15de vergadering

Dinsdag 21 december 1993
Aanvang 9.00 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink
Tegenwoordig zijn 72 leden, te
weten:
Baarda, Baarveld-Schlaman,
Barendregt, Van den Berg, De Boer,
Bolding, Boorsma, Van den Bos, Van
Boven, Braks, Van den Broek-Laman
Trip, Coenemans, Van Dijk, Ermen,
Eversdijk, Fleers, Gelderblom–
Lankhout, Van Gennip, Van Gijzen,
Ginjaar, Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, Heijmans,
Heijne Makkreel, Hilarides, Hoefna–
gels, Holdijk, Huberts-Fokkelman,
Jaarsma-Buijserd, Kaland, Kassies,
Korthals Altes, Van Kuilenburg–
Lodder, Kuiper, Van Leeuwen, Van
Leeuwen-Schut, Luimstra-Albeda,
Luteijn, Mastik-Sonneveldt, Van der
Meer, Michiels van Kessenich–
Hoogendam, Pit, Pitstra, Postma,
Pröpper, Redemeijer, Rongen,
Schinck, Schuurman, Schuyer,
Soetenhorst-de Savornin Lohman,
Staal, Steenkamp, Stevens, Talsma,
Tiesinga-Autsema, Tjeenk Willink,
Tummers, Van Veldhuizen, Veling,
Van Velzen, Verbeek, Vermaat,
Vrisekoop, Wagemakers, Wessel–
Tuinstra, Van Wijngaarden, Van de
Zandschulp, K. Zijlstra en R. Zijlstra,

mede, dat is ingekomen bericht van
verhindering van het lid Van der
Meulen, wegens ziekte.
Dit bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal 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.
(Deze lijst is opgenomen aan het
eind van deze vergadering.)

De voorzitter Ik deel aan de Kamer

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Ik vind het helaas nodig
om mijn ongenoegen en zorg te
uiten over de agenda. Wat zich
vandaag en morgen in de Kamer
gaat afspelen, komt dicht in de buurt
van de freuliaanse kwalificatie
"gekkenwerk": een meer dan
overladen agenda. Nu al de
Vreemdelingenwet, terwijl de nadere
memorie van antwoord pas vorige
week is verschenen. Ik vind dat zeer
incorrect tegenover al die maat–
schappelijke groepenngen die zich
met deze wet bezighouden. De Wet
terugdringing ziekteverzuim, die niet
rijp is voor openbare behandeling,
maar toch behandeld wordt; dat
naast en tussen een waslijst van
andere zaken. Dit lijkt niet op de
zorgvuldige behandeling die de
zwaarte van sommige wetsvoorstel–
len verdient. Met respect voor de
bewindslieden van Financiën,
achteraf was het handiger geweest
als wij de financiële beschouwingen
niet vlak voor kerst hadden gepland.
Daar kunnen wij misschien volgend
jaar rekening mee houden.
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Ingekomen stukken

en de heren Lubbers, minister–
president, minister van Algemene
Zaken, Hirsch Ballin, minister van
Justitie, Kok, vice-minister-president,
minister van Financiën, De Vries,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Kosto, staatssecre–
taris van Justitie, Van Amelsvoort,
staatssecretaris van Financiën, en
Wallage, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

D

De Kamer heeft het afgelopen jaar
de overzijde nogal eens gekapitteld
dat men onvoldragen produkten
produceert. Met de werkwijze die wij
nu kiezen, zijn wij bezig in ons eigen
zwaard te vallen. Nog even en de
heer Kaland moet zijn aanduiding
"stemvee" ook jegens de Senaat
gaan bezigen. Tot oktober heeft dit
huis vaak geen kans gezien de
plenaire vergadering een beetje
redelijk te vullen, terwijl de stort–
vloed nu ten koste gaat van de
kwaliteit.
Ik heb ten slotte ook een persoon–
lijk bezwaar tegen deze gang van
zaken. Het getuigt van weinig respect
jegens de kleinere fracties, die niet in
staat zijn alle taken vergaand te
verdelen. Gevolg is dat wij geen kans
zien die bijdrage te leveren die wij
wel zouden willen. Naast een
veeleisende werkkring is dat op dit
moment in ieder geval voor mij niet
meer te doen.
Voorzitter! Ik voorzie dat u ons
twee dagen lang moet achtervolgen
met straffe aanmaningen over de
tijd, ons aan de tijd houden,
enzovoort, om vervolgens dit
programma toch niet te realiseren.
De voorbereiding voor de Wet
terugdringing ziekteverzuim en de
Arbowet liet deze week alles te
wensen over. Zo werden de
verkeerde stukken toegestuurd. De
informatiebrief van het ministerie
bereikte mij in elk geval pas
gisteravond. Ik verzoek u dan ook, de
wetsvoorstellen 22898 en 22899 van
de agenda af te voeren. Dat geeft nu
de nodige lucht en zal een zorgvul–
dige behandeling ten goede komen.
De voorzitter: Ik heb begrip voor de
hartekreet van de heer De Boer. Ook
mijnerzijds is in het College van
senioren een aantal malen gewaar–
schuwd voor deze situatie, ook bij
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voorzitter
het voorstel om de financiële
beschouwingen te houden. Ik
constateer echter dat de commissies
en het College van senioren
uiteindelijk hebben geadviseerd om
het te doen zoals het nu wordt
voorgesteld. Ik stel voor, de agenda
te volgen en na de lunchpauze, na
overleg in het College van senioren,
over het voorstel van de heer De
Boer te beslissen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Nadere wijziging van de
Werkloosheidswet (Wijzigïng
enkele bepalingen inzake het
recht op uitkering) (21608);
- Goedkeuring van het op 25
februari 1991 te Espoo tot stand
gekomen Verdrag inzake
milieu-effectrapportage in
grensoverschrijdend verband,
met Aanhangsels (Trb. 1991, 104
en 174) (22883);
- Wijziging van de Coördinatie–
wet sociale verzekering en de
Invorderingswet 199O in verband
met de toepassing van de
ketenaansprakelijkheid in de
confectiesector (22958);
- Wijziging van de Wet op de
ruimtelijke ordening (23015);
- Financiële compensatie voor
langdurige militaire dienst
(Uitkeringswet KNIL–
dienstplichttijd) (23091);
- Wijziging van de
Bestrijdingsmiddelenwet 1962
(gesloten dossier) (23156);
- Aanpassing van een aantal
rijkswetten aan de eerste en
tweede tranche van de Alge–
mene wet bestuursrecht
(Aanpassing rijkswetten Awb)
(23252, R1477);
- Wijziging van de Algemene
burgerlijke pensioenwet (23261);
- Wet brutering overhevelings–
toeslag lonen (23269);
- Wijziging van bepalingen van
de Mediawet in verband met de
verlenging van de experimentele
reclameregeling voor de lokale
en regionale omroep en enkele
andere wijzigingen (23246);
- Wijziging van onder meer de
Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met schoonmaak–
kosten en aftrekposten van de
vergoeding (23452);
- Wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet, de
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Kernenergiewet, de Wet milieu–
gevaarlijke stoffen en de Wet
arbeid gehandicapte werknemers
in verband met de opheffing van
de Arboraad (23455).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor–
stel Wijziging van de Wet op de
ruimtelijke ordening (23015) te
hebben kunnen verenigen.
De aanwezige leden van de fractie
van de SGP wordt conform artikel
121 van het Reglement van orde
aantekening verleend, dat zij geacht
willen worden zich niet met het
wetsvoorstel Wijziging van bepalin–
gen van de Mediawet in verband met
de verlenging van de experimentele
reclameregeling voor de lokale en
regionale omroep en enkele andere
wijzigingen (23246) te hebben
kunnen verenigen.
Aan de orde zijn:
- de algemene financiële
beschouwingen inzake het in
1994 te voeren beleid (23400).
Hierbij is tevens aan de orde de
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk IXA (IMatio–
nale schuld) voor het jaar 1994
(2340O-IXA);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk IXA (Natio–
nale schuld) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23279);
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk IXB (Ministe–
rie van Financiën) voor het jaar
1994 (23400-IXB);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk IXB (Ministe–
rie van Financiën) voor het jaar
1992) (Slotwet/rekening) (23280);
- Vaststelling van de begroting
van de lasten en de baten en van
de kapitaaluitgaven en
–ontvangsten van het Staats–
muntbedrijf voor het jaar 1994
(2340O-E);
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- Wijziging van de begroting
van de lasten en de baten van de
kapitaaluitgaven en –ontvangsten
van het Staatsmuntbedrijf
(Ministerie van Financiën) voor
het jaar 1992 (Slotwet/rekening)
(23292);
- Wijziging van de Wet op de
vermogensbelasting 1964, de
Wet op de loonbelasting 1964 en
de Wet op de inkomstenbelas–
ting 1964 (verhoging van de
ondernemingsvrijstelling,
wijziging van de teruggaaf–
regeling inzake beperking van de
gezamenlijke druk van de
inkomstenbelasting en vermo–
gensbelasting, verhoging van de
belastingvrije sommen en
vrijstelling van natuurschoon–
wetlandgoederen in de vermo–
gensbelasting, wijziging van de
loon– en inkomstenbelasting in
verband met uitstel van loon,
alsmede wijziging van de
fictief-rendementsregeling in de
inkomstenbelasting) (21882);
- Machtiging tot het uitgeven
van schatkistpapier en het
aangaan van geldleningen ten
laste van de Staat der Nederlan–
den in 1994 (Leningwet 1994)
(23418);
- Wijziging van de Wet van 4
juli 1991, houdende wijziging
van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964 (verhoging van het
huurwaardeforfait) (Stb. 352)
teneinde de verhoging van het
huurwaardeforfait voor 1994 te
vervangen door een verlaging
(23471);
- Wijziging van een aantal
belastingwetten en van de Wet
Infrastructuurfonds in het kader
van het belastingplan 1994
(23472).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Schuyer (D66): Voorzitter!
Twee jaar geleden heeft de minister
van Financiën bij de behandeling van
de begroting 1992 een uitvoerig en
diepgaand betoog gehouden over
hoe hij het financiële beleid op lange
termijn voor Nederland zag. Aan de
hand van die visie verdedigde hij de
begroting 1992. De minister kreeg
voor die bijdrage algemene
waardering, ook van degenen die op
onderdelen met de bewindsman van
mening verschilden. In de loop van
zijn betoog toen daagde de minister
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Schuyer
de twee partijen die niet aan dat
debat mee deden, D66 en de WD,
uit, in de nabije toekomst toch ook
een beleidsvisie voor de lange
termijn te presenteren, waaraan het
beleid voor de korte en de middel–
lange termijn kon worden getoetst.
Direct na het uitspreken van die
uitdaging was ik al van plan, daarop
te reageren. Het zwijgen van onze
fractie toen had geen andere
bedoeling dan om te laten blijken dat
de vraag hoe de regering het geld
uitgeeft en hoe het geld binnenkomt,
volledig behoort tot het primaat van
de overzijde. Alleen waar sprake is
van voortschrijdend inzicht door het
tijdsverloop dat tussen de behande–
lingen optreedt, of waar reden is om
aan te nemen dat de billijkheid of de
uitvoerbaarheid in het geding is, dan
wel dat door belastingheffing geheel
andere aspecten aan de orde komen,
zoals onlangs bij de belasting op de
milieugrondslag, is er reden voor
ons om ook in deze Kamer het
financiële beleid apart aan de orde te
stellen. Maar dat ligt natuurlijk
wezenlijk anders, wanneer de
minister een financiële beschouwing
houdt die aanmerkelijk verder gaat
dan nodig is voor de hitte van de
dag of van het jaar.
Doordat ik vorig jaar om deze tijd
een werkbezoek aflegde aan een van
onze academische ziekenhuizen om
de kwaliteit van de gezondheidszorg
te onderzoeken en mijn vervangster,
mevrouw Gelderblom, zich toen uit
de aard der zaak heeft beperkt tot
een beoordeling van het beleid voor
dat komende jaar, is er eerst nu
gelegenheid, op de uitdaging van de
minister in te gaan. Ik zal proberen,
in grote lijnen een schets te geven
van hoe financieel beleid kan worden
ingepast in een maatschappij, zoals
die zich volgens D66 ontwikkelt of
gaat ontwikkelen. Daarna maak ik
enige opmerkingen over de
begroting 1994 in het licht van die
beleidsvisie en ten slotte maak ik
enkele opmerkingen over de
afgelopen regeerperiode.
In oktober 1992 werd voor de
derde maal in tien jaar de Nobelprijs
voor de economie toegekend aan
een vertegenwoordiger van de
universiteit van Chicago, Gary S.
Becker. Dit jaar kreeg deze universi–
teit de gedeelde Nobelprijs voor de
economie. Het ging nu overigens om
historische economie. In 1992 ging
het over rechtseconomie. Hiermee is,
zoals NRC Handelsblad schreef op 14
oktober 1992, de wetenschappelijke

waardering voor hetgeen vanuit deze
economenschool wordt uitgedragen
definitief een feit. De start van het
denken van die school, fundamenteel
optimistisch - dat zal de minister van
Financiën aanspreken, zoals ook
blijkt uit zijn beantwoording bij de
algemene beschouwingen aan de
overzijde - ligt zo ongeveer 35 jaar
geleden. De commissie voor de
Nobelprijs verklaarde dat Becker de
prijs heeft gekregen, omdat hij de
micro-economische theorieën heeft
weten uit te breiden tot een
veelomvattend terrein van menselijk
gedrag en menselijke samenwerking,
ook buiten de economische markten.
Het menselijk gedrag trachten te
vertalen door middel van economi–
sche principes is niet nieuw, maar
dat leidde bijna altijd tot ideeën dat
de overheid moest sturen door
middel van regels. Dat leidt tot een
dominante overheid. Becker laat zien
dat regels vaak niet functioneren en
zelfs averechts werken. Het is met
andere woorden de wetenschappe–
lijke onderbouwing wat in het
maatschappelijk verkeer en in de
politiek met een reeks kernwoorden
is aan te duiden, zoals de vrije markt,
individualisering, deregulering,
terugtredende overheid en efficiency.
Dit alles uitmondend in het begrip
"de calculerende burger, het
calculerend bedrijf, de calculerende
samenleving". Aanvankelijk hadden
deze begrippen een negatieve klank,
maar zo zijn ze niet op de universiteit
van Chicago beleefd. Langzamerhand
kunnen ze ook elders worden
gebruikt zonder de begrippen
"egocentrisme" en "egoïsme". Hoe
fundamenteel optimistisch en
positief vanuit de wetenschappelijke
wereld in Chicago met deze
begrippen wordt omgegaan, valt te
lezen in een artikel van Becker uit
1957, getiteld "The economics of
discrimination", waarin hij betoogt
dat discrimineren economisch gezien
de discriminerende mens ten lange
leste meer kwaad dan goed doet,
zodat tenslotte met discriminatie
gestopt zal worden. De ontwikkeling
in de Verenigde Staten na die tijd
met Luther King en die in Zuid–
Afrika, laten zien dat die theorie geen
onzin is. Juist omdat Becker zo'n
veelheid van onderwerpen vanuit
economische principes behandelt, is
het moeilijk een afgewogen keuze in
deze bijdrage te doen. Ik noem er
toch nog kort twee die op dit
moment actualiteitswaarde hebben,
te weten zijn studie "Crime and

