij
zijn rondreis langs EG-hoofdsteden
"een grote mate van sympathie had
kunnen constateren voor zijn nieuwe
aanpak van de onderhavige
problematiek; zoals bekend, omvat
die nieuwe aanpak een globale
benadering van het conflict op het
gehele grondgebied van het
voormalige Joegoslavië, de
zogenaamde Balkan-conferentie."
Ik hoop van ganser harte dat mijn
conclusie juist is dat die opvatting en
die wens van lord Owen zeer snel
zijn weggeduwd en niet zijn
overgenomen door de ministers van
buitenlandse zaken in de Algemene
Raad en evenmin door de Europese
Raad. Die opvatting en die wens
komen gelukkig niet meer terug in de
conclusies van de Europese Raad,
maar ze staan wel in een verslag van
de Algemene Raad. Vandaar dat ik
van de regering wil horen - ik neem
aan dat de minister van Buitenlandse
Zaken namens de regering zal
antwoorden - wat de stand van
zaken is. De VVD-fractie is een
buitengewoon groot tegenstander
van weer een grote Balkan–
conferentie waar alles bij elkaar
wordt gegooid en waar alles met
elkaar in verband wordt gebracht,
wat steeds maar uitstel zal beteke–
nen, terwijl mensen in Bosnië en

Europese Raad

andere delen van voormalig
Joegoslavië lijden.
In verband met de buitenlandse
politiek naast en buiten Bosnië is
geschreven dat stabiliteit en vrede in
Europa bevorderd worden. Die zullen
onderwerp van het buitenlands
beleid zijn. Ik sluit mij aan bij de
vragen over het stabiliteitspact van
Balladur. Ik zie ook absoluut niet in
wat dit pact toevoegt aan hetzij de
CVSE, hetzij de voorstellen van
Amerikaanse zijde in de NAVO over
het zogeheten partnership for peace.
Immers, zowel CVSE als partnership
for peace is gericht op een samen–
werking die ook in het solidariteits–
pact staat.
Het is positief dat de Europese
Raad de nadruk legt op bestrijding
van drugs, van terrorisme en van
georganiseerde misdaad, alsmede op
een gemeenschappelijk asielrecht en
op het visumbeleid. De laatste twee
onderwerpen moeten helaas nu ook
in de Nederlandse verhoudingen en
de Nederlandse politiek buitenge–
woon actueel zijn. Het is van het
allergrootste belang dat er voor deze
problemen een Europese oplossing
wordt gevonden. Vandaar dat het
goed is dat de Europese Raad
hieromtrent een conclusie heeft
getrokken. Wij hopen dat hierin snel
voortgang wordt geboekt.

D
De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Collega Van lersel sprak ook al over
de benamingen die aan deze top
toegedicht zijn: jubeltop en fanfare–
top. Volgens onze fractie is er terecht
niet in al te bombastische woorden
over deze top gesproken.
Maar dat doet niets af aan de
waarde van de totstandkoming en de
start van het Verdrag van Maastricht.
Het moet een goede dag zijn voor de
minister-president, de minister van
Financiën, de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken en de vorige
minister van Buitenlandse Zaken. Zij
hebben tijdens het Nederlandse
voorzitterschap hard gewerkt aan de
totstandkoming van de Politieke Unie
en de Economische en Monetaire
Unie, al had Nederland dat wellicht
graag wat anders ingevuld. Het
resultaat kan er echter nog steeds
zijn. Het is in de ogen van onze
fractie ook een grote stap voor–
waarts.
Uitgangspunt voor de beoordeling
van de resultaten van deze top vormt
onze inbreng van twee weken
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Lonink
geleden. Wij hebben toen gezegd dat
op Europees niveau oplossingen
gegeven moeten worden voor
problemen waar een nationale
aanpak niet meer volstaat en niet
meer effectief genoeg is. Dat geldt
met name voor de aanpak van de
werkloosheid, een gemeenschappe–
lijk buitenlands en veiligheidsbeleid
en een gemeenschappelijk justitieel
en asielbeleid. Daarnaast, hebben wij
gesteld, moet de Europese politiek
dicht bij de burger staan en
democratisch gelegitimeerd zijn. De
resultaten van deze top zijn wat de
zetelverdeling betreft door ons als
belangrijk te kwalificeren. Wat de
inhoudelijke resultaten betreft
houden wij het bij de term "mager,
maar potentieel veelbelovend". Wat
de aanpak van het werkloosheids–
probleem betreft zien wij de uitkomst
van deze top als teleurstellend. De
nadruk had meer moeten liggen op
de mogelijkheden die het Verdrag
van Maastricht biedt om Europa een
nieuw elan te geven. Het aandragen
van oplossingen voor de economi–
sche en sociale crisis in Europa is
weer vooruitgeschoven door de
regeringsleiders. Het was al voorzien
in juni. Er is de laatste tijd wel
realistisch gezegd dat het nu niet aan
de orde zou komen. Wij moeten
vaststellen dat het pas in december
tot een discussie leidt. Ook hierbij
kan de vraag gesteld worden of de
structuur van het Verdrag van
Maastricht wel zorgt voor voldoende
dynamiek, omdat de Commissie
onvoldoende het beleid vorm kan
geven. Zij is in een afhankelijke
positie gemanoeuvreerd, zoals de
afgelopen weken ook doorklonk in de
voortdurende noodkreten van de
voorzitter, de heer Delors. Dat maakt
het werk van de voorzitter - en ook
van de toekomstige voorzitter moeizamer, maar wellicht ook
uitdagender.
De besluitvorming over de
zetelverdeling heb ik als belangrijk
gekwalificeerd. Qua uitkomst is de
zetelverdeling voor Nederland
aanvaardbaar. Voor de PvdA-fractie
ligt het belang met name in het feit
dat het inhoudelijk werk nu binnen
de instellingen van start kan gaan.
Hier is sprake van feitelijke integratie.
Het kan ook integrerend werken
bevorderen. Het was bijvoorbeeld te
gek voor woorden dat het Milieu–
bureau nog steeds niet van start kon
gaan door de patstellingen rond de
zetels. Onduidelijk is vooralsnog wat
de taakstellingen en bevoegdheden
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van alle toegewezen instellingen zeker ook van Europol - zijn. Zo
wordt er in de tekst gesproken over
een Europol-verdrag. Is dat verdrag
bijvoorbeeld een voorwaarde voor
het van start gaan van Europol en
voor de feitelijke ontwikkeling? Kan
er geen invulling gegeven worden
aan Europol, vooraleer het verdrag
er is? Als dat niet het geval is, zien
wij graag een initiatief om het
verdrag zo spoedig mogelijk van
start te doen gaan. Wat is hierover
de opvatting van de regering?
Wij moeten constateren dat ieder
land zijn eigen buit nogal hoog heeft
opgeblazen. Wij hebben graag
helderheid over de relatie tussen
bijvoorbeeld de vestigingsplaats van
de Europese Centrale Bank en de
totstandkoming van de EMU. In de
voorbereiding is die koppeling
tussen vestigingsplaats en totstand–
koming van de EMU wèl gelegd, met
name vanuit Duitsland. Ook door de
minister-president is gesproken over
het chantagevoorstel dat op een
gegeven moment door minister
Waigel is gedaan. Nu Duitsland de
Europese Centrale Bank heeft
gekregen, vraag ik mij af of ze ook
andersom redeneren. Zijn de
Nederlandse positie en de argumen–
tatie voor de voordelen van een
vestigingsplaats van de bank in de
grootste van de kleine lidstaten nu
door de meerderheid van de
lidstaten van tafel geveegd? Wij
hadden toch ook onze inhoudelijke
motieven waarom het niet in de
grootste van de grote lidstaten
moest, maar in de grootste van de
kleine? Heeft de toekomstige positie
van de EMU en van de eenheids–
munt een rol gespeeld in de
discussie over de vestigingsplaats,
gelet ook op de discussie over de
D-Mark-zone en het feit dat de
D-Mark niet de centrale munt mag
zijn? Of hebben machtsposities en
wellicht ook verborgen agenda's het
spel bepaald?
Het is belangrijk dat op het punt
van het buitenlands en veiligheids–
beleid een aanzet wordt gegeven tot
gemeenschappelijk beleid. De
actieprioriteit ten aanzien van dat
gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid steunen wij. Ik sluit
mij ook aan bij de vragen die gesteld
zijn over het stabiliteitspact met
betrekking tot Midden– en Oost–
Europa. Wat betekent dat eigenlijk?
Wij krijgen de plannen die voor–
gelegd worden. Nu gaat het om het
plan-Balladur. Wij hebben het

Europese Raad

daarstraks over het plan-Mitterrand
gehad. Wij zien die plannen. Wat
houden zij in? Is het een plan dat
zowel de economie als de veiligheid
omvat? Of is het een doekje voor het
bloeden aangezien Frankrijk ten
aanzien van de economie nauwelijks
markttoegang geeft aan de produk–
ten uit Oost-Europa? Vooralsnog
staat onze fractie op het standpunt
dat zowel hulp en handel in het
Midden– en Oost-Europabeleid van
groot belang zijn en dat een
stabiliteitspact dat voorziet in een
vage garantie, niet alleen voldoende
is. Valt Rusland, waarover een aparte
paragraaf is opgenomen met een
wat magere invulling, ook onder dat
stabiliteitspact met Midden– en
Oost-Europa? Er wordt namelijk een
onderscheid gemaakt.
Er is steun voor de Europese
Raad, daar waar hij met meer
militaire middelen humanitaire hulp
voor Bosnië-Herzegovina wil bieden.
Onze fractie is zeer bezorg over de
verslechtering van de humanitaire
situatie aldaar en zij steunt dan ook
alle inspanningen die erop gericht
zijn, de ellende en het lijden van de
burgerbevolking in voormalig
Joegoslavië te verlichten. Ik sluit aan
bij de vragen over de uitvoering van
het beleid en over de Nederlandse
bijdrage. Wanneer wordt eindelijk de
aanvoer van humanitaire hulp naar
Sarajevo militair beschermd, zodat
die werkelijk effectief kan worden? Ik
sluit mij ook aan bij de opmerking
van collega Weisglas en andere
collega's over het plan-Owen over
een algemene Balkan-conferentie.
Dat lijkt ons geen bijdrage aan de
oplossing van het probleem in
voormalig Joegoslavië. Wel vragen
wij aandacht voor een preventief
beleid inzake Kosovo en Macedonië.
Zoëven is het plan-Mitterrand al
genoemd. Heeft Mitterrand die
concrete voorstellen voor Joegosla–
vië op de Europese Raad ingediend?
Zo ja, wat behelsden die voorstellen?
Zijn de vijf richtsnoeren die
uiteindelijk in de conclusies zijn
terechtgekomen, in de plaats
gekomen van het voorstel dat door
Mitterrand was voorgelegd? Indien
dat het geval was, hoe stelde de
Nederlandse regering zich dan op?
Voorzitter! Er is afgesproken dat in
december een actieplan voor de
derde pijler op tafel moet liggen.
Onze fractie acht het van groot
belang dat de lidstaten hiermee
aangeven dat zij op het punt van
samenwerking op justitieel terrein en
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op binnenlandse zaken tot verder–
gaande harmonisatie en integratie
zullen komen. De eerste stap is gezet
en dat is een belangrijke stap. Voor
de burger en de immigrant is het van
groot belang dat het binnen een
ruimte zonder grenzen komt tot een
gemeenschappelijk beleid met
betrekking tot de zaken die in de
derde pijler van Maastricht worden
benoemd. Voor zowel de derde als
de tweede pijler, het gemeenschap–
pelijk buitenlands en veiligheids–
beleid, blijft de parlementaire
controle een zorgelijke zaak. Er
worden teksten uitgesproken over
het belang voor de burger van een
betrokkenheid van het Europees
Parlement maar dat is het enige. De
rol van het Europees Parlement en
van de nationale parlementen is
noch goed geregeld - ook niet in het
verdrag - noch afdwingbaar. Het
Nederlandse initiatief wordt hier
node gemist. De democratische
legitimatie van besluiten op het
terrein van gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid en
van justitie is een noodzakelijke
voorwaarde voor een succesvol
optreden op Europees niveau.
Het is een goede zaak dat de
uitbreiding met nieuwe lidstaten uit
de EVA prioriteit blijft houden en kan
geschieden zonder dat de gewichts–
verhouding tussen grote en kleine
lidstaten veranderd wordt. De fractie
van de PvdA is van mening dat
uitbreiding ook moet leiden tot meer
democratie, een grotere bestuurbaar–
heid en een effectievere aanpak van
problemen met een Europese
dimensie. Kan die laatste conclusie,
namelijk dat er geen verandering
hoeft te komen in de gewichts–
verhouding tussen lidstaten, ook
afgeleid worden uit de passage die
in de eindconclusies vermeld staat
en waarin verwezen wordt naar
conclusies die in Lissabon en in
Kopenhagen zijn getrokken?
De ontwikkelingen in de wereld
vragen om een Europese identiteit
waarbij de EG daadkrachtig en
slagvaardig kan optreden. Verwezen
wordt naar de steun van Nederland
voor de oproep van de Commissie
en de voorzitter van het Europees
Parlement met betrekking tot een
snelle uitbreiding. Interessant hierbij
is de vraag of het Europees
Parlement ook voorwaarden heeft
verbonden aan de goedkeuring van
die uitbreiding en of deze voorwaar–
den ook door Nederland zijn
gedeeld. De IGC van 1996 over
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democratie en bestuurbaarheid
vraagt, alvorens een verdere
uitbreiding kan plaatsvinden, om een
spoedige stellingname van de
Nederlandse regering. Kunnen wij
die tegemoetzien?
Buitengewoon laks, zeer teleurstel–
lend vinden wij het beleid ten
aanzien van het bestrijden van de
werkloosheid. Een geloofwaardig
financieel beleid is van belang
evenals het handhaven van de
EMU-criteria-doelstellingen, maar de
werkgelegenheidssituatie is zo
zorglijk, dat de werkloosheids–
bestrijding een absolute prioriteit
moet hebben. Dat vraagt dus om
ondersteuning van het initiatief–
Delors, het afsluiten van een
GATT-akkoord en het genereren van
ruimte om groei te bewerkstelligen.
Nationaal beleid volstaat daar niet.
Onze fractie is van mening dat met
inachtneming van de einddoel–
stellingen van de EMU het op korte
termijn mogelijk moet zijn, een extra
inspanning te leveren bij de
bestrijding van de onaanvaardbare
hoge werkloosheid.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! De Europese Unie is een
feit. Het Verdrag van Maastricht heeft
verschillende stormen doorstaan en
is ten slotte in werking getreden. Hoe
men dit verdrag ook beoordeelt, wij
kunnen niet ontkennen dat het een
historisch moment is geweest,
historisch voor Europa en ook voor
Nederland. De geschiedenis zal wel
moeten leren of die Unie meer zal
zijn dan alleen een papieren
constructie.
Voor zover ik weet, heeft de
toekenning van de status van
"burger van de Europese Unie"
nergens aanleiding gegeven tot
spontane uitbarstingen van
feestvreugde onder de burgerij,
misschien met uitzondering van in
Frankfurt. Is dat geen bewijs voor het
feit dat de Unie toch niet bij de
burger leeft? Die burger heeft in deze
tijd van recessie overigens andere
dingen aan zijn hoofd. Wat gaat hij
merken van het met veel tamtam
aangekondigde Europese groei–
initiatief? Het is wel zeer frappant dat
juist op de dag dat de Europese
Raad bijeen is om op plechtige wijze
de totstandkoming van de Europese
Unie te vieren, nationale sentimenten
de doorslag hebben gegeven bij de
verdeling van een aantal nieuwe
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Europese instituten. Ik kom daar nog
op terug. Voor mijn fractie is dit wel
een bewijs dat de Unie vooral een
Unie van de lidstaten is. In die zin
heeft mijn fractie ook niet zo veel
moeite met het gebruik van de term
"Unie". Onze vraag is overigens wat
in juridische zin de meest correcte
benaming van de Europese Unie is,
"de Unie" of "de Gemeenschap". De
Unie is immers geen rechtspersoon,
terwijl de EG dat nadrukkelijk wel is.
Hoe ziet de minister-president dat?
De Europese Centrale Bank is onze
neus voorbijgegaan. Dat kunnen wij
spijtig vinden, het gaat immers om
een prestigieus instituut. Maar was
het ook niet wat te voorzien? Was
het niet wat naïef om te veronder–
stellen dat de lidstaten bereid zouden
zijn het boegbeeld van Maastricht in
Amsterdam te plaatsen en niet in
een van de grote lidstaten? Is
overigens onze conclusie juist dat in
de besluitvorming op Europees
niveau nog steeds sprake is van een
bikkelharde belangenstrijd tussen de
lidstaten? Dat verbaast ons overigens
niet, maar laten wij ons het wel
steeds realiseren.
Onze fractie is dan ook per saldo
niet echt ontevreden met de
vestiging van Europol in Den Haag.
Kan de regering aangeven wat dit
betekent in termen van werkgelegen–
heid?
Meer democratie en doorzichtig–
heid is een van de motto's uit de
conclusies van het voorzitterschap. In
dat verband vindt een herijking
plaats van communautaire voor–
schriften en voorstellen, teneinde die
aan te passen aan het subsidiariteits–
beginsel, zo lezen wij. In december
zal de Europese Raad hierover
discussiëren naar aanleiding van een
verslag van de Commissie. Is dat
verslag al beschikbaar en is de
regering bereid om dat verslag aan
de Kamer toe te zenden, zodat wij,
indien dat verslag daartoe aanleiding
geeft, met haar daarover van
gedachten kunnen wisselen, voordat
het in de Europese Raad aan de orde
komt. Ik neem aan dat daartegen
geen bezwaar kan bestaan, gezien de
recente nadruk op openheid en
transparantie. Ik vraag hier nog eens
nadrukkelijk de aandacht voor de
positie van de kleine lidstaten. Met
het oog op de naderende uitbreiding
van de Gemeenschap komt hun
positie steeds verder onder druk te
staan. Wij verwelkomen de spoed die
gezet wordt achter de onderhandelin–
gen over de toetreding van deze
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nieuwe lidstaten. Hopelijk kan
hierdoor een wat betere balans tot
stand komen tussen de grote en de
kleine lidstaten. Portugal en lerland
hebben laten weten die uitbreiding te
zullen blokkeren, als zij meer dan
evenredige invloed kwijtraken. Op
welk standpunt staat de regering?
Deelt zij onze opvatting dat het
onaanvaardbaar is dat de kleine
lidstaten meer dan evenredig op hun
stemverhouding binnen de Gemeen–
schap worden gekort? De voorgeno–
men uitbouw van het GBVB kon wel
eens bittere noodzaak worden nu de
transatlantische verhouding aan
kracht lijkt in te boeten. Met
waardering hebben wij kennis
genomen van de intentie om het
beleid geleidelijk en op pragmatische
wijze te laten plaatsvinden. Het is
dringend nodig dat de Gemeenschap
meer met één mond gaat spreken,
meer komt tot gezamenlijke
beleidslijnen. Maarvoor hoogge–
spannen verwachtingen zien wij
vooralsnog geen plaats.
Mijnheer de voorzitter! Tot slot
merk ik op dat de GATT-ronde op
Deo volente 15 december 1993
resultaten moet opleveren.

D
De heer Janmaat (Centrum–
democraten): Mijnheer de voorzitter!
Na de top van Brussel is het Verdrag
van Maastricht in werking getreden.
Het is de vraag of degenen die
destijds in de diverse landen tegen
het verdrag waren, er nu mee
kunnen leven. Dat zal echter wel
lukken. Een heel andere vraag is of
Europa zelf erdoor gaat leven. Deze
vraag is niet zo snel beantwoord.
Ook onze eigen regering ziet de
nodige drempels. Het is een
interessante ontwikkeling als de
Europese landen tot een meer
gezamenlijk buitenlandspolitiek
beleid kunnen komen. Dat is echter
niet zeker. De Centrumdemocraten
zouden het voor Nederland geen
negatieve ontwikkeling vinden. Wij
menen dat Nederland in Europa
altijd aan de buitenkant heeft
gelopen, waar het gaat om het
buitenlands beleid. Nederland was
een buitenbeentje. Dat acht de CD,
zeker gelet op de internationale
positie die Nederland nu eenmaal
inneemt, niet gunstig. Maar het
veiligheidsbeleid in Europa,
gekoppeld aan het buitenlands
beleid, kan voor Nederlandse
maatstaven een wending betekenen.
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Met name de Franssen hebben in de
verhouding tot de NATO altijd een
veel afstandelijker houding aangeno–
men. De Nederlandse positie zou in
de richting van de Franse positie
moeten worden bijgedraaid, als er
ooit sprake is van een internationaal
Europees beleid. Daarin zal de
Franse houding ook tot uitdrukking
moeten komen.
Het is er uiteindelijk allemaal om
begonnen dat de economische
situatie in heel West-Europa wordt
verbeterd. De hele Europese
integratie, voor zover die er komt, is
uiteindelijk begonnen met economi–
sche samenwerking. Maar juist de
stagnerende economie wijst erop dat
de Europese samenwerking nog
steeds op een zeer laag niveau zit en
natuurlijk wordt afgestemd op de
nationale belangen. Men kan dat al
dan niet toejuichen, maar het is zo.
Bij de verdeling van de diverse
functies heeft Nederland niet
datgene gekregen waarop de grote
partijen misschien hebben gehoopt,
namelijk de Europese Centrale Bank
in Amsterdam. Dat heeft de CD en
waarschijnlijk ook de regering niet
verbaasd. Als een zo groot instituut
aan Nederland zou zijn toegewezen,
dan had dat eigenlijk moeten komen
doordat de grote landen inderdaad in
hoge mate Europa willen en met
elkaar in de clinch raken over de
situering van de bank en dan de
bank aan een kleinere mogendheid
toespelen. Die situatie heeft zich
echter helemaal niet voorgedaan. De
grote landen zijn keihard in gevecht
voor hun nationale soevereiniteit en
hun nationale macht. Zij willen maar
voetstoots toegeven dat zij wat
zullen afstaan. Dat is nog steeds
nauwelijks of niet gebeurd. In die
situatie valt zo'n bank niet aan een
klein land toe. Als Nederland dat had
gedacht of sommige politieke
groeperingen dat hadden gehoopt
dan wel daar keihard achteraan
lopen, dan is dat een niet reële
inschatting van de eigen situatie.
Zoals ik in mijn openingszinnen al
heb gezegd: Nederland loopt
internationaal soms wat meer uit de
pas. In die richting kunnen wij de
Nederlandse wens zien, ook
buitengewoon sterk gestimuleerd en
gedragen door de VVD, dat het
Europees Parlement naar Brussel
gaat. Maar ja, daarvoor geldt
eigenlijk hetzelfde verhaal. Of wij blij
moeten zijn met Europol, zal de
toekomst leren. Als daardoor de
criminaliteitsbestrijding in Nederland
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wat vlotter van start gaat, dan zijn
wij daar niet ongelukkig mee. Maar
dat moeten wij allemaa! nog zien.
In voormalig Joegoslavië spelen
zich nog steeds continu rampen af.
Die vinden hun oorsprong ook in de
historische ontwikkeiingen in dat
gebied. Het is vreselijk, maar het
leidt niet tot oplossingen als wij
alleen naar de moslimbevolking van
Bosnië kijken. Die andere volken
hebben wel degelijk al dan niet
gerechtvaardigde motieven om in
ieder geval zeer argwanend te staan
tegenover een mogelijke islamitische
overheersing, ook over deelgebie–
den. Daar ligt naar de mening van de
CD-fractie de kern van de zaak. Wij
zullen zien hoe de EG daar een
stimulerende rol kan spelen. Militair
ingrijpen is wat moeilijk.
De asielproblematiek, die ook in
Nederland wat duidelijker naar voren
komt, zal internationaal worden
aangepakt. Als dat in hetzelfde
tempo gaat als de integratie van de
Europese politieke en economische
belangen, dan gebeurt er de
komende tijd niet veel. Wij zullen het
antwoord van de regering afwachten.

D
Minister Lubbers Voorzitter!
Achteraf is de vertraging met de
instemming eigenlijk reuze meege–
vallen: slechts elf maanden, zoals de
heer Eisma terecht zei. Zowel de
voorbereiding van het Verdrag van
Maastricht als de tijd daarna, waar
wij nu over praten, is uit democra–
tisch oogpunt heel bevredigend
verlopen. Het verdrag is niet in
achterkamertjes voorbereid noch tot
stand gekomen. Weliswaar zijn er op
het laatste moment allerlei compro–
missen gesloten binnen dat verdrag,
maar vervolgens is het geheel overal
heel open en kritisch besproken. Ik
denk dat dit winst is. Nu ligt het er.
Er was door de collega's in de
Algemene Raad al een verslag
gemaakt over de uitvoering van de
opdrachten van Maastricht. Ik kom
daar niet op terug, want het zijn
publieke stukken. Het is wel goed om
daarop te wijzen. Het begon dus niet
bij deze top. Er was al heel veel
gedaan, met name door het
Belgische voorzitterschap. Ik zal dat
niet allemaal herhalen.
Het is misschien goed dat ik de
inbreng, waarvoor dank, staccato in
delen beantwoord. Historisch gezien
is de discussie begonnen over de
vestigingsplaats. Er is geen enkel
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bezwaar om dat op hoofdlijnen kort
uiteen te zetten. Ik neem u dan even
mee terug in de tijd naar de fase
vóór het Verdrag van Maastricht.
Toen reeds was er behoefte aan het
aanwijzen van vestigingsplaatsen,
onder andere voor het Milieubureau
en het Merkenbureau. Daarover zijn
toen contacten geweest. Nederland
is toen ook voor beide instellingen
aan het werk gegaan. Daarbij bleek
overigens dat dit niet eenvoudig
was, deels omdat bepaalde lidstaten
nog helemaal niks hadden, zoals dat
heette. Dat gold bijvoorbeeld voor
Spanje. Nog veel belangrijker in
dezen was dat de Franse president
Mitterrand iedere besluitvorming zou
blokkeren als er geen harde afspraak
kwam over de instellingen: de
befaamde parlementskwestie.
In de voorbereiding van de top
van Maastricht heeft de Nederlandse
regering in dat krachtenveld
geprobeerd om de impasse te
doorbreken en ook voor eigen land
een gunstig resultaat te bereiken, te
weten: de Europese Centrale Bank in
Amsterdam. Daarvoor heb ik toen,
uiteraard met de collega's, moeite
mogen doen op weg naar de top van
Maastricht. De stand aan de
vooravond van deze Europese top
was dat de verschillende landen, met
uitzondering van het Engeland dat
aan Londen bleef vasthouden en van
Duitsland dat aan Duitsland bleef
vasthouden, zich hadden uitgespro–
ken voor de vestigingsplaats
Amsterdam. Het was met name
bijzonder dat de Franse president
daar voor was. Hij vond het zo
belangrijk dat er een pakket zou
komen waarin de zetel van het
parlement definitief geregeld zou
worden, dat hij in die context wilde
zeggen: ik zal mij in Maastricht voor
de vestigingsplaats van Amsterdam
uitspreken.
Waarom is het niet zover
gekomen? De toenmalige Belgische
premier, de heer Martens, moest ter
elfder ure meedelen dat hij zijn
toezegging niet kon waarmaken,
omdat hij in zijn kabinet op de
vingers was getikt. Dat stond hem
niet toe om daarover een uitspraak
te doen. Wat dat "op de vingers
getikt" betreft, had hij natuurlijk het
formele voorbehoud gemaakt dat hij
het nog in het kabinet moest
bespreken. Een van de ministers
heeft er toen zodanig bezwaar tegen
gemaakt, dat België immobiel werd.
Maar dit was nu juist het zeer
belangrijke punt voor president
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Mitterrand. Het was voor hem echt
het kernpunt. En daarmee was de
besluitvorming ter zake in Maastricht
niet meer mogelijk. Dat was dus de
top van Maastricht. Het was duidelijk
dat, als besluitvorming wel mogelijk
was geweest, dit nog een stevig
debat was geworden tussen de
verschillende lidstaten enerzijds en
Engeland en Duitsland anderzijds.
Terugkijkend, meen ik dat wij op dat
moment een heel redelijke kans
(zeker geen 100%) hadden op de
bank, natuurlijk ook onder de druk
om in Maastricht tot een gemeen–
schappelijke opstelling te komen.
Maar dat is napraten. De oorzaken
zijn bekend waarom dat niet
doenbaar was in Maastricht.
Vervolgens hebben wij het
Portugese voorzitterschap gekregen,
die de zaak heeft hernomen. Het is
voor zichzelf tot de conclusie
gekomen dat, gezien de toen reeds
bestaande enorme gehechtheid van
Duitsland aan de bank, het meer
kans had op succes met een voorstel
waarin de bank in Duitsland zou
worden gesitueerd dan met enig
ander voorstel. Het Portugese
voorzitterschap heeft daarover voor
de vergadering van de Europese
Raad, zoals heel gebruikelijk is, met
Nederland en ook met andere landen
gesproken. Het heeft toen gezegd:
wilt u zich erop prepareren dat er
van mijn kant een voorstel komt om
de bank in Bonn te situeren, met een
Nederlander als eerste voorzitter van
de bank, en om Europol in Neder–
land te vestigen?
Dat brengt mij meteen even op
Europol. Europol is niet een van de
oude, zoals het Merkenbureau en het
Milieubureau, maar een van de
nieuw opgekomen initiatieven.
Europol paraisseerde overigens al
tijdens Maastricht en won geleidelijk–
aan aan belang. Later heeft zich dat
wat sterker doorgezet.
Ik heb daarover ook overlegd met
de collega's in het kabinet. Wij zijn
toen tot de conclusie gekomen dat
het jammer zou zijn als dit voorstel
zou worden aanvaard, dat het, als
iedereen met dit voorstel zou
instemmen, voor Nederland heel
moeilijk, zo niet onmogelijk, zou zijn
om dat te vetoën, maar dat het zeer
de vraag zou zijn of dat Portugese
voorstel wel officieel ter tafel zou
komen. Toen al was het klimaat in
Engeland immers zeer verslechterd.
U herinnert zich dat Major na de top
van Maastricht thuiskwam als de
triomfator, maar dat was tijdens het
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Portugese voorzitterschap wel aan
het veranderen. Er waren dus
indicaties dat Engeland waarschijnlijk
helemaal niet aan besluitvorming
wilde meewerken. En zo is het ook
gegaan in Lissabon. Het Portugese
voorzitterschap heeft deze benade–
ring voorzichtig afgetast. Dit heeft
niet geleid tot een Portugees voorstel
in de eigenlijke zin, omdat al heel
snel duidelijk werd dat besluitvor–
ming helemaal niet mogelijk was.
Niet alleen Engeland, maar ook
enkele andere landen hadden
immers hun bedenkingen. Intussen
was er echter - er was namelijk niet
alleen met ons, maar met alle
lidstaten gesproken - een beweging
op gang gekomen die het voor
mogelijk hield dat de bank in
Duitsland zou komen. Dat gold zeker
voor het Portugese voorzitterschap.
Het is waar - dat is vaak beschreven
- dat de situatie van toen af aan al
wezenlijk slechter was. De toenma–
lige voorzitter had althans die taxatie
gedaan voor zijn rekening.
Ik ga nu iets verder in de tijd. Wat
kon Nederland toen doen? Welnu,
wij hebben gedurig gewezen op de
grote voordelen van Nederland. Toen
is er een moment gekomen, waarop
de hele materie vanuit dit oogpunt
weer levendiger werd. Dat was het
moment, waarop de zaak wat
verschoof. Diverse Duitse ministers,
en in een later stadium ook de
bondskanselier, spraken toen niet
alleen over Duitsland, maar ook over
Frankfurt. In verschillende hoofdste–
den was toen te horen: zo het al in
Duitsland zou moeten, dan toch niet
in Frankfurt. Dit kon een patstelling
opleveren. De geschiedenis leert dat
kleine landen wel weer eens terug in
de race kunnen komen bij een
patstelling. Zover is het echter niet
gekomen, omdat men dit, ondanks
de oorspronkelijk zeer diepgaande
bezwaren tegen Frankfurt in zowel
London als Parijs en Rome, het
uiteindelijk niet waard vond om de
zaak te blokkeren. Zou het dan
daadwerkelijk tot blokkeren gekomen
zijn? Mijn schatting is van wel, zeker
gezien de veranderingen die in
Duitsland opgetreden zijn. Na
Maastricht is namelijk niet alleen een
Engels probleem ontstaan, maar ook
een Duits probleem. Men vroeg zich
af of men wel op de goede weg was
en hoe het zat met de D-Mark en de
stabiliteit. Dit is een zeer levendige
publieke discussie geworden. Ik heb
er ook in dit huis op mogen wijzen
dat wie de uitspraak van Karlsruhe
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leest, wat verrast wordt door de
hoeveelheid pagina's tekst die gewijd
wordt aan dit boegbeeld, zoals de
geachte afgevaardigde de heer Van
Dis dat noemde. Dan zie je die
verkramping ontstaan: dit is het
kenmerk; het kan niet anders.
Dat is dus de geschiedenis. Ik kan
de heer Weisglas dan ook zeggen dat
het eigenlijk niet zo ingewikkeld is.
De eerste fase van Maastricht is
duidelijk. Wat er tijdens het
Portugese voorzitterschap gebeurd
is, heb ik ook beschreven. Daarna
zijn wij op het vinkentouw blijven
zitten. Er dreigde een heel moeilijke
situatie te ontstaan. Op het moment
dat een nieuwe voorzitter met een
non-starter aan de gang had moeten
gaan, omdat bepaalde landen
Frankfurt per se niet wilden en
Duitsland Frankfurt juist per se wel
wilde en anders maar niets, had de
situatie kunnen ontstaan dat
Nederland weer beter kon gaan
noteren. Welnu, daar zijn aanwijzin–
gen voor geweest. Die zijn natuurlijk
ook hartelijk door ons bevorderd. Het
heeft enige tijd gespeeld. Uiteindelijk
zijn de kleinere en later ook de grote
landen echter tot de overtuiging
gekomen dat dit geen spelletje was
en dat Duitsland zo beklemd zat
tussen zijn geschiedenis met de
galopperende inflatie in de jaren
dertig en de herlevende angst en
onzekerheden dat het voor Duitsland
een non possumus was om iets
anders te doen. En wij noch een van
de andere landen hebben het gevoel
dat er voor geen van de andere
landen een non-possumus-situatie
bestaat. Vandaar dat de zaken
gelopen zijn, zoals zij gelopen zijn.
De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Wij hebben hier verscheidene malen
over gesproken. Een halfjaar geleden
hebben wij al gezegd dat het
verstandig was om meer ballen in de
lucht te hebben. De ontwikkeling van
Duitsland is significant. Dat hebben
wij kunnen zien. Ik heb echter
behoefte aan enige aanvulling op de
analyse van de minister-president,
waar hij heeft gezegd dat het in de
EG vaak gaat om het opbouwen van
coalities. Het is Duitsland gelukt om
een grotere coalitie op te bouwen
dan het aanvankelijk in Maastricht
had. De minister-president hecht
nogal veel waarde aan de positie van
Frankrijk in Maastricht. Ik moet
echter vaststellen dat een halfjaar
later, los van de andere zetels, werd
besloten om het Europees Parlement