punishment: an economic
approach", waarin duidelijk wordt
dat opvoering van de pakkans meer
waarde heeft dan opvoering van de
straf. Een mooie onderbouwing van
de hier vorige week aangenomen
wetsvoorstellen inzake de ongebrui–
kelijke transacties. Het tweede
voorbeeld is de studie over de relatie
tussen scholing en arbeidsmarkt,
waarbij met kracht betoogd wordt
dat een daarop ingrijpende en
sturende overheid disfunctioneel is.
Ik ben stil blijven staan bij deze
stroming in de economische
wetenschap omdat de periode van
ontwikkeling en het verkrijgen van
waardering in de tijd samenvalt met
de opkomst en de ontwikkeling van
mijn partij. De weg die vanuit de
economische faculteit in Chicago
wordt gezocht en gevonden, wordt in
de politiek eveneens gezocht en
gevonden. Het zal niemand in deze
Kamer moeilijk vallen wetgeving uit
de afgelopen jaren te noemen
waarbij de overheid zich enigszins
terugtrekt of waarbij de wetgever
meer rekening houdt met individuen,
organisaties daaronder begrepen.
Natuurlijk heeft D66 op geen van de
hiervoor genoemde ontwikkelingen
in Nederland patent, maar men moet
wel zeer kwaadwillend tegenover ons
staan om niet te erkennen dat wij
wel de aanzet en een fundamentele
bijdrage tot dit denken in de politiek
van ons land hebben gegeven. De
vraag voor vandaag is nu of het
financieel beleid van de overheid ook
goed beoordeeld kan worden vanuit
dit denken en wat belangrijk is,
vanuit dit denken kan worden vorm
gegeven. Wij menen van wel, ook al
wordt grif toegegeven dat daar in
onze partij nog te weinig aandacht
voor is geweest.
Hoe zouden - ik kom dan over de
volgende regeerperiode te spreken het begrotingsbeleid en het
belastingsysteem gestalte dienen te
krijgen? Ik begin met het laatste. In
de Troonrede van september 1991
werd nog aangekondigd dat de
regering op korte termijn met
voorstellen zou komen inzake
verdere belastinghervorming na
Oort. Er werd met waardering
gesproken over het werk van de
commissie-Stevens, gepubliceerd in
het boek "Graag of niet". Ondanks
dat veelbelovende begin bij de
Troonrede toen, is het uiteindelijk
"niet" geworden. Ook op de
bouwstenennota inzake de belasting–
hervorming is nog het wachten. De
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Schuyer
staatssecretaris formuleerde aan de
overzijde op 13 oktober met een
bezwaard gemoed, zoals hij het
formuleerde, dat deze nota nog dit
jaar wellicht zou verschijnen. Kunnen
wij ervan uitgaan dat de nota bij
wijze van testament nog deze
regeerperiode verschijnt? De nota
zou vijf a zes deelterreinen beslaan.
Betekent dit nu dat wij een integrale
beleidsvisie op de belasting–
systematiek voor de komende tien a
twintig jaar of langer zullen moeten
ontberen? Dat zou een gemiste kans
zijn.
In het concept-programma van
mijn partij wordt gepleit om bij de
komende kabinetsformatie een
staatscommissie voor een fundamen–
tele herziening van het belasting–
stelsel te installeren. Vanuit de
ideologische achtergrond van
waaruit wij opereren en die ik hier
op hoofdlijnen heb aangegeven,
dienen bij die herziening in ieder
geval de volgende elementen te
worden betrokken: de ontwikkeling
van een synthetisch naar een
analytisch belastingstelsel. Immers,
in een analytisch systeem is beter
rekening te houden met een
calculerende samenleving. Hieraan
gekoppeld dient te worden een
uitwerking van het principe van
bronbelastmg Hierdoor krijgt de
overheid het haar toekomende op
een juister tijdstip, waardoor
rentewinst ontstaat en wat belangrij–
ker is: er is minder gelegenheid tot
ontduiking. Het verzet van Nederland
tegen een bronbelasting in
EG-verband zou moeten worden
opgeheven. Het prmcipe van een
tax-creditsysteem - ook voor de
hypotheekrente van het particulier
huizenbezit wellicht - dient goed op
zijn consequenties te worden
onderzocht. De verdergaande
versterking van de indirecte belasting
ter ontlastmg van de directe
belasting, is een element dat invloed
op de ontwikkeling van de loonkos–
ten kan hebben. Hetzelfde geldt voor
de verschuiving ten behoeve van de
algemene belastingheffing van
arbeid naar onder meer milieu.
Het is goed, voorzitter, om bij de
verschuiving van directe naar
indirecte belasting ook nog een
andere overweging te betrekken.
Toen ruim een eeuw geleden de
inkomstenbelasting werd ingevoerd,
was dat behalve een middel om geld
te ontvangen, ook een middel om
sociaal onwenselijke verschillen in
mkomen te reguleren. Dat proces is

in beginsel toch eigenlijk voltooid.
De ervaring nu is niet dat meer
verdienen dan een ander a-sociaal is,
maar wel dat het veel meer
consumeren dan een ander a-sociaal
is. Vanuit dat gegeven zou het
wenselijk zijn de indirecte belastin–
gen meer te gebruiken als sturings–
instrument en niet alleen - en zo
ervaren de burgers het nog wel - om
extra geld binnen te halen. Niets
frustreert een ontwikkeling als deze
meer dan indirecte belastingheffing
zonder een duidelijke vermindering
van directe belastingheffing.
Verfijningen in de loon– en
inkomstenbelastingsfeer trachten de
individuele rechtvaardigheid te
sturen, een proces dat vrijwel
voltooid is, zoals ik zei. Verfijningen
in de indirecte belastingen kunnen
sturend werken ten behoeve van een
collectief belang. Bij het doordenken
van al dit soort fundamentele
wijzigingen zou het volstrekte
gelijkheidsbegmsel niet op voorhand
de norm dienen te zijn. Ik wil dit met
drie voorbeelden toelichten.
Bij de belasting op milieu–
grondslag heeft de regering zichzelf
de mogelijkheid onthouden om met
Algemene maatregelen van bestuur
voor een beperkte duur een
vrijstellingsbeleid te voeren als de
situatie daar kennelijk om vraagt. Nu
is deze wet die weliswaar - en
terecht - een algemene heffing en
geen doelheffing voorstaat, op
gezette tijden contraproduktief voor
het milieu. En dat kan ook bij een
algemene heffing nooit de bedoeling
zijn. Immers, voor dit moment is de
heffing op oud papier bij de huidige
oud-papierprijzen contraproduktief.
Een ander voorbeeld waar het
gelijkheidsbeginsel als dogma tot
terechte ontevredenheid leidt, is het
gehannes met de belasting op het
grijs kenteken. Als je de betreffende
auto's met tijdsverdichting zou
filmen, ontstond er een aardige
slapstick voor Laurel en Hardy. De
calculerende burger wist er tot nu
toe raad mee!
Een derde voorbeeld is het gedoe
met het huurwaardeforfait, laatstelijk
niet eens in deze Kamer maar aan de
overzijde. Er zijn best argumenten te
bedenken, op grond waarvan je
huizenbezitters een bepaalde
belasting vraagt. Dit geldt zeker,
zolang er aan de andere kant
genereuze mogelijkheden zijn tot
belastingvermindering. Maar de
koppeling met huren leidt tot
eindeloze discussies over de

werkelijke hoogte. Bovendien wordt
de samenhang met de huren als
oneigenlijk en onrechtvaardig
ervaren. De vergelijking van collega
Boorsma tussen de verkoopprijs van
boeken en de hoogte van het
leenbedrag bij bibliotheken spreekt
boekdelen.
Zolang de discussie zich alleen op
het Binnenhof voltrekt, is het
allemaal nog niet zo erg, maar
wanneer deze zich hierbuiten
begeeft, wordt het gevaarlijk. De
calculerende burger wordt agressief
tegen wat hij als onrechtvaardig
ervaart. Een controlerende belasting–
dienst die de hoogte van de
opgegeven waarde van het huis
naloopt, versterkt dit
onrechtvaardigheidsgevoel nog, met
als gevolg een poging tot ontduiking
elders en een verlies aan belasting–
moraal. Een verlies waarbij de
overheid ten slotte de verliezer zal
blijken.
Ook de beantwoording gegeven
bij wetsvoorstel 23471 inzake het
forfait overtuigt niet. Er is onzeker–
heid zowel over de waardestijging of
–daling van huizen, als over de
ontwikkeling inzake de huren en de
inflatie. Dat betekent toch niets
anders dan dat de stijging en de
daling van het forfait te willekeurig
wordt? De regering weet natuurlijk
ook best dat de meest aanvaardbare
schatting op dit moment een
verlagmg van het forfait in 1994 met
0,2% rechtvaardigt. Het compromis
tussen 0% en 0,2% ligt natuurlijk bij
0,1%, maar met rationaliteit heeft dat
niets te maken. Er wordt gewoon
minder risico gelopen op een gat in
de begroting.
Zoals gezegd, wanneer dit aan de
overzijde wordt geaccepteerd, ligt
daar niets anders aan ten grondslag.
Wij willen dat aanvaarden, omdat het
anders dan de vorige keer dat het
forfait hier aan de orde was, nu niet
apert onredelijk is. Het zou echter
verstandig zijn, wanneer de regering
een andere grondslag vindt om
huizenbezitters te belasten en het
krampachtige aspect van het
gelijkheidsbeginsel met huurders laat
varen.
Er is op het gebied van het
belastingbeleid één concrete
maatregel geweest, waartegen D66
zich in deze periode heeft verzet,
naast het zetten van kritische
kanttekeningen. Dat is de verlaging
van het BTW-tarief. Aan de overzijde
heeft de staatssecretaris gesteld dat
die verlaging was gericht op
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bestrijding van inflatie en indirect
ook op loonmatiging. Nu is inflatie in
deze regeringsperiode wel een van
de minste problemen geweest waar
het kabinet zich voor gesteld zag.
Voor loonmatiging was een verlaging
van het tarief in de eerste schijf van
meer gewicht, zoals blijkt uit de
discussie die dit jaar wordt gevoerd.
Een verlaging van het BTW-tarief
past veel minder in de uitgangspun–
ten voor een structureel belasting–
beleid, zoals hiervoor bepleit.
Bovendien is te veel afhankelijk van
anderen of die BTW-verlaging ook
werkelijk wordt doorberekend in de
prijzen. De calculerende bedrijven
worden sterk in de verleiding
gebracht om dit niet te doen. Effect
van BTW-verlaging is alleen
zichtbaar als deze met procenten
tegelijk gaat. Als impuls om banen te
creëren is een procentpunt vermin–
deren op de eerste schijf aanmerke–
lijk effectiever, zeker wanneer dat
twee jaar achtereen had gekund.
Voorzitter! Ik kom aan de vraag
wat er in het meer algemeen
begrotingsbeleid in de volgende
jaren zou moeten veranderen om in
de pas te lopen met de aan het begin
genoemde uitgangspunten van de
D66-visie, en hoe daarmee in de
afgelopen regeerperiode is omge–
gaan. Hoewel aan de late kant,
namelijk op 18 februari 1993, heeft
de minister van Financiën een stap
gezet die van grote betekenis kan zijn
voor de toekomst. Wij hadden liever
gezien dat die stap aan het begin van
de regeerperiode was gezet, omdat
het begin van een aanpak dan nog in
deze kabinetsperiode had kunnen
vallen. Ik doel op de adviesaanvraag
van de Studiegroep begrotings–
ruimte, die heeft geleid tot de nota
"Naar een trendmatig
begrotingsbeleid".
De aanbevelingen van deze nota
verdienen het om in beleid te
worden omgezet. De maandelijkse en
soms wekelijkse wijzigingen op basis
van mee– maar meestal tegenvallers
zouden dan tot het verleden kunnen
gaan behoren. De winst daarvan is
veel groter dan alleen financieel. Als
iets de politiek schade doet, dan is
het wel het voortdurend zwalken van
het beleid op grond van de nieuwste
financiële inzichten. De continuïteit
van het handelen voor al diegenen
die ervan afhankelijk zijn, komt
daarmee in gevaar. Er ontstaat
onbegrip en weerzin tegen het
politiek bedrijf. De calculerende

samenleving, nu in negatieve zin,
doet dan de rest.
Mijn fractie wil dan ook graag op
de hoogte worden gebracht van het
vervolg op deze nota. Is er van deze
regering de komende maanden nog
een aanzet tot beleid in de voorge–
stelde richting te verwachten?
Immers, wanneer men het
begrotingsbeleid na 1994 wil
wijzigen zoals in de adviesaanvraag
is geformuleerd, dan dient er nu toch
wel gehandeld te worden. Men is
dan al aan de zeer late kant, naar de
opvatting van mijn fractie. De
uitvoering van de aanbevelingen kan
niet alleen plaatsvmden indien het
behoedzame scenario 1995-1998 van
het Centraal planbureau, met daarin
vervat een prognose voor de reële
economische groei van gemiddeld
1,75% per jaar, wordt gerealiseerd.
De uitvoering zal ook in een scenario
waarin de groeigemiddelden lager
uitvallen, in de steigers moeten
worden gezet.
Ik citeer vervolgens uit de nota:
Kern van het voorstel voor een
trendmatig begrotingsbeleid is dat in
het regeerakkoord de norm voor de
reële ontwikkeling van de netto
collectieve uitgaven wordt vastge–
steld voor in beginsel de gehele
kabinetsperiode. Deze norm wordt
vertaald naar de reële uitgaven–
ontwikkelmg op de rijksbegroting en
bij de sociale fondsen. Einde citaat.
Zullen wij dit al bij het komend
regeerakkoord beleven, als het aan
de minister van Financiën ligt? Mijn
fractie vult hierop trouwens aan dat
het trendmatige begrotingsbeleid
dient te worden doorvertaald per
departement. Een nieuwe minister
van Onderwijs en Wetenschappen,
van Verkeer en Waterstaat, van
Binnenlandse Zaken, van VROM of
van WVC zouden dan ook in
financiële zin zekerheid krijgen voor
het uitstippelen van een meerjaren–
beleid. Het is jammer dat het
vraagstuk van de kostenbeheersing
in de gezondheidszorg daarmee nog
niet is opgelost.
Voorzitter! De vraag is of in de
afgelopen periode een aanzet is
gegeven die het mogelijk maakt, tot
zo'n trendmatig begrotingsbeleid te
komen. Ik hoor daar graag de
opvatting van de minister over. In
het decembernummer van het blad
Openbare Uitgaven en vervolgens
keurig samengevat in de Staatscou–
rant van 3 december 1993 schrijft De
Kam dat drie kabinetten Lubbers een
erfenis nalaten van 25 mld. extra