Minister Lubbers Het was denkbaar
geweest om de bank te laten varen.
Ik denk niet dat dit verstandig was
geweest, ook niet in retrospectief,
omdat de kwestie van de plaats in
Duitsland - ik heb dit punt uiteenge–
zet, maar ik zal dit kort herhalen heel lang heel belangrijk werd
geacht. Ik baseer mij nu op
mededelingen van de minister van
Financiën en de president van onze
bank, het circuit van de monetaire
autoriteiten. Gesteld werd dat wel
eens het beeld zou kunnen ontstaan
dat een bank in Frankfurt politiek
voor andere landen niet aanvaard–
baar was en een bank in Bonn voor
de Deutsche Bundesbank niet
interessant genoeg was. In die
situatie zou de Nederlandse

kandidatuur weer enig realiteits–
gehalte gaan krijgen. Dit is natuurlijk
een heel smal paadje. Je komt dan
tot de keus of je dat smalle paadje
laat zitten of niet.
Maar er is nog een tweede punt.
Dat is dat ik mij steeds op het
standpunt heb gesteld, ook door de
ervaringen in Europa enigszins
gelouterd, dat een te overmatig
gevoel van realisme van een klein en
middelgroot land niet erg behulp–
zaam is. Ik heb tot nu toe het
gevoelen dat Europol misschien ook
wel uiteindelijk - hoewel er
weerstanden waren in een aantal
landen - naar Nederland is gekomen,
omdat nog steeds het idee leefde:
het is toch eigenlijk wel een beetje
sneu, ze hebben toch een goed stuk
gelijk - ik kom op de argumenten
van de heer Lonink - en het zou
eigenlijk heel mooi zijn in Nederland.
Het is toch eigenlijk wel pijnlijk dat
dit vanwege de verkramptheid van
Duitsland en het feit dat de Duitsers
geen andere kant op kunnen, niet
vervuld kan worden. U moet zich
afvragen of het, als u een tijd
geleden gezegd had: ach, laat die
bank maar zitten, wij gaan nu verder
voor Europol, dan inderdaad zo
gegaan zou zijn. Dat weten we
natuurlijk niet. Misschien zou het
heel soepel wel zo gegaan zijn. Ik
weet alleen dat nogal wat landen
lange tijd nogal wat bezwaren
hebben gehad tegen Europol. Dat
heeft u ook in de pers kunnen lezen.
Ik kom dan even bij de verklaring
van de vraag die mij zojuist nader
gesteld is door de geachte afgevaar–
digde de heer Lonink, over het
instemmen met de regeling van de
instellingen in Edinburgh, waarbij
Frankrijk klaar kwam. Ja, dat is waar,
maar de heer Lonink zal zich
misschien herinneren uit het verslag
van toen dat er vanuit Nederland een
voorwaarde gesteld is, die nogal
stevig is besproken. Deze voor–
waarde was: als wij dit uit het pakket
halen, kan het niet zo zijn dat een
van de lidstaten die nu iets toegewe–
zen krijgt - dat sloeg heel nadrukke–
lijk op Frankrijk - vervolgens weer
doorgaat bij de andere zetels. Dit
heeft geleid tot de niet onbelangrijke
uitspraak van Mitterrand: nee, u kunt
gerust zijn, vanaf dit moment zijn wij
geen "demandeur" meer. Wij zullen
geen zetel meer claimen. Wij blijven
beschikbaar, zei hij heel hoffelijk, als
andere landen vinden, dat wij iets
moeten doen voor de Gemeenschap,
maar ik zeg de heer Lubbers bij
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wel toe te wijzen. Daardoor werd de
positie van Frankrijk losgekoppeld en
had Frankrijk vervolgens de handen
vrij. Ik vind dat u hier wat makkelijk
overheen stapt. Wij hebben hier op
dit moment gezegd: is het wel
verstandig om dit ene element eruit
te halen? Frankrijk kon hierdoor op
dat moment misschien een andere
positie innemen.
Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Dit brengt mij tot het
tweede deel van mijn verhaal, niet in
de tijd maar in de samenhang. Het
gaat om iets wat later op gang is
gekomen maar wat wel van grote
betekenis is, namelijk Europol wat
het nu dan toch wel geworden is.
Hoe zat het dan toch met Europol?
De heer Eisma (D66): Wij gaan nu
langzaam maar zeker op Europol
over. Daarom wil ik graag over het
eerste deel nog een vraag stellen.
Het is natuurlijk een beetje napraten.
Misschien heb ik een fase in de
argumentatie van de minister–
president gemist, maar onder het
Portugese voorzitterschap in het
eerste halfjaar van 1992 bleek al heel
duidelijk dat de Duitse positie
versterkt was. Ik heb het nu even niet
over Bonn of Frankfurt, maar over de
bank in Duitsland. Het is mij ontgaan
wat er daarna voor specifieks
gebeurd is, waaruit Nederland nog
zoveel hoop zou moeten putten met
betrekking tot de bank in Nederland.
Mijn stelling was, zoals ik in eerste
termijn ook heb uitgesproken, dat
het op dat moment wellicht
verstandig was geweest, de bank te
laten varen. Maar misschien heb ik
een argumentatie gemist.
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dezen toe dat wij geen zetel meer
zullen claimen.
Vanaf dat moment is de kandida–
tuur Straatsburg, waar nota bene de
voorlopige activiteiten van Europol
begonnen waren, een non-starter
geworden. Dit speelde niet meer. Het
is dus heel zakelijk gegaan.
De heer Lonink (PvdA): De
minister-president zei Frankrijk nog
aan zijn kant te hebben in Maastricht.
Vanaf dat moment was de noodzaak
voor Frankrijk, een coalitie met hem
aan te gaan er ook niet meer. Als dit
onderwerp later in zijn geheel aan de
orde zou zijn geweest, inclusief de
vestigingsplaats van het Europees
Parlement - die uitkomst is nog
steeds zeer omstreden - dan was het
wellicht mogelijk geweest, die
coalitie langer te behouden dan zij
uiteindelijk geduurd heeft.
Minister Lubbers: Ik hecht meer
betekenis aan de uitspraak van
degenen die gezegd hebben:
Frankrijk zegt weliswaar de bank per
se niet in Frankfurt te willen, maar
hoelang duurt die stellingname
eigenlijk? Die stellingname heeft
eigenlijk heel lang geduurd. Pas op
het allerlaatste moment heeft Parijs
ingestemd met vestiging in Frankfurt.
Op het allerlaatste moment is dat
zeer relevant. Op dat moment
stonden wij klaar met Europol.
De heer Van lersel (CDA): Voorzitter!
De minister-president heeft een
heldere analyse gegeven. Hij heeft
gezegd dat een overmaat een
realisme voor kleine landen niet
betaalt. Voor grote landen betaalt het
ook niet. Dat geldt voor iedereen.
De breuk in de publieke opinie,
met name in Amsterdam, begon
toen de heer Hirsch Ballin een brief
schreef waarin stond dat wij Europol
wilden. Toen ontstond er een
tweespalt tussen departementen. Het
ene riep dit en het andere dat. Dat
heeft een slechte uitwerking naar
buiten. De minister-president zal zich
herinneren dat die brief in mei is
geschreven. Hoe is dat mogelijk
geweest? Daardoor werd de positie
van de minister-president ook niet
versterkt!

verschoof kennelijk ten opzichte van
Maastricht. Ik houd nu nog staande
dat het naïef en infantiel was
geweest, te zeggen: wij gaan voor de
bank. Dan hadden wij daaraan een
veto moeten verbinden, van het
begin af aan. Je kunt discussiëren
over de vraag wat in dat geval
gebeurd zou zijn. Wij waren daartoe
niet bereid en dat is een– en
andermaal in dit huis besproken. Als
je daartoe niet bereid bent, hadden
wij vandaag het volgende mee
kunnen maken. De stemming in
Amsterdam vandaag zou precies
dezelfde zijn geweest: het is helaas
niet gelukt, maar wij hebben de
Schadenfreude dat Nederland alleen
een of ander klein, onbelangrijk
bureautje heeft gekregen, omdat er
verder niets meer te verdelen was.
Hoe groot dat risico is geweest,
bleek op het allerlaatste moment
toen er nota bene problemen met
Spanje waren. Waardoor waren er
problemen met Spanje? Spanje had
niet duidelijk voor ogen waar het
precies moest landen en had dus een
zeker probleem met de taxatie. Het
ging om het Geneesmiddelenbureau,
het Milieubureau en Engeland of
Denemarken. Terugkijkend ben ik van
mening dat het goed is gegaan voor
Nederland.
Ik neem het mijn Amsterdamse
vrienden helemaal niet kwalijk dat zij
een eigen kijk op de keuze van
vestigingsplaats hadden. Zij hadden
een eigen belang. Daar stonden zij
voor. Zij hadden een comité
opgericht en waren daarmee aan de
slag. Bij mij is geen spoor van
verwijt te bekennen. Als regering heb
je natuurlijk iets bredere verantwoor–
delijkheden. Er is niets dat erop wijst
dat een andere strategie tot een
beter resultaat had geleid. Er zijn wel
stevige aanwijzingen dat de strategie
althans geleid heeft tot wat eruit
gekomen is. Mevrouw Brouwer
noemt het zilver. Ik vind dat
sympathiek uitgedrukt.
Ik kom nu toe aan de vragen. Ik
meen de vragen van de heer
Weisglas beantwoord te hebben
door gewoon uiteen te zetten hoe
het allemaal gegaan is.

Minister Lubbers: De acties van
Hirsch Ballin dateren niet van voor
het sonderen door het Portugese
voorzitterschap. Wij dienen daarbij in
aanmerking te nemen de opvatting
van veel landen. Het patroon

De heer Weisglas (VVD): Ik dacht al
dat het daar naartoe ging, voorzitter!
Ik dank de minister-president voor de
informatie die hij heeft verstrekt over
het internationale, Europese
krachtenveld waarbinnen de
zetelverdeling zich heeft afgespeeld.
Wij hebben echter nog steeds
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behoefte aan een oordeel. Ik meen
dat echt. Wij willen op verantwoorde
wijze een oordeel kunnen geven over
de manier waarop Nederland
gelobbied heeft voor de verschil–
lende instellingen. Ik geef een
voorbeeld.
In een van de kranten stond dat
een partijgenote van de heer Lonink,
mevrouw Van Putten uit het
Europees Parlement, zich persoonlijk
had ingezet om bij de Europarlemen–
tariërs informatie over Amsterdam
en de Europese Centrale Bank te
laten bezorgen, omdat de regering
dat niet deed. Dat lijkt een detail.
Deregulering vind ik prima. Ik vraag
niet om dikke boeken. Op hoofdpun–
ten zou ik graag een verslag krijgen
van de verrichte lobby-activiteiten.
Voor de toekomst kunnen wij daaruit
leren. Ik blijf dus bij mijn verzoek.
Minister Lubbers: Ik heb alles
gezegd wat er te zeggen valt. Dat wil
ik ook toelichten. Toen wij vrij recent
naar Parijs reisden om daar over een
aantal zaken te spreken, hebben wij
het natuurlijk ook over de bank
gehad. Voor een werkelijk interessant
historisch verslag, een weging, zou
je zo'n gesprek moeten verslaan,
maar ik heb niet de vrijheid om dat
te doen. Dat geldt ook voor de
regelmatige telefonades met de
Britse premier en de Italiaanse
premier en voor de gesprekken met
Kohl. Het kan niet zo zijn dat je
daarvan verslag uitbrengt. Dat
schaadt de persoonlijke verhoudin–
gen en de verhoudingen in de Raad.
Men moet van mij aannemen daarvoor kunnen wij de agenda's
trekken - dat er zeer intensief en met
grote regelmaat over is gesproken.
Dan heb ik het nog niet over minister
Kok en bankpresident Duisenberg.
Wat er meer over te zeggen valt,
gaat onmiddellijk over de grens van
wat vertrouwelijk moet blijven.
De heer Weisglas (VVD): De
minister-president gaat nu al in de
goede richting door te zeggen wat
voor soort gesprekken er zijn
geweest en door minister Kok en de
heer Duisenberg te noemen.
Natuurlijk vraag ik niet om de inhoud
van vertrouwelijke gesprekken tussen
bewindslieden. Dat is niet mogelijk;
ik sta hier ook niet voor de eerste
dag en ook ik weet dat dit niet kan
en ik zou het ook niet willen vragen.
Ik vraag om een overzicht van opzet
en inhoud op hoofdpunten van de
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Nederlandse lobby. Dat is toch niet
zo ingewikkeld?
Minister Lubbers: Dat overzicht heb
ik zojuist gegeven. Ik heb alles
gezegd wat er te zeggen valt. Het
staat straks in de Handelingen.
De voorzitter: Volgens mij is de
vraag nu herhaalde malen en
voldoende duidelijk voor het
voetlicht gebracht en de minister–
president heeft daarop gereageerd
zoals hij dat heeft gedaan.
De heer Eisma (D66): Mag ik er dan
een aspect aan toevoegen? De
minister-president wil toch niet
ontkennen dat binnen Nederland - ik
kijk nu even niet naar het buitenland
- bepaalde dingen niet volledig naar
wens zijn verlopen? Ik heb gesproken
over de coördinatieproblemen tussen
diverse kandidaat-steden voor de
diverse instellingen. Er is ook op
ministeries gewezen. Zou daarover
een evaluatie kunnen worden
gemaakt?
Minister Lubbers: Die kan ik hier
geven. Nogmaals: in essentie ging
het om de volgende vragen. Is het
verstandig om buiten de bank, in
welk stadium dan ook, geïnteres–
seerd te zijn in andere instellingen?
Die vraag moet beantwoord worden
in samenhang met de vraag die je
jezelf moet stellen: als je je op één
instelling concentreert en alleen die
instelling wilt, ben je dan bereid om
dat duidelijk te maken, zonder dat dit
geen deel uitmaakt van de besluit–
vorming? Die analyse is gemaakt en
ik maak die analyse nog een keer
voor de Kamer. Dat laat zich
natuurlijk beoordelen en ieder heeft
recht op zijn oordeel. Als men meent
dat dit had moeten gebeuren,
hebben wij dus een foute strategie
gevolgd. Ik heb in dit huis nooit de
indruk gekregen dat een meerder–
heid daarvoor was. Op het moment
dat je dit niet doet en niet bereid
bent om te zeggen "dan maar geen
bank" - waartoe Duitsland overigens
wel bereid is gebleken; wij hebben
dat Duitsland kwalijk genomen en
ook ik vond het niet fraai - dan moet
je er rekening mee houden dat je het
ultieme wapen niet hebt om de
gehele zaak te blokkeren. Dat
betekent dat je je moet bezinnen op
andere mogelijkheden.
Hoe is dat in de tijdsvolgorde
gegaan? Is het niet zo dat je eerst
met alle kracht moet proberen om
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iets te krijgen en dat je pas voor die
afweging komt te staan als er gerede
twijfel is dat je het zonder veto niet
zult halen? Het antwoord op die
vraag luidt: ja. Die volgorde is
precies in acht genomen. Pas toen
het Portugese voorzitterschap in zijn
rondgang tot die conclusie kwam, is
Europol aan de orde gekomen. Er is
dus naar mijn vaste overtuiging geen
sprake van dat die verhoudingen het
hebben verslechterd. Dat is het
antwoord en dat is ook de verslag–
legging daarover.
Een intern binnenlands probleem
is er met de gemeente Amsterdam
geweest, althans met het comité. Er
is een moment geweest dat een
Europarlementariër zei dat er een
veto moest worden uitgesproken. Die
dingen zal ik niet ontkennen, maar
dat is geen probleem van coördinatie
van de regering, maar van coördina–
tie in partijen.
De heer Lonink (PvdA): Ik heb de
behoefte om een opmerking te
maken naar aanleiding van de laatste
woorden van collega Weisglas. Het
was, ook twee weken geleden in de
voorbereiding, een moeilijke
afweging om te beslissen of men
überhaupt over dit onderwerp moest
spreken, omdat men weet dat men
de positie niet versterkt als men
spreekt zonder als parlement het
zwaarste middel op tafel te leggen.
Dat was mijn eigen afweging. De
VVD heeft hoog van de toren
geblazen over de waarde van die
Centrale Bank. Het heeft mij
verbaasd, dat zij geen uitspraak aan
de Kamer heeft gevraagd om het
zwaarste middel, het vetorecht in te
zetten. Anders geef je de minister
geen goede boodschap mee voor de
Europese Raad. ledereen in dit huis
had dat besef ten volle.
De voorzitter: Wellicht kan de heer
Weisglas daarop in tweede termijn
terugkomen.
Minister Lubbers: Voorzitter! De
geachte afgevaardigde de heer Van
lersel heeft nog een vraag gesteld
over het functioneren van het EMI. Ik
mag hopen, dat het EMI krachtens de
opdracht, in het verdrag vastgelegd,
de wegbereider voor de Europese
Centrale Bank in de daarvoor
voorziene periode zal blijken te zijn.
Het is begrijpelijk, dat wordt
gesproken over een wat rustige
opbouw. Vele monetaire autoriteiten
zijn hun wonden aan het likken van
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die zwarte zondag, zoals die wel
wordt genoemd. Die heeft grote
spanningen veroorzaakt. Door de
heer Valuci moet een methode van
convergentie in politiek worden
ontwikkeld om dat geleidelijk dichter
bij elkaar te krijgen. Nieuwe
verstoringen in het stelsel moeten
worden voorkomen. Ik wil liever niet
te veel op de toekomst speculeren.
Wat Europol betreft, is er een
verdrag nodig. Dat verdrag zal
handelen over de concrete drugs–
bestrijding. Het zal de mogelijkheid
moeten bieden, dat ook andere taken
door de lidstaten aan Europol
worden opgedragen. Er is sprake van
een intergouvernementele opzet. Wat
de personele samenstelling betreft, is
het in allereerste instantie een zaak
van internationale detachering, het
aanwijzen van mensen. Het wordt
een bont internationaal gezelschap.
Waar praten wij over? In de pers zijn
aantallen genoemd. Het begint
misschien met 50, dan gaat het
groeien. Men zegt nu: 200 tot 400. Ik
leid dat ook af, omdat deskundigen
zeggen, dat het gebouw, dat wij er
thans voor reserveren voor een
behoorlijke periode toereikend is.
Voor de rest zal het net als bij de
andere instellingen - maar zeker
hierbij - sterk afhangen van de
hoeveelheid taken die worden
toevertrouwd. Ik heb vroeger wel
eens gezegd: het Merkenbureau was
lang niet oninteressant, maar
Europol is een groeifonds. Wij
hebben daar al enige tijd geleden
voor gekozen, ook gezien het
politieke aspect ervan.
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de justitiepijler. Er was wat onduide–
lijkheid op de Europese Raad over de
vraag, wat precies wordt bedoeld
met een gemeenschappelijk optreden
ter zake van de asielproblematiek.
Wij hebben aan de ministers van
justitie gevraagd om dat eens precies
te definiëren en het bij ons terug te
brengen. Het antwoord op een
desbetreffende vraag hierover kan ik
thans niet geven. Ik wil er wel iets
over zeggen, omdat de geachte
afgevaardigde mevrouw Brouwer
ook nog een relatie heeft gelegd met
het Verdrag van Genève. Naar mijn
oordeel zit het probleem niet in het
verdrag als zodanig, maar in het
omgaan door de bestuurlijke
autoriteiten met zeer grote aantallen
en met een Europa zonder grenzen.
Daaruit vloeien vragen voort, die
voor een deel al aan de orde zijn
geweest in onze wetgeving, die
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thans bij de Eerste Kamer aanhangig
is. Hoe ga je om met de uitvoering
van het verdrag als mensen zich
zonder papieren melden? Dat is hier
besproken. Het eens een keer je
papieren kwijtraken is een andere
dimensie dan het gemotiveerd
gebruik - voor sommigen zelfs een
aanbevolen gebruik - om ervoor te
zorgen, dat je geen papieren hebt.
De vraag rijst dan hoe je hiermee
moet omgaan. De Eerste Kamer
moet zich hierover nog uitspreken.
ledere aanvrager "in ons Europa",
zo is het gedefinieerd, behoort
conform het Verdrag van Schengen
behandeld te worden. Wanneer een
aanvraag door een bepaald land
behandeld is, wordt deze behande–
ling door andere landen geacht een
goede te zijn. Dit is dan als zodanig
geen verdragskwestie, maar de zaak
heeft een onmiddellijk verband met
de wijze waarop het verdrag wordt
uitgevoerd.
Bij grote stromen vluchtelingen
kan de extra plicht ontstaan om je te
richten op de "echte" vluchteling.
Kunnen dan instrumenten worden
ontwikkeld om een onderscheid te
maken tussen de economische en de
"echte" vluchteling? Op zo'n
moment ontstaan discussies over het
veilige-landenconcept. Wordt het
land waar men oorspronkelijk
vandaan komt als veilig beschouwd
of niet? Kan het antwoord op deze
vraag behulpzaam zijn bij een goede
uitvoering van het verdrag? Dit soort
vragen heeft te maken met de
gegroeide aantallen vluchtelingen.
Over dit laatste punt wordt nog
volop gediscussieerd. Wij moeten
dan ook niet proberen, deze kwestie
op dit ogenblik tot een conclusie te
brengen. Het probleem zit niet in het
verdrag als zodanig. Het verdrag
geeft echter niet de oplossing voor
de bestuurlijke problemen die
ontstaan door een Europa zonder
grenzen, door de aantallen vluchte–
lingen en door de gewoonte om je te
melden zonder document.
De heer Weisglas (VVD): Het is nu
inderdaad niet het moment om
uitgebreid in te gaan op de
asielproblematiek, maar ik wil toch
een vraag stellen. De minister–
president sprak over het veilige–
iandenconcept. Begrijp ik daaruit dat
de regering dit een bespreekbaar
punt vindt dat wellicht tot nadere
voorstellen zal leiden?

studie. Hierbij dient tevens de
verhouding met de andere landen te
worden betrokken. U kent de situatie
in Duitsland. Die dient tevens
beschouwd te worden vanuit het
oogpunt dat wij geen grenzen meer
hebben. Deze situatie dwingt ons
meer dan vroeger tot een motive–
ring, in die zin dat je, als je mening
afwijkt van die van een ander land,
een heel goed motief moet hebben.
Je voelt aan dat dit ook voor de
betrokkene problemen en spannin–
gen kan opleveren. Die moet je
uitleggen dat wat wij rechtsstaat
noemen, in Duitsland of Frankrijk
weer iets anders is. Naar mijn gevoel
zit hier een zekere hybris achter als
wij elkaar wijsmaken dat de ene staat
iets meer rechtsstaat is dan de ander.
Wij hebben allemaal hetzelfde
verdrag en wij kennen allemaal een
uitvoeringspraktijk die zorgvuldig
moet zijn. Er is veel gewonnen
wanneer dit op elkaar afgestemd kan
worden. In dat kader moeten wij dit
onderdeel goed wikken en wegen.
Wij zijn hiermee bezig en u krijgt hier
een rapportage over.
De heer Lonink (PvdA): Dit concept
dwingt Europa om de lusten en de
lasten te delen. De minister spreekt
over aantallen, maar bij dit punt
speelt het feit dat deze aantallen
binnen Europa zeer onevenwichtig
verdeeld worden een zeer grote rol.
Duitsland krijgt een heel grote last te
dragen. Is die afweging ook in de
Europese ministerraad aan de orde
geweest?
Minister Lubbers: Niet expliciet in
deze vergadering van de Europese
Raad, maar dit punt is heel vaak
besproken. Ik geloof niet dat Europa
zich opmaakt voor een verplicht
spreidingsbeleid van asielzoekers. Ik
meen dat ook de geografische
ligging en taalkwesties een rol
spelen. Wij moeten echter elkaars
lasten dragen en wij mogen dit punt
niet bezien als een probleem dat
maar elders opgelost moet worden.
De heer Lonink (PvdA): Ik doelde op
de onder Engels voorzitterschap
gedane dramatische oproep van de
Duitse minister van buitenlandse
zaken over ontwikkelingen op dit
terrein en de last die Duitsland moet
dragen. Ik begrijp echter dat de last
op deze top wat verschoven werd
doordat de last van vestiging van de
Centrale Bank zwaarder was.

Minister Lubbers: Met alle respect:
ik geloof niet dat wij een verband
mogen leggen tussen de vestiging
van de Centrale Bank en de
asielzoekersproblematiek. Dat zou ik
onze Duitse vrienden niet aan willen
doen.
Ik wil nog ingaan op de uitbrei–
ding. Het begon met een opmerking
van de heer Klepsch. Hij zei 's
morgens als voorzitter van het
Parlement: doe ons een plezier en
zorg ervoor dat u volgend jaar,
bijvoorbeeld 1 maart, de onderhan–
delingen hebt afgerond, want dan
kunnen wij er nog iets mee, mede
met het oog op de verkiezingen van
het Parlement volgend jaar; dan kan
de datum van 1 januari 1995 gehaald
worden. Toen kwam tot onze
opluchting de verantwoordelijk
commissaris, de heer Van den Broek,
melden dat het halen van die datum
niet uitgesloten was. Hij wilde zich
daar ook voor inzetten. Wij hebben
dat vervolgens als een inspannings–
verplichting opgevat.
Er is gevraagd op welke basis de
besprekingen gevoerd worden.
Welnu, op basis van het zogeheten
Unieverdrag. Achter die naamgeving
gaan overigens nog verschillende
dingen schuil. Net als vroeger gaat
het er bij onderhandelingen steeds
om, de overgangstermijnen totdat
aan alle verplichtingen voldaan kan
worden, zo beperkt mogelijk te
houden. Meestal worden er dus op
bepaalde punten overgangstermijnen
overeengekomen.
Het is niet de bedoeling dat men
op de wagen kan springen van
afzonderlijke protocollen. Dat zit nu
ook niet in het mandaat van de heer
Van den Broek.
Er is voorts welzeker over het
institutionele aspect gesproken. Dat
heeft men ook in het verslag kunnen
lezen. Wij hebben de suggestie
gedaan die in dit huis besproken is,
maar daar is geen reactie op
gekomen. Kennelijk bestond er
overeenstemming over non–
interventie op dit punt tussen de
landen die de institutionele
verhoudingen willen veranderen, met
name de stemgewichten, dus de
grotere landen die er wat benauwd
voor zijn dat er meer kleine landen
bij komen en dat daardoor de stevige
wijn van de grote landen wat
aangelengd wordt en zij minder snel
kunnen vetoën. Dat punt is niet
expliciet als wens van een van de
grote landen naar voren gebracht.

Minister Lubbers: Dit punt is in
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Wel enkele kleinere landen hebben
nog eens bevestigd dat de besprekin–
gen over de uitbreiding op basis van
het Verdrag van Maastricht gevoerd
worden. Dat betreft de afspraken
over de huidige institutionele
verhoudingen. Dat is ook het
Nederlandse standpunt.
Wij hebben nog wel gezegd: zodra
de onderhandelingen afgerond zijn,
dus men nog niet toegetreden is,
waarvoor de inspanningsverplichting
van 1 maart geldt, is er veel te
zeggen voor het instellen van een
comité van deskundigen dat 1996
goed voorbereidt. Er leven namelijk
nogal wat vragen over het Europa
van de toekomst, ook in het
Parlement.
Hiermee heb ik ook de opvatting
van Nederland over het institutionele
aspect gegeven. Simpel gezegd: wij
vinden het formeel niet juist om, als
je eerst uitbreiding van het Cohesie–
fonds hebt afgesproken op basis van
het Verdrag van Maastricht met de
daarbij geldende institutionele
verhoudingen, halverwege de rit de
institutionele verhoudingen te
veranderen. Materieel doet het wat
bizar aan, als landen meer garanties
willen hebben om de besluitvorming
te blokkeren, terwijl men juist
behoefte aan besluitvorming heeft.

dat comité van deskundigen kan tot
de slotsom komen dat bij bijvoor–
beeld een ongewijzigd aantal
commissarissen de Gemeenschap
door haar eigen knieën zakt. Nu is in
de onderhandelingen toegezegd dat
in aanleg alles doorgaat in de
huidige verhoudingen. Wat gebeurt
er dan met de toetredings–
onderhandelaars, dus de kandidaat–
landen? Met andere woorden,
kunnen institutioneel de afspraken
die nu gemaakt worden in het kader
van de onderhandelingen, weer
herzien worden voordat die landen
daadwerkelijk toetreden?

De heer Van lersel (CDA): Oké, maar

Minister Lubbers: Nee. Ons
standpunt is: eerst toetreden op
basis van het Verdrag van Maastricht
en de nu geldende instituties. Dan
kunnen er voor de IGC wijzigingen
aangebracht, die ook gelden voor
alle lidstaten. Dat kan op allerlei
terreinen. Voor het Parlement gaat
het dan met name om de rol van het
Parlement daarin. Dat heeft
vervolgens relevantie voor eventuele
toekomstige uitbreidingen. Dat is het
antwoord dat ik kan geven.
Het laatste blokje dat ik behandel,
betreft het groei-initiatief en wat
daarmee samenhangt. Ik betrek
daarbij meteen de GATT. Ik neem de
GATT als eerste, omdat die van
belang is voor de groei en het
herstel van voldoende vertrouwen in
de economie. Door de jumboraad is
een machtiging aan de Commissie
gegeven om haar werk te doen,
evenals een sous-entendu tussen de
lidstaten om de Commissie de
ruimte te geven om het werk te
doen. Daarom is er tijdens deze
jongste Europese Raad geen
inhoudelijke bespreking van de GATT
geweest. Waarom dan toch een
verkiaring die wat obligaat klinkt,
zoals de geachte afgevaardigde de
heer Leerling zei? Dat was, omdat wij
er rekening mee hielden dat, als wij
de verklaring nièt op zouden nemen,
de geachte afgevaardigde de heer
Leerling en heel veel andere mensen
ons gevraagd zouden hebben: wordt
de GATT zelfs al helemaal niet meer
genoemd? Zo simpel is het. Het is
dus niet een uitonderhandelde
verklaring. Het is een statement,
opdat men weet dat het punt er is.
De afspraak is echter dat de
Commissie het mandaat heeft om te
onderhandelen.
Door de geachte afgevaardigde de
heer Eisma is de concrete vraag
gesteld of ik iets kan zeggen over de
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De heer Van Middelkoop (GPV):
Mag ik aannemen dat de Neder–
landse regering bij eerstkomende
gelegenheden op dit punt blijft
hameren? Ik doel op het comité van
deskundigen dat IGC 1996 voorbe–
reidt. Nogmaals, als dat lukt, kunnen
de parlementen veel beter discussië–
ren dan wanneer zij ineens met
IGC-resultaten geconfronteerd
worden. Waar wij twee weken
geleden over spraken, is toch geen
eendagsvlieg?
Minister Lubbers: Nee, maar ik kom
eens in de zes maanden aan het
woord. De minister van Buitenlandse
Zaken zal het ongetwijfeld in de
Algemene Raad verwoorden.
De heer Van lersel (CDA): Er is dus
alleen een procedurele en geen
inhoudelijke afspraak in de Raad
gemaakt?
Minister Lubbers: Er is inderdaad
geen inhoudelijke afspraak gemaakt.
Voor ons gelden de Lissabon–
afspraken.

door Nederland ingediende projecten
onder de zogenaamde Edinburgh–
infrastructuurfaciliteiten. De volgende
projecten zijn aangemeld: de tweede
Beneluxtunnel, de hogesnelheidslijn,
de Betuwelijn, de Calandtunnel en
het havenproject van de gemeente
Rotterdam. Het zijn dus nog geen
projecten in de nieuwe uitbreidings–
sfeer, dus in de sfeer van energie,
transport en stadsvernieuwing.
Daarvoor zijn nog geen projecten
ingediend. Dat kan nog komen. Die
zaken moeten afgewogen worden.
Het klinkt allemaal zo mooi, maar ik
moet er toch op wijzen dat het
allemaal geleend geld is, waar je
rente op moet betalen. Je moet dan
ook weten dat het het project
bevordert, dat het een betere
financieringsgrondslag geeft, etc. In
die zin loopt de zaak.
Ik zal nog iets zeggen, op weg
naar december. Ik zeg dit vooral aan
het adres van de heer Lonink. Vergis
u niet, er is al heel veel gebeurd. Er
is een grote mate van consensus aan
het groeien over de te voeren
financieel– en sociaal-economische
politiek, in de sfeer van het
monetaire, maar ook in de sfeer van
de werkgelegenheid. Dat blijkt uit
alle bijdragen van de lidstaten aan
het witboek. Ik dacht dat die
bijdragen publiek waren. Als dat niet
zo is, kunnen ze naar mijn gevoel
publiek worden. Ik zie er absoluut
geen vertrouwelijkheid in. Voor
Nederland is de bijdrage, ruw
gesproken, de nota Meer werk, weer
werk. Zo hebben alle landen hun
zaken ingediend. Die zaken liggen
heel dicht bij elkaar. Soms dreigt iets
onderbelicht te blijven in de
presentaties. Hier zijn dat bijvoor–
beeld de R en D en de kaderfaciliteit.
Die hebben wij van Nederlandse
zijde nog eens stevig neergezet,
opdat die ook gaan lopen. Ik
verwacht van het witboek geen
hemelbestormende zaken. Het gaat
erom dat na deze aangekondigde
programma's - meer investeringen,
een andere arbeidsmarkt, enz. - het
vertrouwen ontstaat dat zij inderdaad
uitgevoerd worden. Op het moment
dat dit vertrouwen er komt, zal de
economie, die nu al licht herstelt,
een versnelling krijgen. Daar kan het
witboek zeer belangrijk voor zijn. Het
kan een momentum in de zaak
brengen. Onze economieën zijn ook
zo verknoopt met elkaar dat ieder
met zijn nota Meer werk, weer werk
pas succes kan boeken als ook de
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buurlanden dat doen. Daarbij kan de
Commissie een grote rol spelen.
Ik geef nog een praktisch
voorbeeld, namelijk de Edinburgh–
faciliteiten. Uit mijn hoofd zeg ik dat
het om zo'n 7 mld. gaat. Dat bedrag
wordt ingevuld. Wat is op het
ogenblik het probleem? De
commissievoorzitter moet nu
voorstellen, de zaak wat te verbreden
omdat hij het geld niet goed
weggezet krijgt. Het mooie moment
zou zijn als hij dadelijk, in december,
kan zeggen dat het prima werkt, dat
er een hele hoop bij is gekomen en
dat hij om een uitbreiding van de
faciliteit vraagt. Dat geeft dan aan
dat in die massiefheid de investerin–
gen inderdaad op gang komen. Dan
kun je het vliegwiel van het
vertrouwen in beweging krijgen. Ik
moet hier nadrukkelijk zeggen dat er
al heel veel werk gedaan is en dat er
in de lidstaten een visie is op het te
voeren beleid. Het gaat erom dat het
tot uitvoering gebracht wordt en dat
het goed gecoördineerd wordt. Ik
ben dan weer terug bij de GATT
waarmee ik begonnen ben. Ik denk
dat het een heel belangrijk, zo niet
sluitstuk of voorwaarde van dat
geheel is, dat Europa het niet oplost
door zichzelf af te sluiten maar dat
Europa tegelijkertijd een beweging
maakt naar de handelsrelaties met
andere landen. En daar zit ook een
vertrouwensaspect in.
De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Het ging mij niet zozeer om de
richting van het beleid - over de lage
participatiegraad en dergelijke in
Europa en in Nederland in het
bijzonder zijn wij het allemaal eens;
dat is een Europees probleem en de
getallen zijn daarvoor gegeven maar om de ambitie, de inzet, de
bereidheid om te erkennen dat je
naast de vrij strakke en soms rigide
EMU-criteria die als lange–
termijndoelstelling geformuleerd zijn
en onderschreven worden, bereid
moet zijn om op korte termijn ruimte
te creëren. En ik zag licht tussen de
opstelling van de Ecofin-ministers
van vorige week en de opstelling van
de regeringsleiders. Voor zover ik
weet is de EIB-leningenfaciliteit
vergroot ondanks het probleem dat
het geld niet weggezet kan worden.
Dat is een goede zaak. Maar het gaat
ook om de ambitie en de bereidheid
om wat meer te willen doen dan
eigenlijk mogelijk is. Het is dan niet
voldoende om, zoals de ministers
van financiën hebben gedaan, te
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zeggen dat de begrotingstekorten
hen beperken in hun mogelijkheden.
Minister Lubbers: Het vertrouwen in
het soliditeitsaspect van de
economie is een onderdeel dat je
niet kunt laten slippen. Ik steun de
ministers van financiën die niet
opnieuw de uitgaven willen
verruimen. Ze hebben overigens wel
collectief besloten om de tegenval–
lers die wij aan de inkomstenkant in
de afgelopen jaren hebben gehad,
niet allemaal te vertalen in additio–
nele ombuigingen. Daarom zien wij
dat overal de financieringstekorten
weer hoger zijn dan een paar jaar
geleden. In Nederland valt dat nog
reuze mee door het solide beleid dat
hier is gevoerd. Maar dat is het
algemene Europese plaatje.
Daarnaast zijn wij de weg van
meer investeringen opgegaan en
hebben wij de vrijheid genomen om
daarvoor geld te lenen. Dat is het
structuurfonds aan de ene kant en de
Edinburgh-faciliteit aan de andere
kant die misschien op een gegeven
moment verder uitgebreid kan
worden. Er wordt dan ruimte vrij
gemaakt buiten de normale
begroting om, weliswaar met
geleend geld maar dat is expansief.
Het deflatoire van de EMU, de
convergentiecriteria, wordt als het
ware gecompenseerd door het
expansieve van de investeringen en
de leningen. Maar waar het vooral
van moet komen, is het herstel van
vertrouwen in de economieën zelf.
En dat is niet alleen een zaak van de
economie, want voor het terugko–
men van een zeker vertrouwen zijn
ook de politieke aspecten van
belang.
De heer Van lersel (CDA): Voorzitter!
Ik ben het volkomen met de
minister-president eens dat het
vertrouwen enorm belangrijk is.
Maar de werkelijkheid roept
tegengestelde reacties op en dat
wordt weerspiegeld in de stukken die
naar Delors zijn toegestuurd. Je kunt
het wel allemaal hetzelfde noemen
maar dat is het niet helemaal.
De voorzitter: Heeft u een vraag?
De heer Van lersel (CDA): Publiceert
Delors zijn witboek plompverloren op
9 december bij de Raad of wordt het
nog vooraf in de Ecofin-raad
behandeld zodat er een reële
voorbereiding is?

Europese Raad

Minister Lubbers: Ja, daar ga ik
zonder meer van uit. Ik zal de
minister van Financiën er nog eens
op attenderen dat hij de raden
gebruikt om dit te bevragen opdat
wij niet voor verrassingen komen te
staan die een uitstraling van
onvoorbereidheid hebben in
december.

D
Minister Kooijmans Mijnheer de
voorzitter! De geachte afgevaardigde
de heer Van Dis heeft gezegd dat het
goed is dat wij het GBVB hebben;
het is broodnodig nu de Atlantische
band aan het verzwakken is. Zo'n
beetje van GBVB next best. Nee
voorzitter, wil de transatlantische
band in stand blijven dan is het hard
nodig om aan die Europese identiteit
te werken. Met andere woorden, het
is geen alternatief, het is een
volstrekt noodzakelijke exercitie
omdat Amerika dat van ons vraagt;
die duidelijke Europese identiteit, de
herkenbare Europese defensiepijler.
De geachte afgevaardigde de heer
Van Middelkoop heeft geconstateerd
dat wat uit de top van 29 oktober
gekomen is, maar bijster mager is.
Naar zijn oordeel is het enige nieuwe
in feite het zenden van waarnemers
naar de Russische verkiezingen. Ik
geloof dat dat een misvatting is. Op
de Europese Raad in Brussel is
afgelopen vrijdag, nadat in Maast–
richt en nadat in Lissabon de
aandachtsgebieden voor het GBVB
waren geïdentificeerd, aan de
Algemene Raad opdracht gegeven
om gemeenschappelijke acties te
gaan ontwikkelen. Dat is nieuw, dat
is heel nieuw. Dit richt zich op een
aantal aandachtsgebieden die zijn
gepreciseerd in de onderwerpen die
in de conclusies genoemd zijn. Er is
een opdracht verstrekt om nu te
komen tot gemeenschappelijke acties
die bindend zullen zijn voor de
lidstaten. Dat is nieuw voor al die
verschillende aandachtsgebieden,
van het plan-Balladur tot aan het
zenden van waarnemers naar de
Russische verkiezingen. Dat is een
vrij stevige opgave die aan de
Algemene Raad is gegeven. Ik moet
u zeggen dat ik niet vol optimisme
ben dat dat in een snel tempo zal
gebeuren, maar de opdracht ligt er
om te komen tot het ontwikkelen van
die gemeenschappelijke acties die
dan bindend zijn voor de lidstaten,
waartoe overigens de besluiten met
unanimiteit moeten worden
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genomen en waarbij volgens artikel
J3 van het Verdrag van Maastricht
op bepaalde onderdelen van zo'n
eenmaal overeengekomen gemeen–
schappelijke actie, besloten kan
worden dat daar in het vervolg met
gekwalificeerde meerderheid over zal
worden beslist. Dat is beslist een
nieuw element in het opzetten van
het GBVB. Ik vind het belangrijk dat
men er, ook mede dankzij de goede
voorbereiding door het voorzitter–
schap, voor gekozen heeft om
onmiddellijk volgens hoofdstuk J van
het verdrag inhoud te geven aan dat
GBVB. Dat betekent een uitdaging
voor de Europese Unie die nu moet
worden nagekomen. Dat heeft het
momentum erin gebracht dat nu zal
moeten worden waargemaakt. En dat
is, zoals ik al zei, een harde opgave.
Ik wil nu even ingaan op de
verschillende opmerkingen die door
de geachte afgevaardigden over de
verschillende onderdelen zijn
gemaakt. Ik kan de Kamer medede–
len dat het voorstel om het zenden
van waarnemers naar de Russische
verkiezingen te maken tot een
gemeenschappelijke actie, van
Nederland afkomstig is. Ik vind het
ook belangrijk dat iets dat zich aan
ons voordoet, als een gemeenschap–
pelijke actie wordt gepresenteerd. In
de eerste plaats moet je voor
gemeenschappelijke acties geen al te
moeilijke onderwerpen kiezen. Je
moet iets kiezen waarvan je direct
een succes kunt maken en dat in
eerste instantie overzienbaar is in de
tijd. Ik neem aan dat de eerste
gemeenschappelijke actie waartoe op
8 november a.s. zal worden besloten,
deze gemeenschappelijke actie zal
zijn.
Een aantal afgevaardigden heeft
gevraagd of dit niet wat mager is. De
heer Eisma heeft gevraagd of wij niet
wat meer hadden kunnen aanbieden.
Maar ik moet erop wijzen dat de
Russische regering om niet meer
gevraagd heeft, maar gevraagd heeft
om het zenden van waarnemers.
Daar moeten wij ons in eerste
instantie toe beperken, ook gezien de
korte termijn. Dat is haalbaar, dat is
doenbaar. Daarnaast heeft de
Russische regering nog gevraagd om
materiële hulp in de vorm van het
beschikbaar stellen van computers.
Dat is op het moment onderdeel van
nader onderzoek. Er moet namelijk
bekeken worden of het technisch nog
mogelijk is om die ter plekke op een
efficiënte en effectieve wijze te
kunnen laten opereren.
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Ik hoop dat ik door een aanduiding
te geven van het karakter van deze
gemeenschappelijke acties de vrees
bij de heer Van Middelkoop heb
weggenomen dat je daarmee als het
ware een eenpansgerecht krijgt
waarbinnen bepaalde specifieke
onderdelen van relaties die een lid
van de twaalf heeft met andere
landen, niet meer tot hun recht
zouden kunnen komen. Wat als
gemeenschappelijke actie is
overeengekomen, is het steunen van
het algemene vredesplan door inzet
van politieke, economische en
financiële middelen. Dat betekent
niet dat de hele relatie met de landen
in de regio uitsluitend door die
gemeenschappelijke actie wordt
bepaald, maar wel dat dit specifieke
onderdeel voorwerp wordt van
gemeenschappelijke actie. Het moet
ook instrumenteel vorm kunnen
worden gegeven. Daarom wordt
iedere keer gespecificeerd wat nu het
karakter van die gemeenschappelijke
actie zal zijn.
Een aantal geachte afgevaardigden
stelde dat het plan-Balladur iets te
mager is. Wat voegt het nu toe aan
hetgeen al mogelijk is in het kader
van de CVSE, waar ook de
minderhedenproblematiek kan
worden besproken? Wat is de
meerwaarde? Het belang hiervan is
als volgt. Als deze opdracht van de
Raad tot uitvoering wordt gebracht,
kan er een duidelijk initiatief liggen
van de twaalf om indien het mogelijk
is - en de Nederlandse regering is
daar voorstander van - de oplossing
van de minderhedenproblematiek in
het wijdere kader van de CVSE aan
de orde te stellen. Het karakter van
het plan-Balladur zal bekend zijn. In
gesprekken tussen betrokken landen
die minderhedenproblemen hebben,
moet een oplossing worden
gevonden via de weg van verdragen
die dienaangaande worden gesloten.
Dat is op zichzelf ook al mogelijk
binnen de CVSE. De Franse regering
zag dit in eerste instantie als iets wat
uitsluitend beperkt zou blijven tot de
kandidaat-leden voor de Europese
Gemeenschap. De gedachtenvorming
daarover is nog niet afgerond. De
Nederlandse regering is van oordeel
dat het de voorkeur verdient om niet
een specifieke behandeling te geven
aan de zes kandidaat-leden, maar om
de hele minderhedenproblematiek in
een groter kader aan de orde te
stellen. Daarbij kunnen ook de
problemen worden betrokken die de
Baltische landen hebben met

Europese Raad

Rusland. Dit is een antwoord op een
andere vraag die gesteld is. Ook
Rusland kan er dan bij worden
betrokken. Het plan draagt bij aan
stabiliteit in Europa. Het probeert de
lessen te leren van wat is misgegaan
in Joegoslavië en wat is misgegaan
in Armenië en Azerbeidzjan. Volgens
het plan-Balladur moeten de twaalf
als een eenheid optreden. Immers,
een gemeenschappelijke actie is
bindend voor de twaalf. Op die
manier kan worden geprobeerd een
extra stoot te geven aan het
preventief oplossen van allerlei
minderhedenproblemen.
Mevrouw Brouwer stelde dat
eigenlijk slechts een onderdeel van
de totale problematiek met de Oost–
en Middeneuropese landen wordt
aangepakt. Zij mist een economische
component. Dat is juist. Die
component zit er niet in en heeft van
het begin af aan niet gezeten in het
plan-Balladur. Je kunt het plan
natuurlijk opzadelen met allerlei
andere problemen, maar het is de
vraag of daarmee het element van
het voorkomen van conflicten niet op
de langere termijn wordt geschoven.
Op een gegeven moment moet je
prioriteiten stellen.
De heer Lonink heeft gezegd: maar
er is toch meer. Hij mist in het GBVB
de economische problematiek. Hij
denkt daarbij aan het verschaffen
van markttoegang aan de Midden–
en Oosteuropese landen. Ik wijs erop
dat dit onderdeel vormt, niet van de
tweede pijler maar van de eerste
pijler van de Gemeenschap. Het
betreft hier de associatie-akkoorden
die nader moeten worden ingevuld.
Ook in de partnerschaps–
overeenkomsten met Rusland en de
Oekraïne zal daaraan nader inhoud
worden gegeven.
De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Zo heb ik het niet bedoeld. Wat de
minister zegt, is mij duidelijk. tk heb
gevraagd of dit niet een doekje voor
het bloeden is voor Frankrijk: een
breed plan presenteren dat een prijs
vraagt op andere terreinen. Dan valt
te denken aan meer markttoegang,
hetgeen essentieel is voor Midden–
en Oost-Europa.
Minister Kooijmans: Voorzitter! Ik
sluit niet uit dat er geheime agenda's
zijn. Het komt echter aan op het
volgende. In Kopenhagen is nog
eens nadrukkelijk onderstreept dat
het erom gaat, vanuit de
gemeenschapsakkoorden tot een
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ruimere markttoegang te komen.
Daaraan hebben wij ons in Kopenha–
gen gecommiteerd tegenover deze
landen. Wij hebben ons daar tevens
gecommiteerd aan een verdiepte
politieke dialoog, die in het kader
van het GBVB zal plaatsvinden. Dit
element van het plan-Balladur is
daarvan een onderdeel.
Voorzitter! Ik kom tot Joegoslavië.
In antwoord op de vraag van de heer
Weisglas merk ik op dat de brief van
de regering wellicht enigszins een
verkeerde indruk wekt. De vraag
wordt gesteld of het zoeken naar een
oplossing in feite weg is uit het
GBVB en of wij ons alleen nog maar
bemoeien met de implementatie van
een eventuele overeenkomst en het
geven van humanitaire hulp. Door
een oorspronkelijk concept kon die
indruk gewekt worden, maar op dit
moment luidt de conclusie: zoeken
naar een duurzame oplossing van
het conflict door onderhandelen dat zou ook niet anders kunnen,
want dat mandaat is aan de
co-voorzitter gegeven - bijdragen tot
de uitvoering van een vredesplan en
steun voor humanitaire actie, zowel
voor, na als tijdens het conflict.
De heren Weisglas en Lonink
hebben gevraagd hoe het zit met het
tot stand brengen van een oplossing.
Gevraagd is wat het meest recente
plan-Owen zou inhouden. Laat ik
beginnen met te zeggen dat er geen
plan-Owen is in die zin dat er een
nieuw vredesplan door lord Owen en
de heer Stoltenberg zal worden
ontwikkeld. De heer Owen heeft
tijdens zijn bezoek aan de hoofdste–
den inzicht gegeven in de situatie die
zich heeft ontwikkeld. Hij heeft
daarbij verteld dat op dit moment de
drie partijen in het Bosnische conflict
nog steeds met elkaar in gesprek zijn
en dat hij voortdurend probeert dat
gesprek gaande te houden om hen
op die manier tot een oplossing te
laten komen. Hij voegde er evenwel
aan toe dat hij de sterke indruk had
dat er met name binnen Bosnische
militaire kringen een sterke voorkeur
bestond om het de winter uit te
zingen, hoe cru dat ook mag klinken,
om in het vroege voorjaar een nieuw
offensief in te zetten. Gezien die
situatie en de interne spanningen
binnen de Bosnische kring zelf - ik
denk aan de positie van de heer
Adzic in de Bihad - zal het erg
moeilijk zijn om op dit moment
binnen de Bosnische verhoudingen
te komen tot een vredesregeling die
voor allen acceptabel zal zijn.
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Intussen is ook de situatie tussen
Kroatië en Servië ernstig verslech–
terd, met name door de ontwikkelin–
gen rondom de republiek van de
Krajina. De heer Owen meent dat
niet alleen - het is niet of/of - moet
worden geprobeerd om voor het
Bosnische geval tot een overeenge–
komen oplossmg tussen de drie
strijdende partijen te komen. Ook
moet worden geprobeerd om met
een meer globale aanpak tot een
bevredigende oplossing te komen
voor allerlei andere problemen, die
zich natuurlijk ook voordoen. Er is al
gewezen op de situatie in Kroatië en
de situatie in Kosovo. Met andere
woorden, je moet je niet meer alleen
concentreren op Bosnië, hoezeer ook
getracht moet worden om langs de
wegen tussen de drie strijdende
partijen tot een vredesregeling te
komen, maar je moet ook aandacht
besteden aan de wijdere problema–
tiek die zich voordoet. Mogelijk
kunnen op een gegeven tijdstip
beide sporen in elkaar overlopen,
hetgeen een grotere mogelijkheid tot
trade-offs zou opleveren. Dat blijft
allemaal onderdeel uitmaken van de
gemeenschappelijke actie die wordt
aanbevolen.
Wat is er gebeurd in de afzonder–
lijke verklaring die tijdens de
Europese top over Joegoslavië is
uitgegeven? Daarin is de Raad
opdracht gegeven om, wat op dit
moment het meest schrijnende
probleem is, de humanitaire hulp tot
een prioritair punt te maken. Met die
humanitaire hulp langs de lijnen
zoals nader uiteengezet moet in het
zicht van de komende winter worden
geprobeerd het meest schrijnend
lijden te lenigen.
Er is gevraagd naar de betekenis
van de hierover gebruikte termen.
Het initiatief, ik zou het bijna tussen
aanhalingstekens zetten, van
president Mitterrand gaat waarschijn–
lijk terug op een televisie-interview
dat de president aan de vooravond
van de Raad gaf, waarbij hij stelde
dat de weg van Split naar Sarajevo
militair moest worden beveiligd.
Elementen daarvan zijn ook
neergelegd in de brief van de Franse
president en de Duitse bondskanse–
lier aan de Raad, wat uiteindelijk
heeft geleid tot de aangenomen
verklaring. Je kunt dus zeggen dat,
met uitzondering van hetgeen de
president in dat interview expliciet
zei over de WEU, het initiatief van de
president in de verklaring is
neergelegd. Hoever dat initiatief
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precies ging, is niet geheel duidelijk
te zeggen. In een nadere verklaring is
immers ook meegedeeld dat het
offensief beschermen van die weg
niet in de Franse bedoeling lag, dus
je blijft gissen naar wat precies het
initiatief was.
De heer Eisma (D66): Waarom is dat
WEU-aspect weggelaten?
Minister Kooijmans: Ik zeg niet dat
het niet meer op tafel komt; ik kom
daar zo dadelijk nog op terug.
Wat in de verklaring opvalt, is in
de eerste plaats dat de verantwoor–
delijkheid voor het verschaffen van
humanitaire hulp in eerste instantie
bij de strijdende partijen zelf wordt
gelegd. Zij zijn verantwoordelijk voor
diegenen die tot hun groep behoren.
Het is ook in hun aller belang - wat
de een wordt ontzegd, wordt
vervolgens immers ook de ander
ontzegd - ervoor te zorgen dat de
bevolking op zo goed mogelijke wijze
wordt geholpen. Vandaar de oproep
aan de strijdende partijen zelf om te
komen tot een regeling die de
doorvoer van humanitaire hulp
garandeert en het verzoek aan lord
Owen om dat ter kennis van de
partijen te brengen en druk op hen
uit te oefenen om tot overeenstem–
ming te komen.
In de tweede plaats valt daarin op:
de aanwending van alle adequate
middelen om de aanvoer van de
humanitaire hulp te ondersteunen. Er
is gevraagd naar wat is bedoeld met
"alle adequate middelen". Dit is een
directe referentie naar het taalge–
bruik dat gekozen is in de resoluties
van de Veiligheidsraad: with all
appropriate means. Met andere
woorden: dat houdt ook in het
eventueel afdwingen met geweld. De
heer Van Middelkoop vroeg of dit
een uitbreiding betekent van het
geweldsmandaat. Dat is niet het
geval, want die mogelijkheid wordt
reeds geboden in de resoluties van
de Veiligheidsraad die op de
onderhavige materie betrekking
hebben. Dat wordt in feite ook
bevestigd door de besluiten van de
NAVO van augustus van dit jaar. In
hoeverre dat dan ook daadwerkelijk
zal geschieden, zal mede afhangen
van de wijze waarop UNPROFOR en
de Hoge commissaris van de
vluchtelingen, als lead agency van de
humanitaire hulp, daarop reageren.
Vandaar dat in de verklarïng wordt
gesteld dat dit steeds moet
geschieden in nauwe samenwerking
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met de Verenigde Naties. Het is
mogelijk dat bij de nadere uitwerking
van dit plan de opdracht voor de
daadwerkelijke uitvoering wordt
verstrekt aan de Westeuropese Unie,
maar dat zal ook weer mede
afhangen van de contacten die
moeten plaatsvinden met de
Verenigde Naties en met de Hoge
commissaris. Dat wordt in feite ook
bedoeld met de versterking van
UNPROFOR.
Er is gevraagd: wat is de
Nederlandse regering van plan, aan
deze gemeenschappelijke actie bij te
dragen? Ik kan mededelen dat wij tot
op zekere hoogte voor de troep uit
hebben gelopen, doordat reeds voor
de Europese Raad besloten is om in
1993 23 mln. extra aan humanitaire
hulp beschikbaar te stellen: 10,5 mln.
aan het wereldvoedselprogramma en
12,5 mln. aan de Hoge commissaris.
Daarmee bedraagt het totaal aan
humanitaire hulp aan Joegoslavië
voor het jaar 1993 100 mln.
Daarnaast heeft de regering, zoals de
Kamer bekend is, toegezegd dat met
ingang van volgend jaar een
luchtmobiel bataljon aan de
Verenigde Naties ter beschikking zal
worden gesteld voor UNPROFOR.
Voorlopig krijgt dit de taak om een
aantal veilige gebieden te bescher–
men. Ik meen dat de heer Eisma hier
een vraag over heeft gesteld. Hij zei
dat wij de safe areas laten lopen. Dat
is dus niet waar. Er wordt in
toenemende mate nieuw ter
beschikking gesteld personeel
ingeschakeld om die veilige
gebieden te beschermen. Het is wel
zo dat het in overleg met de troepen
leverende staten ter beslissing van
UNPROFOR is voor welke doeleinden
de verschillende troepeneenheden
zullen worden gebruikt, hetzij voor
bescherming van de safe areas,
hetzij voor bescherming van de
humanitaire konvooien, althans voor
zolang dat de beide hoofdtaken van
UNPROFOR zijn.

is ten opzichte van eerdere besluiten.
Anders behoeft u er niet over te
praten. De toegevoegde waarde is
natuurlijk niet alleen het beschikbaar
stellen van meer middelen, maar ook
het herstel van prioritaire routes naar
Sarajevo en aanwending van alle
adequate middelen om de aanvoer
van hulp te ondersteunen. Dit
betekent naar onze mening ook een
wat meer offensieve bescherming
van routes. Is daar nu ook de
meerwaarde in gelegen?
Minister Kooijmans: Die is gelegen
in de bereidheid om de beschikbare
middelen voor dit specifieke doel te
gebruiken. Tot dusverre was dit
namelijk niet nader ingevuld in het
kader van het mandaat van Unprofor.
Het moet echter ingebracht worden
in de Verenigde Naties, omdat die
het oppercommando voeren over
UNPROFOR.
De heer Lonink (PvdA): Inclusief de
bereidheid om daar ook de WEU
voor beschikbaar te stellen?

bescherming van de safe areas. Dit is
ter beschikkmg gesteld en is
inmiddels ook ter plekke aangeko–
men.
De heer Eisma (D66): Als wij over
safe areas spreken, hebben wij het
over de vijf of zes die een aantal
maanden geleden gedefinieerd zijn.
De minister wil toch niet zeggen dat
er daar troepen zijn om die areas
safe te houden.
Minister Kooijmans Zeker wel, het
Noordse bataljon zit in een aantal
gebieden die tot safe area zijn
verklaard.
De heer Eisma (D66): Om een
misverstand te voorkomen, wil ik
graag een overzicht hebben van wat
er nu van de concept-safe areas is
gerealiseerd. Misschien kan dit ter
voorbereiding van de Algemene
Raad verstrekt worden.

De heer Lonink (PvdA): Het is
volgens mij goed om vast te stellen
wat daarvan de toegevoegde waarde

Minister Kooijmans: In een aantal
gebieden die tot safe area zijn
verklaard, zijn troepen aanwezig. In
die gebieden gaat van die troepen
een matigende werking uit op de
vijandelijkheden. Nogmaals, de
aantallen zijn onvoldoende. Er zijn
echter wel degelijk troepen. Het
Noordse bataljon wordt op dit
moment bijvoorbeeld ingevoerd ter

Minister Kooijmans: Ik ben volledig
bereid om dat te geven.
Voorzitter! Ik maak nog een paar
korte opmerkingen die hier verder
geen verband mee houden. De heer
Lonink heeft gevraagd of sluiting van
het Europol-verdrag noodzakelijk is
voor het van start gaan van de
organisatie Europol. Er is een tijdelijk
arrangement getroffen tussen de
betrokken ministers op basis
waarvan nu al wordt gewerkt. Men
weet dat de initiële fase van Europol
reeds plaatsvond in Straatsburg.
Daarbij wordt informatie uitgewis–
seld op het gebied van drugs–
gerelateerde criminaliteit. Dit kan op
dezelfde basis voortgaan, wanneer
Europol hier in het CRI-gebouw
wordt gehuisvest.
Voorzitter! De minister-president
had gezegd dat hij op de naamge–
ving zou terugkomen, maar ik heb
het niet gehoord. De heer Van Dis
heeft hiernaar gevraagd. Het is
juridisch zeer ingewikkeld. Zoals de
heer Van Dis ook reeds zei, hebben
slechts de drie Europese Gemeen–
schappen een juridische rechtsper–
soonlijkheid. Wanneer in juridicis
moet worden opgetreden, bijvoor–
beeld wanneer er verdragen moeten
worden gesioten, kan dit per definitie
alleen door de Gemeenschappen. De
beide andere pilaren zijn inter–
gouvernementeel. Zij hebben geen
eigen rechtspersoonlijkheid. De
vraag is dus wat je precies wilt. Je
moet dan kijken naar de context
waarin het gebruikt wordt. Als je het
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De heer Lonink (PvdA): Ik krijg graag
een verheldering over het voorstel
van Mitterrand. U zegt dat dit nooit
gedaan is, maar dat het wel terug te
vinden is in de uiteindelijke tekst.
Minister Kooijmans Het is te vinden
in de brief van de bondspresident en
president Mitterrand.

Minister Kooijmans: Zo leggen wij
dat wel uit.
De heer Lonink (PvdA): Is die
interpretatie dan niet aan de orde
geweest in de Raad?
Minister Kooijmans: Neen, niet in
de Algemene Raad. Daar is deze
nadere instructie gegeven. En die
moet nader uitgewerkt worden.
De heer Lonink (PvdA): Wilt u dat op
de Raad van 8 of 9 november naar
voren brengen?
Minister Kooijmans: Dat kan ik u
verzekeren!
De heer Eisma (D66): Ik kom nog
even terug op die safe areas. Er is
natuurlijk nog geen area echt safe.
Wanneer zullen die troepen naar het
oordeel van de minister worden
gebruikt om die safe areas te
realiseren?
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Kooijmans
in de politieke zin wilt gebruiken,
wanneer het gaat over de toetre–
dende onderhandelingen en wat je
moet accepteren, moet je de
Europese Unie als zodanig accepte–
ren. In andere gevallen zul je moeten
spreken over de Europese Gemeen–
schap.
De voorzitter: Mevrouw Brouwer
wil nog een vraag stellen, heb ik
begrepen.
Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Het betreft een meer procedurele
kwestie. In de beantwoording is
zowel van de kant van de minister–
president als van de minister van
Buitenlandse Zaken aangegeven, dat
er rapportages komen. Het gaat mij
erom dat de Kamer ruim vóór de top
van december voldoende gelegen–
heid heeft om inzage te krijgen en
hierover te debatteren.
Minister Lubbers: Akkoord.
De beraadslaging wordt gesloten.
De vergadering wordt van 19.12 uur
tot 20.45 uur geschorst.
Aan de orde is de behandelmg van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIII (Ministerie van
Economische Zaken) voor het
jaar 1994 (23400-XIII);
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Investeringsrekening
voor het jaar 1994 (23400-F);
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIII (Ministerie van
Economische Zaken) voor het
jaar 1992 (Slotwet/rekening)
(23284);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Investeringsrekening
voor het jaar 1992 (Slotwet/
rekening) (23293).
De algemene beraadslagmg wordt
geopend.