bezuinigingen voor de volgende
regering. Alle partijprogramma's
voor de komende verkiezingen zijn te
optimistisch. Wellicht is nog de
belangrijkste constatering dat
daarmee het zaad gestrooid wordt
voor toenemend cynisme over de
politiek. Kent de minister de
berekeningen van De Kam? Hoe staat
hij daar tegenover? Is hij met ons
van mening dat zelfs in zo'n
rampenscenario de ontwikkeling naar
een trendmatig begrotingsbeleid
toch moet doorgaan?
Voorzitter! Ik kom nu toe aan
enkele opmerkingen over de
begroting voor 1994. Veel is aan de
overzijde uitvoerig aan de orde
geweest. Allereerst noem ik weer het
belastingplan. Gezien het feit dat wij
op dit punt de absolute prioriteit bij
het oordeel aan de overzijde leggen,
zullen wij evenals onze geestverwan–
ten aan de overzijde voor het
belastingplan stemmen met mogelijk
een belangrijke uitzondering,
namelijk voorstel 21882. Ik kom
daarover nog te spreken.
Oat wil niet zeggen dat wij dat
belastingplan op alle punten met
veel enthousiasme steunen. Over het
gedoe met het huurwaardeforfait
sprak ik reeds. Een tweede punt dat
bij de fractie zwaar weegt, is het
achterwege laten van de inflatiecor–
rectie voor de derde maal in
successie. Men behoeft geen
helderziende te zijn om te weten dat
de motie-Boorsma, kamerbreed
ondersteund, om de belasting–
voorstellen niet in één pakket te
behandelen, bedoeld was om de
gelegenheid te hebben, tegen dit
onderdeel te kunnen stemmen en de
regering te dwingen alternatieven te
vinden.
Mijn fractievoorzitter heeft bij de
algemene beschouwingen al
geformuleerd wat de effecten van dit
beleid zijn. Onder andere het tekort
bij de AWBZ voor 500 mln. is door
dit beleid veroorzaakt Het dekken
van dit tekort door ombuigingen in
het circuit van de volksgezondheid
zal meer ten nadele van de lagere
inkomens werken dan de inflatiecor–
rectie voordelig werkt voor de
midden– en hogere inkomens. Over
verlies van de belastingmoraal wil ik
dan niet eens spreken. De calcule–
rende burger vindt wel een uitweg
op ander terrein om te compenseren
wat als gelegaliseerde diefstal wordt
ervaren. Ook hierbij is sprake van het
strooien van zaad om het cynisme
over de politiek te oogsten.
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Er is misschien één lichtpunt.
Evenals de voorgaande drie jaren is
de staatssecretaris bereid, toe te
zeggen dat dit eenmalig is... Als een
meerderheid van deze Kamer die
driemaal gedane belofte nu al
ingevuld wil zien en dit onderdeel wil
afstemmen, zullen wij geen
spelbreker zijn.
In de beantwoording van de
regering op de gestelde vragen
wordt onomwonden toegegeven dat
het niet verwerken van de inflatiecor–
rectie de budgettaire ruimte schept
voor de voorgestelde verlichtingen in
het arbeidskostenforfait en op de
verlaging van de eerste schijf. Het
lijkt er dus op dat ook zonder dat de
sterke stijging van de lokale en
regionale belastingen wordt
meegerekend er in beginsel geen
sprake is van enige verlichting.
Misschien kan dat op dit moment
ook nog niet. De presentatie van de
regering naar buiten heeft dit wel
gesuggereerd.
Voorzitter! Wetsvoorstel 23472, de
wijzigingen van een aantal belasting–
wetten, regelt de verlaging van de
eerste schijf in de inkomstenbelas–
ting, het arbeidskostenforfait en de
accijnzen. Op grond van mijn betoog
tot nu toe is het uiteraard logisch dat
wij steun geven aan die verlaging en
de accijnsvoorstellen. Wij doen dat
ook met het voorstel voor het
arbeidskostenforfait, zij het dat wij
wel onder de indruk zijn van de
kritische notities op dit punt
gemaakt, onder meer door Grapper–
haus in NRC Handelsblad van 3
december jongstleden dat het
zomaar verhogen van dat forfait een
fraai voorbeeld is dat van een
systeem in het belastingsysteem
geen sprake meer is. Het maakt de
noodzaak tot een fundamentele
herbezinning alleen maar duidelijker.
Voorzitter! Bij dit onderwerp heb ik
nog een ander punt. Bij de behande–
ling van de wet-Vermeend/
Vreugdenhil in deze kamer is gesteld
dat een soepele overgangsregeling
waarop in deze Kamer is aangedron–
gen, bij het Belastingplan 1994
gestalte zou krijgen. Het moet ons
van het hart dat met de wens van de
Kamer niet ruimhartig is omgespron–
gen. Voor dienstjubilea is een
overgangsregeling tot 1 mei 1994 en
voor het einde dienstverband is
helemaal geen regeling getroffen.
Met name dit laatste is benepen. Is
de staatssecretaris bereid om dit
laatste in ieder geval ook in de
regeling tot 1 mei 1994 te betrekken?

Nog beter zou zijn, geheel 1994 als
overgangsjaar te gebruiken. Immers
de mensen die het betreft, hebben
niets aan de nieuwe wet bij einde
dienstverband of jubileum van 40
dienstjaren. Het is wat zuur om te
ervaren hoe met de wens van de
Kamer, de verwachting die hier
gewekt is in het antwoord van de
staatssecretaris, in de uitvoering is
omgegaan.
Voorzitter! Ik kom toe aan
wetsvoorstel 21882 inzake de
wijziging van de teruggaafregeling,
enzovoorts. Allereerst wil ik iets over
de procedure zeggen. In de
Volkskrant van zaterdag stond een
interview in de vorm van een
tweegesprek tussen collega Postma
en de heer Lankhorst van de
overzijde. De kritiek van Lankhorst
vatte hij onder meer samen in de
opmerking dat wij de Wet gelijke
behandeling na een maand of negen
nog steeds niet hebben behandeld.
Naar mijn gevoelen past ons daar
inderdaad enige zelfkritiek, maar het
valt in het niet met hetgeen de
overzijde in de procedure met deze
wet heeft gedaan. Op een bepaald
moment tijdens de behandeling
verzuchtte de staatssecretaris dat hij
de consequenties van wat via
amendement op het allerlaatste
moment werd ingediend - en niet
eens via de woordvoerder zoals de
CDA-collega's tijdens de commissie–
vergadering opmerkten - niet kon
overzien. Dat is een rare gang van
zaken bij een wetsvoorstel dat
gedurende twee jaar op de agenda
staat.
In de memorie van antwoord aan
ons kan de staatssecretaris nu wel
net doen of deze opmerking alleen
sloeg op de korte tijd die hem
gegeven was en niet op de inhoud,
maar uit dezelfde memorie van
antwoord en de nadere memorie van
antwoord kan worden opgemaakt dat
dat aantoonbaar onjuist is. Er staat
bijvoorbeeld dat er sprake is van een
globale aanpak en dat het met enige
ruwheden gepaard gaat. Daarnaast
staat er tot tweemaal toe dat er voor
de inwerkingtreding nog ruimte is
voor bijstellingen als er onbeoogde
effecten aan de wet kleven.
Welnu, zo kun je niet met
wetgeving omgaan. Op deze manier
krijgt de rechter weer heel wat meer
werk dan waarop is gerekend. Hoe
stelt de staatssecretaris zich dat
bijstellen overigens voor in een op
komst zijnde demissionaire periode?
In een waardige brief van 16

december heeft de Nederlandse
federatie van belastingadviseurs
gewezen op de ontwikkeling van de
belastingmoraal bij dit type
wetgeving waarbij rechtszekerheid,
rechtsgelijkheid en consistentie ver
te zoeken zijn.
Voorzitter! De bezwaren van mijn
fractie richten zich in hoofdzaak op
twee punten, te weten artikel 11b en
artikel 14, vijfde lid. Artikel 11b heeft
betrekking op de ontwikkeling van
pensioenaanspraken. In de memorie
van antwoord staat: de bepaling
heeft geen andere strekking dan het
voorkomen van constructies met
salarisuitstel.
Je hoeft geen helderziende te zijn
om te beseffen dat het daar niet bij
blijft. In dat geval zou het een
uitstekende maatregel zijn. Maar op
blz. 22 van de memorie van
antwoord staat dat, als de
liquiditeitspositie van de onderne–
ming de directeur-eigenaar noopt tot
salarisvermindering, dat gezien zal
worden als "gebruikelijk". Dan mag
later dus wel extra pensioen worden
opgebouwd. Terecht staat dan ook in
de brief van de federatie: met de
bepaling van artikel 11b wordt de
Belastingdienst bovendien een
regeling in handen gegeven,
waarvan niemand weet hoe die
gehanteerd zal worden.
Ik vraag de staatssecretaris, te
reageren op het volgende. Een
directeur-eigenaar gaat enige tijd in
deeltijd werken met aangepast
salaris. In dat geval wordt ook de
pensioenopbouw aangepast. Na
jaren wordt weer een volledig
dienstverband aangegaan. Kan dan
wel of niet de pensioenopbouw uit
de deeltijdperiode worden aange–
vuld? Is het antwoord "ja", dan weet
dus een ieder wat hem te doen staat.
Maar controleer de deeltijd maar
eens! Is het antwoord "nee", geldt
dat dan ook voor vrouwelijke
werknemers in loondienst die
gedurende enige jaren hun baan in
deeltijd uitoefenen. Ik neem aan dat
er dan toch sprake is van een
onbedoeld neveneffect; een andere
interpretatie zou het gelijkheids–
beginsel geweld aandoen.
Het tweede hoofdbezwaar heeft te
maken met het geamendeerde artikel
14, lid 5. Ook hier niets dan goede
bedoelingen. Collega Schinck stelde
in de commissie dat het hier wellicht
om slechts 1100 mensen gaat die
uiterst oneigenlijk en maatschappe–
lijk verwerpelijk met de wet omgaan.
Het aanpakken van die groep had al
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veel eerder moeten gebeuren. Wij
zijn dat graag met hem eens, maar
betwijfelen zeer of de werking van
het artikel tot die groep beperkt blijft.
In de eerste plaats wordt in de
memorie van antwoord al genoemd
dat ook belastingplichtigen buiten
ondernemingsverband om, namelijk
zij die onroerend goed exploiteren,
met de werking van artikel 14 te
maken krijgen. In de tweede plaats
wordt onderscheid gemaakt tussen
direct na aankoop plaatsvindende
verbetering aan de eigen woning en
verbetering in een latere periode. Het
eerste wordt op voorhand als te
goeder trouw gezien en het tweede,
gelet op het verschil in fiscale
benadering, eigenlijk op voorhand
als te kwader trouw. In de derde
plaats is ook het antwoord in de
nadere memorie van antwoord
inzake de saldobenadering, waarbij
rekening wordt gehouden met de
positieve inkomsten uit de bron die
met de lening is gefinancierd, verre
van overtuigend. Hoe kan de
staatssecretaris uit een oogpunt van
gelijkheid nu garanderen dat dit
beperkt blijft tot de anti–
cumulatieregeling?
Voorzitter! Met betrekking tot dit
onderwerp citeer ik tot slot uit de
memorie van antwoord: "De feitelijke
ingangsdatum voor dit onderdeel
van het wetsvoorstel geeft de
wetenschap overigens alle gelegen–
heid zich over het amendement uit te
spreken. Eventuele functies die
onbedoeld uit het amendement
zouden voortvloeien, kan het kabinet
derhalve tijdig onder ogen zien". Een
dergelijke formulering werkt op de
lachspieren of doet je beschaamd
staan. Welk effect kan dat "onder
ogen zien" nog hebben?
Het wetsvoorstel heeft ook veel
goede kanten en dat maakt een
afweging lastig. Voor mijn fractie
slaat op dit moment de balans naar
de negatieve kant door. Het
antwoord van de staatssecretaris kan
dat nog wijzigen.
De presentatie van het belasting–
plan brengt haast vanzelf met zich
dat de fiscale concurrentiepositie van
ons land binnen de EG tenminste
aan de orde dient te komen. Mijn
fractie wil voorzichtig zijn met allerlei
internationale vergelijkingen. Vaak
worden deze onvolledig gepresen–
teerd, terwijl alleen een volledige
vergelijking enig hout kan snijden.
De problematiek van het toptarief, de
vermogensbelasting en ten dele ook
de successierechten zijn echter

elementen die om verbetering
vragen. Alle drie elementen worden
ook bij herhaling genoemd. Wij
zouden het echter betreuren indien
deze elementen worden aangepakt
zonder een herbezinning op het
gehele bouwwerk.
Voorzitter! Het voorstel inzake de
Leningwet 1994 ontmoet bij ons
geen bezwaar. Wel zouden wij het op
prijs stellen als de minister toch nog
eens kort wil ingaan op het aspect
"indexeringen". In de schriftelijke
beantwoording is de minister er te
gemakkelijk van uitgegaan dat ook
nieuwe leden in deze Kamer eerder
uitgesproken opvattingen over
indexleningen zouden kennen.
Behalve over het belastingplan is
er ook veel gesproken over het
algemene begrotingsbeleid, het
financieringstekort, de rentelast, de
collectieve-lastendruk, de collectieve
uitgaven, de staatsschuld en de
fondsvorming, dit alles vooral in
internationaal, vooral Europees
perspectief. Ook daarover maak ik
enkele opmerkingen.
Alle eerlijke beleidsbeschouwers
erkennen dat Nederland in relatie
met andere EG-landen niet slecht
heeft geopereerd. De laatste
berichten, die aangeven dat het
financieringstekort nog wat lager zal
uitkomen, namelijk op 3,75%,
versterken dat beeld nog. De
beoordelaars die voor de vergelijking
het regeerakkoord gebruiken, zijn
minder lovend. Allen wijzen op de
cosmetische ingrepen die het beeld
flatteren. Mijn fractie trekt uit dit
alles de conclusie dat er een veel
voorzichtiger beleid inzake het
regeerakkoord moet worden
gevoerd. Het is duidelijk dat tijdens
de rit te veel zaken aan wijzigingen
onderhevig zijn om ijzeren streefcij–
fers overeen te komen.
Complimenten verdient de
minister ook als het gaat om de
verbetering van de begrotings–
discipline, waarbij de zorgsector er
negatief uitspringt. Hier ligt werk
voor een volgend kabinet en voor
een minister van Volksgezondheid,
want dat dit beleidsterrein nu onder
een minister in plaats van onder een
staatssecretaris behoort te vallen,
lijkt ons, gezien de belangen en de
macro-economische aspecten
evident.
Op een vraag van mijn fractie hoe
de rentelast zich de komende jaren
ontwikkelt bij een gelijkblijvend
financieringstekort en bij een gelijke
financieringsbehoefte, maar bij het