D
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Voorzitter! Met een
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beetje goede wil is dit de laatste
begroting van deze bewindslieden.
Het is dus tijd voor een terugblik. De
minister van Economische Zaken
profileert zich als de partner van het
bedrijfsleven. In die rol behoort hij
het totale kabinetsbeleid aan de
concurrentiepositie te toetsen.
De fractie van de VVD begint
echter met de prestaties van het
ministerie van Economische Zaken
zelf. Het mededingingsbeleid krijgt
grote aandacht. Kartels worden
doorbroken. Het vestigingsbeleid
wordt gedereguleerd. De neiging om
aan gevestigde belangen toe te
geven, moet onderdrukt worden. De
verruiming van de Winkelsluitings–
wet lijkt onvoldoende. De geweldige
drukte in de stad als grootwinkelbe–
drijven en IJ-markten op zondag
open zijn, duidt op een behoefte aan
fun shoppen en leidt tot impuls–
aankopen.
Oneerlijke concurrentie met
installateurs door distributiebedrijven
van elektriciteit en gas is onaccepta–
bel, evenals het ontbreken van een
wettelijke basis voor EnergieNed om
via heffingen het overheidsbeleid
inzake energiebesparing uit te
voeren. Volgens geruchten staat een
verdubbeling van de MAP-heffing op
de rol. De VVD-fractie is daartegen.
Bij het energiesubsidiebeleid kan de
subsidie voor WKK en windenergie
afgebouwd worden. De animo wordt
al voldoende gestimuleerd door de
terugleverprijs voor elektriciteit.
Is het waar dat de minister de
handel in gas wil bevorderen ten
koste van exploratie en exploitatie?
Wordt die animo versterkt door de
Duitse voorliefde voor teruglevering
van gas? Hoe wordt het Fonds
economische structuurversterking
gevoed? Of is het een voorbode van
een negatieve beslissing over
gasboringen in de Waddenzee? Hoe
staat de minister tegenover de eis
van Nogepa om via verbeterde
voorwaarden de exploratie en
ontwikkeling van marginale
gasvelden in Nederland en op het
continentale plat te bevorderen?
Moet Nogepa misschien eerst
soepeler worden tegenover de
common area?
De staatssecretaris vervult met
overgave haar plicht om bedrijven
toegang te verschaffen tot moeizame
markten. Sinds kort heeft zij een
voorkeur voor China, dat inderdaad
een potentiële groeimarkt van klasse
is. De vraag is, of gerichte industriële
diplomatie achter de groene
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gordijnen niet effectiever is dan
massale bezoeken.
Het bedrijfsomgevingsbeleid lijkt
aan een behoefte te voldoen. Alleen
Den Bosch voelt zich wat achterge–
steld. Het regionale beleid voor het
noorden des lands wordt in
toenemende mate op de Europese
mogelijkheden afgestemd. Dat is een
vooruitgang. Het zou goed zijn als
Friesland wat meer constructief zou
meespelen. Noord-Holland lijkt
echter last te hebben van dit
regiobeleid. Interessant is dat in
Noord-Holland het clusteren van
kleine bedrijven niet rond grote
bedrijven geschiedt, zoals de
minister wil, maar dat men juist met
elkaar de concurrentiepositie wil
verbeteren. Dat is een gezonde
gedachte.
Tot op heden heeft mijn fractie
overigens nog niet kunnen ontdek–
ken op welke manier met welke
instrumenten de minister zijn
clustergedachte vorm wil geven. Het
dwingen tot samenwerking als
voorwaarde voor technologie–
subsidie is het ook niet helemaal.
Technologiebeleid is een belangrijk
beleidsinstrument van het ministerie
van Economische Zaken. Wij hebben
daarover al gesproken. Toch
benadrukt de fractie van de VVD nog
eens dat een evaluatie van de
uiteindelijke effectiviteit dringend
gewenst is. Vooral de versnippering
van programma's en bedragen baart
de VVD zorgen. Het beleid is ook te
sturend. De fractie van de VVD is
daarom voor een verschuiving naar
meer inzet en betere toegankelijkheid
van technische–
ontwikkelingskredieten. De fiscale
aftrekpost voor R en D-kosten is een
stap vooruit. Het verdient in het
algemeen aanbeveling, meer geld
voor daden en minder voor adviezen
uit te trekken, ook ten behoeve van
Oost-Europa.
Over het door de minister zo
begeerde Industriefonds leek de rust
van het graf nedergedaald. Op de
valreep kwam het gisteren dan toch
nog goed. Opvallend was dat het
bedrijfsleven niet in opstand kwam
tegen zoveel stroperigheid. Is er toch
geen dringende behoefte? Het
omzetten van de uitvoerende
instantie Senter tot een agentschap
verwijdert de uitvoering wel erg van
het beleid. Houdt de minister de
wisselwerking in het oog?
De minister is nogal gefixeerd op
grote bedrijven. Zo kan menig
middelgroot bedrijf te gronde gaan.
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Rempt-Halmmans de Jongh
EZ steekt geen hand uit. Voor DAF
werden alle registers open getrok–
ken, slecht management of niet. De
Europese Commissie komt nu in
actie. Heeft EZ niet eerst geïnfor–
meerd of de reddingsoperatie door
de beugel kon? Bij de deconfiture
van United Bus komen we trouwens
nog een oude bekende van de DAF
tegen: Van der Padt als commissaris.
Is dat nog steeds een bekwaaaaaame
man? Als Philips kennis aan de
Rabobank wil verkopen en terug–
leasen, doet deze minister een goed
woordje bij Financiën, maar wat doet
de minister in het kabinet verder om
de goede voornemens van
"Economie met open grenzen" ter
versterking van de totale concurren–
tiepositie uit te voeren? Gezien de
inmiddels verslechterde conjunctu–
rele situatie is extra inspanning geen
overbodige luxe.
Wat ligt nu expliciet in de macht
van de overheid? Lastenverlichting?
Minder regelgeving? Infrastructuur?
Nou, vergeet het maar. Door
rijksmaatregelen zijn heffingen als de
WABM - nu een belasting overmatig gestegen. Ten bate van
het milieu? Nee, ten bate van de
schatkist. Wij praten over zeer grote
bedragen. Van de laatste verbreding
van de grondslag dreigt de papier–
industrie de dupe te worden. De
chemie is blij dat de heffing op
restwarmte verdwijnt, maar gaat de
vervangende heffing op uraan niet
ten koste van Pechiney?
Over de Wet op de bodem–
bescherming is in de Eerste Kamer
terecht de pleuris uitgebroken. Deze
wet met terugwerkende kracht kost
bedrijven miljarden. En dan laten wij
de financiële gevolgen van het
stank–, bouwstoffen– en zeer
verfijnde Arbobeleid nog buiten
beschouwing.
De speciale aandacht in
"Economie met open grenzen" voor
sterk groeiende delen van de
dienstensector, zoals het vervoer,
wordt ingevuld met lastenverzwaring
via het kwartje van Kok en de
recente verhoging van de diesel–
accijns. Eventuele compensatie hangt
af van het beheersen van de
loonsom. Een verkapte loonmaatre–
gel dus. Verbetering van de
infrastructuur komt grotendeels voor
rekening van het volgende kabinet.
Zelfs het onderhoud is achterstallig.
Wij moeten wel oppassen dat
beschikbaarheid van EG-geld hierbij
de prioriteit gaat bepalen.
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Weet de minister dat de overheid
de inspectiekosten van de Warenwet
geheei wil afwentelen op het
bedrijfsleven en dat VROM statiegeld
wil heffen op batterijen, terwijl 60%
van de meestal kwikvrije batterijen
ook zonder statiegeld al wordt
ingezameld? Wegen de kosten,
administratie en irritatie wel op
tegen het milieurendement? De
grootste grief van bedrijven is dan
ook het toenemend gevoel van
rechtsonzekerheid. Steeds maar
nieuwe eisen, nieuwe normen en
nieuwe lasten. Dat vergt relatief te
veel aandacht van de bedrijfsleiding.
De vraag is nu of de minister ooit
met zijn portefeuille heeft gezwaaid
om dit tij voor het bedrijfsleven te
keren. Zo had bijvoorbeeld de Wet
op de bodembescherming het
kabinet onder geen beding mogen
passeren. Het is dan wel erg
gemakkelijk om de concurrentie–
aandacht te concentreren op
loonmatiging en/of het functioneren
van de arbeidsmarkt. Niemand
ontkent het belang, al concurreert
Nederland van huis uit al meer op
loonkosten dan op kwaliteit of
vernieuwing. De wig is deels het
resultaat van het handelen van
sociale partners, maar overheids–
handelen heeft ook invloed. Zo blijkt
de WAO-bonus/malus-regeling een
ramp te zijn voor het aannemen van
personeel. Zij moet dus verdwijnen.
De algemeenverbindendverklaring
van CAO's is een struikelblok voor
starters, het minimumloon en de
afspraken daarover in CAO's idem
dito voor laagopgeleiden. Het wordt
dus tijd dat bedrijven ook op deze
best beschermde markt van
Nederland weer met elkaar in de
clinch gaan.
Intussen spreekt de minister vol
begrip en zorg over bedrijven die
zelfs de vrij kwetsbare kern, de
administratie, verplaatsen naar
landen waar elke vorm van
databescherming ontbreekt en
corruptie hoogtij viert. Globalisering
heet dat. Aan grote verschillen in
beloning is Nederland al hele
bedrijfstakken aan het Verre Oosten
kwijtgeraakt, maar toen ging het nog
om vrij laagwaardige arbeid. Nu
komt de kwetsbare onderkant van de
arbeidsmarkt op een steeds hoger
geschoold niveau te liggen. Het
gevaar is dat Nederland, alle
scholing en het afstemmen van
universiteiten op behoeften van
bedrijven ten spijt, het ontwikkelings–
tempo in Azië niet bijhoudt. Nadat

Economische Zaken

eerst gebruik is gemaakt van de
lage-lonenlanden in het door de EG
fors gesubsidieerde Zuid-Europa en
lerland en te zijner tijd Oost-Europa
is de trek naar Azië onvermijdelijk.
De global shift dus, waar de minister
een jaar geleden niet van onder de
indruk was, maar nu vreest in de
memorie van toelichting. Tenzij
Nederlandse ondernemingen
begrijpen dat kwaliteit, innovatie,
hogere investeringen, langere
bedrijfstijden, effectiever en harder
werken uiteindelijk de oplossing zijn
die meer zoden aan de dijk zet.
Vluchten naar lage-lonenlanden
verhult niet alleen de eigen
inefficiency, zoals een groot bedrijf in
het zuiden des lands heeft aange–
toond, maar ook het falen van de
overheid. Het importeert de
"armoe". We moeten nog zien dat
de nu zo veelbelovende Aziatische
markten op den duur hun grenzen
open houden. Waarom zou men
royaler zijn dan Japan?
Hoog tijd voor actie dus. Strategi–
sche conferenties met de voornaam–
ste besluitvormers in de particuliere
sector (banken, bedrijven, universitei–
ten, politici etc.) zouden het gevoel
van urgency dat nu nog ontbreekt
om horloges gelijk te zetten, kunnen
bevorderen. Dat is heel wat nuttiger
dan de drie strategische conferenties
over milieutechnologie en technolo–
gie voor ouderen. Mooie doelstelling,
maar het land wordt daardoor niet
echt in de vaart der volkeren
opgestuwd. Ook Duitsland, onze
voornaamste handelspartner is al
druk bezig met heroriëntatie. Deze
conferenties kunnen dan tevens de
basis vormen voor onze toekomstige
houding in de EG. De Europese
Commissie moet trouwens ophou–
den steeds meer gedetailleerde
regelingen over Europa uit te storten
die nog maar weinig van doen
hebben met het vrije verkeer van
goederen, diensten. kapitaal en
personen. Het is te gek voor
woorden dat bedrijven als opdracht–
gever verantwoordelijk gaan worden
voor de veiligheid op bouwplaatsen.
Daarvoor ontbreekt hen de kennis en
de invloed.
Het CPB is na de Tweede
Wereldoorlog opgericht als instru–
ment voor onze geleide economie.
Het CPB heeft momenteel de
belangrijke functie om trends bij te
houden en te signaleren. Het
updaten van "Scanning the Future"
is dan ook van fundamenteel belang.
De tijd van de geleide economie is
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Rempt-Halmmans de Jongh
voorbij, maar het kabinet lijkt meer
en meer aan de leiband van het CPB
te lopen. De huidige directeur Zalm
wijst er zelf al op dat "men"
verkeerd gebruik maakt van de
cijfers. De gehanteerde modellen
hebben nu eenmaal hun beperkin–
gen. In tegenstelling tot Duitsland
heeft het CPB hier dan ook nog een
monopoliepositie. Ik wil de minister
vragen of meer concurrentie op dit
terrein geen aanbeveling verdient.
Waarom wordt het CPB trouwens
niet verder op afstand geplaatst,
opdat alle schijn van afhankelijkheid
verdwijnt?

D
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Op 10 juli jl. heeft
minister in het Financieele Dagblad
een artikel gepubliceerd onder de
titel "Wanneer het waterpeil zakt,
worden de wrakstukken zichtbaar".
Hierin staat een beknopt scenario,
wat Nederland te doen staat in het
licht van de snel verslechterende
situatie. Dit is juist vanwege de
groeiende werkloosheid, ook door
gebrek aan voldoende creatie van
werkgelegenheid op dit ogenblik in
het midden– en kleinbedrijf, uitstoot
van ondernemingen en marktverlies,
ook al is er eveneens sprake van
succesvolle heroriëntatie van andere
ondernemingen en de veel scherpere
kostenconcurrentie wereldwijd.
Vandaar het centrale thema vandaag:
waar staan wij en waar moeten wij
naartoe? Het is een feit dat West–
Europa in ieder geval het tempo niet
meer dicteert na het succes van
Europa 1992. Er moet een gevoel van
urgentie - sense of urgency ontstaan in een situatie, waarin in
brede lagen van de bevolking nog
niet is doorgedrongen wat er aan de
hand is. De globalisering accentueert
de trendbreuk. Er zal een nieuw
toekomstgericht vertrouwen moeten
ontstaan. Dit vereist eveneens een
nieuw soort consensus. De rol van
de bewindslieden van Economische
Zaken is in dat proces van groot
belang. De afgelopen jaren hebben
wij in een open en constructieve
dialoog met elkaar gediscussieerd.
Het "EZ-geluid" is in die periode
meer hoorbaar geworden en het
beleid meer zichtbaar. De aandacht
voor industriepolitiek is krachtig
toegenomen en geleidelijkaan komt
technologie hoger op de agenda.
Maar ook de andere aanbod–
departementen in de noodzakelijke
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omslag moeten meegaan. Dit is ook
nodig om jegens het bedrijfsleven
het nodige vertrouwen te scheppen.
Beleidsmatig was het ijkpunt voor
het CDA een paar jaar geleden de
nota Economie met open grenzen.
Die is er gekomen op basis van het
regeerakkoord waarin een sterkte/
zwakte-analyse werd aangeduid. De
invloed van dat geschrift is
geleidelijkaan toegenomen. De
beleidsconcurrentie met andere
Europese landen wordt nu meer
serieus genomen. Dat helpt, ook al
blijft het nog vaak te veel bij mooie
woorden. Dit geldt te meer omdat
we in een geheel nieuwe situatie zijn
beland. Het gaat niet langer om de
Europese markt alleen, het gaat om
de wereldmarkt. In de grond van de
zaak is er alleen nog de wereldmarkt.
Zuidoost-Azië vormt een nieuw blok
naast de drie traditionele blokken.
Oost-Europa is bepaald geen
mindere uitdaging. De groei is in het
EG-blok laag en de werkgelegenheid
ontwikkelt zich uitgesproken
ongunstig.
Het onlangs verschenen rapport
van de Wereldbank over Zuidoost–
Azië toont aan, dat er zich daar geen
een wonder voltrekt, maar dat
resultaten worden bereikt door
rationeel beleid, beheersing van de
kosten en hard werken.
Steeds meer grote, maar ook
kleinere, ondernemingen zijn
"footloose" door wereldwijde
kennistransfer en liberalisering van
kapitaalverkeer. Dit leidt tot vier
bewegingen in de markt: scherpere
concurrentie in het midden– en
kleinbedrijf van buitenaf op onze
nationale markt - iets wat veel
ondernemers nog steeds onderschat–
ten - de vorming van belangrijke
"nationale" fusies, in ons land
voornamelijk in de financiële sector,
maar in grote Europese economieën
over een veel bredere linie ter
versterking van de nationale
concurrentiepositie; het opgaan van
kleinere, maar ook van belangrijke
ondernemingen in Europese en
ruimere ketens - Fokker, NedCar,
KLM - en het zich breed internationa–
liseren van raden van bestuur,
bijvoorbeeld de laatste vijf jaar bij
Philips. Tevens vindt een actief
acquisitiebeleid van Nederlandse
ondernemingen elders in Europa en
in de wereld plaats en onder andere
daarmee een verplaatsing van
produktie en diensten buiten de
eigen en de Europese grenzen.
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Ondernemingen zijn bezig met
overlevingsstrategieën.
De minister heeft medegedeeld
dat hij een overleg start met banken
en de KLM over verplaatsing van
diensten naar het Verre Oosten. Daar
lijkt weinig tegen te doen, anders
dan door zachte overreding. In alle
sectoren daarentegen wordt
gesproken over harde sanering door
kostenreductie. Dus zoekt men ook
naar optimale vestigingsplaatsen.
Ondertussen horen wij in de markt
meer over verplaatsing van
produktie-eenheden naar Oost–
Europa zelf dan over het gevaar van
Zuidoost-Azië. Ik vraag de minister of
hij een analyse van de genoemde
punten wil geven.
In de kabinetsperiode zijn enkele
grote dossiers afgewerkt: NedCar,
Fokker en DAF. In alle drie is het Rijk
medeparticipant. Het doel van de
operaties was om met behoud van
zoveel mogelijk produktie en
processing ook de technologische
factor binnen onze grenzen te
houden. Dat was ook de inzet van
het overleg tussen de kamercommis–
sie en de minister. De minister heeft
in deze processen naar vermogen
gemanoeuvreerd. Hoe het uiteindelijk
zal aflopen, is nog onduidelijk. Wij
zijn het in ieder geval eens met de
minister dat het eindresultaat zal
afhangen van de bestaande en
toekomstige kwaliteit van de
ondernemingen in Nederland, dus
van management en werknemers op
grond van de eenvoudige stelregel
dat individuele-profit-centra hun
eigen bestaan en uitbouw moeten
waarmaken. Het stof dat de zaak
Philips-Rabo heeft opgeworpen is
wat weggetrokken. Misschien kan de
minister nog een korte toelichting
geven op het contract dat tot stand is
gekomen.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik meen dat wij daar
een uitgebreid mondeling overleg
over hebben gehad dat niet voor
niets besloten was.
De heer Van lersel (CDA): Dat kan
zijn, maar sindsdien heeft de
minister-president wat verklaringen
afgelegd en zijn er verdere analyses
in de pers verschenen. Vooral nu de
bladeren wat gevallen zijn, is het de
moeite waard als de minister, indien
hij daartoe de vrijheid vindt, een
korte toelichting geeft op dat dossier.
Voorzitter! In deze interdependente
wereldeconomie zijn twee oriëntaties
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wezenlijk voor ons land. Allereerst is
dat een stabiele verdere ontwikkeling
van Europa. Dit betreft zowel de
interne markt als de convergentie
van het macro-beleid. Daarover is al
uitvoerig van gedachten gewisseld
met minister Kok. Dit alles dient in
het kader van de GATT te gebeuren,
waarvoor de datum van 15 december
a.s. cruciaal is. Voorts moeten wij
werken aan verbetering van het
vestigings– en investeringsklimaat
over de hele linie.
Natuurlijk ligt de eerste verant–
woordelijkheid bij de markt en de
ondernemingen zelf. Maar ook is een
heroriëntatie van het overheidsbeleid
nodig. Die is al onderweg, maar blijft
toch nog te veel steken in goede
bedoelingen die te weinig in daden
worden omgezet. Er is niet vol–
doende onderlinge afstemming
binnen de overheid zelf. Een
gemeenschappelijk Leitmotiv komt
niet duidelijk uit de verf. Daarom
voeren wij sinds een paar jaar een
pleidooi om industrie– en
technologiebeleid tot kabinetsbeleid
te maken, waaraan een ieder zich
commiteert. In dit nieuwe stadium is
het beter te spreken van het
kernthema "Nederland
vestigingsland" in navolging van de
Duitse strategie van "Deutschland
Standort" en van de aanzienlijke
opvoering van technologie– en
structuuruitgaven in Frankrijk. Ook in
het zeer liberale Verenigd Koninkrijk
blijkt deze dagen meer belangstelling
voor industriepolitiek te ontstaan.
Het wordt dus een trend in de hele
Gemeenschap.
Aldus kan er voor Nederland een
beleidsconceptie tot stand komen,
waarvan ondertussen al een aantal
ingrediënten gereed is. Het spreekt
voor ons vanzelf dat Economische
Zaken hierin als het meest bij de
markt betrokken departement en als
aanspreekpunt voor het bedrijfsle–
ven, een centrale rol speelt. De
samenhang moet er zorg voor
dragen dat de verschillende
componenten bij de diverse
betrokken departementen herkenbaar
voor het voetlicht komen. Hierin
behoudt een ieder natuurlijk zijn
eigen verantwoordelijkheid, zoals
voor milieu, onderwijs en infrastruc–
tuur, bij de invulling van de
randvoorwaarden van de economi–
sche structuur. Maar één gemeen–
schappelijke rode draad zal de
zeggingskracht van het beleid ten
goede komen en zeer waarschijnlijk
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het onderling overleg binnen de
overheid zelf vergemakkelijken.
Het gaat om behoud en verster–
king van het draagvlak van onze
economie en van de basis voor werk.
Dit vraagt om een ingrijpende
mentaliteitsverandering in het hele
land. Voor de overheid maakt de
noodzaak van middellange–
termijnbeslissingen de continuïteit
van beleid noodzakelijk, hoezeer ook
steeds zal moeten worden inge–
speeld op zich wijzigende omstandig–
heden. In het proces van maatschap–
pelijke vernieuwing kunnen politiek
en overheid een belangrijke
coördinerende scharnierfunctie
vervullen. Daarin zijn juist voor EZ
een waardevolle taak en plaats
weggelegd.
Zoals de minister zelf in zijn
boekwerkje "Economie met open
grenzen" als een belangrijk manco in
Nederland aangaf, is het overheids–
beleid onvoldoende helder,
onvoldoende doelgericht en
onvoldoende consistent. De
invalshoeken van de vak–
departementen zijn vaak dominant,
wat het inzicht in de afwegingen bij
de burger en de ondernemingen
belemmert. Ondernemingen klagen
erover dat EZ lang niet altijd
gemakkelijk bereikbaar is in de
gevallen waarin andere departemen–
ten penvoerder zijn. Het gaat toch
om EZ als aanspreekpunt voor het
bedrijfsleven? Dit is bijvoorbeeld het
geval bij het voorstel van accijns–
verhoging voor diesel. Daarbij gaat
het om de gevolgen voor de
transportsector. Dit geldt ook voor de
afweging over de snelheidsbegren–
zer. Vergelijkbare opmerkingen
bereiken ons ook uit uiteenlopende
sectoren. Ik noem geneesmiddelen,
biotechnologie en restgassen.
Daarvoor dragen respectievelijk
WVC, Landbouw en VROM de eerste
verantwoordelijkheid. Ik verneem
gaarne de ervaringen van de
minister met EZ als aanspreekpunt
voor het bedrijfsleven. Bereiken hem
ook deze klachten en minpunten?
"Nederland vestigingsland" zal
derhalve in onze visie ook ten goede
moeten komen aan de positie van EZ
als aanspreekpunt van het bedrijfsle–
ven, zoals in "Economie met open
grenzen" is aangekondigd. Bij de
lagere overheden zal iets dergelijks
moeten gebeuren. Nu voert de ene
provincie soms heel ander beleid
dan de andere. De huidige situatie
roept om aanscherping van beleid en
meer herkenbaarheid.
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Wat het directe beleid betreft kom
ik allereerst bij Europa. "Maastricht"
laat onverlet dat de landen sterk met
zichzelf bezig zijn. Dat is voor
Nederland, met zijn kleine thuis–
markt, niet gemakkelijk. Dat maakt
topkwaliteit van het gebodene dus
nog meer noodzakelijk. Daarnaast
blijft EG-markt kader, speelveld en
uitgangsbasis naar de rest van de
wereld toe. Het is onze natuurlijke
thuismarkt, wat blijkt uit een zeer
hoog EG-percentage in onze
buitenlandse handel en investerin–
gen. Alle gepraat over globalisering
drukt Europa wat weg, maar
wereldwijde interdependentie vormt
juist een zwaar argument om onze
eigen Europese regio op orde te
brengen. Dit is een economische
ordening en convergentie: "Standort
Europa", "vestigingsplaats Europa".
Welke opties heeft de minister
daarvoor in het hoofd? Gaat daar
specifiek overleg over plaatsvinden,
bijvoorbeeld in het kader van het
rapport-Delors? In ieder geval zullen
richting en perspectief duidelijk
moeten zijn.
Ik noem een paar voor ons
centrale punten. Natuurlijk moet de
interne markt verder worden
gerealiseerd, inclusief de uitbreiding,
de versterking en het beter functio–
neren van de technologie–
programma's. Het is erg belangrijk
dat juist in de Europese Gemeen–
schap de belangstelling voor het
midden– en kleinbedrijf toeneemt. Ik
wijs op acties in Nederland van het
EIM. In deze regeerperiode is het
rapport-Bangemann tot stand
gekomen. Dat liep parallel aan
"Economie met open grenzen". De
minister heeft mij wel eens verteld
dat er een paar passages uit
overgenomen zijn. Er werd onder
andere gesproken over het tegen–
gaan van nationale steun, een
effectief concurrentieregime en
eventueel versterkende uitvoerende
bevoegdheden van de Commissie.
Kortom, een zeer open en markt–
conforme benadering. Op het
ogenblik nemen de pleidooien voor
strategische industriepolitiek toe. In
Duitsland zijn er de bekende werken
van Konrad Seitz, in Nederland is er
het pleidooi van president-directeur
Timmer van Philips. Hoe zwaar dit
ligt, ironisch genoeg, blijkt ook uit
het verhaal van Dasa-topman
Schrempp afgelopen week in Den
Haag, waarin ook voor een Europese
industriepolitiek een lans werd
gebroken. Waar industriële basis - in
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de sleutelsectoren - van Europa in
het geding is, zullen voorwaarden
moeten worden geschapen dat onze
industrie geen onderaannemer wordt
van de rest van de wereld respectie–
velijk in strategische sectoren geheel
verdwijnt, luidt de argumentatie. Dat
leidt onder anderen bij Van der Zwan
tot een wat dramatische roep om
bescherming. Het staat echter vast
dat vooreerst de basisvoorwaarden
op orde moeten worden gebracht.
Protectie zal bovendien retaliatie
uitlokken en de GATT ondergraven.
Wat wèl nodig is, is een gelijke
Europese opvatting over de sectoren
waar het over gaat, en over de
precompetitieve samenwerking
tussen ondernemingen en doelge–
richte ondersteuning vanuit de
universiteiten en de Europese
technologische instituten. Waarom
zijn op Europees niveau eigenlijk nog
steeds geen strategische panels tot
stand gekomen a la het MITI?
Daarover is al vaak gesproken. Het is
van groot belang dat het hele
onderwerp van de industriepolitiek
uitvoerig aan de orde komt bij de
afwerking en de afronding van het
witboek van Delors. Wellicht kan de
minister daar in zijn antwoord op
ingaan.
Voorzitter! Ook in Nederland is het
praten over industriepolitiek populair
geworden. Dat is ook wel noodzake–
lijk. Wie het over industriepolitiek
heeft, praat over economische
ordening, en wel over dat deel
daarvan dat niet direct aan sociale
zekerheid en aan andere inkomens–
factoren is gerelateerd. Daarom zal ik
over die twee ook niet spreken. Over
industriepolitiek wordt onzes inziens
vaak een verkeerd dilemma
geschetst: ofwel alles overlaten aan
de vrije markt, ofwel meer overheids–
interventie. In werkelijkheid gaat het
echter om gedeelde verantwoorde–
lijkheden. In veel markten komen
ondernemingen en overheden, hetzij
als aankoopinstantie hetzij als
wetgever, elkaar tegen. Het gaat
vooral om de juiste afstemming en
om een gezamenlijk commitment tot
het gestelde doel, namelijk het
scheppen van voorwaarden voor
duurzame groei en werkgelegenheid
hier. Dit doel kan in het licht van de
razendsnelle economische ontwikke–
lingen niet aan zijn lot worden
overgelaten. Dan komen we
inderdaad in een vechteconomie
terecht met alle polarisatie die
daarbij hoort. We moeten een
nieuwe consensus zoeken waaraan
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de markt, de burgers en de overheid
houvast kunnen vinden. En dan gaat
het niet om het inrichten van
neo-corporatieve mechanismen,
waarover de heer Oudshoorn zo'n
interessant artikel in de ESB van 6
oktober geschreven heeft.
Ik wil een andere suggestie doen.
Zou aan de hand van Amerikaanse
en Europese voorbeelden niet aan
een opzet kunnen worden gedacht,
waarin een aantal ondernemingen,
en met name hun presidenten,
rechtstreeks betrokken raken op het
doel van "Nederland vestigingsland"
door middel van een ronde–
tafelgesprek van de minister met die
presidenten van de ondernemingen?
Ik herinner mij nog zeer goed het
rapport-Wagner dat zo'n doorbraak
heeft bewerkstelligd. De politieke
leiding kan zelfstandig geen
industriepolitiek formuleren, maar zij
is onontbeerlijk voor zeggingskracht
en voor de coördinatie van alle
betrokken partijen. De betrokkenheid
van de eerstverantwoordelijken van
ondernemingen zal de uitstraling van
het formuleren van vitale industrie–
politieke uitgangspunten voor de
toekomst alleen maar ten goede
komen. Het grote succes van
"Europa 1992" is aan deze aanpak te
danken. In Duitsland blijkt kanselier
Kohl nu ook een groep industriëlen
om zich heen te verzamelen met
hetzelfde doel. In Frankrijk is de
wederzijdse betrokkenheid tussen
politiek en bedrijfsleven een feitelijk
gegeven. Het accent ligt vooral op
het technologische traject. Wij zien
daarvan aardige voorbeelden in
eigen huis. De lOP's en de PBTS en
ook de convenanten energiebespa–
ring en andere milieuconvenanten
tonen aan, dat het beste resultaat
wordt verkregen in een gezamenlijke
betrokkenheid van overheid en
ondernemingen. Groei, werkgelegen–
heid, onderwijs en toegevoegde
waarde hangen zeer nauw samen.
Daarom zouden, onder supervisie
van de eerstverantwoordelijken in de
betrokken sectoren, naar behoefte
panels kunnen optreden waarin de
marktsector, inclusief de vakbewe–
ging, de universiteiten, de GTI's en
de departementen van EZ en van 0
en W zich buigen over het technolo–
gische traject en de arbeidsmarkt.
Er zijn tal van knelpunten uit de
weg te ruimen. In de VS maken op
deze manier sinds een aantal jaren
panels van overeenkomstige makelij
de achterstand in strategische
sectoren ongedaan. En dat werkt. Het
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gaat niet zozeer om geld, maar om
de neuzen in dezelfde richting te
krijgen, in het belang van concurren–
tiepositie en om de werking naar
buiten, de publieke opinie. Ik zeg niet
dat er niets gebeurt en dat zal ook uit
het navolgende blijken. Maar een
opzet als deze kan verder bijdragen
tot een bredere maatschappelijke
sense of urgency en vooral ook tot
een meer offensieve benadering. Ik
hoor graag een reactie van de
minister op dit stuk.
De begroting van Economische
Zaken, voorzitter, is in de totale
begroting teruggelopen. In 1990 ging
het om een bedrag van 3,5 mld. op
een totaal van 186 mld. en dit jaar
gaat het om een bedrag van 3,25
mld. op een begroting van 199 mld.
Dat alles paste in het prevaleren van
consumptieve uitgaven boven
produktieve uitgaven. Nu is het
nodig dat we weer de andere kant
opgaan, hetgeen ook gebeurt. Ik kom
daar straks op terug. Daarnaast zijn
zowel in het instrumentarium als in
de hoofdonderwerpen van EZ
verschuivingen opgetreden die in
goed overleg tussen de minister en
de Kamer tot stand zijn gekomen.
Hierin komt wat ons betreft de
interactie tussen industrie– en
technologiebeleid beter tot haar
recht. Voor een deel is in deze
regeerperiode het
EZ-instrumentarium, met name voor
de TOK'S, de lOP's en de PBTS op
flexibele wijze voortgezet. De
ervaring wijst uit dat de inrichting
van het instrumentarium voldoende
soepel is en dat wij daar dus mee
kunnen doorgaan.
De samenhang tussen industriepo–
litiek en alle componenten van de
economische structuur op basis van
goede interactie met het bedrijfsle–
ven wordt thans in brede kring
erkend. Vandaar dat wij het
toejuichen dat de ICES, juist nu de
minister van Economische Zaken
voorzitter is, met vruchtbare
resultaten komt. Hoe kan de
economische structuur als thema
meer reliëf krijgen, met name naar
de publieke opinie toe?
In deze omslag is het Fonds
economische structuurversterking
een financiële vrucht van deze
accentverschuiving. Dit weerspiegelt
het belang van de modernisering van
onze infrastructuur. Het CDA houdt
vast aan de doelstelling van
aanwending voor een harde
infrastructuur en voor een beperkt
gedeelte voor technologie-uitgaven.
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Hierover moet volstrekte klaarheid
worden gegeven.
Een centraal onderwerp is
natuurlijk het milieu. Het NMP en het
NMP-plus verraden beide de
positieve invloed van de hand van
Economische Zaken, met de nadruk
op de gezamenlijke verantwoordelijk–
heid van overheid en bedrijfsleven.
Algemene aanvaarding krijgt de
gedachte dat een goed milieu
noodzakelijk is voor zowel welzijn als
voor een gezonde economische
ontwikkeling. Dit geldt ook voor de
gedachte dat de betrokken sectoren
en ondernemingen met het beleid
moeten meewerken. In deze
regeerperiode is op deze weg winst
geboekt. Dit wil beslist niet zeggen
dat alles op rolletjes loopt. De
spanningen blijven voortvloeien uit
dilemma's tussen openbaar bestuur
en ondernemingen en het openbaar
bestuur volhardt in een neiging tot
theoretisch schematisch denken.
Graag hoor ik van de minister een
nadere appreciatie van de ontwikke–
lingen tot dusverre.
De notitie "EZ-instrumentarium en
duurzame ontwikkeling" als
uitvloeisel van de motie-Boers–
Wijnberg inzake actiepunt 141, is in
onze ogen toch wat te defensief,
zowel wat de regisserende rol van de
overheid betreft naar het bedrijfsle–
ven toe als ook wat de ontwikkeling
van echt eigen beleid betreft. Er
dreigt te veel ambtelijk overleg en
ook lijkt Economische Zaken meer in
onderhandelingsmodellen te denken,
dan dat men zelfstandig met
voldoende kennis van zaken op
milieugebied tot goede noties komt.
Duurzame ontwikkeling moet worden
opgepakt als een uitdaging, waarbij
ook in het kader van de internatio–
nale concurrentiepositie aandacht
moet worden besteed aan de
voordelen in puur economische
termen, die kunnen worden geput uit
een milieutechnologische voor–
sprong en uit deelname aan
internationale (Europese)
programma's.
Er wordt inmiddels veel beter
samengewerkt tussen het weten–
schapsbeleid en Economische Zaken,
wat als een groot winstpunt te
beschouwen is. Dat is ook een
gevolg van het optreden van de
Adviesraad voor wetenschap en
technologie. Ik blijf van mening dat
er meer ruchtbaarheid moet worden
gegeven aan de adviezen van deze
adviesraad. Hierin werken nu juist
wetenschapsmensen en bedrijfs–
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mensen samen. Over de onderne–
mende universiteit oordelen wij
positief. Dat mag natuurlijk geen
afbreuk doen aan onderwijsopdracht,
maar het draagt wel bij tot de
toename van het aantal starters in de
technisch geavanceerde sfeer en dus
ook tot "techniparken". Er komt er
nu hier een in Delft. Wij blijven
hameren op een betere samenwer–
king tussen TNO en de markt. Ik
erken onmiddellijk dat er ook bij
bedrijfsleven drempelvrees bestaat.
Maar er blijven klachten klinken over
een te wetenschappelijke benadering
bij TNO. Ik hoor graag de reactie van
de minister hierop. Zou er niet wat
meer naar Duitse voorbeelden
gekeken kunnen worden om hierin
verbetering aan te brengen?
De R en D-faciliteit is inderdaad
een verbetering, juist in deze tijd van
schaarse middelen. Het is een
financieel beperkte faciliteit, maar
een die psychologisch van groot
belang is. Want Nederland was
relatief achteruitgegaan. Met
betrekking tot de evenwichtige
behandeling van grote ondernemin–
gen en midden– en kleinbedrijf in het
kader van deze faciliteit, wachten wij
het voorstel van de minister af.
Een zelfde positief oordeel spreken
wij uit over de industriefaciliteit,
waarvan het eindresultaat hedenmid–
dag op ons bureau is verschenen. Nu
dit eenmaal is afgerond, heb ik een
paar vragen over de clustervorming,
wat in de praktijk een zeer lastige
materie is. De vraag is hoe de markt
daarop reageert. Wij hebben
verschillende presentaties gehad.
Mevrouw Rempt sprak over Nogepa.
Hoe oordeelt de minister daarover?
Is niet een cultuuromslag in het MKB
vereist met het oog op meer
samenwerking binnen deze clusters?
Hoe wordt dit geactiveerd? En hoe
wordt verzekerd dat in eventuele
clusters van grote ondernemingen
ook de gespecialiseerde toe–
leveranciers kansen krijgen? Een
specifiek probleem ligt bij de
inspanningen op regionaal niveau. Ik
denk aan de regio zuidoost-Brabant,
waar 60% van de bedrijfs-R en D van
Nederland aanwezig is? Op welke
manier - wellicht in clusterverband?
- steunt minister de positieve
inspanningen van overheden en
bedrijfsleven daar? Wij vinden dat
het steun en navolging verdient.
Welke clusters zijn er, welke criteria
zijn er? Wat is de draagwijdte van de
financiële middelen in het licht van
eventuele meerjarige contracten?
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Ik kom te spreken over het
regionaal beleid, dat wordt her–
ingericht. Ook hier zien wij gelukkig
een verschuiving van defensief naar
offensief. Het noorden blijft
vooralsnog een speciale regio.
Daarnaast is de bemoeienis van EZ
vooral gericht op versterking van het
sterke en van wie zichzelf helpt, ook
in het bestuurlijke vlak. Dat gebeurt
onder andere via bedrijfsomgevings–
beleid en aanpak van knooppunten.
Het verschijnsel "de sterke stad"
doet zijn intrede. Dat is interessant.
Hierin zit veel verborgen potentieel.
In principe is dat een prima
ontwikkeling. Maar ook hier geldt:
zijn het niet alleen maar goede
bedoelingen en, voor zover er iets
gebeurt, gaat het niet te langzaam?
In dit verband juichen wij ook toe de
stem van de staatssecretaris met
betrekking tot concurrentie tussen
regio's in Europa en inmiddels dus
wereldwijd. Dit vormt een eigen
argumentatie voor de totstandbren–
ging van stedelijke agglomeraties
met voldoende economisch
draagvlak. Deze betrokkenheid van
EZ bij de ontwikkelingen van
binnenlands bestuur is in de visie
van mijn fractie een winstpunt. Nu
nog de bestuurlijke daden! Daarnaast
moet gezorgd worden voor effectieve
aansluiting bij economische
zwaartepunten in de EG in zuid en
oost, en dus ook bevordering van de
Euregio's.
In dit verband breng ik twee
concrete punten naar voren. Ik begin
met de regio Den Bosch. Is het
mogelijk dat steun wordt toegezegd
bij een verder verloop van de
economische ontwikkelingen aldaar?
Onze vrienden in deze regio zijn zeer
actief. De regio Den Bosch ontwikkelt
zich dynamisch. Kan de minister zijn
steun toezeggen bij een verder
verloop van de economische
ontwikkelingen aldaar? Wat
Zuid-Limburg betreft blijft de
concurrentie met de omliggende
regio's een uiterst pijnlijk punt. Dit
wordt nog zichtbaarder als gevolg
van de afbraak van werkgelegenheid
in de publieke en private sectoren.
Graag vernemen wij het oordeel
staatssecretaris.
Ook op het gebied van het te
voeren energiebeleid staan de
ontwikkelingen niet stil. De interne
Europese energiemarkt lijkt er toch
aan te komen. Dat is een nieuwe
oriëntatie. Daarmee komen de
nationale inrichting van het beleid en
ook de monopolies onder vuur te
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Van lersel
liggen. Het zal in ieder geval niet
meer blijven, zoals het geweest is.
Een zekere Europese ordening is
nodig. Anders dreigt de markt de
ontwikkelingen volkomen te gaan
sturen. Ook hier blijkt de noodzaak
van privaat-publieke samenwerking.
Wij zien marktverschuivingen in
Europese aardgascontracten. In
Nederland zelf trekken produktie en
distributie weer naar elkaar toe.
Distributie van gas en elektriciteit
drukken in Europese richting. Een
zekere ordening is een vorm van
industriepolitiek, nodig in deze
bijzondere sector wegens
voorzieningszekerheid, openbare–
nutsfunctie en milieu-aspecten.
Op het gebied van de elektriciteits–
voorziening is het recente rapport
"Horizon 2000" een verdienstelijke
poging om een antwoord te vinden
op Europese ontwikkelingen. Het
mist echter een visie op de doelma–
tigheid van de totale landelijke
elektriciteitsvoorziening (produktie–
en distributiesector en landelijke
optimalisatie). Het succes van
warmte-krachtkoppeling en andere
energiebesparingsactiviteiten moet
niet tot landelijke ondoelmatigheden
leiden door gebrek aan afstemming.
Dat is ook van belang voor onze
internationale concurrentiepositie
met relatief lage elektriciteitstarieven.
De door de minister genomen
adempauze kan goed worden benut
om tot aanpassing van het voorge–
stelde wettelijke kader te komen. Ook
hier geldt dat de publieke en private
sector in Europa op elkaar zijn
aangewezen. Het gaat om grote
belangen wegens de aanpalende
sectoren raffinage en chemie, die
voor Nederland van uitermate groot
belang zijn. In het licht van de
Europese ontwikkelingen hechten wij
ook aan snelle afronding van het
technisch dossier kernenergie. Wat
de energiebesparing betreft dank ik
de minister voor het toezenden van
de convenanten met ondernemingen
en sectoren. Dat ziet er goed uit.
Graag zou ik enige nadere toelichting
krijgen wat de gevolgde methodiek
betreft. Op het gebied van de
subsidiëring van de energiebespa–
ring hebben wij de wenselijkheid van
evaluatie van het instrumentarium
onderstreept, niet alleen met
betrekking tot de bijdrage aan de
doelstelling, maar veeleer om na te
gaan of de subsidie wel nodig is.
Voor HR-ketels heeft het CDA het
alternatief van regelgeving aangege–
ven. Dit is op zijn plaats, gezien de
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huidige marktpenetratie. Het is voor
De lijsten van cumulerende
ons wel teleurstellend dat uit de
regeigeving, afkomstig van verschil–
schriftelijke antwoorden blijkt dat wij
lende departementen, waarover wij
nog in de voorbereidingsfase zitten.
beschikken, zullen ook wel op
Snelheid is geboden, alsmede uitleg
Economische Zaken beschikbaar zijn.
over de in de schriftelijke antwoor–
Wat denkt de minister hieraan te
den opgebrachte moeilijke realisatie
doen, juist omdat kleinere onderne–
in bestaande gebouwen.
mingen steeds meer werkgelegen–
Wat de PKB Waddenzee betreft,
heid zullen moeten opvangen?
hebben wij het evenwicht tussen de
Het departement zelf is afgeslankt
ecologie en de sociaal-economische
en gereorganiseerd. De reorganisatie
aspecten onderstreept. Het kabinet
werkt helderheid naar buiten in de
heeft nu een ambtelijke nota omtrent
hand; hiervoor hulde. Ondanks de
boren in de Waddenzee naar de
afslanking moet voldoende kennis en
Kamer gestuurd. Daar nemen wij
autoriteit op Economische Zaken
akte van. De CDA-fractie wil de
gegarandeerd blijven om de
minister aansporen om zo spoedig
scharnierfunctie, het monitoren
mogelijk en nog voor het komende
tussen partijen in de overheid, de
kerstreces met standpunten te
semi-overheid, de Europese
komen, opdat de fractie een definitief
Gemeenschap en de markt effectief
standpunt kan innemen.
te blijven vervullen. Ik hoop dat de
Wat het midden– en kleinbedrijf
minister dit standpunt deelt en in zijn
betreft, is er meer terechte aandacht
organisatie uitdraagt en realiseert.
Ik kom tot een korte slotsom over
ontstaan voor kleine industriële
ondernemingen, ook bij de onderne–
de regeerperiode. Een aantal zaken is
in het licht van omstandigheden
mersorganisaties. Daarnaast wordt
het kussen behoorlijk opgeschud
terecht aangepast door Economische
door aanpassingen van de
Zaken, maar over de hele linie van
mededingingswetgeving, een omslag
het kabinetsbeleid blijft het papier te
die onze fractie geheel ondersteunt.
geduldig. De trendbreuk is hevig.
Dit geldt voor de Vestigingswet,
Veel tijd wordt ons niet gelaten.
maar waar blijft de AMvB? Meer
"Vechteconomie" is een ongelukkig
vrijheid en concurrentie is onont–
perspectief. Wij moeten naar een
koombaar, maar van deregulering en
nieuwe consensus op basis van
verlichting van administratieve lasten
onontkoombare analyses met als
is niet veel te merken. Jarenlang
doel werk, economische basis en
voldoende draagvlak voor het
hebben wij gepraat over verminde–
ring hiervan. De lasten lopen echter
Nederlands en Europees sociaal
systeem. Stellen wij ons niet op de
op en er komen steeds meer regels.
Mevrouw Rempt heeft er concreet op trendbreuk in, dan zal de kilte van de
gewezen. Het is duidelijk dat,
vechteconomie ons van buiten
wanneer wij ernst willen maken met
worden opgelegd. Dat moment
moeten we voor blijven.
de kleinere onderneming, de
Er is geen reden om de toekomst
regelgeving en de lastendruk zeer
kritisch tegen het licht moeten
niet met vertrouwen tegemoet te
treden, maar dan zal er wel een
worden gehouden. Mijn collega
Smits heeft daar in 1990 al een motie
mentaliteitsomslag nodig zijn. Veel
ondernemingen nemen de hand–
over ingediend.
Van de bedrijfseffectentoets komt
schoen op, maar het saldo voor onze
eigen economie is te gering en dreigt
te weinig terecht. Op sommige
departementen weet men zelfs niet
zelfs te verminderen. Daarom zullen
de maatschappij en de overheid zich
eens waarover het gaat. De
moeten opmaken voor een onont–
bonus/malus blijft een paskwil. Die
moet dus verdwijnen. Maar dan doet
koombare aanpassing van de
kostenpatronen, voor flexibilisering
zich de cumulatie van regelingen
van de arbeidsmarkt, voor produk–
voor, onder andere als gevolg van
tieve uitgaven en voor meer
tegen elkaar in werkende departe–
technologie en toegevoegde waarde.
menten respectievelijk onvoldoende
Daarom is het kernthema "Nederland
afstemming. Voor iedere maatregel
is wel een goede reden te bedenken.
vestigingsland" nodig. Voor de
invulling van het program daarvoor
Echter, het cumulerende effect
zullen de overheid en de markt
veroorzaakt een veel te zware
vanuit hun eigen invalshoek
lastendruk. Met andere woorden, het
verantwoordelijkheid moeten nemen.
is prima om het kussen in het
De economische trendbreuk zal met
bedrijfsleven op te schudden, maar
een doorbraak op een aantal punten
dat geldt ook voor de overheid zelf.
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Van lersel
moeten worden beantwoord. De
bewindslieden van Economische
Zaken dragen in dit proces vanzelf–
sprekend geduchte verantwoordelijk–
heden. Zij hebben een aantal wissels
omgezet. Dat is positief. Ik feliciteer
hen bij deze met hun nieuwe
behuizing. Die kan zonder twijfel
bijdragen tot extra inspiratie om een
aantal zaken verder daadkrachtig ter
hand te nemen.

D
De heer Tommel (D66): Voorzitter! In
formele zin lijkt de recessie aan
Nederland voorbij te gaan; er is geen
sprake van twee opeenvolgende
kwartalen economische krimp. En ik
krijg een beetje de indruk dat
hierover een vreemde discussie is
ontstaan: alsof indien aangetoond
kan worden dat Nederland niet in
een recessie verkeert, Nederland is
gered en wij rustig kunnen gaan
slapen. Toch is het niet veel meer
dan een heel kleine pleister op
langzamerhand gapende economi–
sche wonden. Als het begrip
"recessie" zou worden gekoppeld
aan de werkloosheidscijfers of de
werkgelegenheidsontwikkeling, dan
zou sprake zijn van een grote en
diepe recessie. De stijging van de
werkloosheid met minimaal 70.000
per jaar en het vooruitzicht van een
naoorlogs werkloosheidsrecord
relativeren heel sterk de betekenis
van het begrip "recessie".
In de hele EG zullen overigens de
komende jaren werkloosheidsrecords
gebroken worden. Het is opvallend
hoe slecht de EG presteert bij de
werkgelegenheidscreatie in de
marktsector. De laatste twintig jaar
zijn in deze sector slechts 3 miljoen
banen gecreëerd. In dezelfde periode
zijn er in Japan en de Verenigde
Staten respectievelijk 10 miljoen en
30 miljoen banen bij gekomen. Hoe
lang lijkt het geleden dat wij een
rapport bespraken dat ons zulke
prachtige resultaten aangaf van de
eenwording van de Europese markt?
Ten aanzien van de interne markt is
het van essentieel belang dat,
ondanks de economische tegenwind,
individuele lidstaten niet zullen
overgaan tot grootscheepse
staatssteun aan de eigen industrie.
Indien blijkt dat het niet mogelijk is
om dit op EG-niveau tegen te gaan,
zal de Nederlandse overheid via
bijvoorbeeld matching de belangen
van de Nederlandse marktsector
moeten behartigen.
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Het ministerie van Economische
Zaken heeft een belangrijke taak bij
het signaleren van vormen van
directe en indirecte staatssteun aan
bedrijven in EG-landen, die niet in
overeenstemming zijn met de
marktconforme uitgangspunten van
de interne markt. Kan de minister
aangeven of hiervoor op het
departement veel aandacht bestaat
en op welke wijze informatie
hierover wordt verzameld? Mijn
fractie onderschrijft het belang van
het onlangs gehouden onderzoek
naar bijvoorbeeld beleids–
concurrentie met betrekking tot het
technologiebeleid, maar het is ook
van belang dat Economische Zaken
zelfstandig onderzoek doet naar
directe en indirecte steunverlening
aan ondernemingen in de ons
omringende landen. Het lijkt mij
enigszins naïef om te veronderstellen
dat alle industriële subsidies keurig
worden geregistreerd in OESO– en
commissierapporten, want deze
informatie is grotendeels afkomstig
uit de desbetreffende landen zelf. Ik
zou in dit kader graag van de
minister willen vernemen wat hij
doet met de wetenschap dat de
Franse regering Bull en Air France de
komende tijd zal steunen met
miljarden franken.
Naast ongeoorloofde staatssteun,
moet ook protectionisme worden
bestreden. Een tijdelijke vorm van
protectie voor Europa, zoals wordt
voorgesteld door Van der Zwan, zal
met name de open Nederlandse
economie grote schade berokkenen
vanwege een structurele verstoring
van de internationale handelsrelaties.
De D66-fractie voelt daar dan ook
helemaal niets voor. Het economisch
beleid in ons land zal moeten rusten
op twee pijlers: de eerste heet
"flexibiliteit en vergroting van
dynamiek van de samenleving" en
de tweede "kwaliteitsverbetering
door technologische vernieuwing".
Voor beide is een actieve overheid
van essentiële betekenis. De
terugtredende overheid heeft
afgedaan, althans op economisch
gebied. Ik ga op beide pijlers van het
beleid in.
De economische wedloop op
wereldschaal stelt steeds hogere
eisen aan de flexibiliteit en de
veranderingsbereidheid van
bestaande economische verhoudin–
gen, verworvenheden en instituties.
Steeds meer economische activitei–
ten zijn tegenwoordig ook aan
globale mededinging onderworpen.
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Wie had tien jaar geleden gedacht
dat een Nederlands chemisch bedrijf
de research en development zou
uitbesteden in Rusland en dat
softwarebedrijf BSO een "software
factory" zou hebben in India? Het is
van het grootste belang dat de
Nederlandse samenleving zich
bewust wordt van deze ontwikkelin–
gen en de gevolgen ervan. Gebrek
aan alertheid en een teveei aan
zelfgenoegzaamheid leiden tot een
gebrek aan dynamiek. Die dynamiek
is essentieel om te komen tot de
aanpassingen die noodzakelijk zijn
om een belangrijke deelnemer te
blijven in de economische
concurrentieslag die gaande is. De
Westeuropese economieën lijken zich
te gedragen conform de door
Mancur Olson in zijn boek "The rise
and decline of nations" aangegeven
lijnen. Steeds meer belangengroepen
en kartels proberen voordelen voor
zichzelf te behalen. Dit gaat vaak ten
koste van algemene belangen, zoals
de welvaart van de samenleving als
geheel. Monopolistische en
oligopolistische structuren zorgen
voor verstarring. Op den duur leidt
dit tot desintegratie en het voorbij
gestreefd worden door andere en
meer dynamische economieën. Dit
maakt het ordeningsbeleid een van
de kerntaken van de overheid.
Loonmatiging, flexibeler werktijden
en meer mogelijkheden voor
uitzendbureaus passen in dit beeld.
In dit verband prijs ik de industrie–
bonden van FNV en CNV die dit heel
goed begrepen hadden. De reactie
die ik in een krant las, namelijk dat er
sprake was van een knieval, vind ik
dan ook dom, bot en contra–
produktief.
Ik beperk mij verder tot het
ministerie van Economische Zaken.
Ten aanzien van het beleid van de
staatssecretaris met betrekking tot de
economische mededinging en van de
minister met betrekking tot het
vestigingsbeleid is mijn fractie op
zichzelf positief, maar gevreesd moet
worden dat het te langzaam en ten
dele niet ver genoeg gaat. Wij
betreuren het dat de minister zijn
plannen voor een nieuwe Vestigings–
wet te veel heeft bijgesteld in de
richting van de bestaande Vestigings–
wet. Dit is een klassiek voorbeeld
van een situatie, waarin deel–
belangen het winnen van het
algemeen belang.
De OESO schrijft in haar landen–
rapport van mei jongstleden over het
ordeningsbeleid: "Moreover, while
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Tommel
these changes are steps in the right
direction, they may not be
sufficient". Mijn fractie deelt deze
visie van de OESO. Ook het
ontbreken van fusiewetgeving in
Nederland - ik denk daarbij aan
banken en gezondheidszorg - acht
mijn fractie ongewenst, met name
ook gezien de laatste ontwikkelingen
in de EG of, zo moet ik misschien
wel zeggen, het achterwege blijven
van ontwikkelingen in de EG. Al met
al is mijn fractie van mening dat er
aanleiding is om naar Duits
voorbeeld een groep deskundigen op
het terrein van de economische orde
en industriële organisatie te vragen
om te kijken naar de wijze waarop
het beginsel van marktwerking
verder zou kunnen worden uitge–
bouwd. Ik verwijs naar de publikaties
van prof. Kremers hierover. Hierbij
zou aan het bovenstaande aandacht
kunnen worden geschonken in het
kader van de Europese economische
eenwording en de globalisering.
Doel van de studie moet zijn om
een kader te creëren, waarbinnen op
bepaalde beleidsterreinen gewerkt
kan worden aan een dusdanige
marktwerking dat deze een maximale
bijdrage levert aan het algemeen
belang. Een belangrijk resultaat
daarvan moet zijn dat een groter
deel van de 50 mld. jaarlijkse
besparingen in Nederland wordt
aangewend voor investeringen in
Nederland om zo werkgelegenheid te
creëren. Een en ander betekent
overigens niet dat "de markt" door
D66 wordt verheven tot een soort
absoluut zaligmakend en dogmatisch
beginsel. Zoals van ons mag worden
verwacht, moet een en ander
pragmatisch en in alle redelijkheid
worden beoordeeld. Samenwerking
kan bijvoorbeeld zeer wel leiden tot
een positieve bijdrage in het kader
van het algemeen belang. En dat
moeten wij goed in het oog houden.
Voorzitter! Ten aanzien van het
mededingingsbeleid wil ik nog een
specifiek punt aan de orde stellen.
Het betreft de ontwikkeling van de
hypotheekrente in Nederland.
Volgens de Vereniging eigen huis zijn
er aanwijzingen dat de markt in
hypotheken niet werkt. Er wordt
gewezen op de steeds verder
stijgende marge op hypotheken.
Heeft de staatssecretaris die signalen
opgevangen? Kan worden aangege–
ven hoeveel kartels er nog staan in
het kartelregister na de generiek–
onverbindendverklaring van
horizontale prijsafspraken?
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De tweede pijler van het econo–
misch beleid is kwaliteitsverbetering
door technologische vernieuwing. Ik
bedoel hiermee kwaliteitsverbetering
in de meest brede zin, dus inclusief
de groei naar duurzame ontwikke–
ling. Ook hiervoor is technologische
vernieuwing een belangrijk, zo niet
het belangrijkste instrument. Ons
land heeft op dit gebied een flinke
achterstand. Het is kenmerkend dat
ons exportpakket er in wezen
ongeveer net zo uitziet als vijftien
jaar geleden. Onze economie moet
zich herstructureren in de richting
van duurzaamheid en hoogwaardige
marktsegmenten met kennis–
intensieve produkten. Vanwege het
grote belang van het proces van
upgrading wil ik de minister vragen
naar indicatoren op basis waarvan
kan worden vastgesteld of het
exportpakket, en überhaupt ons
produktiepakket, verandert in de
richting van meer hoogwaardige en
kennisintensieve produkten.
Overheidssteun aan research en
development is hierbij van grote
betekenis.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Voorzitter! Ik heb al zo
dikwijls gehoord dat wij het
exportpakket, het goederenpakket en
wat dies meer zij moeten herstructu–
reren. Hoe ziet de heer Tommel dit
nu voor zich? Moet de minister dat
voorschrijven of kan het bedrijfsle–
ven dit volgens hem zelf bewerkstel–
ligen? Hoe wil hij dit bereiken? Wij
praten hier al vrij lang over.
De heer Tommel (D66): Voorzitter! Ik
was net begonnen met het antwoord
op deze vraag. Het antwoord is dus
dat research en development van de
grootst mogelijke betekenis zijn als
bron van economische en technolo–
gische ontwikkeling. Overheidssteun
- want wij praten tenslotte over de
overheid - aan research en develop–
ment is hierbij van grote betekenis.
Ondanks de fiscale faciliteit - die wij
toejuichen - geeft Nederland
aanzienlijk minder steun dan de
landen die ons beconcurreren.
Gezien onze achterstand is dit
buitengewoon verontrustend. Er zal
meer geld voor research en
development op tafel moeten komen,
bijvoorbeeld via het Fonds economi–
sche structuurversterking, dus meer
investeren in hersens en minder in
asfalt. De steun zal ook in mindere
mate generiek moeten zijn. Wij zullen
er niet aan kunnen ontkomen, een
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bewuste keuze te maken ten gunste
van sectoren waarin ons land sterk
is. Ik noemde bij een eerdere
gelegenheid de elektronica en de
chemie.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Wij hebben een
uitgebreide commissievergaderïng
gehad over het technologiebeleid. Ik
kan mij niet herinneren dat hier van
de zijde van D66 gesproken is over
het feit dat de overheid een keuze
moet maken waar zij de R en D wil
versterken, dat zij de informatica of
de chemie moet versterken. Ik
meende dat D66 altijd zoveel
problemen had met het bestaan van
chemische fabrieken hier.
De heer Tommel (D66): Mevrouw
Rempt is kennelijk slecht geïnfor–
meerd, voorzitter. Dat is heel
jammer. Wij hebben juist altijd het
belang van deze sector bevestigd.
Wij volgen het spoor dat je steunt
waar je sterk in bent en dat je er dan
niet aan kunt ontkomen om wat
explicieter te melden waaraan je die
steun geeft. Dat spoor heb ik in de
UCV gemeld. Ik heb daar niet deze
twee sectoren gemeld, maar het ging
daar ook niet om de begroting.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Bij de UCV over het
technologie ging het natuurlijk wel
degelijk over wat je met je R en
D-gelden moet doen. De VVD heeft
zeer specifiek gekozen voor
generieke hulp - technische
ontwikkeling, krediet - en zo weinig
mogelijk sturing door de overheid. Ik
heb nu begrepen dat D66 wil gaan
sturen.
De heer Tommel (D66): Mijn
formulering was dat je er niet aan
zult ontkomen om wat meer te
sturen.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Waarom?
De heer Tommel (D66): Omdat je
maar een beperkte hoeveelheid
geldmiddelen hebt. Als je effectief
wilt optreden, kun je het bedrag niet
te veel versnipperen. Ik vraag dus
ook om meer geld. Ik heb ook
aangegeven waar ik het vandaan wil
halen. Dit meerdere geld wil ik meer
gericht inzetten. Overigens is de
discussie, voorzitter, over generiek
dan wel specifiek instrumentarium in
hoge mate versluierd door de
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werkelijkheid. Als je kijkt naar de
steunoperaties, zijn de geldmiddelen
van Economische Zaken in hoge
mate juist aan specifiek instrumenta–
rium uitgegeven. Daar hebben u en
ik achter gestaan, mevrouw Rempt.
U heeft de voorbeelden zelf
genoemd.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Nee, ik probeer het
juist te verschuiven naar meer
generieke instrumenten, zoals het
krediet voor technische ontwikkeling.
De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Dat kan mevrouw Rempt wel zeggen,
maar als wij zien waaraan in de
afgelopen jaren veei geld is besteed,
dan is dat aan de combinatie van
bedrijven die een belangrijke
technologische component hadden.
Je kunt dan niet aan de conclusie
ontkomen dat er wel degelijk heel
specifiek gesteund is en dat moest
ook.
Je kunt dit op twee manieren
doen. Je kunt het doen op het
moment dat een bedrijf in moeilijk–
heden verkeert. Je kunt dan zeggen
dat je het uit technologische
overwegingen zo belangrijk vindt,
dat je het bedrijf wilt houden. Dat is
tot nu toe gebeurd. Nogmaals, wij
hebben dat ook gesteund. ledereen
en u ook, mevrouw Rempt. Je kunt
ook zeggen: je moet het misschien
wat meer preventief doen. Als je
vindt dat een bepaalde sector heel
belangrijk is, zou je instrumentarium
zo kunnen inrichten dat je wat meer
in die richting kunt doen. Door de
keuze van lOP's bijvoorbeeld doe je
dit in wezen ook al. Maar nogmaals,
het is een keuze. Wil je de ene kant
uit of de andere?
De heer Van lersel (CDA): Voorzitter!
We komen weer in de bekende
vruchteloze discussie terecht over
generiek of specifiek. Ik houd meer
van het woord "praktisch" dan
"pragmatisch". Ik denk dat je op
praktische gronden bepaalde
beslissingen moet nemen. Mijn
vraag is de volgende. Zou de heer
Tommel ervoor zijn om meer gelden
uit te trekken - laat ik niet spreken in
de termen van steun - van EZ naar
ondernemingen? Of ziet hij veeleer,
wat ik betoogd heb, een technolo–
gisch cluster van Onderwijs en
Wetenschappen, EZ, de universitei–
ten, de GTI's en de daaruit voort–
vloeiende activiteiten van de
ondernemingen, waartoe wij
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gezamenlijk besluiten omdat het een
dermate strategisch belang vertolkt?

fonds van de begroting afgehaald.
Wij kunnen dat dus niet bespreken.

De heer Tommel (D66): Ik kies
zonder enig spoor van twijfel voor
dat laatste.

De heer Van Gelder (PvdA): Dan
komen die amendementen zeker te
zijner tijd.

De heer Van lersel (CDA): Dat is
heel iets anders dan die steun
waarover wij het in het verleden
hadden.

De voorzitter: Daar weet ik niets
van af. Ik geef slechts praktische
informatie.