huidige rentepercentage en met waar
dat kan vervroegde aflossingen,
werd een staatje overgelegd waaruit
toch nog een verzwaring van de
rentelast in de komende jaren bleek.
Op een andere vraag werd echter
aangegeven dat vervroegd aflossen
120 mln. opbrengt. Ik kan dit moeilijk
met elkaar rijmen en vraag enige
opheldering. De bedoeling van de
vraag was overigens om in de
toekomst te kunnen beoordelen wat
er op het gebied van het terugdrin–
gen van de rentelast toe te rekenen
is aan beleid en welk deel "vanzelf'
gaat met deze lage rentestand.
Voorzitter! Het terugdringen van
de collectieve lasten is op zijn best in
de steigers gezet, maar zelfs dat valt
nog te betwijfelen. Bij de behande–
ling van de begroting van WVC heeft
staatssecretaris Simons het
collectieve-lastenaspect in de
verzekering op volksgezondheid
"weggedefinieerd", zoals NRC
Handelsblad fraai in een kop stelde.
Hoe denkt de minister over de
definitie van collectieve-lastendruk?
Is deze ook volgens hem aan
herziening toe? Er zou met ons over
te praten zijn. In hoeverre spelen
EG-regels hierbij een rol?
Een aspect dat naast het vermin–
deren van de belastingdruk
onvoldoende uit de verf is gekomen,
is het geld voor investeringen. Van
Duijn heeft berekend dat 60% van
onze begroting bestaat uit geld dat
wordt rondgepompt en dat slechts
2% wordt besteed aan investeringen:
een historisch dieptepunt. Wij
hebben enige tijd geleden een
discussie in deze Kamer gehad over
het Investeringsfonds. Mijn fractie
erkent de noodzaak van zo'n fonds,
ondanks de huiver die wij om
democratische redenen tegen
fondsvorming hebben. Daar moet
voorzichtig mee worden omgegaan.
De komende jaren zal rechtstreeks uit
de begroting meer ruimte voor
investeringen moeten komen. Zou de
minister eens willen aangeven of hij
het daarmee eens is en, zo ja, op
welke percentage in de rijksbegroting
gemikt zou kunnen worden?
Voorzitter! Ik kom tot het slot van
mijn bijdrage. Wij leven in een
opmerkelijk en boeiend land. Als een
werkgever aan zijn werknemers op
het werk koffie cadeau doet, is de
fiscus naar een uitspraak van de
Hoge Raad verplicht die koffie
cadeau te doen aan de werknemer
die thuis blijft werken. Als een
werkgever een algemene cadeaubon
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van bijvoorbeeld ƒ 100 geeft aan een
werknemer dient hij daarover
loonbelasting in te houden. Geeft de
werkgever echter een gerichte
cadeaubon van / 100, bijvoorbeeld
een boekenbon, een gereedschaps–
bon, een theaterbon, een wijnbon of
een restaurantbon, dan hoeft dat
weer niet, zoals mij vorige week door
de belastingdienst werd meegedeeld.
Ik wil graag weten of dat waar is,
want in zo'n land is het echt niet
gernakkelijk om bewindsman op het
ministerie van Financiën te zijn en
ook niet om een gehoorzaam burger
te zijn. Wij hebben een systeem
ontwikkeld waarin het vrijwel niet
mogelijk is om oneigenlijk gebruik te
vermijden. Dat behoeft dringend
verbetering.
Wij wachten de antwoorden met
belangstelling af.

De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Om te beginnen wil ik
namens de Commissie voor
financiën van dit huis twee opmer–
kingen maken. In de eerste plaats
wijzen wij erop, dat wij altijd met
belangstelling de brieven van de
minister-president lezen, waarin staat
aangegeven wat er volgens hem nog
moet gebeuren aan wetgevende
arbeid vóór het zomer– dan wel
kerstreces, en dat wij helaas sinds
februari bijna niets te behandelen
hebben gekregen. Eerder heb ik

kritische opmerkingen gericht aan
het adres van de regering over de
planning van de financiële en fiscale
wetten, waarbij ongetwijfeld ook de
behandeling in de Tweede Kamer
een rol speelt.
De commissie krijgt nu in twee
weken te behandelen: twee wetten
die betrekking hebben op het
witwassen van geld, twee wetten in
de autobelastingsfeer, de begrotings–
hoofdstukken IXA en B voor 1993,
die ook in januari aan de orde
gesteld hadden kunnen worden, de
slotwetten 1992, de Leningwet, de
Wet tot wijziging van het huurwaar–
deforfait, het gehele belastingplan en
enkele andere wetten. De commissie
had zelf voorgesteld de financiële
beschouwingen in december te
houden te zamen met het belasting–
plan, vanwege de nauwe samen–
hang. Het vorige jaar hebben wij de
financiële beschouwingen in
januari/februari gehouden maar toen
werd alom opgemerkt dat die
werkwijze niet wenselijk was, gelet
op de nauwe samenhang met het
belastingplan, dat nu eenmaal moet
worden behandeld in december. In
het verleden was het volstrekt
gebruikelijk om de algemene
financiële beschouwingen te houden
in december of te combineren met
de algemene politieke beschouwin–
gen. Voorzitter! Ik was het eigenlijk
wel eens met de heer De Boer die
wat dit betreft met een hartekreet
kwam. Op de een of andere manier
levert het feit dat wij aan het einde
van de rit zitten problemen op maar
ik meen toch dat er binnen de
publieke sector op het terrein van de
planning veel kan worden verbeterd.
Door deze gang van zaken dreigt
de zorgvuldigheid van ons werk in
het gedrang te komen. Lettend op de
vele amendementen welke door de
Tweede Kamer in sommige wetten
worden aangebracht, veelal in een
zeer laat stadium en soms van zeer
verstrekkende aard, klemt het
bezwaar van een dreigende
aantasting van de zorgvuldigheid des
te meer. Om die reden hebben we
dan ook enkele voorstellen verscho–
ven naar 1994. De afspraak dat alle
voorstellen welke dit Huis voor 3
december bereiken, ook voor het
reces worden behandeld, kan
volgend jaar mutatis mutandis niet
meer worden gehandhaafd.
In de tweede plaats wijzen we op
de manier waarop de regering in
verband met het dekkingsplan is
omgegaan met de kamerbreed
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De heer De Boer (Groen Links): Als
ik de heer Schuyer goed begrepen
heb, stelt hij voor om tegen een
onderdeel van het belastingplan te
stemmen. Mijn vraag voor de
duidelijkheid in de discussie is of hij
denkt dat dit kan en of hij denkt dat
dit effect heeft, of dat wordt bedoeld
dat wij weer een motie moeten
aannemen.
De heer Schuyer (D66): Ik heb op
twee manieren iets gezegd. Het ene
betreft wetsvoorstel 21882. Dat staat
apart en daar kan dus apart over
gestemd worden. Ten aanzien van de
inflatiecorrectie laat ik het initiatief
graag over aan degenen die daar het
meeste heibel over hebben gemaakt.
De heer De Boer (Groen Links): Dat
is geen antwoord op mijn vraag of
het kan.
De heer Schuyer (D66): Dat zal wel
blijken.

D

gesteunde, zogenaamde motie–
Boorsma c.s. In die motie verzoekt
de Kamer de regering, alleen die
wetswijzigingen in een wet te
presenteren die fiscale samenhang
vertonen en politiek minder gevoelig
zijn. De regering heeft er niettemin
voor gekozen om wetswijzigingen in
een voorstel te persen die politiek
soms gevoelig en omstreden zijn en
fiscaal weinig samenhang vertonen.
De Kamer betreurt het dat de
bewindslieden de strekking van de
motie kennelijk niet hebben
begrepen en hoopt dat volgende
bewindslieden meer begrip zullen
tonen.
De voorzitter: Ik wil enkele
opmerkingen maken over de
planning.
De heer Boorsma (CDA): Mijn
opmerkingen waren niet aan uw
adres gericht.
De voorzitter: Dat begrijp ik maar ik
wil hierover toch het een en ander
mededelen. In overleg met het
ministerie van Algemene Zaken en
de Tweede Kamer wordt nagegaan
of wij eindelijk, na zoveel jaren, eens
een opgave van het kabinet kunnen
krijgen die enigszins op realiteit is
gestoeld. Voorts moeten wij, waar
het onze Kamer zelf betreft, bezien
hoe wij in het begin van de periode
zaken kunnen versnellen zodat wij
onszelf niet in de klem zetten.
Bovendien moet ik de Kamer erop
wijzen dat inmiddels de gewoonte is
ontstaan om niet tussen Kerst en
oud en nieuw te vergaderen en op
de eerste dinsdag in januari ook niet
te vergaderen. Wij kunnen natuurlijk
ook terug naar het oude systeem.
Dat biedt wat meer ruimte.
De heer Schinck (PvdA): Die
vergaderingen waren inderdaad
jarenlang gebruikelijk en vaak
werden ze onder dwang gehouden.
De voorzitter: Ik maak mijn
opmerkingen in reactie op wat
namens de commissie naar voren is
gebracht. Wij moeten inderdaad,
binnen de marges die wij hebben,
trachten om tot een betere planning
te komen.
De heer Boorsma (CDA): Voorzitter!
Ik ben blij met uw voornemen. Ik heb
eerder met instemming uw kritische
reactie op de brief van de minister–
president gelezen.
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De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Waarom haal ik deze
andere motie op? Ik doe dit om te
constateren dat het kabinet nadien
niettemin met die praktijken is
doorgegaan. Zou de oorzaak
dadendrang zijn, dan is dit niet
gebleken uit wetgeving van het
ministerie van Financiën. Ik noem
maar weer enkele schendingen van
dat beginsel van voorafgaande
toestemming. De regering neemt
allerlei besluiten over investeringen
die ten laste komen van een fonds
economische structuurversterking
dat wij nog niet hebben behandeld.
Dit is ingesteld als verandering van
het Aardgasbatenfonds, terwijl de
wet daartoe in dit huis niet is
behandeld en terwijl het kabinet
tijdens de behandeling van het
Infrastructuurfonds te horen heeft
gekregen dat in elk geval de fractie
van het CDA niet overtuigd is van
het nut van zo'n fonds naast het
Infrastructuurfonds. De eerste
gedachtenwisseling was dus bepaald
geen positief signaal om maar geld
ten laste van zo'n fonds te besteden.
Hiermee is overigens bepaald niet
gezegd dat wij tegen investeringen in
infrastructuur zijn, integendeel. Het
gaat mij om de manier waarop
regering en Staten-Generaal met

elkaar omgaan op basis van de
vastgestelde spelregels. Die concrete
investeringsprojecten zijn belangrijk
en omvangrijk genoeg om eerst de
instemming ook van dit huis te
vragen.
Een ander voorbeeld betreft de
wijziging van de inrichting van
enkele begrotingswetten in afwijking
van de Comptabiliteitswet. Het gaat
om de instelling van de agentschap–
pen en om het samenvoegen van
personeels– en materieelartikelen;
een en ander zal via begrotingswet
geschieden. Het zou moeten
geschieden nadat de Comptabiliteits–
wet op die punten is aangepast. In
zijn antwoord op onze schriftelijke
vragen merkt de minister op dat de
komende zesde wijziging van de
Comptabiliteitswet "een vertaling is
van de beleidslijnen zoals besproken
met en geaccordeerd door de
Commissie voor de rijksuitgaven van
de Tweede Kamer". Daarop kan de
reactie alleen maar zijn: So what?
(Dit is overigens een prachtig
nummer van Miles Davis.) Ja, en?
Alsof zo'n gesprek voldoende
legitimatie inhoudt! Wil de minister
overigens aangeven welke
begrotingshoofdstukken de P– en
M-artikelen samenvoegen en welke
dus niet?
Nu ik de Comptabiliteitswet aan de
orde heb gesteld, kom ik meteen op
een ander punt. Welke wijzigingen
wil de minister voorstellen in de
komende zesde wijziging? Ik heb
overigens wel wat gelezen in een
van de brieven over het comptabel
bestel, van een maand of drie
geleden. Herinnert de minister zich
dat ik bij de behandeling van, naar ik
meen, de vierde wijziging heb
aangedrongen op meer aandacht
voor activabeheer? Herinnert hij zich
dat hij aandrang van mij om op dat
punt meer expliciete bepalingen in
de Comptabiliteitswet op te nemen,
overbodig vond, gegeven het artikel
dat een goed beheer voorschrijft?
Ik wil op twee zaken een reactie
hebben. Wat doet de regering met
de kritiek van de Algemene
Rekenkamer dat het contracten–
beheer van de departementen vaak
zeer te kort schiet? Ik heb in het
verleden al eens de aandacht voor
het contractenbeheer gevraagd op
basis van eigen onderzoek, dat
inmiddels in grote mate is bevestigd
door dat fraaie Rekenkamer-werk.
In de tweede plaats wil ik een
reactie hebben op de verkoop door
WVC van de zogenaamde MIBO–