De heer Tommel (D66): De heer Van
lersel zal zich ook realiseren dat je
dan een keuze maakt uit sectoren. Je
steunt niet elke sector.
De heer Van lersel (CDA): Het is
duidelijk dat als wij geen luchtvaart–
faculteit hebben in Delft en er daar
geen ingenieurs meer vandaan
komen het met Fokker ook betrekke–
lijk snel gedaan is. Er is sprake van
een wisselwerking. Je moet vanuit
een ander concept denken dan bij de
oude steun. Toen dacht men in
termen van steun van het ministerie
van Economische Zaken aan
ondernemingen.
De heer Tommel (D66): Ik spreek
over dit onderwerp in het kader van
technologiesteun. Dat omvat het hele
complex dat de heer Van lersel zelf
heeft genoemd: universiteiten,
technologische instituten, bedrijven
en de clusters van kennis die daar
aanwezig zijn. Tot nu toe doen wij in
bepaalde sectoren meer dan in
andere. Dat is logisch. Naar mijn
mening zul je wat meer expiiciet
moeten zeggen in welke sectoren je
die steun in de toekomst wilt geven.
De heer Van Gelder (PvdA):
Voorzitter! Het kan zijn dat mij iets
ontgaan is, maar ik heb geen
amendementen of iets dergelijks
gezien van de heer Tommel. Op dit
moment bespreken wij ook de
begroting voor het Fonds economi–
sche structuurversterking. Ik zou mij
dus kunnen voorstellen dat de heer
Tommel heel concreet aangeeft
waarop hij verschuivingen wil
aanbrengen en ten gunste waarvan.
De heer Tommel (D66): Wij kunnen
de begroting van dat fonds niet
bespreken, want dat fonds is er nog
niet. De heer Van Gelder vergist zich.
Hij wil dat wij iets bespreken dat niet
bestaat. Dat is wat moeilijk.
De voorzitter: Vorige week is het
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De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! De heerTommel maakte
een aardige vergelijking over hersens
en asfalt. Ik had die vergelijking
vanmiddag al ergens gelezen. Wat
bedoelt de heer Tommel daarmee?
Door het kabinet worden meer
programma's voorgesteld die
beogen te investeren in infrastruc–
tuur in de meest brede zin van het
woord. Neemt de fractie van D66
afstand van alles wat met asfalt te
maken heeft? Is hij van mening dat
een verschuiving naar R en D zover
gaat dat vraagstukken als Betuwelijn
en hogesnelheidslijn vandaag voor
zijn fractie exit zijn?
De heer Tommel (D66): Die laatste
lijn leg je niet op asfalt aan. Dat is
het wezenlijke verschil. Waar wij niet
aan tornen, is de extra investering in
infrastructuur voor openbaar vervoer
en in de Betuwelijn. Het gaat
specifiek om het bedrag van 2 mld.
extra dat wordt besteed in het Fonds
economische structuurversterking
voor de aanleg van nieuwe wegen
die voor een deel zelfs niet eens
hoog op de prioriteitenlijst staan. Die
keuze willen wij, op zijn minst ten
dele, verschuiven naar kennis–
infrastructuur. Ik kom dus niet aan de
infrastructuur voor openbaar vervoer.
De heer Rosenmöller (Groen Links):
Het standpunt is dan niet nieuw,
hooguit de beeldspraak.
De heer Tommel (D66): Neen, het is
meer dan beeldspraak. Ik hoop dat
wij de begroting voor het fonds zo
snel mogeiijk kunnen behandelen.
Wij kunnen dan immers ook praten
over de besteding. De voorbereiding
is nog niet afgerond. Ik kan dus niet
anders doen dan aankondigen in
welke zin ik een verschuiving wens
in de besteding van dat fonds.
Voorzitter! Energiebeleid en
milieubeleid zijn nauw met elkaar
verweven. Dat bracht de heer Nijpels
er onlangs toe, te pleiten voor een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de ministers van Economische
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Zaken en van VROM voor het
energiebeleid. Dat is een interessante
gedachte: een directoraat-generaal
voor energie onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van beide
bewindslieden, analoog aan de
gezamenlijke directie mestbeleid van
de ministeries van LNV en VROM. De
bewindslieden van die ministeries
waren daarover heel tevreden. Van
deze bewindslieden hoor ik graag
wat zij van de suggestie vinden.
Minister Andriessen Er moeten
nooit twee bazen op een schip zijn.
De heer Tommel (D66): Ik vroeg om
de reactie van beiden. Misschien
vindt minister Alders het wel een
goede gedachte. Hij dacht er vorige
week diametraal anders over. Ik ben
dus heel benieuwd hoe beide
bewindslieden over de suggestie
denken.
Voorzitter! Misschien zou, om het
nog ingewikkelder te maken,
staatssecretaris Gabor "Dritter im
Bunde" moeten worden. De
raakvlakken tussen energiebeleid en
natuurbescherming zijn immers
legio. Waarom worden er bijvoor–
beeld exploratievergunningen
afgegeven in het gebied van de
Voordelta en in andere natuurgebie–
den? Waarom worden aan de
gaswinningsmaatschappijen bij
activiteiten in de Noordzee niet
dezelfde maatregelen voorgeschre–
ven die zij bereid zijn vrijwillig in
acht te nemen bij eventuele
gaswinning in de Waddenzee?
Waarom is er niet van meet af aan
door het ministerie van Economische
Zaken gezegd dat gasopslag bij
Langelo op problemen zou stuiten
gezien de grote landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarde van
het omringende gebied? Duidt dit
alles niet op onvoldoende contact
met het natuurbeschermingsbeleid
en op onvoldoende milieubewust–
zijn? Ook de visitatiecommissie
milieu (de commissie-Sint), vorige
week zo uitvoerig besproken, vond
dat EZ op dit gebied "achterloopt".
Daarop ontvang ik graag commen–
taar van de minister.
Energiebesparing blijft voor ons
centraal staan, naast de ontwikkeling
van duurzame bronnen. Op beide
terreinen kan het ECN een nog
belangrijker rol vervullen. Nu er
komend jaar een missie-evaluatie
plaatsvindt van het ECN, is dit het
moment bij uitstek om met elkaar te
overleggen hoe het onderzoek bij
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ECN maximaal dienstbaar kan
worden aan energiebesparing en
ontwikkeling van duurzame bronnen.
Hiertoe ontvang ik graag tijdig een
notitie.
In het energiebesparingsbeleid van
Economische Zaken nemen
meerjarenafspraken een belangrijke
plaats in. Te vaak wordt het afsluiten
van een meerjarenafspraak als doel
op zichzelf gezien, waarbij de inhoud
van de meerjarenafspraak secondair
lijkt te zijn. De Algemene Rekenka–
mer heeft in haar juniverslag op deze
meerjarenafspraken stevige kritiek
uitgeoefend. Te vrijblijvend, was het
oordeel; de inspannings–
verplichtingen zijn niet concreet
aangegeven en sancties op het niet
naleven van de afspraken ontbreken.
"Belangrijke wijzigingen in
omstandigheden" - wat hier ook
onder mag worden verstaan - is een
ontbindende voorwaarde. Deze
kritiek snijdt hout. Ik vraag de
minister in nieuw af te sluiten
overeenkomsten tegemoet te komen
aan deze kritiek van de Algemene
Rekenkamer.
In het instrumentarium voor
energiebesparing ontbreekt nog
steeds de regulerende heffing voor
kleinverbruikers, de zogenaamde
"Wolfson-C-variant". Ik constateer
echter wel een opmerkelijke
ontwikkeling. De onlangs met zo min
mogelijk publiciteit doorgevoerde
gasprijsverhoging belast onze
economie met 750 mln. De regering
wachtte niet tot andere EG-landen
ook een gasprijsverhoging zouden
doorvoeren en het exporterende
bedrijfsleven werd niet ontzien. Er is
dus in feite eenzijdig, alléén in
Nederland, een energieheffing
ingevoerd in de meest onverstandige
uitvoeringsvorm, namelijk door ook
het exporterende bedrijfsleven te
belasten. Nu de minister met deze
maatregel instemt, kan hij niet
verwachten dat zijn vroegere
bezwaren tegen de veel voorzichtiger
en verstandiger heffing volgens de
Wolfson-C-variant nog erg serieus
worden genomen.
De ontwikkeling van warmte–
krachtvermogen, van grote betekenis
voor de energiebesparing, verloopt
voorspoedig. Dat moet zo doorgaan,
ook indien dit tijdelijk leidt tot te veel
basislastvermogen. Er is blijkbaar in
het recente verleden te veel
basislastvermogen gebouwd. Het is
vanuit deze invalshoek ook maar
goed dat de bouw van de Maas–
vlaktecentrale niet is doorgegaan. De
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minister heeft met zijn afwijzing de
EZH en de SEP voor een flinke
financiële strop behoed, al hebben zij
dat zelf volgens mij nog niet in de
gaten. Het surplus aan basislast–
vermogen zou kunnen worden
opgelost door oude eenheden te
zijner tijd vervroegd uit bedrijf te
nemen - goed voor het milieu! - of
door de peperdure modernisering
van de kerncentrale van Borssele
achterwege te laten. In zijn notitie
over de baten en kosten van deze
modernisering is de minister er ten
onrechte van uitgegaan dat nieuw
vervangend vermogen moet worden
gebouwd in de vorm van een
STEG-eenheid. Dat is echter onjuist wij hadden immers te veel basislast–
vermogen - en deze fout zet de hele
berekening op losse schroeven.
Voorzitter! Tot slot heb ik enkele
opmerkingen over de organisatie van
het departement. Dat als gevolg van
de bezuinigingen medewerkers van
het ministerie moeten worden
ontslagen, vindt mijn fractie zeer
pijnlijk. Het is hopelijk niet zo dat
tegelijkertijd méér gebruik is
gemaakt van externe adviseurs. Kan
de minister ons daarover informe–
ren?
De inkrimping van het personeels–
bestand belemmert ook de doorstro–
ming en de instroom van nieuw
personeel. Is dat de reden van het
nog steeds ontbreken van ook maar
één vrouw in de hoogste ambtelijke
rangen van Economische Zaken? Ik
vraag de bewindslieden om alles in
het werk te stellen om aan deze
gênante toestand zo snel mogelijk
een eind te maken.

D
De heer Van Gelder (PvdA):
Voorzitter! Voor mijn fractie staat
voor 1994 de ontwikkeling van de
werkgelegenheid centraal. En die ziet
er niet goed uit. Vanzelfsprekend
speelt op dit moment de conjunctu–
rele terugslag een rol. Als wij de
ontwikkeling alleen daaraan afmeten,
staan wij er nog niet eens zo slecht
voor. Ons land ontsnapt ook nog net
aan de recessie. Dit neemt niet weg
dat wij grote klappen incasseren
door ontwikkelingen elders. Zo werkt
de terugslag in de Duitse auto–
industrie direct negatief uit op de
werkgelegenheid bij toeleveranciers
in ons land, zoals bijvoorbeeld bij
Polynorm in Bunschoten. Ook al trekt
de conjunctuur weer aan, dan zal dat
er echter niet toe leiden dat de
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verloren gegane werkgelegenheid
weer terugkomt. De toekomst van
onze economie, de vooruitzichten
voor de werkgelegenheid worden
veel meer bepaald door structurele
ontwikkelingen. Voorspellen is
moeilijk, zeker waar het de toekomst
betreft. Dat wisten de oude Chinezen
ons reeds te melden. Zeker in dit
tijdsbestek heeft het weinig zin al te
concrete voorspellingen te willen of
durven doen over volgend jaar.
Belangrijker is het bespreken van
trends waar we mee te maken
hebben. Sommige zijn nieuw, de
meeste spelen al langer en zijn ook
al aan de orde gesteld in de nota
Economie met open grenzen. Het
nieuwe is dat we de consequenties
ervan overal om ons heen zien.
Theorie is praktijk geworden, al dan
niet versterkt door de conjuncturele
terugslag in de geïndustrialiseerde
wereld. Wat ons daarom vooral te
doen staat is het opnieuw beschou–
wen van de ontwikkelingen die voor
ons land relevant zijn.
Het centrale punt is dat de
economie echt internationaal
geworden is en de wereld een dorp
is. Het is niet langer zo dat het ene
land zich richt op de ene soort
produkten, het tweede op andere.
Steeds meer gaat het om delen van
de produktieketen die tussen landen
verschuiven. Ging het vroeger, zoals
bij de textielindustrie, bovenal om
kostenverschillen, het huidige proces
van globalisering voegt daar het een
en ander aan toe. En dat is dat het
produktieproces in onderdelen wordt
gesplitst en met die onderdelen
geschoven wordt. Het gaat hier niet
om statische verdelingsvragen, ze
verschuiven ook nog in de tijd al
naar gelang het soort produkten.
Nieuw is ook dat we erin slagen
op een groot aantal terreinen de
vruchten van de technologie te
benutten. De informatietechnologie
komt nu echt uit de kinderschoenen
en begint waar te maken waar velen
lang geleden al op wezen. Afstanden
doen er niet meer toe. Administraties
kunnen net zo goed in Zuidoost-Azië
bijgehouden worden als in ons land,
zodra er maar sprake is van
betrouwbare telecommunicatie–
voorzieningen. Slagwoorden zijn:
technologie, internationalisering en
dynamiek/flexibilisering. Het
speelveld is niet langer meer de
meer bekende geïndustrialiseerde
wereld, in toenemende mate ook de
landen in Zuidoost-Azië en Oost–
Europa. Met deze landen moeten we
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concurreren, niet alleen waar het
eindprodukten betreft, ook op allerlei
onderdelen. En niet alleen wat de
produktie betreft, ook voor diensten,
onderhoud van vliegtuigen of het
verrichten van administratief werk.
Wat kan Economische Zaken doen
om deze trends te keren? Niets! Laat
daar geen misverstand over bestaan.
Juist omdat nationale economieën
steeds meer verweven raken, is het
niet reëel te veel tegelijkertijd van
het overheidsbeleid te verwachten.
Wij zijn zeker als klein land niet in
staat grote wereldtrends te keren;
grotere landen zal dat ook niet
lukken. Dat is de meer negatieve
conclusie. Dat neemt niet weg dat
ons wel veel te doen staat. Voor mijn
fractie staat buiten kijf dat een
gericht overheidsbeleid noodzakelijk
is.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): De heer Van Gelder is
erover teleurgesteld, dat Economi–
sche Zaken niets kan doen. Natuurlijk
kan dat departement niets doen om
het allemaal tegen te houden. Het
kabinetsbeleid kan toch wel de
randvoorwaarden scheppen? Dat is
in de afgelopen tijd niet helemaal
gelukt.
De heer Van Gelder (PvdA): Ik zei
net, dat ik de negatieve conclusie
had getrokken. Nu wil ik aan de
positieve komen. Het staat buiten
kijf, dat de overheid op vele terreinen
gerichte activiteiten moet onderne–
men. Zij moet niet de zogenaamde
trends willen keren. Die illusie
moeten wij niet hebben. Er moeten
zodanige maatregelen worden
genomen, dat wij niet negatief
beïnvloed worden door die trends. Er
moet positief worden ingespeeld op
die ontwikkelingen en nagegaan
moet worden, hoe wij zo goed
mogelijk onze doelstellingen kunnen
bereiken.
De heer Van lersel (CDA): Het is
allemaal dapper gezegd, maar de
vraag is of het precies is geformu–
leerd. De heer Van lersel zegt, dat
Economische Zaken niets kan doen.
De heer Van Gelder (PvdA): Nee,
Economische Zaken kan niets doen
om de wereldtrends te keren.
Daarover wil ik geen misverstand
laten bestaan.
De heer Van lersel (CDA): Dat weten
wij al jaren.
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De heer Van Gelder (PvdA): Dan zijn
wij het daarover eens. Op de
televisie is af en toe de vraag aan de
orde, of Economische Zaken de
wereldtrends niet moet keren. Wij
zijn met de heer Van lersel van
mening, dat dit er niet in zit. Het
moet om iets anders gaan. Dat
betekent niet, dat wij de overheid
niet aan willen spreken. Wij vinden
het slecht, als sprake is van een
passieve overheid. Wij willen een
overheid met ambities. Een van de
belangrijkste ambities is het
bevorderen van de werkgelegenheid.
Wij rekenen dit kabinet tot een
kabinet met ambities. Wij willen, dat
het kabinet bekijkt, hoe zo goed en
gericht mogelijk op die ontwikkelin–
gen kan worden ingespeeld. Omdat
Nederland een klein land is, moet het
zich daarbij niet spiegelen aan
ontwikkelingen in Japan, de VS of
zelfs de Bondsrepubliek. Leidend
motief dient te zijn, waarin wij sterk
en waarin wij zwak zijn. Met deze
opmerking ben ik weer thuis. Deze
minister en staatssecretaris zijn met
de verdediging van hun laatste
begroting van dit ministerie in het
kabinet bezig. Om deze reden vind ik
het interessant een balans op te
maken. Misschien zal blijken dat het
een tussenbalans is want, zoals ik al
zei, voorspellen is moeilijk.
Voor mijn fractie is de keuze voor
het maken van een sterkte/zwakte–
analyse van de Nederlandse
economie een van de centrale issues
geweest in het meer specifiek
economische beleid. Mijn fractie blijft
positief staan tegenover dit eigen
initiatief. Mede hierdoor is veel in
beweging gebracht, zowel waar het
technologiebeleid betreft, als
bijvoorbeeld de bevordering van de
marktwerking. Vooral de in de nota
Economie met open grenzen
opgenomen Porter-analyse heeft
geleid tot een scherper aangezet
beleid. Ik ben daar positief over. Met
de discussies over de nota en
vervolgnota's waarin ook nieuwe
instrumenten zijn aangekondigd,
zoals de industriefaciliteit en de
fiscale stimulering van R en D, is wat
mijn fractie betreft het instrumenta–
rium sec redelijk compleet. Maar
daarmee zijn wij er nog lang niet,
ook al is de Schweizerische Bank
Gesellschaft - om ook eens een
Franse term te gebruiken - nog zo
positief over onze concurrentiekracht.
Intussen is de omgeving waarin we
opereren gewijzigd en dus is er alle
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aanleiding weer scherp naar onze
sterke en zwakke punten te kijken.
Het kabinet heeft dus goede
aanzetten gegeven, maar als we de
trends op ons laten inwerken blijven
er minimaal twee vragen open. Het
betreft in de eerste plaats het te
voeren sociaal-economisch beleid in
brede zin. Voor de PvdA-fractie zijn
de laatste jaren vooral ingezet vanuit
de gedachte, het financieringstekort
te willen terugbrengen en de
overheidsuitgaven onder controle te
brengen. Nu dat is gelukt, althans
voor ons niet meer de hoogste
prioriteit hoeft te hebben, zal het
vooral moeten gaan om lasten–
verlichting. Niet ongericht, maar als
middel om tot bevordering van de
werkgelegenheid te komen. Dan is
vooral het verkleinen van de wig
belangrijk. Bij de begrotings–
behandeling van vorig jaar ben ik
reeds uitgebreid op dit thema
ingegaan. Het was mijn stelling dat
de overheid alles op alles zou
moeten zetten om een meerjarig
wigparticipatie-akkoord tot stand te
brengen. Dit is ook de lijn waarvoor
gekozen is in het concept-PvdA–
verkiezingsprogramma. Bij de
financiële beschouwingen voor 1994
hebben de leden Melkert en Terpstra
daarvoor bij motie de basis gelegd.
Het is te hopen dat werkgevers en
werknemers erin zullen slagen, tot
loonmatiging en afspraken over het
te voeren werkgelegenheidsbeleid te
komen. Loonmatiging blijft om
meerdere redenen noodzakelijk.
Met loonmatiging alleen komen
we er niet. En daarmee kom ik op
het tweede centrale probleem waar
we - nog steeds - mee kampen. In
alle beschouwingen over de
toekomst van ons land komt naar
voren dat er sprake is van een te
gebrekkig aanpassingsvermogen van
onze economie. Het blijkt overigens
niet alleen een Nederlands probleem
te zijn. Alle Europese landen kampen
met rigiditeiten. De discussie spitst
zich vooral toe op het sociale–
zekerheidssysteem en de werking
van de arbeidsmarkt om daarmee de
arbeidsparticipatie op te kunnen
voeren. Het verbeteren van deze
beide systemen is daarom ook van
doorslaggevend belang voor het
kunnen plukken van de vruchten van
alle inspanningen om de structuur
van de economie in engere zin te
versterken.
Oe discussie over de sociale
zekerheid en de werking van de
arbeidsmarkt moet plaatsvinden om
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economische en sociale redenen.
Economische redenen omdat de
grote boze buitenwereld ons daartoe
dwingt, sociale redenen omdat het
huidige systeem zijn doel voorbij
schiet.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Hoe ziet de collega de
flexibilisering van de arbeidsmarkt?
Het minimumloon laten gaan? Geen
algemeenverbindendverklaring
meer?
De heer Van Gelder (PvdA): Ik zal
niet dezelfde grap hanteren. Maar
toch: u bent net iets te vroeg met uw
interruptie. Ik wil natuurlijk iets
zeggen over enkele van deze punten.
Daarnet heb ik gezegd dat wij menen
dat om economische en sociale
redenen het huidige systeem zijn
doel voorbij schiet. Het beeld van
een tweedeling in de samenleving
spreekt mijn fractie niet aan, maar
een oplossing daarvan kan nooit
gelegen zijn in het alleen maar
benadrukken van "verworven
rechten". Slechts diegenen die in het
formele arbeidscircuit zijn opgeno–
men, zien hun belangen gewaar–
borgd, en dan voor zolang als het
duurt, zolang zij niet getroffen
worden door een van de talloze
reorganisaties, alle anderen blijven
aangewezen op steun van de
overheid, en die staat ook weer
onder druk. We weten immers hoe
bepalend de hoogte van de
sociale-zekerheidspremies zijn voor
de creatie van arbeidsplaatsen in
vooral de marktsector.
Alle discussies over globalisering,
de trends in brede zin, leiden tot de
conclusie dat er sprake moet zijn van
een grotere dynamiek en flexibiliteit.
Aandacht voor de concurrentiekracht
van ons land is een basis–
voorwaarde. Deze is gebaat bij
helder, consistent beleid, gericht op
de lange termijn. De OESO heeft
Nederland voor deze strategie
geprezen en dus voor de inzet van
het CDA/PvdA-kabinet.
Maar voor die langere termijn is
een extra inzet noodzakelijk. De
centrale vraag is nu of de overheid in
staat is door het verworven-rechten–
syndroom heen te breken om te
voorkomen dat we alleen maar
passief reageren op ontwikkelingen,
dus dat we deze grotendeels voor
proberen te zijn. Daarvoor is een
draagvlak in de samenleving nodig.
De heer Van lersel heeft dat een
"nieuwe consensus" genoemd. Ik
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noem het dus liever "een draagvlak
in de samenleving". Dat wordt niet
bevorderd door alleen maar te
praten over afzonderlijke maatrege–
len, door alleen maar te roepen dat
er sprake moet zijn van protectie, dat
er sprake is van een te hoog
minimumloon of van een te rigide
ontslagrecht. De minister blaast in
dat verband overigens zijn partijtje
mee: als minister van EZ verzet hij
zich tegen verlaging van het
minimumloon, maar als auteur,
bijvoorbeeld van het artikel over
"Globalisering: een zekere trend",
stelt hij wel weer vast dat door de te
hoge minimumlonen weinig
produktieve arbeid nauwelijks meer
te betalen is.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Welke verworven
rechten zouden wij nu eens moeten
laten schieten?
De heer Van Gelder (PvdA): Ik kom
er zo op terug, maar ik geef nu alvast
antwoord. Mijn verhaal heeft een
logische opbouw, hoewel dat
misschien wat moeilijk is over te
brengen. Maar bij nalezing zal dat
blijken.
De heer Van lersel (CDA): Het is een
ouverture die eindeloos duurt, maar
ik begrijp dat de opera nu komt.
De heer Van Gelder (PvdA): Dit is
echt een verkeerde vraag van
mevrouw Rempt. Het probleem is
dat eerst de specifieke knelpunten in
ons land geanalyseerd moeten
worden.
De heer Van lersel (CDA): Dat
hebben wij tot nu toe dus nog niet
gedaan?
De heer Van Gelder (PvdA): Nee. En
als wij dat goed gedaan hebben, zal
wellicht blijken dat het ontslagrecht
in een aantal omstandigheden een
belemmerende factor is. Het is ook
mogelijk dat op andere terreinen een
aanpassing op de arbeidsmarkt
noodzakelijk is. Het is dus onzin om
in algemene zin te roepen: als wij dit
doen, lossen wij alle problemen op.
Daar moeten wij dan ook van af. Wij
moeten veel specifieker nagaan wat
de problemen in ons land zijn en op
welke wijze daarop kan worden
ingespeeld.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Kunnen wij die
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analyse nog voor de verkiezingen
van de PvdA tegemoetzien?
De heer Van Gelder (PvdA): Ik zou
graag willen dat wij zo'n analyse
voor de verkiezingen hadden. Dat
lijkt mij heel verstandig. In dit
verband meen ik in eerste instantie
aan de minister te mogen vragen of
het geen tijd wordt dat wij in ons
land eens in wat breder verband van
gedachten wisselen over een aantal
concrete maatregelen ter beperking
van rigiditeiten en ter ontkoming aan
allerlei discussies ad hoc. Bij dit
laatste doel ik op discussies in de
trant van: als wij maar dit doen, dan
lossen wij alle problemen op. Een
volgende beschouwer uit een andere
bedrijfstak met andere ervaringen
zegt echter: als wij dat doen, dan
lossen wij alle problemen op.
Ons gaat het erom dat er
gezamenlijk of op basis van een
gerichte opdracht een analyse tot
stand wordt gebracht van de
problemen per sector die bepalend
zijn voor de rigiditeit. Wat dit betreft,
sluit ik mij evenals de heer Tommel
aan bij het verhaal dat de heer
Kremers verleden week heeft
gehouden. Hij heeft namelijk ook
gezegd dat het veel verstandiger is
om gericht te kijken naar de
oplossing van problemen dan te
blijven steken in de algemene
discussies in de trant van: als wij nu
maar het minimumloon verlagen,
lossen wij alle problemen op. Dat is
dus onzin.
De heer Van lersel (CDA): Ik weet
niet of wij in hetzelfde land leven,
maar er zijn duidelijk vrij veel
publikaties die in grote mate
eenstemmend het feilen van onze
verzorgingsstaat beschrijven. U bent
over de verzorgingsstaat begonnen;
ik heb er geen woord over gezegd. Ik
ben van mening dat wij met deze
minister over andere onderwerpen
moeten praten. Maar goed, u begint
erover. Dan kan ik aan u vragen wat
u zich uit al die gemeenschappelijke
analyses voorstelt over te nemen om
onder andere de arbeidsmarkt beter
te laten functioneren.
De voorzitter: Mijnheer Van lersel, u
hebt al in eerste termijn gesproken.
De heer Van Gelder (PvdA): Ik had
het idee dat wat ik tot nu gezegd had
min of meer aansloot bij de
vraagstelling die de heer Van lersel
op tafel had gelegd. Hij wilde er
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evenwel een paar grote industriële
ondernemers bij betrekken. Hij
worstelt echter met hetzelfde
probleem als waarmee ik worstel.
Dat betreft voor een deel het
vraagstuk van de verzorgingsstaat,
maar dat wil ik hier niet in alle
gevallen bij betrekken. Wat dat
betreft, worden er namelijk op veel
terreinen analyses gemaakt en
discussies gevoerd. Daarnaast zijn er
terreinen die specifiek van belang
zijn om na te gaan op welke wijze de
economische structuur versterkt kan
worden. Ik lees elk keer in de krant
dat wie dan ook - ik zal geen namen
noemen - een verhaal heeft
gehouden dat er sprake is van een
groot probleem en dat de oplossing
schijnt te zitten in protectie. De
volgende komt met het verhaal dat
er sprake is van een groot probleem
en dat de oplossing zit in het
minimumloon. Daar geloof ik niet in.
Ik vind dat wij veel specifieker in
kaart moeten brengen welke
opdracht wij met elkaar hebben aan
te gaan om het probleem op te
lossen waar de heer Van lersel op
wijst en waar ook ik op wijs.
Het probleem is hoe je een
zodanige verandering in de
maatschappij krijgt dat wij niet de
vloedgolf over ons heen laten
komen, maar dat wij proberen
daarop te anticiperen. Wij willen een
zodanige verandering aanbrengen
dat wij die vechteconomie, die de
heer Van lersel noemde, kunnen
voorkomen. Ik vind het niet juist om
ons alleen maar te spiegelen aan
mogelijke concurrenten in Oost–
Europa en Zuidoost-Azië. De
ontwikkeling in die landen is ook niet
statisch. Zij wordt daar bij uitstek
gekenmerkt door dynamiek. Zelfs
binnen de landen in Zuidoost-Azië
heeft men te maken met de effecten
van globalisering. Japan verloor
industrieën aan Zuid-Korea en
Taiwan. Deze landen zien op hun
beurt vergelijkbare verschuivings–
processen. Veel investeringen zijn
marktgeoriënteerd. Ondernemingen
van buiten de Europese Gemeen–
schap bepalen ook opnieuw hun
positie. Het wegvallen van de
binnengrenzen opent de mogelijk–
heid voor concentratie en rationalisa–
tie, ook om dicht op de markt te
produceren. De vraag is dus ook hoe
wij in ons land "footloose" indus–
trieën aan ons land kunnen binden.
Dan gaat het niet alleen om de
industrie in engere zin, maar ook om
activiteiten in de dienstensector.
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Passen we de Porter-analyse toe, dan
weten we dat industrieën onderdeel
willen en moeten uitmaken van
clusters. Dat geldt ook voor de
landen in Zuidoost-Azië. Na een
periode waarin lage kosten interes–
sant waren en men nu meer op
geavanceerde technologie is
aangewezen, moet men zijn "where
the action is". Zo heeft Hyundai zijn
computerbedrijf naar Silicon Valley
verplaatst om onderdeel uit te
kunnen maken van de cluster daar.
Wat ik daarmee wil aantonen, is
dat globalisering niet alleen maar
vanuit de Aziatische dreiging aan de
orde gesteld moet worden of zelfs
niet vanuit een Oosteuropese
bedreiging. Nee, het is een wederke–
rig proces, want ook daar vinden
verschuivingen plaats en ook
daarvandaan komen bepaalde
bedrijfsontwikkelingen op Europa of
Amerika af. Wat wij hebben te doen,
is specifiek kijken hoe wij onze
sterkten kunnen gebruiken en onze
zwakten kunnen wegnemen.
Voor mijn fractie staat vast dat de
wal het schip zal keren als we op dat
vlak niets doen. Tegelijkertijd voelt
mijn fractie niets voor wat ik een
"vechteconomie" zou willen
noemen. Zo'n economie - in een
ander verband wordt het wel de
Amerikanisering van de economie
genoemd - lijkt overigens een grote
aantrekkingskracht op velen uit te
oefenen. Dat heeft Michel Albert ten
zeerste verbaasd toen hij sprak over
de grote waarde van ons welvaarts–
model, het Rijnlandse model. Bij
niets doen dreigt het gevaar dat
"bad systems drive out good
systems". Mijn fractie ziet het als de
uitdaging bij uitstek om een
consistente en effectieve lijn te willen
uitzetten om de uitdaging die in de
trends besloten ligt, aan te gaan. We
zijn dat onszelf verplicht. Te veel zien
we om ons heen een te ongerichte
benadrukking van afbraak van
regelingen en voorzieningen. Te
weinig wordt beargumenteerd of die
voorstellen wel een nuttig rendement
opleveren. Vaststaat dat de flexibili–
teit van ons stelsel groter moet
worden, maar de gedachte dat we
landen in Oost-Europa of Zuidoost–
Azië kunnen beconcurreren door ze
te imiteren, is onzinnig. Waar mijn
fractie dan ook moeite mee heeft, is
dat hierdoor de lasten van de
vernieuwing eerm'jdig op bepaalde
groepen gaan drukken. En dat terwijl
de uitdaging moet zijn, een nieuw
evenwicht te vinden tussen het
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economisch noodzakelijke en het
sociaal wenselijke. Ik citeer nu de
bijdrage van Nederland aan het
witboek over groei, concurrentie–
kracht en werkgelegenheid.
De heer Van lersel (CDA): Ik ben het
met u eens dat die Amerikanisering
vaak als argument wordt gebruikt
om te weinig te doen. Kunt u
aangeven hoe je dat tegenhoudt als
je je daar alleen maar tegen verzet?
U hebt het over wereldtrends. Die
wereldtrends zitten in Japan, in de
Verenigde Staten en nog sterker in
Zuidoost-Azië.
De heer Van Gelder (PvdA): Die
wereldtrends zitten niet in Zuidoost–
Azië, Japan of Amerika; die gaan
over de hele wereld. Elk land zal
moeten bepalen wat zijn positie
daarin is. Wat ik een gevaarlijke
ontwikkeling zou vinden, is dat wij in
Nederland niet zelfbewust genoeg
zijn om te kijken wat onze sterke en
zwakke punten zijn en dat wij ons
gaan spiegelen aan datgene wat in
andere landen gebeurt. Dat is een
heilloze weg. Het loonniveau van een
groot aantal landen in Zuidoost-Azië
zullen wij nooit kunnen halen. Wat
heeft het dan voor zin om daar een
discussie over te voeren? Wij moeten
onze kracht - de ontwikkelde
beroepsbevolking, de goede
technologische infrastructuur - zien
te benutten en uit te buiten. Als dan
blijkt dat er op een aantal terreinen
belemmerende factoren zitten - dat
zijn de zogenaamde institutionele
belemmeringen - dan moeten wij die
gerichter zien weg te nemen.
De heer Van lersel (CDA): Maar het
probleem zit precies in wat u zegt en
wat de heer Schrempp vorige week
ironisch genoeg nog veel korter heeft
geformuleerd. We kunnen de lonen
niet zo ver laten dalen als in
Zuidoost-Azië. Daarom moet er
industriepolitiek komen in Europa.
Wat dat mag zijn, werd er niet bij
gezegd. Hij dreigde dat als dat er niet
zou komen, zijn onderneming of
onderdelen ervan toch zou verhuizen
naar de lage-lonenlanden. Met
andere woorden, we zijn toch
verplicht om gedeeltelijk de weg van
die trends te gaan, ondanks het feit
dat ik het ermee eens ben dat we die
lonen niet zo ver kunnen laten dalen.
Waar legt u nu de grens, want u
heeft het probleem van de verzor–
gingsstaat zelf opgeworpen?
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De heer Van Gelder (PvdA): Ik vind
het veel te vroeg om nü stellige
uitspraken daarover te doen. Ik wil
eerst een nota van de minister
krijgen waarin hij op basis van een
overzicht van de problemen en liefst
toegespitst op sectoren, aangeeft wat
minimaal noodzakelijk is om het
aanpassingsvermogen van onze
economie te vergroten. Op basis
daarvan moeten wij tot het noodza–
kelijke maatwerk komen. Ik vind het
zo boeiend dat wij op allerlei
terreinen over maatwerk praten,
omdat we erachter komen dat we
voor het oplossen van de
aansluitingsproblemen op de
arbeidsmarkt er niet meer komen
met die algemene, globale maatrege–
len. Ik noem bijvoorbeeld de
aansluitingsproblemen van het
onderwijs op de arbeidsmarkt
waarvoor we met maatwerk moeten
komen omdat we er met algemene
regelingen niet meer komen. En in
de economie zouden we er ineens
achter komen dat dit daar geen rol
speelt en dat we daar wel met
algemene maatregelen kunnen
komen? Het ene bedrijf zou je
wellicht kunnen helpen met een
verlaging van het minimumloon en
het andere volstrekt niet. Ik heb geen
zin om daar op dit moment
algemene uitspraken over te doen. Ik
vind het veel verstandiger om een
goede analyse te hebben van de
problemen en van de manier waarop
die op ons land kunnen uitwerken
orn op basis daarvan een gerichte
discussie te voeren met werkgevers
en werknemers. In die analyse
moeten niet allerlei mogelijke
compromissen zijn ingebakken. Het
moet een analyse zijn die, zoals ik
zoëven al zei, door de heer Kremers
werd bepleit die aangaf dat dit een
aantal jaren geleden al in Duitsland
in gang is gezet. Wij moeten immers
een duidelijk onderscheid maken
tussen ondernemingen die werkelijk
global werken en die primair voor de
thuismarkt werken, want daar zijn
heel andere problemen te tackelen.
Op die laatste, de grootste groep rust
bij uitstek de taak voor de groei van
de werkgelegenheid, vooral voor de
langdurig werklozen. De nota van het
kabinet zou, wat ons betreft, in een
brede strategische conferentie met
de sociale partners moeten worden
besproken.
Zo'n document achten wij om een
tweede doel noodzakelijk, want het is
de hoogste tijd dat in ons land een
breder inzicht ontstaat in de
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uitdagingen. Daarover bestaan nog
steeds te veel verkeerde denkbeelden
en niet alleen bij dè mensen in het
land. lllustratief is het artikel in de
Volkskrant van 23 oktober jl. onder
de kop "Azië tijgert onweerstaanbaar
naar de wereldtop". Daarin wordt
een Amerikaanse manager ten tonele
gevoerd die naar Maleisië werd
gestuurd en die altijd gedacht had
dat Maleisiërs woonden in strohutten
of zoiets. Hij keek zijn ogen uit, hij
zag een heleboel wolkenkrabbers,
maar ook een zeer geavanceerde
technologie. China ziet er niet uit als
Californië. Gelukkig maar, maar ook
daar is sprake van groeicijfers die wij
na de oorlog niet hebben meege–
maakt. Dat inzicht, dat er over de
hele wereld veranderingen aan de
gang zijn, is nodig om zowel
werkgevers als werknemers meer te
kunnen binden aan een ander soort
beleid.
Hoe problematisch de institutio–
nele starheid in ons land ook is, het
blijft mijn overtuiging dat het beter is
mensen te overtuigen om tot
bepaald gedrag over te gaan dan ze
daartoe te dwingen. Daarvoor is een
draagvlak nodig en als wij er niet in
slagen om dat te creëren, kunnen wij
geen effectief beleid voeren. Dat is
de les die wij uit de WAO-discussie
kunnen leren.
De voorzitter: Mevrouw Rempt
staat al een tijdje te popelen om te
interrumperen maar voordat zij iets
zegt, wil ik iets zeggen. Wij hebben
niet besloten om na 23.00 uur te
vergaderen. Kortom, als wij de eerste
termijn vandaag willen afmaken, dan
moet het aantal interrupties in ieder
geval in lengte zeer beperkt worden.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik houd helemaal geen
betoog. Ik moet zeggen dat ik een
beetje geschokt ben door het betoog
van collega Van Gelder, want hij wil
nog steeds analyseren waar in
Nederland in totaliteit de zwakke
punten zijn. Dat gebeurt al jaren.
Prof. Rutten heeft dat gezegd,
Geelhoed roept er altijd iets over en
de minister roept er van alles over.
De voorzitter: Wat u nu doet, is dus
wat ik bedoel. U moet echt een vraag
stellen en niet uitweiden; anders laat
ik geen interrupties meer toe.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Heeft de collega
kennis genomen van het SMO–

2 november 1993
TK 19

19-1404

Van Gelder
boekje, geschreven door TNO,
waarin wij analyses van bedrijfstak–
ken kunnen terugvinden en waarin
ook beschreven staat waar de
problematiek ligt?
De heer Van Gelder (PvdA): Dat
geeft dus aan dat je heel gericht
maatwerk moet verrichten. Mijn
stelling is dat je er niet komt met
alleen wat er precies in die nota
staat, die dus gericht is op heel
specifieke clusters. Je zult op een
aantal terreinen wat meer moeten
doen. Maar als dat het gehele
verhaal is, als dat het enige is wat
wij te doen hebben, zijn wij gauw
klaar. Waar ik van weg wil komen, is
van die algemene noties zoals "de
rigiditeit in ons land is te groot",
de..., enfin dat heb ik al vijf keer
gezegd.
De heer Van lersel (CDA): Ik heb een
zeer korte vraag, voorzitter!
De voorzitter: Een zeer korte vraag
is toegestaan. Ik hoop alleen dat de
vraag de heer Van Gelder geen
aanleiding geeft hetzelfde voor de
zesde keer te zeggen.
De heer Van lersel (CDA): Ik wil een
verduidelijking vragen. De heer Van
Gelder spreekt over "een strategi–
sche conferentie van werkgevers en
werknemers". Is dat op centraal
niveau?
De heer Van Gelder (PvdA): Ja.
De heer Van lersel (CDA): En die
moet vaststellen in welke bedrijfstak–
ken het minimumloon al dan niet
moet worden afgeschaft?
De heer Van Gelder (PvdA): Nee. Ik
krijg de indruk dat ik af en toe
Chinees sta te praten, want op deze
vraag had ik de heer Van lersel al
een keer antwoord gegeven. Als hij
goed geluisterd had, had hij kunnen
horen dat het verhaal in feite niet zo
anders was als wat hij zelf gevraagd
heeft. Alleen zeg ik vanuit een iets
andere argumentatie dat er een nota
op tafel moet komen om weg te
komen uit die algemene discussie.
En ik vind het niet nodig om dat een
aantal executives van bedrijven te
laten doen. Ik wil dat liever laten
doen door een aantal mensen die in
staat zijn om op basis van een
algemeen belang een verhaal op
tafel te leggen. Dan moet je daarover
gaan praten met de sociale partners.
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Ik zou dat "een sociaal-strategische
conferentie" willen noemen, waarin
bekeken kan worden of er een kader
kan worden geschapen voor de
discussie die daarna moet plaatsvin–
den.
De voorzitter: Ik stel voor dat u nu
uw betoog vervolgt, anders moet u
hetzelfde nog een zevende en een
achtste keer vertellen.
De heer Van Gelder (PvdA): Ik vind
het erg belangrijk om werknemers
daarop aan te spreken, maar ook
werkgevers, omdat het mijn
opvatting is dat ook zij in belangrijke
mate nog steeds niet in de gaten
hebben wat er speelt. Van der Zwan
wees daar ook nog eens op in NRC
Handelsblad van 20 oktober jl.:
Nederland werd, zoals hij dat stelde,
in de jaren tachtig voor het
bedrijfsleven melkkoe; bedrijven
profiteerden van de lage lonen en
wentelden risico's af op de sociale
zekerheid. Men investeerde vooral in
het buitenland. Het grote probleem is
en blijft hoe wij het grote spaarover–
schot in ons land zelf beter kunnen
benutten en hoe wij dus de
investering in ons land kunnen
opvoeren. Buitenlandse investeer–
ders blijken er aardig in te slagen
behoorlijke rendementen te behalen.
Waarom zou dat dan de eigen
investeerders niet lukken?
Ook op andere terreinen acht ik de
kritiek van ondernemers op het
beleid kortzichtig. De aanzetten die
gegeven zijn om de Winkelsluitings–
wet en de Vestigingswet te verande–
ren en het mededingingsbeleid te
verruimen, stuiten op een net zo
groot verzet bij werkgevers als
werknemers vertonen als hun
verworven rechten op het spel staan.
Interessant vind ik in dit verband ook
de opmerkingen van de minister
over de diensteninflatie en de grote
rol die de dienstensector op dit
moment speelt in de inflatie. Volgens
De Nederlandsche Bank is het het
gebrek aan concurrentie in de
afgeschermde sectoren dat hierbij
een rol speelt. Ook hier ligt dus nog
een schone taak voor Economische
Zaken en specifiek voor het
mededingingsbeleid.
Dit punt afrondend. Mijn concrete
vraag is of de minister bereid is om
op grond van de trends die in de
begroting geschetst zijn, een aanzet
te geven voor een uitwerking van
een actieprogramma om de zwakke
punten en rigiditeiten aan te pakken.
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De overheid kiest voor een
versterking van de infrastructuur en
ook op andere terreinen wordt veel
in beweging gebracht. Ik ben daar
positief over. Dat neemt niet weg dat
ons land zich actief zou kunnen
inspannen voor het Europese
groei-initiatief van Delors. Uit recente
berichten is op te maken dat de
aanpak die Delors voor ogen staat,
niet echt wordt omarmd. Het is
alleszins de moeite waard te streven
naar een meer Europese aanpak van
de werkloosheid, niet alleen waar het
een stimuleringsbeleid betreft, maar
ook voor de meer structurele aanpak
van de problemen. Met alleen een
flitsend werkende Nederlandse
economie komen wij niet erg ver.
Nederland heeft een inbreng
geleverd ten behoeve van het op te
stellen witboek. Ook hierin komen
wij weer dezelfde thema's tegen als
ik eerder naar voren gebracht heb.
Hoe stelt de minister zich voor om
hier verder mee om te gaan? Is hij
op enigerlei wijze in staat om de
impasse te doorbreken?
Het meer specifieke economische
structuurbeleid zal volgens mijn
fractie eveneens nog een extra
impuls moeten krijgen. Met de nota
Economie met open grenzen is
daarvoor de basis gelegd. Maar
steeds als wij over de uitwerking
praten, stuiten wij op problemen. De
aansluiting van het onderzoek op de
vraag moet beter en ook de relatie
tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
ook al is er veel in beweging
gebracht. Maar op één vraag is nog
steeds geen goed antwoord
gegeven, namelijk op de vraag:
welke soort industriële economische
activiteiten zouden wij specifieker
willen versterken en moeten wij
daaraan werken? Wij spreken zo
gemakkelijk uit dat een upgrading
van onze produkten nodig is. Ik wil
hier nogmaals stellen dat ik dan niet
alleen denk aan high-tech-produkten,
maar evenzeer aan het high-tech
produceren van traditionele
produkten. Een van onze sterkten is
de bloementeelt en –handel, geen
high-tech-produkten als zodanig,
maar wèl door de manier waarop wij
het proces gestalte geven. Door de
discussie over Porter is het een en
ander in beweging gebracht.
Sommige sectoren zijn zelf aan de
slag gegaan. Zo is het verheugend
dat de baggerindustrie een analyse
gemaakt heeft. Ook uit de olie/
gassector zijn interessante gedachten
naar voren gekomen. Het lijkt mijn
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fractie nuttig tot een inventarisatie te
komen van interessante clusters en
samenwerkingspatronen. Vaak zullen
hiertoe traditionele sectorgrenzen
overschreden moeten worden. Wat
kunnen wij bijvoorbeeld nog doen
aan een versterking van de mari–
tieme sector als steeds meer reders
hun vloot uitvlaggen? Bij die aanpak
van inventarisatie van clusters,
waaraan vooral vanuit een bredere
optiek belang kan worden gehecht,
denk ik vooral aan de Nationale
investeringsbank en/of de Nehem als
concentratiepunt. Bij deze instellin–
gen ligt bij uitstek veel kennis over
de economische activiteiten. Ik
benoem dit zo, omdat ik mij voorstel
om niet alleen te kijken naar de
industrie, maar ook naar de
agro-industrie en voedingsmiddelen–
industrie en naar op diensten
gerichte activiteiten als telematica en
logistiek. Of dit tot een nieuwe nota
moet leiden, is voor mij een open
vraag. Liever heb ik dat het
ministerie een stimulans wil bieden
voor instellingen als de Nehem om
tot een meer structurele aanpak van
de clustergedachte te komen. Gaarne
verneem een reactie van de minister.
Voorzitter! Erg verheugd ben ik
over het feit dat het dan eindelijk
gelukt is, het Industriefonds - de
industriefaciliteit - van de grond te
krijgen. Ik had niet verwacht dat een
eenvoudig voorstel zoveel voeten in
aarde zou hebben. Gelukkig
beschikken wij nu over een extra
instrument om de clusteraanpak te
versterken.
Minister Andriessen: 900 mln. is
veel geld!
De heer Van Gelder (PvdA): Ik neem
aan dat ook u had verwacht dat het
iets eerder geregeld had kunnen zijn.
Ik vind dit niet bepaald een
voorbeeld van flitsend gedrag en
flitsend optreden in ons land. Vorig
jaar juni is het voorstel gelanceerd.
Wij zijn een hele tijd verder, nu
eindelijk de handtekeningen op het
papier staan. Ik ben er verheugd over
dat het gelukt is om naast de
overheidsbijdragen bijdragen van
pensioenfondsen, levensverzeke–
ringsmaatschappijen en banken te
krijgen. Daarmee is een doorbraak
bereikt. Veel financiële instellingen
zullen zich actiever met industrie–
financiering gaan bezighouden. Ik
wacht met belangstelling de
aanvragen af. Dat deze er zijn en dat
het bovendien om bedrijven gaat die
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thans niet in hun financierings–
behoeften kunnen voorzien, staat
voor mij buiten kijf. Ik vind het een
gelukkige ontwikkeling dat de
minister, net voor de begrotings–
behandeling vandaag, erin is
geslaagd om tot een definitieve
afronding te komen. Ik weet niet of
hij nu al in staat is om een indicatie
te geven van het soort bedrijven dat
een beroep heeft gedaan op de
Nationale investeringsbank, of in
ieder geval duidelijk heeft aangege–
ven een beroep op het fonds te
willen doen.
Mijn fractie is al met al redelijk
positief over het beleid van de
minister en de staatssecretaris.
Graag zien wij dat er een aan–
scherping van het beleid plaatsvindt
om enerzijds het vraagstuk van de
rigiditeiten beter bespreekbaar te
krijgen en anderzijds wat meer
richting te kunnen geven aan de
discussie over de clusteraanpak. Er is
echter één terrein waarover ons
oordeel niet positief is. Dat betreft de
tweede hoofddoelstelling van het
beleid van het kabinet: het streven
naar duurzaamheid. Voor mijn fractie
staat voorop dat milieubeleid en
economische ontwikkeling elkaar niet
hoeven uit te sluiten maar elkaar
juist kunnen aanvullen. Een
opmerking dat economische groei
zorgt voor milieubelasting, maar ook
een opbrengst genereert waaruit het
milieubeleid gefinancierd kan
worden, spreekt mij niet aan. Groei
maakt het mogelijk, een milieubeleid
dat geld kost te voeren. Maar als
tegenover de belasting zoveel
inspanningen nodig zijn om
vervuiling weer teniet te doen,
spannen wij het paard achter de
wagen.
De centrale opdracht is hier: hoe
milieubelasting te voorkomen en/of
hoe produkten zo te ontwerpen dat
er later niet onnodige problemen
ontstaan? Op tal van terreinen zijn
voorbeelden te vinden van bedrijven
die reeds in het ontwerpproces
rekening houden met wat er later
met produkten gaat gebeuren. Hoe
raar dit ook klinkt: ontwerpers van
nieuwe produkten moeten rekening
houden met de vraag hoe die
produkten uiteindelijk weer gesloopt
kunnen worden. Te veel gaat men
nog uit van vanzelfsprekendheden.
Er is een milieubril voor nodig in het
ontwerpproces. Op die manier
kunnen produkten ontworpen
worden die het milieu niet verder
belasten.
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De grootste problemen doen zich
voor bij de omschakeling van
bestaande sectoren op duurzaam–
heid. Het is mij nog steeds niet
duidelijk hoe EZ zich dit voorstelt. EZ
is volgens ons op dit punt veel te
passief. Hoe ziet een duurzame
economie er in de ogen van EZ uit?
En hoe werken wij daar naar toe? De
minister stelt terecht dat produktie–
en consumptiepatronen zullen
veranderen onder invloed van het
milieubeleid. Zo kan ik wel doorgaan
met citeren, maar de vraag is wat dat
nu concreet inhoudt.
De heer Van lersel (CDA): Is het de
bedoeling dat het onderwerp
"milieu" ook in de sterkte/zwakte–
notitie van de minister wordt
opgenomen?
De heer Van Gelder (PvdA): Dat zou
u wel aanspreken?
De heer Van lersel (CDA): Dat
spreekt mij buitengewoon aan, zeker
na deze laatste verklaringen van uw
kant.
De heer Van Gelder (PvdA): Ik vind
dat een nuttige aanvulling. Het gaat
erom dat wij tot een aanpassingspro–
ces moeten komen. Het maakt niets
uit of je dat aanpassingsproces tot
stand brengt vanuit een globalisering
of vanuit iets anders. Wij stellen vast
dat EZ het er inmiddels wel over
heeft dat de globalisering moet
leiden tot een bepaald aanpassings–
gedrag en tot verschuivingen en
aanpassingen in Nederland, maar dat
het dit veel minder duidelijk maakt
vanuit de milieu-invalshoek. Dat is in
feite niet wezenlijk verschillend. Wij
hebben in ons concept–
verkiezingsprogramma aangegeven
dat het milieubeleid vooral bekeken
moet worden vanuit efficiency, hoe
je je doelen beter bereikt. Dat neemt
niet weg dat het ook naar het
ministerie toe wel eens van belang
kan zijn om concreter aan te geven
hoe men zich zo'n beleid voorstelt en
wil uitwerken.
De passieve aanpak van EZ blijkt
bij uitstek uit de aan de agenda
toegevoegde nota over het
EZ-instrumentarium en duurzame
ontwikkeling. De heer Van lersel
wees daar al op. In een motie-Boers–
Wijnberg is gevraagd om een
rapportage per departement waarin
wordt nagegaan in hoeverre
relevante bestaande beleids–
instrumenten bijdragen aan het op
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gang brengen van duurzame
ontwikkeling. In het kader van die
rapportage heeft EZ zich voor een
deel van het instrumentarium
afgevraagd of het milieu-aspect
hierin wordt meegenomen. Wat de
instrumenten betreft waarmee je
direct invloed op de duurzame
ontwikkeling kunt uitoefenen, vooral
technologiebeleid, zit het bij EZ wel
snor. Hetzelfde geldt voor het
energiebeleid. Bij andere instrumen–
ten is de relatie met het milieu
minder eenvoudig. Veel instrumen–
ten hebben totaal andere doelen en
de relatie met het milieu is indirect.
Het is natuurlijk onmogelijk om bij
ieder instrument te eisen dat van
tevoren vaststaat dat de bijdrage aan
duurzaamheid positief is. Het helpen
van DAF of Fokker bijvoorbeeld
levert een positieve bijdrage aan het
milieu totdat er elders op de wereld
een schonere vrachtwagen of
schoner vliegtuig wordt uitgevonden.
Echt mis met de evaluatie is de
houding die eruit naar voren komt.
De conclusie kan niet anders zijn dan
dat EZ onvoldoende doordrongen is
van zijn taak op het gebied van het
bevorderen van duurzaamheid en
van de mogelijkheden die het in
principe heeft om die taak uit te
voeren. EZ lijkt nog niet in de gaten
te hebben dat duurzaamheid een
concept is, net als de concepten
innovatie en deregulering, waar het
ministerie inmiddels wel raad mee
weet. Het is een attitude ten aanzien
van de gewenste ontwikkeling van
de Nederlandse economie. Van die
attitude blijkt uit de evaluatie te
weinig. Ik sluit mij in belangrijke
mate aan bij de opmerkingen die de
heer Van lersel daarover heeft
gemaakt. Gaarne zou ik van de
minister een reactie krijgen op de
vraag hoe hij vanuit deze opmerkin–
gen het beeld van EZ ten aanzien
van duurzame ontwikkeling wat
positiever kan neerzetten. Dat zou
ons beeld van de minister nog wat
positiever kunnen maken.
Afzonderlijk wil ik nog ingaan op
het midden– en kleinbedrijf. Dat de
minister nu verantwoordelijk is voor
het MKB-beleid, heeft onzes inziens
tot steeds meer instemming geleid,
zelfs van betrokkenen. Wij moeten af
van de heilloze tegenstelling tussen
het groot– en kleinbedrijf. Veel
kleinere bedrijven bestaan bij de
gratie van grotere bedrijven. Kleinere
moeten ook meer doorgroeien naar
grotere bedrijven. Mijns inziens zijn
kleinere bedrijven daarom ook
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gebaat met maatregelen voor
middelgrote. Veel verwacht ik in dit
verband van de fiscale faciliteit. Voor
mijn fractie is van belang dat deze
extra R en D uitlokt. De vraag is of
de 12,5% tegemoetkoming niet aan
de lage kant is. Is het mogelijk om
dit percentage op te hogen tot
plusminus 20 zonder het maximum
aan te tasten en toch te blijven
binnen het totale bedrag? Die
mogelijkheid is mij voorgelegd
vanuit verschillende organisaties. Ik
zou dat percentage graag tot een
grotere hoogte zien toenemen.
Het is positief dat de regering het
thema industrieel eigendom mede in
verband brengt met handelspolitiek
en technologiebeleid. Voor mijn
fractie is van belang dat de
technische informatie die octrooi–
documenten bevatten optimaal
wordt gebruikt voor de versterking
van het innovatief vermogen van het
MKB. Mijn fractie vraagt zich af of de
ontwikkeling van het Borgstellings–
fonds de gekozen aanpak rechtvaar–
digt. Wanneer begin volgend jaar
zou blijken dat de extra provisiebaten
niet nodig zijn om het te verwachten
beroep mogelijk te maken, is het
voor mijn fractie nodig de extra
inkomsten op andere terreinen aan
het MKB ten goede te laten komen.
Wil de minister dit toezeggen? Wat
de bedrijfseffectentoets betreft, is
onzes inziens een meer structurele
inpassing van deze toets in nieuwe
wetgeving noodzakelijk. Kan dat niet
opgenomen worden in een soort
uitvoeringsparagraaf van elke nieuwe
wet? Dan blijft de problematiek van
bestaande wetgeving. Hiervoor geldt
bij uitstek dat belemmeringen voor
ondernemers weggenomen moeten
worden. Onzes inziens is daar ook
weer een gericht actieplan voor
nodig. Graag zou mijn fractie over de
bedrijfseffectentoets nader door de
minister worden geïnformeerd, met
name over de inbouwing daarvan in
nieuwe wetgeving.
Nederland is vanuit een groot
aantal opzichten te zien als een regio
in Europa. Toch vallen er op grond
van diverse criteria onderscheiden
aan te brengen tussen allerlei delen
van ons land. Voor mijn fractie blijft
er een noodzaak bestaan, een
regionaal beleid te voeren. Dat geldt
in het bijzonder voor het noorden.
Ook in de toekomst dient het beleid
daar gecontinueerd te worden. Bij
deze vorm van beleid is overigens
niet alleen de hoeveelheid geld van
belang. In toenemende mate praat
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men in het noorden zelf ook over
vragen die samenhangen met
regelgeving en dergelijke. Dat vind ik
een positieve ontwikkeling. Tegelij–
kertijd denkt mijn fractie aan
gerichtere mogelijkheden om
activiteiten in het noorden te
stimuleren. Als er in de buurt van
Utrecht toch sprake is van verplaat–
sing van de glastuinbouw, waarom
zou dat dan niet in het ruimere
noorden plaats kunnen vinden? En
als er toch sprake is van congestie in
het westen, iigt het dan niet voor de
hand te bezien of bijvoorbeeld
bepaalde havengebonden activiteiten
niet beter in het noorden plaats
kunnen vinden? In het bijzonder denk
ik daarbij aan een betere inzet van
onze totale havencapaciteit voor het
oplossen van de vervoersproblemen.
Ik zou de staatssecretaris willen
vragen waar mogelijk haar invloed
aan te wenden om dit soort
verschuivingen mogelijk te maken.
De PvdA-fractie blijft aandacht
vragen voor regio's. Zelfs Nederland
is weer op te splitsen in regio's. Dan
moet het mij overigens wel van het
hart dat het nodig is dat het noorden
zichzelf consequent en concreet als
één regio presenteert. Het beleid dat
mijn fractie voorstaat, dreigt
gefrustreerd te raken door het
noordelijke vliegen afvangen.
Wat betreft de Europese structuur–
fondsen, wenst mijn fractie de
provincie Flevoland geluk met de
geboden mogelijkheden om het
gemiddeld inkomen op te voeren.
Het moet mijn fractie wel van het
hart dat het niet aanvaardbaar is als
door de co-financiering andere
projecten van groot belang,
bijvoorbeeld voor het noorden,
blijven liggen. Ik citeer de bijdrage
aan het witboek nog maar eens: "het
is uiteraard wel zaak projecten zowel
ex ante als ex post zorgvuldig te
evalueren om te verzekeren dat de
gelden doeltreffend worden ingezet".
En als er dan toch projecten
gefinancierd worden, heeft het onze
voorkeur projecten te kiezen met een
brede uitstraling, zoals een nieuwe
en snelle spoorwegverbinding met
het noorden. Die is bij uitstek van
belang om west met noord te
verbinden. Op termijn biedt dat
wellicht zelfs de mogelijkheid voor
verlegging van activiteiten in de
richting van de Bondsrepubliek. Extra
aandacht vraag ik ook voor die
gebieden die met grote
herstructureringsproblemen te
kampen hebben, zoals zuidoost–
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Brabant en de IJ-mond. Het eerste
gebied is een prachtig voorbeeld van
hoe lokaal problemen ondervangen
kunnen worden, maar een steun in
de rug kan dan zeer behulpzaam zijn.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! "Groei moet worden
bevochten", zegt de minister direct
aan het begin van zijn begroting.
Helaas gaat deze geharnaste taal
vergezeld van een te weinig
slagvaardig economisch beleid.
Terwijl de werkloosheid steeds
verder oploopt, streeft het kabinet
maar aan één kant van de arbeids–
markt naar forse wijzigingen: dat is
aan de aanbodkant waar deregule–
ring het antwoord is op de interna–
tionale, vooral Aziatische, concurren–
tie. Aan de vraagkant van de
arbeidsmarkt is de inzet veel minder
stevig en veel minder gericht.
Het is teleurstellend dat de
minister volledig bereid lijkt mee te
doen in de groeirace, maar dat niet
bij hem opkomt dat er ook zoiets
bestaat als een competitie in
duurzaamheid en structuur–
verandering. Dat is niet verwonderlijk
gezien de eerder defensieve dan
offensieve houding die uit de
begroting spreekt. Er is veel nadruk
op de bedreigingen voor onze
concurrentiepositie en minder op
kansen, ook als het om milieu en
werkgelegenheid gaat. Ik citeer:
"nationale milieuproblemen kunnen
nationaal worden aangepakt, mits de
internationale concurrentiepositie
niet in gevaar komt". Een merkwaar–
dig defensief standpunt alweer. Noch
in het denken, noch in het beleid is
er plaats voor de logische gedachte
dat een energiek milieubeleid (op
termijn) de Nederlandse concurren–
tiepositie kan verbeteren. Of
omgekeerd: dat uitstel van de aanpak
van nationale milieuproblemen de
concurrentiepositie bedreigt. Het
milieuprobleem van de groei van het
vrachtverkeer over de weg is ook het
economisch probleem van de
congestie. Het milieuprobleem van
het hoge energieverbruik is ook het
economisch probleem van een te
lage energie-efficiency, veroorzaakt
door lage energieprijzen.
Kijkend naar de structurele
zwaktes in de Nederlandse econo–
mie, moet ik constateren dat de op
zichzelf terechte aandacht voor het
hoge loonkostenniveau te veel
overheerst. Als je, zoals de minister
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doet, de noodklok luidt over de
concurrentie uit de lage-lonenlanden,
moet je namelijk niet alleen naar de
aanbodkant van de arbeidsmarkt
kijken. Die slag win je immers nooit.
Daarom wil ik pleiten voor meer
aandacht voor de achterblijvende
kwaliteit van onderwijs, onderzoek
en infrastructuur en voor de
eenzijdige samenstelling van het
exportpakket, geconcentreerd als dat
is op de minder snel groeiende
wereldmarkten en vervuilende
sectoren als iandbouw, transport,
metaal en chemie. Wil de Neder–
landse concurrentiepositie over de
gehele breedte verbeteren, dan zal er
vooral wat gedaan moeten worden
aan die eenzijdigheid. Zoals wel
vaker het geval is, gaan belangen
van milieu en economie perfect
samen. Is de minister het met mij
eens dat het beleid gericht moet zijn
op een verschuiving van onze
traditionele produkten naar meer
hoogwaardige en kennisintensieve
industriële produkten in de sfeer van
micro-elektronica, telecommunicatie
en milieutechnologie?
Hoe zou een beleid eruit kunnen
zien dat zich meer richt op de
vraagkant van de arbeidsmarkt, een
beleid dat milieu en werkgelegenheid
beide en in samenhang wil bevorde–
ren? Ik zie drie hoofdpunten: een
verandering van de fiscaliteit, een
verandering van de investerings–
richting en een vergroting van de
inspanningen op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling. Cijfers
van de OESO laten zien dat het met
de winstgevendheid van het
Nederlandse bedrijfsleven in
vergelijking met het buitenland nog
wel redelijk goed zit. Veel geld wordt
vervolgens in het buitenland
geïnvesteerd, terwijl wij tegelijkertijd
zien dat in Nederland zelf een groot
aantal zaken blijft liggen. Ik noem
investeringen in openbaar vervoer,
duurzaam bouwen, energie– en
waterbesparing etcetera. Het
probleem is natuurlijk dat het veelal
gaat om projecten met een laag
rendement, terwijl zij juist voor onze
toekomst op de langere termijn van
cruciaal belang zijn.
Lastenverschuivingen van arbeid
naar de factor milieu en grondstoffen
kunnen dit soort investeringen
rendabeler maken. Volgende maand
krijgen wij eindelijk het kabinets–
standpunt over het rapport van de
stuurgroep-Wolfson. Het kabinet is
erin geslaagd om vier jaar lang te
aarzelen en te studeren en dus niets
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concreets te doen, terwijl met de
Wolfson-studie in de hand in ieder
geval direct begonnen had kunnen
worden met een nationale klein–
verbruikersbelasting. Intussen is er
veel kritiek gekomen op het
wetenschappelijk gehalte van de
CPB-studie naar de grootverbruikers–
heffing, die in vergelijking met
andere studies in binnen– en
buitenland opvallend negatief uitvalt.
Mij lijkt zo langzamerhand een
contra-expertise op zijn plaats. Hoe
denkt de minister over de kritiek op
die CPB-studie en over mijn
suggestie?
Naast lastenverschuiving zijn
investeringen een tweede hoofd–
element in een beleid, gericht op
werkgelegenheid en milieu. Het
kabinet komt in zijn nadagen met
een Fonds economische structuur–
versterking. Dit is een veelzeggende
naam, want deze investeringsgelden
zijn inderdaad nog te veel gericht op
versterking van de huidige economi–
sche structuur en te weinig op
verandering van die structuur in een
meer duurzame richting. Groen Links
pleit daarom voor een fonds voor
duurzame ontwikkeling, waarmee
een duidelijk andere investerings–
richting wordt ingeslagen.
Ook in de industrie moet een
andere investeringsrichting gekozen
worden. Het Industriefonds dat nu
eindelijk van start kan, zou in dat
duurzaamheidsfonds ondergebracht
kunnen/moeten worden. De
presentatie van het fonds gisteren
maakt benieuwd naar de uitwerking.
Is het gelukt om zinvolle clusters te
vormen? Wat heeft het TNO–
onderzoek daarnaar opgeleverd? Een
clusterbenadering kan best zinvol
zijn. Het moet dan echter niet te veel
volgend zijn, maar ook sturend in de
richting van duurzaamheid. Ik ben
het met het KNOV eens dat niet een
groot bedrijf uitgangspunt moet zijn,
maar een kansrijke technologie.
Onderzoek en ontwikkeling, het
derde hoofdelement, zijn bij dit soort
strategische omschakelingen
essentieel. De inspanning op dit
gebied moet veel steviger zijn dan de
huidige programma's en de nieuwe
fiscale faciliteit voor research en
development. Groen Links ziet
overigens liever een tegemoetko–
ming in de loonkosten van een hoger
percentage en een lager plafond.
Dan kan het MKB meer profiteren,
conform de constatering in de
begroting dat juist kleine en
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startende bedrijven een bron van
dynamiek en technologie zijn.
Voorzitter! Nederland is nog ver af
van het EG-streven om het percen–
tage van het BBP dat aan onderzoek,
ontwikkeling en innovatie wordt
besteed, te verhogen van 2% naar
3%. De Nederlandse bedrijven zaten
in 1992 op 1%. Dat percentage ligt
onder het Europese gemiddelde.
Nederland zou dus meer moeten
doen dan de andere EG-partners.
Pakt een vergelijking van de
Nederlandse bijdrage aan het
komende witboek met die van de
andere EG-landen, wat dit betreft,
wel gunstig uit?
Mijn schets van drie hoofd–
elementen van een nieuw beleid,
gericht op milieu en werkgelegen–
heid, wil ik laten uitmonden in een
concreet verzoek aan de minister. Wil
hij een studie verrichten naar de
werkgelegenheidsperspectieven van
de milieusector in Nederland?
Afbakeningsproblemen daargelaten,
zou zo'n studie zich moeten richten
op zowel nieuwe werkgelegenheid
als een mogelijke verschuiving van
werkgelegenheid, bijvoorbeeld van
de huidige landbouw naar de
biologische landbouw en van de
energieproduktie– naar de
energiebesparingssector. De Duitse
eco-industrie zou op dit moment al
goed zijn voor zo'n 320.000 banen en
een jaaromzet van 40 mld. D-Mark.
Een EG-studie uit 1985 naar de
werkgelegenheidseffecten van een
Europees energiebesparings–
programma, becijfert minimaal
530.000 arbeidsjaren. Wij hebben ons
Nederlandse maar tien jaar oude
CE-scenario. Een actualisering en
vertaling naar Nederland van
bestaande studies zou zo de vorm
kunnen krijgen van een aanvulling
op de Nederlandse bijdrage aan het
witboek.
Voorzitter! Ik wil graag nog een
aantal korte opmerkingen maken
over het energiebeleid. Ik begin met
de modernisering van de kerncen–
trale in Borssele. De SEP heeft
onlangs, na vele twijfels, besloten
om in principe tot modernisering
over te gaan. Hierbij is onder andere
de voorwaarde gesteld dat de
centrale niet tot 2004 maar tot 2007
open kan blijven. In december zal
duidelijk worden of de minister met
deze verlenging akkoord zal gaan.
Groen Links vindt de investering van
500 mln. voor deze moderniserïng
onverantwoord en onnodig. De
minister zou er goed aan doen om te
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komen tot een alternatief scenario
waarbij de financiële middelen
aangewend worden voor het
stimuleren van elektriciteitsbeparing
en duurzame energie, waardoor
Borssele op korte termijn gesloten
kan worden. Zowel financieel als
voor het milieu is dit een duurzame
investering.
Een ander heet hangijzer in het
energiebeleid betreft de gaswinning
in de Waddenzee. De noodzaak om
op dit moment het moratorium op te
heffen, is nog op geen enkele wijze
aangetoond. Ook het alternatief om
vanaf de wal de voorraden onder de
Waddenzee aan te boren, is wat ons
betreft niet acceptabel. Er blijven
grote risico's bestaan voor verstoring
en vervuiling van dit unieke
natuurgebied.
Ook van ondergrondse gasopslag
kun je zeggen dat een besluit nü niet
nodig is. De wens tot die opslag lijkt
immers meer ingegeven door
handelsstrategie dan door de
voorzieningszekerheid, en is dus
minder urgent. Het kabinet moet niet
aan de leiband van de NAM en de
Gasunie lopen, maar zelf de tijd
nemen om naar alternatieven te
zoeken voor het kwetsbare Langelo.
Ik vraag de minister om op deze drie
punten te reageren.
Voorzitter! Tot slot nog twee korte
punten. Het departement van EZ
boekte in 1992 een negatief resultaat
bij de instroom van migranten in
relatie tot zijn taakstelling. Hoe komt
dit en wat gaat de minister hieraan
doen?
Met de berekening van een
duurzaam nationaal inkomen vlot het
blijkbaar niet al te best. De terrein–
verkenning, in mei 1990 toegezegd,
had er lang moeten zijn. Kan de
minister de Kamer snel rapporteren
over de voortgang en over de
gekozen methodiek? Als de
vertraging mede te wijten is aan een
gebrekkige afstemming tussen de
verschillende CBS-afdelingen, moet
hier natuurlijk wat aan gebeuren.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! In het oogstjaar van dit
kabinet kan de minister van
Economische Zaken geen tevreden
mens zijn. Oplopende werkloosheid,
de laagste bezettingsgraad van de
produktie-installaties sinds 1983 en
het verdwijnen van banen naar
goedkope-lonenlanden: het zijn niet
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mis te verstane signalen van
economische tegenspoed.
Ik wil niet beweren dat de minister
stil heeft gezeten. Er is veel in gang
gezet, zoals versoepeling van de
vestigingswetgeving en aan–
scherping van het mededingings–
beleid. Er is meer aandacht voor de
infrastructuur en er komt een Fonds
economische structuurversterking.
Dat is allemaal prima. Maar de
hoofdvraag is of het in gang gezette
beleid toereikend is om structurele
oplossingen voor onze economische
problemen te bieden.
De overheid kan een heleboel
dingen doen in de voorwaarden–
scheppende sfeer. Maar tegelijkertijd
is het even noodzakelijk om een juist
evenwicht te vinden tussen de markt
en de overheid. Blijft juist dit aspect
in het beleid niet onderbelicht?
In een recente discussienota van
de directie algemene economische
politiek wordt gesteld dat het
vasthouden aan bestaande instituties
structurele oplossingen in de weg
staat. Het sociaal-economisch beleid
is de gevangene van een in het
verleden aangebrachte afbakening
van de markt ten opzichte van de
overheid èn het met de overheid
verweven particulier initiatief. Als de
minister werkelijk ernst wil maken
met een verbetering van de
marktwerking, wordt het dan niet tijd
om de huidige verstrengeling tussen
overheid en het beschermde
particulier initiatief te ontwarren en
het domein van de markt te
vergroten? Wel moet het adagium
"overheid als schild van de zwakken"
blijven staan. Niet bij de pakken neer
gaan zitten dus. We moeten verder!
In deze tijd van economische
herstructurering staan overheid en
bedrijfsleven voor de uitdaging om met behoud van ieders positie en
verantwoordelijkheid - gestalte te
geven aan een werkelijk duurzame
economische ontwikkeling. Neder–
land moet weer aan de slag. Er
moeten nieuwe banen worden
gecreëerd. Kan het Industriefonds
met zijn vrij beperkte omvang hier
werkeiijk een rol van betekenis
spelen? In hoeverre zal ook het
midden– en kleinbedrijf van het
Industriefonds kunnen profiteren?
Op Europees niveau komt een
groei-initiatief. Zal dat wel effectief
zijn? Ik herinner mij nog heel goed
dat in het eerste witboek van Delors
voorspeld werd dat de totstandko–
ming van de interne markt extra
economische groei zou genereren.
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Van Dis
Daar zien wij nog weinig van. Kan de
minister aangeven hoe het verder
gaat met het groei-initiatief? Heeft
ons land op dit moment wel
behoefte aan een dergelijk Europees
programma? Wij zijn immers druk
bezig om op nationaal niveau een
forse impuls aan de verbetering van
de infrastructuur te geven?
Zijn wij niet veel meer gebaat bij
een zodanig Europees industriebe–
leid, dat de lidstaten niet langer
elkaar beconcurreren, en waarbij zij
zich richten op de uitdaging op de
wereldmarkt? De globalisering en de
structurele wijzigingen nopen
daartoe.
Een financiële meevaller voor ons
land is dat Flevoland van de EG de
status heeft gekregen van "regio met
ontwikkelingsachterstand". Daar–
naast loopt er nog een verzoek met
betrekking tot de zogeheten
"doelstelling-2-gebieden". Hoe
realistisch is dat verzoek? Aan welke
voorwaarden moet een regio dan
voldoen? Is het niet een beetje
merkwaardig om Europese steun
voor deze regio's aan te vragen,
terwijl in de memorie van toelichting
gesteld wordt dat door de verbeterde
economische structuur de veerkracht
van de economie in die streken
belangrijk is toegenomen en een
goede basis is ontstaan om de
conjuncturele tegenwind te
doorstaan?
Mijnheer de voorzitter! Elke
startende ondernemer kan ons
vertellen dat er op het gebied van de
deregulering nog veel te doen valt.
Daarnaast verdient ook de verbete–
ring van het samenspel tussen
verschillende overheden onze
aandacht. Ik noem als praktijk–
voorbeeld een ondernemer die een
WKK-installatie wil bouwen. De
termijn waarbinnen de ondernemer
een investeringsbeslissing moet
nemen om voor een subsidie van
Senter in aanmerking te komen, is
niet afgestemd op de termijn die
lagere overheden nodig hebben om
de benodigde milieuvergunning af te
geven. Daardoor kunnen problemen
ontstaan. Wil de minister daar eens
kritisch naar kijken?
Ik heb nog enkele opmerkingen. Ik
noem de R en D-regeling. Het KNOV
heeft uitgerekend dat voor een
werknemer met een loonsom van 1
ton een netto subsidie van
/ 3000 overblijft. Als je dat afzet
tegen alle administratieve romp–
slomp dan zet dat toch nauwelijks
zoden aan de dijk voor het MKB?
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Ik noem ook de subsidie voor
hoogrendementsketels. Die is zo'n
succes dat zij vroegtijdig door de
overheid wordt beëindigd. Hoe
betrouwbaar is de overheid nog als
partner, als je eerst de suggestie
wekt dat een regeling een X-aantal
jaren zal blijven bestaan waarna
plotseling die regeling wordt
ingetrokken?
Mijnheer de voorzitter! Economi–
sche Zaken behoort ook te staan in
het teken van het rentmeesterschap.
De overheid moet de randvoorwaar–
den voor milieu, grondstoffen,
energie, eerlijke concurrentie en
dergelijke stellen waarbinnen
burgers en bedrijven hun verant–
woordelijkheid tegenover God de
Schepper en tegenover de naaste
moeten kunnen waarmaken. Naar
onze overtuiging wordt dat optimaal
bereikt wanneer iedereen de echte
vrijheid, dat is de gebondenheid aan
de wet van God, de hoogste wet, in
praktijk mag brengen. Tot Gods eer
en tot ons aller welzijn. Daartoe zou
de overheid een goed voorbeeld
moeten geven. Wij vragen dat ook
van deze bewindslieden. Wij wensen
hen tevens Gods zegen toe op hun
veraere arbeid.