complexen, (a) buiten de Dienst der
domeinen om, (b) tegen een veel te
lage prijs en (c) op een verkoopwijze,
namelijk onderhands, die niet de
hoogste prijs garandeert en ruimte
biedt voor knoeierij, waarmee ik
bepaald geen beschuldiging uit. Wil
de minister ook aangeven waarom
het niet waardevol is als elke
begroting voortaan een balans
verstrekt, ook als hulpmiddel om het
activabeheer te verbeteren.
Sprekend over de Comptabiliteits–
wet vraag ik de minister of het niet
zinvol is, eens regels te stellen over
zaken zoals leasing. In welke
gevallen is een financiële lease
toegestaan en wanneer een
operationele lease? De vermelding
van de leases bij de departementale
balans zou meteen een goed
overzicht verschaffen, om aldus de
debudgetteringen te kunnen
berekenen, nu Financiën weigert om
dat op een meer complete wijze te
doen.
Sprekend over leasing, vraag ik of
de staatssecretaris wil aangeven wat
hij wannéér denkt te doen aan de
zogenoemde rente-optie; ik dacht dat
dit het jargon was. Er worden bij de
overheid en in de semi-collectieve
sector talloze activiteiten en activa
ondergebracht in aparte BV's of
stichtingen, om aldus een BTW–
voordeel te incasseren. Voorbeelden
zijn: een nieuw stadhuis, een
bloedbank bij een ziekenhuis, een
universiteitsgebouw. De Nederlandse
Gemeente van 1 oktober jongstleden
heeft daarover ook geschreven. Is
het juist dat de staatssecretaris
ontheffing bij de EG heeft gevraagd
voor reparatiewetgeving? En wat is
de stand van zaken? Eerder zijn op
leasinggebied vluchtwegen
afgesneden zoals de Uslandroute.
Maar er zijn nog steeds vluchtwegen,
zoals de Lesbosroute en de
Madeiraroute, terwijl die rente-optie
toch ook onbedoeld gebruik uitlokt.
Wat vindt de staatssecretaris van een
gemeente die een stadhuis in een
sale-and-lease-back-constructie
onderbrengt voor BTW-voordelen?
Mijnheer de Voorzitter! Het is de
laatste keer dat wij algemene
beschouwingen hebben met dit
kabinet. Het is tijd voor een terugblik
en daarbij is er misschien de neiging
om de aandacht vooral te richten op
de zaken die ons niet zinnen. Ik wil
dit nadrukkelijk ook doen, na eerst
woorden van waardering geuit te
hebben aan het adres van de
minister en de staatssecretaris. Ik
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Een halfjaar geleden \s nog een
motie-Boorsma c.s. ingediend, die
eveneens kamerbreed is gesteund.
Deze is ingediend tijdens het debat
naar aanleiding van de tweede
wijziging van de begroting van
Binnenlandse Zaken voor 1992.
Zelden zal een budgettair zo weinig
belangrijk begrotmgswetje zoveel
aandacht hebben gekregen. In de
motie werd kritiek geleverd op het
feit dat het in beide gevallen die erin
behandeld werden, ging om het
toekennen van geld waarvoor geen
budgettaire autorisatie vooraf is
gegeven. Hiermee komen de
autorisatiefunctie van de begroting,
het budgetrecht van dit huis en het
beginsel van de voorafgaande
toestemming in het gedrang.
Merkwaardig was het dat minister
Dales, hoewel de Eerste Kamer
kritiek uitte op deze handelwijze, die
helaas vaker voorkomt, daarnaar
door de heer De Boer gevraagd,
verklaarde de motie als een
ondersteuning van haar beleid te
beschouwen. Dit moet een "slip of
the mind" zijn geweest.
Voorzitter: R. Zijlstra
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hoop dat zij toch altijd de afgelopen
jaren gemerkt hebben, dat er
bepaald waardering bestaat voor
beide bewindslieden: voor hun inzet
en de manier ook waarop zij ons zijn
tegemoet getreden, hoewel wij het er
lang niet altijd mee eens waren. Dat
is hun duidelijk geworden.
Die terugblik geef ik aan de hand
van de volgende criteria: het
financieringstekort, de collectieve–
lastendruk (CLD), de uitgavenquote
en de uitgavensamenstelling, en het
comptabele bestel. Collega Stevens
behandelt de fiscale kant van het
beleid, zodat ik me beperk tot een
enkele opmerking daarover, en dan
vooral over het huurwaardeforfait en
de inflatiecorrectie.
Allereerst het financieringstekort.
Er was een concreet doel geformu–
leerd, namelijk een systematische
reductie naar 3,25% in 1994: minister
Koks "ijzeren randvoorwaarde". In
spreekbeurten en lezingen heb ik de
belastingbetalers altijd gezegd, ervan
verzekerd te zijn dat minister Kok
daaraan zou vasthouden. Waarom ik
daarop hoopte, mag duidelijk zijn. De
rentelasten verdrukken andere, meer
zinvolle aanwendingen en het hoge
tekort leidt nog steeds tot een
stijgende staatsschuldquote met alle
problemen van dien.
Het kabinet heeft het doel voor het
verkiezingsjaar 1994 losgelaten, al in
het voorjaar van 1993. Minister
Andriessen begon daarover, met als
argument de conjuncturele tegen–
wind. Daarna kwam minister Kok
met zijn uitspraak over een "een
tandje lager", gesteund door de
minister-president.
Mijnheer de voorzitter! De
CDA-fractie waardeert de inspannin–
gen van de minister van de
afgelopen jaren, doch heeft minder
waardering voor het loslaten van de
taakstelling voor 1993 en 1994.
Overigens wordt de taakstelling voor
1993 dan misschien nog gehaald,
dank zij een belastingmeevaller.
Minister Kok was op het punt van de
uitgaven en het tekort redelijk solide,
tot medio 1993. Waarschijnlijk is de
druk van de verkiezings–
vooruitzichten voor hem als
partijleider toch te zwaar geweest
om vast te houden aan die taakstel–
ling, wat immers verdere bezuinigin–
gen zou inhouden.
Waarom zijn wij slechts matig
tevreden? In de eerste plaats wijs ik
erop dat de raming van 3,9% voor
1994 geen juiste voorstelling van
zaken geeft. Expliciet wordt in de

miljoenennota vermeld dat een
belangrijk deel van het ombuigings–
programma voor 1994 wordt gevuld
met incidentele opbrengsten. Wordt
daarvoor gecorrigeerd, dan komt het
tekort in 1994 uit op 5,1%. Herinnert
minister Kok zich nog zijn kritiek en
die van zijn partijgenoot Wöltgens op
de laatste begroting van minister
Ruding, welke te fraai zou zijn
voorgesteld juist door incidentele
verkopen?
Het tekort is nog duidelijk hoger,
als we rekening houden met enkele
zaken die ten onrechte buiten het
beeld zijn gehouden. Het gaat om
normale uitgaven of om zaken die
volgens een betere interpretatie van
de spelregels zouden worden
meegerekend onder de debudgette–
ringsregel. Wat te denken van de
studieleningen, 0,4 miljard; van de
mutatie in het saldo van de niet
bestaande FES, 0,6 miljard; van een
stijging van de contractlonen met
bijvoorbeeld een procentpunt, 0,5
miljard - het is een raming, niet
meer; dat geef ik toe - van de
verschillende debudgetteringen
welke de regering buiten beeld houdt
als in wezen echte debudgetteringen
met een beslag op middelen buiten
de begroting om tot, zeg, 2 miljard?
Alles bij elkaar is het financierings–
tekort daarmee veeleer 5,8% van het
nationaal inkomen, net zo hoog als
in 1989. Welke debudgetteringen
bedoel ik dan? Wel, de leningen
opgenomen door de HBO–
instellingen, het bedrag dat via
leasing wordt opgenomen voor
cellenbouw en andere via de
Rijksgebouwendienst. Overigens is
onze vraag over de financiering van
de cellenbouw niet volledig to the
point beantwoord. Om nu duidelijke
redenen vroeg ik welke hoofdsom is
gemoeid met de lease. Deze vraag is
niet beantwoord. Graag hoor ik dat
alsnog. Hoe lang lopen de lease–
contracten voor de cellen? De
memorie van antwoord meldt dat de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving
zijn bijgevoegd; quod non, zodat ik
die graag alsnog schriftelijk ontvang.
Als wij dan ook nog bedenken dat
in het verkiezingsjaar 1994 eventuele
tegenvallers minder adequaat zullen
worden gecompenseerd en dat er
nog flinke bedragen concreet moeten
worden ingevuld, is het duidelijk: het
tekort dreigt structureel uit te komen
boven de 6%. Overdrijf ik? De
minister heeft kennisgenomen van
de beschouwing van professor
Rutten in ESB en van de beschou–

wing meer recent van professor De
Kam in Openbare Uitgaven. Rutten
komt op een tekort van circa 5,5%,
maar hij heeft enkele zaken niet
meegerekend. De Kam heeft
voorgerekend dat er een zeer groot
bedrag aan oningevulde bezuinigin–
gen dreigt. Sprekend overigens over
debudgetteringen, ik heb via het
voorlopig verslag bij de Leningwet
gevraagd om een overzicht van het
kapitaalberoep van derden, dat
zonder garantie maar toch via
duidelijke regulering van de overheid
wordt uitgeoefend. Er is bijvoorbeeld
verwezen naar de leningen van de
NS en van de HBO-instellingen.
Gedacht kan ook worden aan het
hele kapitaalmarktberoep van de
zorginstellingen. De minister schrijft
in zijn antwoord geen betrouwbaar
overzicht te kunnen maken. Is hij op
grond van onze aandacht voor de
Leningwet bereid om alsnog een
poging te doen een dergelijk
overzicht zo goed mogelijk te
maken?
Bij de kritiek op het financierings–
tekort heeft het kabinet de neiging
zich te beroepen op de EMU-norm
voor het vorderingensaldo van de
overheid van 3% van het BBP. Welnu,
het zogenaamde EMU-saldo is ten
opzichte van 1991 opgelopen van
2,5% naar 3,6% in 1994; dat laatste
exclusief, vrees ik, enkele debudget–
teringen. Volledigheidshalve moet
men weten dat het EMU-tekort in
1989 4,7% bedroeg. Er is dan ook
wel degelijk vooruitgang geboekt.
Het kabinet stelt dat Nederland het
wat het tekort betreft niet zo slecht
doet vergeleken met Duitsland en
andere landen. Collega Schuyer
maakte een soortgelijke opmerking.
Hoe hoog is de staatsschuldquote in
Duitsland? Is de noodzaak van een
tekortreductie in Duitsland net zo
hoog als in Nederland? Hoe hoog is
de collectieve-lastendruk in
Duitsland? Hoe hoog staat Duitsland
op de internationale ranglijst van
landen gemeten naar het BNP per
inwoner en hoe hoog staat Neder–
land inmiddels?
Mijnheer de voorzitter! Het kabinet
stelt dat gas teruggenomen kan
worden met de reductie van het
financieringstekort. Het verwijst
afwisselend naar de EMU-norm, naar
de budgettaire prestaties van
Nederland vergeleken met andere
EMU-landen en naar de conjunctu–
rele tegenwind. In de antwoorden op
onze vragen wordt nu gesteld dat de
matiging in de tekortreductie niet
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wordt gevolgd op anti-cyclische
gronden. Neemt men kennis van
eerdere uitlatingen, dan is het
duidelijk: het gaat conjunctureel
slecht met de economie en de
werkgelegenheid; om de werkgele–
genheid te stimuleren is een pakket
maatregelen nodig en is verdere
tekortreductie niet gewenst. Maar
toen het goed ging met de econo–
mie, bijvoorbeeld in 1990 met een
groei van 4%, is er niet gekozen voor
een tandje hoger. Conjuncturele
argumenten worden veelal, lijkt het
wel, gehanteerd als het slecht gaat
met de economie en niet als het
goed gaat; het misbruik van de
Keynesiaanse benadering waarover
Buchanan en Wagner spraken. Wat
zijn voorts de economische
vooruitzichten voor de Nederlandse
economie of de Westeuropese
economie, niet conjunctureel, maar
structureel? Voor 1994 houd ik er,
conjunctureel gezien, rekening mee
dat de economische groei lager zal
zijn dan geraamd in de MEV 1994 en
verwerkt in de Miljoenennota 1994.
Maar ik geef toe dat ik dit opschreef
voor de recente OESO-verkenning,
die een matige groei voorspelt. Die
verkenning lijkt dus eerder het beeld
te bevestigen.
Voorzitter! Waarom ik tot mijn idee
kwam? De voorspellingen voor de
Duitse economie voor 1994 zijn thans
somberder dan een half jaar geleden.
Voor de Japanse economie geldt dat
evenzo. Hoe wordt nu de economi–
sche groei van Nederland ingeschat?
Deelt de minister mijn mening, dat
het macrobeeld toch wat slechter is
dan een half jaar geleden? Wat de
economie na 1994 betreft, dus niet
conjunctureel maar structureel,
wordt uitgegaan van een matige
groei. Er zijn echter te veel waar–
schuwingen vanuit het bedrijfsleven,
het VNO, het NCW en het kabinet zie de nota Globalisering van
minister Andriessen, een zekere zaak
- dat Nederlandse bedrijven delen
van de activiteiten overhevelen naar
lage-lonenlanden, zoals India en
Thailand, waar voldoende goed–
geschoolde mensen zijn, niet alleen
voor blauwe-boordenwerk, maar ook
voor administratief en gespeciali–
seerd technologisch werk. Als wij
hier praten over zaken als thuiswerk,
mogelijk gemaakt door de ontwikke–
Imgen op informatiseringsgebied,
zijn die verplaatsingen naar India
zeker mogelijk en al actueel. Soms
vraag ik me af, of de dreiging niet
wat overtrokken is, of het geen

verhaal is dat rondzingt en dat door
iedereen enigszins wordt nagepraat.
Maar laten we toch maar leren van
de lessen van de textielindustrie uit
de textielindustrie in Twente: binnen
tien jaar was de bedrijfstak kapot.
Overigens terzijde: waarom heeft
Enschede toen geen geld gekregen
buiten het Gemeentefonds om, en
krijgt Den Haag dat tegenwoordig
wel? Maar goed, het laatste is "a
pain in my neck".
Structureel zijn de verwachtingen
voor de Nederlandse economie niet
zo goed, zodat we juist haast moeten
maken met het saneren van de
overheidsfinanciën en niet wat
rustiger aan moeten doen, omdat het
in de omringende landen wat
slechter gaat. In de memorie van
antwoord erkent de regering de
noodzaak van een versterking van de
economische structuur "in het licht
van de
mondialiseringsproblematiek". De
minister zal het met mij eens zijn dat
dat een afgrijselijke term is. Maar
goed, het is onderkend. De regering
verwijst dan als wapenfeit naar de
daling van de collectieve uitgaven in
1994. Maar, mijnheer de voorzitter,
de uitgavenquote is in alle jaren na
1990 gestegen, en zou dan volgend
jaar pas het goede beleid worden
gevoerd? Het is het verkeerde beleid
om een tandje lager te rijden.
Nog steeds over de argumenten
van de regering: is een verwijzing
naar de EMU-norm nu wel gelukkig
dan wel eerlijk? Als daarnaar wordt
verwezen, moet men ook wijzen op
de EMU-norm voor de overheids–
schuld van maximaal 60% BBR De
feitelijke overheidsschuld is na 1990
elk jaar gestegen, naar 81,6% in
1994. De schuldquote blijft nu
eenmaal stijgen, zolang het
financieringstekort hoog is. In de
afgelopen zes jaar ben ik bij de
algemene financiële beschouwingen
ik denk wel elk jaar ingegaan op de
noodzaak de schuldquote te
verlagen. De regering is er ook van
overtuigd dat een daling noodzakelijk
is en heeft die daling dan ook eerder
in het vooruitzicht gesteld voor 1993.
Waarom wordt ook die belofte niet
vervuld?
Als ik uitga van de cijfers van de
miljoenennota, constateren we dat
ten aanzien van het financierings–
tekort het doel voor de helft is
gerealiseerd en dat het doel ten
aanzien van de schuldquote, namelijk
een stabilisatie en daarna daling in
1993, totaal niet is gehaald. De