D
De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Als ik vier jaar beleid
overzie onder leiding van minister
Andriessen en staatssecretarïs Van
Rooy, met wie wij gisteren nog
spraken over het persbeleid, mag ik
voorzichtig concluderen dat het
ministerie van Economische Zaken
meer belijnd en doelgerichter is gaan
werken. In weliswaar bescheiden
proporties zijn de bewindslieden erin
geslaagd, een nieuw industriebeleid
en een nieuw technologiebeleid op
de rails te zetten en zijn belangrijke
nota's verschenen. Over het
wetgevingsprodukt moet helaas
kritischer worden gesproken, maar
daar staat weer tegenover dat de
herstructurering van het departement
voortgang maakt, al gaat dat ook
met pijn gemoeid.
Over een aantal oude en ook
nieuwe onderwerpen wil ik in dit
debat puntsgewijs een en ander
opmerken en vragen. Het is al weer
even geleden dat wij spraken over
het nieuwe industriebeleid. Kern
daarvan is de oprichting van een
nieuw Industriefonds of industrie–
faciliteit, waarvan toen nog niet alle
details waren geregeld. Dat is nu
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inmiddels rond, zo heb ik begrepen
uit de brief die wij vanmiddag
ontvingen. Ik wil daarover toch nog
enkele vragen stellen. Is er getekend
conform de uitgangspunten, die in
deze Kamer zijn besproken? Hoe
groot is nu de belangstelling bij het
bedrijfsleven? Hoe wordt voorkomen
dat de gang van een bedrijf naar
deze faciliteit zou kunnen worden
gezien als een uiting van zwakte? Is
dat risico onderkend?
Nog recenter spraken wij over het
technologiebeleid. De nieuwe start is
zeker een verdienste van de minister.
Een onderdeel van dit beleid is de
introductie van een nieuwe R en
D-faciliteit. De heer Van Dis wees er
al op: nu daarover inmiddels meer
bekend is geworden, bereiken ons
berichten, vooral van het KNOV, dat
de invulling van deze faciliteit voor
het midden– en kleinbedrijf wel erg
teleurstellend is. En dat terwijl deze
faciliteit toch vooral ook is gepresen–
teerd als een regeling voor het
midden– en kleinbedrijf. Het
voorgestelde kortingspercentage van
12,5 van het bruto loon zou te laag
zijn, de systematiek via teruggaaf
loonbelasting zou in het nadeel
werken van het midden– en
kleinbedrijf enzovoort. Kortom: ik
meen dat de minister deze kritiek
serieus moet nemen. Daarom vraag
ik hem om hierop te reageren.
Alarmerend waren de berichten
vorige week in de pers dat de
Europese Commissie schijnt te
twijfelen aan de legitimiteit van de
financiële steun aan DAF. Europees
commissaris Van Miert zou om
opheldering hebben gevraagd. Ik
moet zeggen dat deze berichten mij
hebben verbaasd. Wordt op het
departement wel voldoende vooraf
aan Europese regelgeving getoetst
alvorens tot steunverlening wordt
overgegaan? Is het waar, zoals ik
ergens las, dat geen van de
steunoperaties waarmee de
afgelopen jaren tientallen miljoenen
guldens waren gemoeid, door de
Nederlandse regering bij de
Europese Commissie is aangemeld?
Dat zou toch hoogst onzorgvuldig
zijn, niet alleen ten aanzien van de
Europese Commissie, maar - om bij
het voorbeeld te blijven - natuurlijk
ook ten aanzien van DAF. Ik vraag
om een opheldering over de
procedure die daarvoor geldt of zou
moeten gelden.
Het energiebeleid vormt een van
de harde kernen van het beleid van
EZ. De minister heeft onlangs
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goedkeuring verleend aan de
gasprijsverhoging per 1 januari 1994.
Het gaat daarbij om een lastenver–
zwaring voor het bedrijfsleven van
ongeveer 750 mln., uitgesmeerd over
de jaren 1994 t/m 1996. Het
marktwaardeprincipe zou deze
prijsverhoging rechtvaardigen. Daar
tegenover staat de mening dat het
aandeel olie en gas de afgelopen
jaren relatief is afgenomen, terwijl
het kolendeel is toegenomen. Er
bestaat derhalve twijfel aan de
grondslag voor deze prijsverhoging,
waar ik aan toevoeg dat uit een
oogpunt van energiebesparing de
energieprijzen natuurlijk nogal laag
zijn. Mag ik het oordeel van de
minister over de kritiek op deze
maatregel?
Alweer enkele jaren hangt boven
de Nederlandse gasmarkt de
Brusselse dreiging van richtlijnen
betreffende het zogenaamde third
party access. Centraal staat daarbij
de vraag in hoeverre energie als
openbare voorziening van de interne
markt uitgesloten kan blijven. De
nieuwe Europese commissaris voor
het energiebeleid schijnt, anders dan
zijn voorganger, meer genegen te
zijn om te luisteren naar bezwaren
die onder meer in Nederland leven.
Kan de minister dit bevestigen?
Belangrijker is wellicht nog de vraag
of de recente inwerkingtreding van
het Verdrag van Maastricht het beeld
op dit punt zal veranderen. Heeft de
minister daar zicht op?
In het bijzonder op het punt van
het energiebeleid vraagt de integratie
van dit beleid met het milieubeleid
de aandacht. Op dat punt schijnt het
departement consequent te kort te
schieten. Ik sluit mij wat dat betreft
aan bij de heer Tommel. Evenals hij
las ik tenminste in een rapport van
de zogenaamde commissie-Sint dat
als het gaat om de integratie van
milieubeleid in de sector–
departementen, EZ in vergelijking
met Verkeer en Waterstaat en LNV
achterloopt. Dat was toch niet de
bedoeling en verwachting toen wij
destijds de nota Energiebesparing
bespraken? Heeft de minister hier
een verklaring voor? En zou het geen
aanbeveling verdienen om in de
toekomst maatregelen op het gebied
van het energiebeleid mede te laten
ondertekenen door de collega van
Milieubeheer? Dat was een recente
suggestie van de nieuwe voorzitter
van de Raad voor het milieubeheer,
de heer Nijpels.
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In de nota Energiebeleid van 1990
werd voorgesteld om de doelmatig–
heid in het energieverbruik tegen de
eeuwwisseling met 20% te verhogen.
In de bespreking met de minister
werd al gezegd dat dit een zeer
ambitieuze doelstelling is. Dat
percentage schijnt dan ook niet
gehaald te worden als het beleid niet
wordt geïntensiveerd. Wat mag
verwacht worden van de meerjaren–
afspraken die zijn of worden gemaakt
met 14 industriële branches en welke
subsidiegelden stelt het ministerie
daarvoor beschikbaar?
Ik heb begrepen dat het ministerie
ook intensief overleg met andere
overheden voert om de afspraken
over energiebesparing tot uitgangs–
punt te maken voor het verlenen van
vergunningen. In welk stadium is dit
overleg, wat is de inzet daarbij van
het departement en op welke
resultaten wordt gemikt? Dit is
volgens mij immers een nieuwe
ontwikkeling.
Toen ik ter voorbereiding van de
behandeling van de begroting van
Milieubeheer de debatten over het
NMP-plus nog eens nalas, kwam ik
daar de interessante discussie tegen
met vooral deze minister over het
opstellen van een zogenaamd groen
BNP, dus gecorrigeerd op kosten
voor het milieu. Ook de heer
Rosenmöller heeft daarover
gesproken. Het is een onderwerp
waarvoor de minister, zoals hij toen
aangaf, in elk geval wetenschappe–
lijke interesse had. Uit een brief die
wij mochten ontvangen van het
Centrum voor energiebesparing en
schone technologie maak ik op dat er
weliswaar bij het CBS een onderzoek
is gestart naar een zogenaamd
duurzaam nationaal inkomen, maar
dat dit onderzoek weinig steun en
prioriteit ontvangt. Ook zou voor
deze CBS-studie een projectvoorstel
bij de Europese Commissie zijn
ingediend. Het zou toch aardig zijn
als de minister op dit punt een
deelerfenis met toekomstwaarde zou
achterlaten. Mijn vraag is dan ook of
hij aan dit onderzoek meer prioriteit
wil geven, zowel nationaal als
Europees.
Hoe staat het met de beloofde
intensivering van de bilaterale
economische betrekkingen met de
Volksrepubliek China? Daarover is de
afgelopen jaren met de minister
enkele malen gedebatteerd in het
kader van de vraag of RDM al dan
niet duikboten aan Taiwan zou
mogen leveren. Los van de vraag of
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er nog muziek zit in een duikboten–
order, wil ik vragen of de minister op
dit punt de balans wil opmaken. In
het bijzonder zou ik hem willen
vragen of hij inmiddels gronden ziet
om ons land te bevrijden van het
toch wel beschamende gentlemen's
agreement dat destijds met China is
gesloten. Wellicht wil de staatssecre–
taris dit punt oppakken.
Ten slotte wil ik de aandacht van
de minister vragen voor het
volgende. Vorige week hoorden we
van het hoofd van de directie
criminaliteitspreventie van Justitie de
ernstige waarschuwing over de
infiltratie van de maffia in de horeca.
Het is geen nieuw geluid, maar het
werd van deskundige zijde nog eens
geformuleerd. Los van deze concrete
aanleiding meen ik dat een minister,
die zeer regelmatig contact heeft met
het bedrijfsleven, dat ook steunt, ook
aandacht mag vragen voor en moet
geven aan deze bedreiging. Ik heb op
dit punt geen concrete ideeën, maar
wil hij daartoe initiatieven ontwikke–
len? Op de lange termijn is het een
zaak die niet alleen het bedrijfsleven
raakt, maar ook de gehele samenle–
ving.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Zoals de afgelopen weken
meermalen is betoogd, staan de
wereld, Nederland en de EG in het
bijzonder voor grote uitdagingen.
Brengt de toekomst het global shift
of het balanced growth scenario?
Nederland wil (uiteraard) het tweede
scenario, maar de global shift lijkt
vooralsnog dichterbij. Vooral de
verschuiving van werkgelegenheid
baart momenteel zorgen. Nu ook in
administratieve sectoren. Wil de
minister hierop ingaan en aangeven
wat in zijn ogen de meest adequate
reactie is? Zullen we welvaart
moeten inleveren? Moeten wij er ons
niet al te druk over maken, zoals de
minister-president het deed
voorkomen tijdens de algemene
beschouwingen? Overigens, waar
blijven in dit wereldomspannende
strijdtoneel de grote voordelen die
de interne markt ons zou brengen?
Het is onjuist om de concurrentie
van de new industrialized countries
(NIC's) en Amerika tot de maat van
alle dingen te nemen. Het is
bijvoorbeeld wel van belang te
bedenken dat vooral de NIC's slechts
tot bloei konden komen bij de gratie
van de koopkrachtige markten in het
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Leerling
Westen. Hoe het zij, we gaan de
verkeerde weg op als wij ter wille
van de concurrentiekracht ons
sociale stelsel en ons milieubeleid
zouden afbreken tot het laagst
mogelijke niveau. Daarmee zouden
we veronachtzamen dat deze
verworvenheden wel degelijk ook
onderdeel uitmaken van onze
concurrentiekracht. Is de minister dat
met mij eens? Overigens leeft dit
besef ook elders. Amerika geeft een
impuls aan het milieubeleid evenals
eerder Taiwan. Wie daar geen of
onvoldoende aandacht aan schenkt,
is misschien op de korte termijn iets
concurrerender, maar zaagt
uiteindelijk de tak door waarop hij
zit. Ik heb de indruk dat in de
begrotingstoelichting die balans
enigszins uit het oog wordt verloren.
In de bijdrage aan het witboek is die
balans weer duidelijker terug te
vinden. Waar Nederland en de EG
voor moeten staan is het tot stand
brengen van de verbinding tussen de
uitdagingen van de internationale
concurrentie en de eigen, specifieke
verworvenheden. Graag een reactie.
Het bovenstaande neemt natuurlijk
niet weg dat er nog wel het een en
ander te sleutelen valt aan de
economie. Nog belangrijker is dat we
niet alleen moeten praten, maar dat
het ook sneller moet. Zo stelt het
bijzonder teleur dat alle discussies
over deregulering kennelijk zo weinig
resultaat hebben gehad dat een
balans niet eens valt op te maken en
er aanleiding is een intensivering van
de bedrijfseffectentoets in te zetten.
Dan vraag ik mij af of we onze eigen
analyses niet serieus nemen. Ik hoor
hierop graag een reactie.
Hetzelfde geldt eigenlijk ten
aanzien van scholing. Als het belang
van scholing nu opnieuw zo zwaar
aangezet moet worden, hebben we
daar kennelijk alle aanbevelingen uit
het verleden genegeerd. Hoe kan dat
nu?
Het wordt wat eentonig, maar ook
ten aanzien van het technologie–
beleid kunnen soortgelijke opmerkin–
gen worden gemaakt. Sinds het
begin van het kabinet-Lubbers II
bestaat EZ-beleid hoofdzakelijk uit
technologiebeleid. Als desondanks R
en D-uitgaven achterblijven en een
nieuwe impuls noodzakelijk zou zijn,
betekent dat niet een soort failliet
van het huidige instrumentarium?
Dan kan de minister wel antwoorden
dat de instrumenten als zodanig wel
effect hadden op de technologie–
inspanningen van de bedrijven, maar
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feit blijft dat de doelstellingen niet
zijn gehaald. Is een herbezinning niet
noodzakelijk? Wat de voorstellen als
zodanig betreft heb ik twijfels of de R
en D-faciliteit wel voldoende is
toegesneden op het midden– en
kleinbedrijf.
Kortheidshalve vraag ik aandacht
voor de verbeteringsvoorstellen van
het KNOV.
Waar ik al erg terughoudend ben
geweest bij algemene ondersteuning
van technologische ontwikkeling zonder koppeling aan een concreet
doel met een meerwaarde dus - heb
ik nog grotere twijfels bij het
instrument van de algemene
publieksvoorlichting over technolo–
gie. Wat zegt het nu als
"belangstelling voor techniek is
gekweekt"? Het gaat erom dat er wat
gebeurt. Als bedrijven de voorlich–
ting belangrijk vinden kunnen ze er
geld in steken; voor de overheid is
het belang te vaag.
In het kader van de terugtredende
overheid vraag ik mij af om welke
reden de overheid geld zou moeten
blijven steken in het Nationaal
bureau voor toerisme of het ANVV.
Voor een opstartfase misschien
begrijpelijk, maar structureel dienen
mijns inziens betrokken bedrijven,
organisaties en eventueel lagere
overheden dergelijke zaken zelf te
bekostigen. Dat geldt toch voor
iedere bedrijfstak?
Nog een vraag over de
compensatie-orders voor de
Cougar-helikopter. Ik heb begrepen
dat Eurocopter de ontwerp–
werkzaamheden voor de militaire
transporthelikopter NH-90 naar
Nederland zou overhevelen. Is dat
juist? Wat schieten we daarmee op
als de beslissing over de produktie
van de NH-90 pas over enkele jaren
wordt genomen?
Over het EZ-standpunt met
betrekking tot milieu en economie
heb ik al bij de debatten over UNCED
en Milieubeheer gesproken. De
stelling dat nationale problemen
slechts nationaal kunnen worden
aangepakt mits de concurrentieposi–
tie niet in gevaar komt, deugt niet.
Wil de minister daar ook nog eens
op reageren?
Het energiebeleid lijkt, mede via
allerlei convenanten, op gang te
komen, al blijven de doelstellingen in
gevaar. Wat mij frappeert, is dat de
ene sector een aanzienlijk groter
percentage reductie voor zijn
rekening neemt dan de andere. Is dat
verschil puur verklaarbaar vanuit de
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verschillen tussen de branches? Ook
het verzet van de minister tegen
hogere energieprijzen verbaast mij
enigszins. Gezien de lage prijs in
Nederland is er toch ruimte om dit
instrument voor energiebesparing in
te zetten? Via energiebesparing kan
weer tijd gewonnen worden om in
elk geval voorlopig af te zien van
exploitatie van de gasvoorraden in
de Waddenzee.
Tot slot graag een verduidelijking
over de Borssele-brief. Wat de kosten
zijn van een eventuele sluiting lijkt
duidelijk. De raming van de baten
niet, terwijl die er toch ook moeten
zijn.
Afrondend, wat de begroting als
zodanig betreft, ga ik akkoord met de
opstelling die de minister heeft
gegeven. Ik wens de bewindslieden
sterkte en zegen op hun werk in het
komende begrotingsjaar.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
Sluiting 23.13 uur

D
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het volgende voorstel
van (rijks)wet:
Wijziging van de Arbeids–
omstandighedenwet, de Kernenergie–
wet, de Wet milieugevaarlijke stoffen
en de Wet arbeid gehandicapte
werknemers in verband met de
opheffing van de Arboraad (23455).
Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister voor
Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken, ten geleide van het
getekende "Protocol ter invulling van
het Resumé van de bilaterale
gesprekken Aruba-Nederland, op 24,
25 en 26 juni 1993" (23224, nr. 5);
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
een overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk België tot regeling van het
scheepvaartverkeer en van de
recreatie op de gemeenschappelijke
Maas (23456);
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Lijst van ingekomen stukken
een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en de
staatssecretaris van Defensie, over
de aanschaf van twee "Hercules"
transportvliegtuigen (23400-V, nr. 10);
een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
de agenda van de Algemene Raad
van 26 oktober 1993 alsmede de
Europese Raad van 29 oktober 1993
(21501-02, nr. 100);
twee, van de minister van Justitie,
te weten:
een, ten geleide van de resultaten
van haalbaarheidsstudie naar de
mogelijkheden tot verbetering van de
gegevensuitwisseling over de
leefvorm (22700, nr. 4);
een, over de informatieverstrekking
door PTT Telecom TB aan
opsporingsinstanties (23400-VI, nr. 8);
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, over het thema
Integriteit van de Openbare Sector
(23400-VII, nr. 11);
twee, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van resultaten over
een bezoek aan de Volksrepubliek
China (23400-VIII, nr. 13);
een, ten geleide van een reactie op
een verzoek van het lid Franssen
over de decentralisatie huisvesting
PO/VO (23400-VIII, nr. 14);
twee, van de staatssecretaris van
Financiën, te weten:
een, ten geleide van de agenda voor
de Ecofin-Raad van 25 oktober 1993
(21501-07, nr. 99);
een, ten geleide van een reactie op
een aangenomen motie van de leden
De Korte en Van Rey over herover–
weging van het voorstel van wet
houdende wijziging van het
percentage van de heffingsrente en
de invorderingsrente bij belastingen
(23400, nr. 25);
een, van de minister en de
staatssecretaris van Defensie, ten
geleide van een voortgangsrappor–
tage over het project luchtmobiele
brigade (22327, nr. 20);
twee, van de staatssecretaris van
Defensie, te weten:
een, over oefenvluchten nabij Den
Helder (23400-X, nr. 5);
een, over de beperkingen van de
huidige F-16's (23400-X, nr. 6);
zeven, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, over de agentschapstatus van
de Rijksgebouwendienst (20891, nr.
13);
een, ten geleide van de zesde

halfjaarlijkse rapportage over de
voortgang van de implementatie van
EG-richtlijnen (21109, nr. 67);
een, ten geleide van het verslag van
de EG-Milieuraad van 5 oktober 1993
(21501-08, nr. 36);
een, over het externe veiligheids–
beleid in het milieubeleid (22666, nr.
3);
een, over het maximaal toelaatbaar
risiconiveau (MTR) en verdere
risicoreductie via het ALARA-principe
(22666, nr. 4);
een, over asbest en asbesthoudende
stoffen (23400-XI, nr. 11);
een, ten geleide van aanvullende
informatie over het voorgenomen
milieuvoorlichtingsprogramma voor
1994 (23448, nr. 2);
vier, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van de Nederlandse
versie van de "Executive Summary"
van de Veiligheidsstudie Schiphol
door de RAND Corporation (21964,
nr. 17);
een, over de decentralisatie van het
regionale verkeersveiligheidsbeleid
(22100, nr. 18);
een, ten geleide van een overeen–
komst met de loodsenorganisatie
inzake verrekeningen over 1993
(23400-XII, nr. 4);
een, over de tarieven van het
openbaar vervoer voor 1994
(23400-XII, nr. 5);
drie, van de minister van
Economische Zaken, te weten:
een, over het Speelautomatenbesluit
(21277, nr. 26);
een, over de gewijzigde motie van de
leden Boers-Wijnberg en Blaauw
over de PKB-tekst SEV met betrek–
king tot het aandeel kernenergie
(22606, nr. 15);
een, over de energieprestatienormen
voor nieuwbouwwoningen en
utiliteitsgebouwen (23400-XIII, nr. 9);
twee, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, over economische compensatie
voor de gemeente Bolsward voor het
vertrekvan de opleidingen in de
levensmiddelentechnologie (21898,
nr. 12);
een, over de situatie in een aantal
sectoren van de land– en tuinbouw
en over de budgettaire problemen bij
de grondaankopen ten behoeve van
de realisatie van het natuurbeleid
(23400-XIV, nr. 7);
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van de geannoteerde
voorlopige agenda van de EG-Raad
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van ministers, in het kader van
cultuur, op 5 november 1993
(21501-05, nr. 11);
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur en de
staatssecretaris van Justitie, ten
geleide van het Rijksplan Jeugd–
hulpverlening 1994-1997 (23451).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. een brief van het lid Groenman,
houdende intrekking van het voorstel
van wet houdende regels betreffende
rechtsvorderingen door rechtsperso–
nen ter bevordering van gelijke
behandeling (19507, nr. 16).
De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;
4. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het rapport "GS Bekroond" inzake
experimenteel toezicht op gemeente–
lijke betalingen;
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van de
SVV-haalbaarheidsstudie
Zuiderzeespoorlijn/Hanzespoorlijn;
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van het eindrapport
banenpools;
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het rapport
"Bruikbaarheid van lokaie registraties
voor gemeentelijke sociale diensten";
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van de resultaten van het
onderzoek naar psycho-sociale
hulpverlening bij ongewenste
zwangerschap, geboorte en
zwangerschapsafbreking.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken.
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