CDA-fractie erkent dat sinds medio
1992 een verslechtering van het
economisch klimaat is opgetreden,
dat vooral het beeld van 1993 en
1994 sterk beïnvloedt. Maar het
kabinet heeft in de beginjaren enkele
goede jaren gehad.
Ik kom nu bij de CLD. Daarover
heb ik bij eerdere gedachtenwisselin–
gen met minister Kok vaker
gesproken. Het kabinet heeft bij het
aantreden eerst de druk verhoogd, in
verband met enkele correcties, welke
ik ten dele nooit heb begrepen.
Vervolgens is de norm met een half
procentpunt verhoogd naar 53,6%,
om ruimte te creëren voor sociale
vernieuwing en voor overheidsin–
vesteringen. Verder werd ten aanzien
van de CLD afgesproken dat het doel
zou zijn, minimaal stabilisatie, ofte
wel indien mogelijk enige verlaging.
Dat waren de doelen en dan nu de
realisatie. De CLD bedroeg in 1989
51,2%, maar goed, laten we nu eens
1990 als uitgangspunt nemen: 52,1%.
De realisatie in 1991: 54,1%; in 1992:
53,9% en in 1993: 54,7%. Het laatste
cijfer zal misschien wel hoger
uitvallen na de recente belasting–
meevaller. Het voorspelde cijfer voor
1994 is dan 53,0%, maar ook dat zal
wel hoger uitvallen. Zijn er al nieuwe
cijfers?
Bij deze overschrijdingen zijn de
nodige kanttekeningen te plaatsen in
de zin van conjuncturele tegenwind
en noemereffecten, maar die
overtuigen toch niet zo erg. Men wil
de overheidsfinanciën saneren en in
dit verband de grote subsidie–
stromen indammen, maar het is
typerend voor dit kabinet dat dan
tegelijk belastingverzwaringen
worden opgelegd aan groepen die
niet van die subsidies hebben
genoten. Bij de afweging van
doelmatigheid, economische groei
en rentmeesterschap tegenover
sociale en inkomenspolitieke
aspecten, legden de eerste zaken
bijna steeds het loodje. Het kabinet
heeft eigenlijk nooit de indruk
gewekt, echt uit te zijn op belasting–
verlichting, hoewel het laatste
volgens zeer veel economen de
beste bijdrage zou zijn aan de
werkgelegenheidsgroei.
Bekijken we de reacties op de
Miljoenennota 1994, dan zien we dat
Van Wijnbergen en Bomhoff sterk
gepleit hebben voor belasting–
verlaging als beste remedie voor de
economische problemen van onze
economie. Overigens ben ik het niet
eens met Bomhoff, als hij het kabinet
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verwijt te veel gefixeerd te zijn op
het financieringstekort. Hij vindt dat
de belastingen verlicht moeten
worden ten koste van het
financieringstekort, dat immers na
economisch herstel vanzelf weer zal
bijdraaien. Ik vind dat hij de ernst
van de staatsschuld onderschat en te
weinig rekening houdt met de
moeilijkheid om het tekort ook in de
toekomst echt verlaagd te krijgen.
Verder deel ik in grote lijnen zijn
visie.

De heer Boorsma (CDA): Ik kom
daar straks op terug.
Ik heb het het kabinet vaker
voorgehouden: Indien men werkgele–
genheid de eerste prioriteit geeft,
dan had het kabinet de belastingdruk
moeten verlagen en wat minder
bezig moeten zijn met het gelijk
trekken van bezuinigingspijn. Ook in
de nieuwe Miljoenennota noemt het
kabinet op verschillende plaatsen de
zorg voor de werkgelegenheid en
belooft het enkele maatregelen, maar
het beleid is niet echt gericht op
werkgelegenheidsbevordering.
Misschien dat voor de korte termijn
de werkgelegenheidseffecten van het
beleid bevredigend zijn, maar voor
de langere termijn pakt de stijging
van de collectieve-lastendruk
negatief uit. Als men deze te veel
een macrocijfer acht, met complice–
rende noemereffecten, dan is het
zinvol om naar de microdruk of de
tariefmutaties te kijken: In de periode
1990-1994 zijn de microlasten per
saldo met ruim 9 mld. gestegen. Wij
zien daarbinnen dan enkele
interessante verlichtingen, waaron–
der met name de verlaging van de
BTW. Anders dan D66 hebben wij die
verlaging altijd zeer toegejuicht. Wij
moeten een belastingklimaat hebben
dat enigszins spoort, enigszins
concurreert met het belastingklimaat
in de ons omringende landen.
Internationaal was die verlaging
hard nodig, maar het laatste geldt
ook voor de vermogensbelasting,
voor de tarieven van de inkomsten–
belasting en voor de inkomens–
hoogte, waarop men in een hoger
IB-tarief glijdt. Wat heeft het kabinet
daaraan gedaan? Minister Kok
spreekt meestal over belasting–
verlichtingen aan de voet, maar die
zijn internationaal niet zozeer
geboden. De minister schrijft in

antwoord op één van onze vragen in
de memorie van antwoord, dat de
belastingvrije som in 1993 is
verhoogd "met het oog op een meer
evenwichtige
inkomensontwikkeling", doch dat die
belastingverlichting uit
werkgelegenheidsoogpunt minder
effectief is. Dat eerlijke antwoord
geeft precies onze kritiek weer.
Belastingverlichtingen aan de voet
zijn sociaal op de korte termijn
misschien wel geboden, doch op de
langere termijn juist niet. De
CDA-fractie - ik geef dat eerlijk toe verkeert bij dit soort afwegingen
altijd wat in verwarring: Het is
sociaal prima om minister Kok
daarbij te steunen, maar op de
langere duur zijn het juist voor die
lagere inkomensgroepen de
verkeerde maatregelen. De Neder–
landse welvaartspositie zakt op de
internationale ladder.
Bij de verhoging van de
collectieve-lastendruk ging het erom
geld vrij te maken voor de sociale
vernieuwing en voor de overheidsin–
vesteringen. De Miljoenennota heeft
nooit veel aandacht geschonken aan
de sociale vernieuwing, maar in de
laatste Miljoenennota is wel een
grote paragraaf over het milieu
opgenomen! Waarom niet over
sociale vernieuwing? Welk rapportcij–
fer zou de minister voor dat project
willen geven? Afgaande op mijn
indrukken kom ik tot een onvol–
doende, maar ik geef mijn mening
graag voor een betere.
Wat de overheidsinvesteringen
betreft, ook daarover hebben we
eerder gediscussieerd. De Miljoenen–
nota is duidelijk genoeg: de
afgelopen jaren is er geen stijging
geweest van de overheidsinveste–
ringen uitgedrukt in procenten van
het nationale inkomen. Ook hier is
een merkwaardige spanning tussen
politieke woorden en daden. Vele
miljoenennota's beklemtoonden de
noodzaak van overheidsinveste–
ringen, met name in infrastructuur,
vanwege onze concurrentiepositie in
een open EG-markt, en dan
tegenwoordig vanwege onze
concurrentiepositie in die steeds
opener wordende wereldmarkt.
Voldoende politieke aandacht, en ook
wel extra's, maar dat laatste niet
veel. De extra gelden die het kabinet
in 1992 aan gemeenten heeft
gegeven vanwege de meevaller in de
aardgasopbrengsten, zijn in 1992
voor geen sou tot uitgave gekomen.
Bij de keuze heeft het kabinet niet
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Minister Kok: Voorzitter! Hoe wil de
heer Boorsma belastingverlaging
financieren?

gekeken naar de beste meest
produktieve investeringsprojecten,
doch speelden tal van nevendoelen
helaas weer een rol, zodat geld
bedoeld voor overheidsinvesteringen
in infrastructuur onder andere is
besteed voor de verbetering van
Madurodam, het Drents Museum en
het Duitse Huis. Het kabinet heeft dit
jaar veel extra impulsen in het
vooruitzicht gesteld; er gaat weer
geld naar gemeenten, en ik vrees dat
weer een belangrijk deel verkeerd zal
worden gealloceerd; er komen
andere investeringsprojecten, en
weer zal gelden dat een deel niet
wordt aangewend voor infrastructuur
doch voor milieu of scholing; en de
belangrijkste impuls van 5 mld. komt
pas na 1994. Als men het wetsvoor–
stel tot instelling van het
aardgasbatenfonds goed bestudeert,
dan wordt duidelijk dat dit kabinet in
1994 het grootste deel van de ruimte
voor investeringen al vastlegt: het
kabinet was zelf in de afgelopen
jaren niet bij machte om echt
prioriteit te geven aan de overheid–
sinvesteringen, doch bindt het
volgende kabinet alvast maar.
Bij de CLD speelt ook de zaak van
de wig een rol. Wil de minister
aangeven hoe de marginale wig zich
heeft ontwikkeld in de jaren 1989 tot
en met 1993? Ook hier geldt dat de
regering ervan doordrongen is dat
de wigproblematiek moet worden
aangepakt; zie vele Miljoenennota's
van de afgelopen jaren, ook van het
vorige kabinet. Welke maatregelen
heeft men in concreto genomen om
de wig te verkleinen? Welke andere
maatregelen van inkomenspolitieke
aard hebben de wigproblematiek
verzwaard? We vinden met z'n allen
in dit land dat de arbeidsmarkt te
rigide is, we vinden met z'n allen dat
onder andere daardoor de werkloos–
heid en het aantal inactieven te hoog
zijn; en wat doen we er aan? Wil de
minister eens aangeven wat de
invloed is van de drie ingrepen in de
inflatiecorrectie op de marginale
wig? Als we afgaan op economen
zoals Zalm, Bomhoff en Van
Wijnbergen, moeten we het
minimumloon opheffen, CAO's niet
langer verbindend verklaren en de
loonflexibiliteit op vele manieren
verhogen, waarna het aantal
arbeidsplaatsen voor de laag–
geschoolden sterk zou groeien. Is het
kabinet het eens met die zienswijze?
Minister Kok: Ter voorbereiding van
mijn antwoord is het wellicht helder
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De heer Boorsma (CDA): Voorzitter
ik vervolg mijn betoog.
Zo niet, waarom streeft het kabinet
een verkleining van de wig na? Wat
heeft het kabinet in concreto daaraan
gedaan?
Binnen de lastenproblematiek wil
ik stilstaan bij de inflatiecorrectie,
waar het kabinet drie keer heeft
ingegrepen. Herinnert minister Kok
zich de nota Inflatieneutrale
belastingheffing van zijn voorganger
en partijgenoot Hofstra, die zowel in
zijn partij als in de fiscale wereld een
coryfee is? Weet minister Kok hoe op
basis van die nota zijn mgrepen
gewaardeerd moeten worden? Beseft
de minister dat tal van mensen met
een klein middeninkomen - als ik het
antwoord goed begrepen heb
524.000 - al doorschuiven naar het
middentarief? Beseft hij wat daarvan
de stimulansen zijn op het
arbeidsaanbod, gegeven de altijd
nog, internationaal althans,
genereuze sociale uitkeringen? Wat
is overigens voor de minister de
waarde van een motie die in dit huis
met steun van alle partijen wordt
aangenomen en waarin er op is
aangedrongen om politiek gevoelige
fiscale maatregelen niet in één
mandje te gooien met minder
gevoelige maatregelen? Het was
duidelijk dat het ging om de ingreep
in de automatische inflatiecorrectie.
Binnen de CLD wil ik ook nog
enige aandacht schenken aan het
huurwaardeforfait, dat door dit
kabinet is verheven tot een steeds
terugkerend item in onze debatten.
Helaas is de staatssecretaris er niet

in geslaagd om een systeem te
ontwikkelen dat vermag te overtui–
gen. Het eerste voorstel tot
verhoging is hier met grote
meerderheid als onrechtvaardige
belastingverhoging afgewezen,
waarna het kabinet dit heeft
ingetrokken. Daarna kwam het
kabinet terug bij de Tussenbalans,
waarin de verzwaring werd
gekoppeld aan de bezuiniging op
huursubsidies. Zojuist doelde ik
onder andere hier al op. Er werd een
politieke koppeling gelegd tussen de
resulterend taakstellende huur–
verhoging van 5,5% bij een inflatie
van 2,5% enerzijds, en de verhoging
van het forfait van 2,1 naar 3,1%
anderzijds. De politieke koppeling
was voor een groot deel van dit huis
niet acceptabel, maar in elk geval
begrijpelijk, dit laatste in tegenstel–
ling tot de door de staatssecretaris
gevolgde methode. Dat de wet tot
verhoging van het forfait is
aangenomen, had niets te maken
met de overtuigingskracht van de
bewindslieden, doch met het
dreigement van de minister–
president. Voor zo'n dreigement
moet de Eerste Kamer zwichten,
omdat wij menen dat de kabinets–
kwestie hier niet hoort te worden
gesteld. Het fenomeen doet zich nu
voor, dat het kabinet, na de
aanvaarding van de wet, vergeet dat
een grote meerderheid van dit huis
de verhogingen van het forfait
niettemin onrechtvaardig heeft
geacht, en dat de staatssecretaris
doet alsof zijn rekenmethode is
geaccepteerd, quod non. De wet
waarin wordt voorgesteld om het
forfait te verlagen naar 2,8%, wordt
door ons uiteraard gesteund, doch
niet de onderbouwing ervan. De
laatste zou gebaseerd moeten zijn op
de ontwikkeling van de huren en de
inflatie. Uit de memorie van
antwoord bij het wetsvoorstel blijkt
in een antwoord op onze vraag dat
de reële huurstijging in de jaren 1991
tot en met 1994 gemiddeld per jaar
2,16% bedroeg, dus slechts
tweederde van de taakstellende 3%.
Terecht heeft het kamerlid De Jong
het initiatief genomen om de
verhoging in 1994 om te buigen.
Merkwaardig is dat het kabinet
daarin dan een aanleiding ziet om
vervolgens weer de huurverhoging
in 1994 verder te matigen; electoraal
begrijp ik dat, doch niet gegeven de
afspraak die de minister-president
met dit huis geeft gemaakt. Wij
hebben gevraagd waarom de

Miljoenennota 1994 niet het
voornemen heeft vermeld om de
verhoging van het forfait ongedaan
te maken. De memorie van antwoord
geeft een in onze ogen apert onjuist
antwoord als gesteld wordt dat het
effect van de bevriezing budgettair
neutraal is. Ik vraag de staatssecreta–
ris om opnieuw op de vraag in te
gaan en opnieuw te bezien of het
antwoord over het weglaten van de
maatregel in de Miljoenennota,
gegeven de comptabiliteitswet–
bepaling over de Miljoenennota
correct is en zijn instemming draagt.
Ter korte toelichting: de Miljoenen–
nota had onderscheid moeten maken
tussen de exogene en de endogene
ontwikkeling. Ik vraag de staatssecre–
taris of de aankondiging bewust uit
de Miljoenennota is weggelaten,
gegeven de politieke sores die
hierover zijn geweest. Heeft het
kabinet m het laatste geval niet
bewust tekortschietende informatie
verschaft?
Binnen de CLD wil ik tot slot nog
aandacht schenken aan de verdeling
van de belastingdruk over de drie
overheidslagen. Het centrum van de
macht in Nederland ligt - en terecht
- bij de centrale overheid, doch deze
heeft het knap lastig met de
toewijzing van een belastinggebied
aan de andere overheidslagen, de
provincies en gemeenten. Het
kabinet-Lubbers I stelde een
commissie-Christiaanse in. Ik had het
genoegen, voorzitter te zijn van de
economische subcommissie. Enkele
voorstellen zijn door het kabinet
overgenomen, zoals de verhoging
van de provinciale opcenten
motorrijtuigenbelasting, en het
schrappen van de maxima voor de
beide onroerend-goedbelastingen,
zoals het toen nog heette. Bij mijn
weten heeft de regering nooit een
besluit over alle voorstellen
genomen. Ik heb daarover een vraag
gesteld, waarop geen duidelijk
antwoord wordt gegeven. In elk
geval blijkt, dat het op dit advies
gebaseerde wetsvoorstel Formele
belastingbepalingen pas in septem–
ber 1993, ongeveer tien jaar na dato,
voor een advies is ingediend bij de
Raad van State.lk herhaal de vraag:
Bij welke gelegenheid heeft het
kabinet een standpunt geformuleerd
over de verdubbeling van het
gemeentelijke belastinggebied? Om
dat laatste was het namelijk
begonnen bij de commissie–
Christiaanse. Het kabinet-Lubbers II
stelde de commissie-Haks in om te
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als de heer Boorsma aangeeft of hij
voorstander is van afschaffing van
het minimumloon?
De heer Boorsma (CDA): Ik heb
destijds deel uitgemaakt van een
commissie van economische
deskundigen van de SER dat een
rapport heeft uitgebracht over de
flexibiliteit van de arbeidsmarkt.
Daarin is het con amore voorgesteld
door genoemde groep economen,
waarin ook veel prominente
PvdA-economen zitting hadden.
Politiek heb ik al gezegd dat ik er op
dit moment geen voorstander van
ben.
Minister Kok: U bent geen voorstan–
der van afschaffing. U vraagt de
regering of wij er voorstander van
zijn. Wij zijn er ook geen voorstander
van.
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adviseren over een verruiming van
het provinciale belastinggebied. Tot
op heden heeft de regering, na een
voorlopig vrijblijvend standpunt,
geen definitief standpunt ingenomen.
Niettemin heeft het kabinet-Lubbers
III opnieuw een commissie, onder
leiding van De Kam, ingesteld om te
adviseren over de verruiming van
het lokale belastinggebied. Hoewel
dat advies alweer begint te verble–
ken, heeft de regering nog steeds
geen standpunt ingenomen. De
minister merkt op dat het kabinet
ernaar streeft nog voor het kerstre–
ces een standpunt te bepalen.
Gegeven de geschiedenis tot nu toe
veroorloof ik me de grap: het
kerstreces van welk jaar? Nog van dit
jaar? Dus uiterlijk aanstaande
vrijdag?
Binnenlands Bestuur van 10
december jongstleden opende met
de kop: Kabinet ruziet over ruimere
lokale belasting. Waaraan wijt de
minister deze trage voortgang, deze
besluiteloosheid, die kennelijk
structureel is in dit hele beleidster–
rein? Herinnert de minister zich dat ik
meerdere malen namens de
CDA-fractie heb aangedrongen op
een verruiming van het belasting–
gebied van gemeenten en provin–
cies? Als wij spreken over exoten in
de Nederlandse overheidsfinanciën
vergeleken met de omringende
landen, dan is het extreem lage
eigen belastinggebied van de
zogenaamd lagere overheden zeker
een opvallende verschijning. Graag
hoor ik wat de minister vindt dat
eraan zou moeten gebeuren.
Sprekend over de instelling van
adviescommissies en rapporten die
worden uitgebracht, het is opmerke–
lijk dat de commissie-Stevens nooit
het genoegen heeft gekregen een
standpunt te horen van de regering
over haar rapport.
Mijnheer de voorzitter! Genoeg
over de CLD en delen daarvan, nu
nog wat aandacht voor de uitgaven.
Indien het financieringstekort daalt
en de CLD stijgt, zou je mogen
verwachten dat de uitgavenquote
niet veel verandert. De quote was in
1989 66,7% van het nationale
inkomen en bedraagt volgens de
Miljoenennota in 1994 66,6%. De
quote heeft wat om de 66,7%
geschommeld, waarbij alleen het jaar
1993 voor een uitschieter heeft
gezorgd. Ook zijn wij er niet zo
gerust op dat de uitgavenquote in
1994 op 66,6% zal blijven. Niettemin
bevestigt de stabiele uitgavenquote

een beeld dat van deze minister
bestaat, namelijk dat hij strak de
uitgaven beheerst. De minister heeft
daar werk van gemaakt, waarvoor hij
terecht is geprezen. Zijn partijgenoot
De Kam prijst hem echter op dat
punt te veel, want de uitgaven–
beheersing is mogelijk geworden
dankzij de operatie comptabel bestel.
Dankzij die operatie zijn er grote
verbeteringen aangebracht in de
kas/verplichtingenadministratie, in de
verantwoording en de interne
controle.
Wat de samenstelling van de
uitgaven betreft, het kabinet heeft
zich ten doel gesteld om het deel van
de overdrachtsuitgaven en subsidies
terug te dringen ten gunste van de
meer produktieve uitgaven. Wij
steunen de regering in dit voorne–
men, dat ook al bij het vorige kabinet
bestond en tot op heden weinig
succesvol is nagestreefd. Maar er zijn
wel enkele wapenfeiten te melden.
Bij het openbaar vervoer en de
volkshuisvestmg zijn enkele
duidelijke maatregelen genomen om
de subsidies terug te dringen. En het
kabinet heeft voorstellen gedaan om
de sociale zekerheid wat te trimmen
en de instroom af te remmen. Sinds
1977 is er gesproken over volume–
beleid, doch is er vooral in de
nominale marge ingegrepen. Pas de
laatste tijd komen meer fundamen–
tele ingrepen tot stand.
Wij moeten wel oppassen: het is
zo gemakkelijk om te zeggen dat de
overdrachtsuitgaven moeten worden
teruggedrongen. Bij de WAO is weer
duidelijk geworden hoe moeilijk dat
toch is. Ook ik behoorde tot de groep
die tot het laatste moment aarzelde
of ik wel "ja" zou zeggen. Wij zijn
allen begaan met de zogenaamde
bestaande gevallen. Als wij op
financieel gebied het kabinet willen
prijzen, dan is het toch op dit gebied:
het kabinet heeft enkele verder
reikende maatregelen genomen bij
de WAO en de bijstand, en heeft
vooral een bijdrage geleverd aan de
politieke atmosfeer om deze zaken
ter discussie te stellen. Wat dat
betreft mag de minister-president
namens het kabinet terecht, zij het
met enige overdrijving, spreken van
een cultuuromslag.
Die cultuuromslag is aantoonbaar
bij een kamerlid als Buurmeijer. Hij
was tien jaar geleden een verklaard
tegenstander van bezuinigingen in
de sociale zekerheid en is nu als
voorzitter van zijn commissie de
kampioen van de herstructurering

van de sociale zekerheid. Het is
jammer dat de Tweede Kamer zo
weinig steun wilde geven aan de
voorstellen van deze commissie. De
verwachtingen voor de komende
verkiezingen zullen er wel debet aan
zijn. Niettemin heeft dit kabinet de
weg voor verdergaande maatregelen
bereid. In de toekomst kan worden
geoogst. De toekomstige herstructu–
rering van de wereldeconomie zal
daartoe nopen. Bij de samenstelling
van de overheidsuitgaven heb ik al
de nodige aandacht geschonken aan
de te lage overheidsinvesteringen.
Voorzitter! Ik wil nu enige
aandacht schenken aan de vormge–
ving van het budgettaire beleid in de
komende jaren. Collega Schuyer
heeft dat ook gedaan. Verscheidene
commentatoren hebben de aandacht
gevestigd op het hectische en
hijgenge karakter van het huidige
begrotingsbeleid. Doordat jaar–
doelstellingen zijn geformuleerd voor
het financieringstekort hield elke
nieuwe prognose van het Planbureau
in dat het beleid moest worden
bijgesteld. Alom is aangedrongen op
een meer structureel begrotings–
beleid. Ik noem bijvoorbeeld
professor Van Muiswinkel. De
commissie-Zijlstra heeft voor het
CDA een rapport uitgebracht waarin
een en ander duidelijk is uitgewerkt.
Voorgesteld wordt om in de uitgaven
uit te gaan van een reële nulgroei en
om na 1994 een structureel beleid te
gaan voeren. Dankzij de optredende
groei zullen de belastingontvangsten
vanzelf leiden tot een daling van het
financieringstekort en zou er enige
ruimte kunnen worden vrijgemaakt
voor een broodnodige verlaging van
de belastingdruk.
De voorstellen zijn door het CDA
in het verkiezingsprogramma
overgenomen. Inmiddels heeft ook
de Studiegroep Begrotingsruimte
een interessant en zonder meer
lezenswaardig rapport in dezelfde
richting uitgebracht. Ook de
studiegroep stelt een structureel
begrotingsbeleid voor. Een interes–
sant verschil Is dat rekening wordt
gehouden met de noodzaak om een
belastingtegenvaller in 1995 op te
vangen en met de noodzaak om de
collectieve-lastendruk te reduceren.
Al met al stelt de studiegroep voor
binnen een structureel begrotings–
beleid een belastmgdrukverlagmg
aan te brengen en daarbij uit te gaan
van een reële uitgavengroei van
gemiddeld min 0,5% per jaar.
Overigens wil ik in een reactie op de

Eerste Kamer

Algemene financiële beschouwingen

21 december 1993
EK 15

15-676

Boorsma

De heer Boorsma (CDA): Voorzitter!
Ik vind dit een heel interessante
interruptie. Het overkomt mij ook

De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ik heb gezegd dat de

commissie-Zijlstra en de Studiegroep
Begrotingsruimte hebben aangege–
ven dat je in de toekomst in een
structureel begrotingsbeleid zou
kunnen uitgaan van een uitgaven–
groei in reële termen van 0%
respectievelijk min 0,5% en dat je
een volgend deel zou moeten
verdienen via een hogere groei van
het nationaal inkomen. Ik heb gezegd
dat volgens ons de tijd niet rijp is
voor een structureel begrotingsbeleid
en dat dus moet worden vastgehou–
den aan de reductie van het
financieringstekort en het verlagen
van de CLD via ombuigingen op de
uitgaven. Dat betekent dat dit ook in
deze afgelopen jaren had moeten
gebeuren. De CDA-fractie is in de
afgelopen jaren zeer consistent
geweest in de benadering en de
kritiek op dat punt.
Mijnheer de voorzitter! Pas als een
tekort is teruggebracht naar 2% van
het nationaal inkomen, is er ruimte
om het tekort in een structureel
beleid te laten fluctueren als
saldogrootheid. Het feit dat de
CDA-fractie zegt in de toekomst te
willen vasthouden aan tekortreductie
en verlichting van de CLD moet goed
worden geïnterpreteerd. Die twee
zaken zijn nodig om te voorkomen
dat de rentelasten blijven stijgen en
dat de schuldquote blijft stijgen. Zij
zijn nodig om een degelijk doch
soberder stelsel van sociale
zekerheid overeind te houden. Zij zijn
nodig om de Nederlandse economie
concurrerend te houden. Zij zijn ook
nodig om een afglijden van de
relatieve welvaartspositie tegen te
gaan en om de werkgelegenheid in
de toekomst te beschermen, voor
zover de overheid dat althans kan.
Een sociaal verantwoord budget–
tair beleid voor de toekomst vraagt
om pijnlijke maatregelen nu en in de
nabije toekomst. Anders zullen jonge
kiezers vragen: wat hebben jullie in
de jaren tachtig en negentig gedaan
om de werkgelegenheid in Neder–
land en de concurrentiepositie te
beschermen? Ik duid weer op de
nota van de regering over de
globalisenng.
Sociale rechtvaardigheid hoort niet
alleen thans tussen verschillende
groepen te bestaan, maar ook tussen
de huidige generatie en de toekom–
stige generatie. Dat laatste geldt ook
op milieugebied: wij moeten nu
offers brengen om een goed milieu
achter te laten. Het is overigens wel
de vraag of het kabinet met de
huidige voorstellen voor de
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interruptie van de minister zeggen
dat daarmee niet wordt aangegeven
hoe een en ander moet worden
ingevuld. De benadering van de
commissie-Zijlstra heeft veel steun
ontvangen, onder andere van
professor Rutten.
De CDA-fractie zou graag zien dat
een beleid, zoals geschetst, mogelijk
wordt. Zij meent echter dat de tijd
daarvoor niet rijp is. De commissie–
Zijlstra en de Studiegroep Begro–
tingsruimte gingen uit van een
financieringstekort in 1994 van 3,25%
a 3%. Daar zitten wij in 1994 dik
boven, zeker als wij uitgaan van de
door mij gegeven benadering. Zelfs
indien het tekort in 1994 3,75% zou
zijn, is er reden om te wachten met
zo'n structureel beleid. Als wij
daarmee starten in 1995 krijgen wij
het eerste jaar al te maken met een
stijging van het financieringstekort
en dus van de staatsschuldquote.
De CDA-fractie meent dat
onverkort moet worden vastgehou–
den aan het streven naar een
sanering van overheidsfinanciën. Dat
zou in concreto vertaald moeten
worden in het streven naar verdere
reductie van het financieringstekort
en een verlichting van de collectieve–
lastendruk.
Vanmorgen opende de Telegraaf
met de mededeling dat de kroonle–
den van de SER binnenkort uitkomen
met een advies dat er 15 a 20 mld.
moet worden bezuinigd. Dat is
precies het bedrag dat ik noemde
voor het financieringstekort en een
verlichting van de collectieve–
lastendruk. Ook de kroonleden zullen
niet invullen waarop dit bedrag moet
worden bezuinigd. Overigens meld ik
aan het adres van de minister dat wij
twee jaar geleden een redelijk pakket
voorstellen hebben gedaan om te
bezuinigen. De minister haalde toen
zijn schouders op.
De heer Schinck (PvdA): Het grote
verschil met alle genoemde
instanties en de heer Boorsma als lid
van deze Kamer is dat hij deel
uitmaakt van een politiek orgaan en
politieke keuzen moet maken. Als hij
zegt dat er bezuinigd moet worden,
dan lijkt het mij logisch dat hij ook
aangeeft waarop bezuinigd moet
worden. Derden kunnen dat aan de
politiek overlaten. Hij kan dat niet. Hij
bevindt zich in een vergaderzaal.

weleens dat ik naar de interruptiemi–
crofoon loop om na te denken over
de formulering die ik zal kiezen en
dat ik dan niet meer hoor wat de
laatste woorden zijn. Voor de notulen
verwijs ik de collega daarnaar. Ik heb
gezegd dat wij eerder hebben
aangegeven waarop bezuinigd kon
worden. Daarop is schouderophalend
gereageerd. Het heeft niet geleid tot
het politieke debat waartoe de heer
Schinck toen ook was uitgenodigd.
Hij is daarop destijds niet ingegaan
of met andere voorstellen gekomen.
Minister Kok: Voorzitter! Wil de heer
Boorsma deze opmerking makend
suggereren dat ik de afgelopen twee
jaar schouderophalend verzuimd
heb, te bezuinigen?
De heer Boorsma (CDA): Neen,
mijnheer de voorzitter! Zo moet de
minister mijn woorden uiteraard niet
horen. Ik reageer twee keer op een
interruptie van de minister die zegt
dat ik moet aangeven waarop
bezuinigd moet worden. Ik geloof
niet dat dat de taak is van dit huis.
Bovendien hebben wij een keer een
suggestie gedaan. Dat leidde tot de
genoemde reactie. Zie de Handelin–
gen van die tijd. Ik heb de minister al
geprezen voor zijn inzet op het
gebied van de uitgavenbeheersing.
Minister Kok: Voorzitter! Ik ben hier
niet zo vroeg naartoe gekomen om
geprezen te worden, zeker niet door
de heer Boorsma. Ik wil er echter wel
op wijzen dat ik inderdaad twee keer
heb geïnterrumpeerd. Ik heb
geïnterrumpeerd naar aanleiding van
zijn vraag over het afschaffen van
het minimumloon. Ik heb begrepen
dat wij daar gelijk over denken. Dat
moet niet afgeschaft worden. Mijn
tweede interruptie had betrekking op
de wijze waarop belastingverlaging
zou moeten worden gefinancierd. Ik
heb in laatste instantie begrepen dat
die in de toekomst zou moeten
worden gefinancierd uit groei en
belastingontvangsten die wij eerst
moeten verdienen. Voor de toekomst
kunnen wij daar natuurlijk heel
eenvoudig gelijk over denken. Het
ging om de vraag, hoe er nu ruimte
zou kunnen zijn voor belasting–
verlaging zonder het financierings–
tekort extra onder druk te zetten. Die
interruptie had dus geen betrekking
op ombuigingen.
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milieuheffingen thans op het goede
spoor zit. De geraamde milieu–
effecten lijken minimaal.
Het kabinet zit ook niet op het
goede spoor, In die zin dat juist nu in
de economische recessie het kabinet
uiterst terughoudend hoort te zijn
met belastingverzwaringen. Van
prudentie bij belastingverzwaring
was eerder sprake toen voorstellen
werden aangehouden vanwege de
ontwikkeling van de CLD. Nu de CLD
in 1994 lijkt mee te vallen, komt het
kabinet prompt met lastenverzwarin–
gen, hetgeen macro-economisch
onverantwoord is. Dat geldt niet
alleen voor de milieubelastingen, ook
de accijnsverhogingen zullen in het
zuiden van het land leiden tot
sluiting van benzinestations en
verlies van werkgelegenheid.
Mijnheer de voorzitter! Tot slot wil
ik nog enkele opmerkingen over
verspreide onderwerpen maken. Wat
de Leningwet en hoofdstuk IXA
betreft, wordt het mij steeds
duidelijker dat die twee geïntegreerd
moeten worden. Een van de
argumenten van de minister om die
aanbeveling niet op te volgen, was
dat de begrotingshoofdstukken veelal
pas in de loop van het begrotingsjaar
worden vastgesteld, terwijl de
regering reeds meteen de bevoegd–
heid moet hebben via de Leningwet
om leningen aan te gaan. De
Leningwet moet dus reeds in
december worden aangenomen.
Het blijkt vandaag dat IXA en IXB
ook in december kunnen worden
aangenomen. En zelfs indien IXA zou
worden vastgesteld in februari, wat
zou het voorstel dan voor conse–
quenties hebben? Trekt het kabinet
zich er iets van aan dat er nog geen
autorisatie is gegeven in de Eerste
Kamer? Aan het begin van deze
beschouwingen heb ik daar al het
nodige van gezegd. Nu wijs ik er
alleen nog op dat de minister ook op
leninggebied verplichtingen is
aangegaan, terwijl hij daartoe nog
niet gemachtigd was. De recente
lening die is uitgeschreven en
waarop dan in januari wordt gestort,
loopt immers vooruit op de
Leningwet 1994, die vandaag en
morgen aan de orde is.
Nu de rentestand zo laag is, begint
de minister van Financiën rente–
meevallers te incasseren. Wij zijn
daar blij mee en wij begrijpen en
ondersteunen dan ook zijn streven
naar looptijdverlenging. Hij zou ook
gebruik kunnen maken van de
Wijchen-constructie om nu kapitaal
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aan te trekken ten behoeve van
vervroegde aflossingen over twee
jaar, ervan uitgaande dat de rente
dan hoger is. In zijn antwoord op
mijn vragen stelt de minister dat het
in een degelijk financieringsbeleid
niet past om te speculeren op
rentebewegingen. Ik wil vragen om
daar nog eens op in te gaan, omdat
het gestelde onjuist is: er is bij de
Wijchen-constructie geen sprake van
speculatie.
Ik wil ook terugkomen op de
schriftelijke discussie over de
zerobonds. De minister wil die niet
uitgeven omdat dan in één keer de
hele rentelast, immers het disagio,
ten laste van de relevante uitgaven
moet worden gebracht. Ik erken dat
dit een relevant feit is, maar indien
elk jaar zerobonds tot dezelfde
omvang zouden worden uitgegeven,
wordt op een gegeven moment ook
weer een constante uitgavenstroom
gecreëerd. Deelt de minister die
mening? Is hij het met mij eens dat
een rentevoordeel zou kunnen
worden bereikt via de "zero's"?
Interessant was wat de minister
vertelde over de aparte ver–
handelbaarheid van de strips, die
ons was ontgaan. Graag ontvangen
wij daar meer informatie over,
wellicht schriftelijk.
Wij hebben in het voorlopig
verslag gevraagd of het uit een
oogpunt van de verantwoording - ik
bedoel ook uit een oogpunt van
kostentoerekening - niet beter is om
hoofdstuk IXA te belasten met de
apparaatskosten van het betrokken
personeel, die nu geboekt worden in
hoofdstuk IXB. In het antwoord
wordt niet echt op de vraag
ingegaan en wordt alleen de situatie
van nu beschreven. Graag krijg ik
alsnog een antwoord.
Mijnheer de voorzitter! In het
voorlopig verslag is ook de kwestie
aan de orde gesteld van de
goudverkoop door de Nederlandsche
Bank. De opbrengst, die is gebruikt
voor de aanschaf van rentedragende
activa, bedroeg 7,5 mld. Een duidelijk
voordeel is natuurlijk de hogere
winst die de Nederlandsche Bank
daardoor maakt: de winstafdracht
stijgt met 400 mln. per jaar. Op het
moment dat het voornemen werd
bekend gemaakt, was er volop
instemming met het beleid van de
monetaire autoriteiten. Voor alle
volledigheid: die instemming was er
ook bij mij. Achteraf wil ik daar toch
enkele vragen over stellen. Als in
Nederland iemand in de loop van
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september van het vorig jaar had
kunnen voorzien dat binnen de EMU
grote valutaire perikelen zouden
ontstaan, was het de president van
De Nederlandsche Bank wel.
Wanneer begonnen in 1992 de
devaluaties van Europese valuta als
het pond en de lire? Is het niet een
soort wetmatigheid dat men, indien
de valutamarkten in onzekerheid
verkeren, in het goud vlucht, zodat
de goudprijs stijgt? De partij goud is
verkocht tegen een prijs van
/ 19.000 per kilo, maar in 1993
schommelde de goudprijs tussen de
ƒ 19.000 en de / 24.000 per kilo. Zou
men dus gewacht hebben, dan was
een extra opbrengst van ongeveer
1,5 mld. mogelijk geweest. Het gaat
er niet om dat dit achteraf kan
worden gesteld, want dat is
makkelijk genoeg. Het gaat om de
vraag of vanwege de grote valutaire
onrust een dergelijke effect
voorspelbaar was. Was dat inder–
daad zo?
Mijnheer de voorzitter! Ik lees de
columns van Bomhoff in het NRC
Handelsblad altijd met zeer veel
genoegen. Gisteravond ging zijn
column over de opera La Traviata
van Verdi. Hij noemt daarin "De alla
giovine" het meest ontroerende
gedeelte. Ik vind de aria "Addio" de
meest ontroerende. Ik haal dit aan
omdat dit de laatste keer is dat wij
met dit kabinet de algemene
financiële beschouwingen hebben
mogen houden. Afgezien van de
zakelijke kritiek die wij ook vandaag
weer uiten, hecht ik eraan om te
zeggen dat wij niettemin altijd met
zeer veel waardering naar deze
bewindslieden hebben gekeken en
geluisterd. Ik wacht hun antwoorden
dan ook weer met belangstelling af.

D
De heer Stevens (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Allereerst dank ik de
bewindslieden voor de beantwoor–
ding van de vele vragen die zij
wederom over zich heen hebben
gekregen bij de behandeling van de
rijksbegroting en het belastingplan.
Ik bouw mijn bijdrage van vandaag
als volgt op. Allereerst wil ik enkele
algemene opmerkingen maken en
min of meer filosoferend wandelen
langs de contouren van het fiscaal
beleid zoals dat zich in het verleden
heeft afgetekend en ten aanzien
waarvan in de toekomst wellicht
openingen worden gemaakt via de
aangekondigde bouwstenennota. Ik
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wil ook enkele kanttekeningen
plaatsen bij het belastingplan en tot
slot wil ik stilstaan bij wetsvoorstel
21882 over de samenloopregeling.
Bij het scheiden van de markt
willen wij graag een blik vooruit
werpen. Dat zou het beste kunnen
aan de hand van de bouwstenen–
nota, maar die is helaas niet
beschikbaar. Het is daarom niet
opportuun, denk ik, daarbij nu lang
stil te staan, te meer omdat de
inhoud niet bekend is. De staatsse–
cretaris heeft echter wel een tip van
de sluier opgelicht en het is aardig
om de punten die hij heeft aange–
reikt tegen het licht te houden,
omdat daarmee een richting wordt
aangegeven - en ik denk een
belangwekkende richting - waarin
naar zijn oordeel het belasting–
systeem zich zou moeten ontwikke–
len.
Zoals ik begrijp, zal de
bouwstenennota zich onder meer
bezighouden met de volgende
onderwerpen.
- De hoge lastendruk op arbeid die
negatieve effecten heeft op de
werkgelegenheid.
- Tariefverlaging door grondslag–
verbreding, een niet onbekend
onderwerp in fiscaal Nederland, ook
met het doel om de lastendruk op
arbeid te verminderen, met name in
de eerste schijf, althans zo lees ik de
opmerkingen van de staatssecretaris.
- De verschuiving van de lastendruk
op arbeid naar milieu, een zaak
waarin wij in Europa wellicht een
voortrekkersrol zouden kunnen
spelen; de vraag is of dat gewenst of
opportuun is.
- De financiering van de volksverze–
keringen; door de veroudering zullen
hogere premies nodig zijn, hetgeen
leidt tot een vergroting van de wig
en ongetwijfeld tot de zeer belang–
wekkende vraag of wij ter oplossing
van dit probleem tot fiscalisering van
de volksverzekeringspremies moeten
overgaan.
- De leefrelaties, vroeger genoemd
leefvormen, waarbij de vraag is wat
ermee moet worden gedaan; de
problematiek is oud, althans bekend
en komt steeds opnieuw terug en
min of meer in dezelfde gedaante.
De vraag is: moeten wij naar een
geheel geïndividualiseerd stelsel
inclusief afschaffing van de
overdracht van de basisaftrek,
moeten wij al dan niet naar een
optioneel splitsingsstelsel of moeten
opties worden onderzocht waarbij

een sterker accent op de koopkracht
van de leefvorm wordt beoogd?
Een belangrijk onderwerp dat in
het verleden onderbelicht \s
gebleven, is de fiscale behandeling
van vermogen en vermogens–
inkomsten. Wij moeten niet uit de
pas lopen bij de internationale
ontwikkelingen, zo meldt de
staatssecretaris. Hij merk en passant
op dat hij daarbij ook denkt aan de
fiscale behandeling van rente–
mkomsten. Ik vind dit een belang–
wekkende opmerking, omdat ik die
als een opening zie naar de
contouren van een analytisch stelsel.
Ik verneem graag van hem of dit ook
zo bedoeld is, of dat het slechts gaat
om een aanpassing van de systema–
tiek in Europese zin.
Ook fraudebestrijding staat hoog
op zijn agenda, met name met
betrekking tot de belastingheffing en
de premies volksverzekeringen,
alsmede de specifieke samenhang
tussen fiscale regelgeving en
mogelijke vormen van fraude.
Internationaal zal meer aandacht
worden gegeven, met name op het
gebied van de directe belastingen,
aan de ondernemingsbelastingen. De
Raad van de Europese Gemeen–
schappen heeft naar aanleiding van
het Ruding-rapport een aantal
uitgangspunten geformuleerd voor
verdere harmonisering die met name
zijn gestoeld op het tegengaan van
dubbele heffingen en van oneigen–
lijke beleidsconcurrentie via fiscaal
beleid. Het laatste onderwerp is van
buitengemeen belang. Wij zien dat
wij links en rechts door allerlei
landen worden gepasseerd op dit
gebied. Dit betekent dat het heel
moeilijk zal zijn voor de EG om dit
beleid af te stoppen, zeker als men
daarbij het subsidiariteitsbeginsel in
aanmerking wenst te nemen.
Bovendien zal ons beleid moeten
worden afgestemd op de fiscale
concurrentie die momenteel
plaatsvindt. Er zijn al enkele
belangwekkende voorzetten gedaan,
onder meer in de fiscale oriëntatie–
nota.
Samengevat komt het op vijf
hoofdpunten neer: de veranderde
verhoudingen op de arbeidsmarkt,
mede gezien in relatie tot de
demografische ontwikkelingen, de
individualisering van de samenle–
ving, de fraudebestrijding, een aantal
andere onderwerpen die tot
duurzame ontwikkelingen kunnen
leiden, met name op het gebied van
de heffing van belastmg op

vermogen en vermogensinkomsten,
en de internationalisering. Dit is een
zeer ambitieus traject. leder die de
belastinghervormingen in het
verleden van veraf of dichtbij heeft
meegemaakt, weet dat dit onderwer–
pen zijn die niet alleen veel
voetangels en klemmen hebben,
maar ook enorm veel uitstralings–
effecten naar allerlei andere
aanpalende gebieden. Hij zal merken
dat hij zich zal moeten begeven op
een traject vol doornen.
Ik ben persoonlijk erg blij dat de
staatssecretaris het aandurft, deze
belangrijke onderwerpen aan te
pakken in de Contourennota en wij
zien dan ook met buitengewone
belangstelling uit naar deze nota. Wij
hopen van harte dat zij zeer
binnenkort in het nieuwe jaar wordt
gepubliceerd - het zal wel niet meer
voor het kerstreces gebeuren - zodat
er discussie over mogelijk is, naar ik
hoop niet alleen aan de overzijde
maar ook in dit huis. Wel komt bij
mij een vraag op die ik meer in
algemene zin aan de bewindslieden
wil voorleggen. Wanneer zoveel
belangwekkende onderwerpen op
ons afkomen, is het dan niet juist om
te overwegen of een stand-stiil op
fiscaal terrein opportuun zou zijn? Ik
doel op een stand-still op wetgevend
gebied, behoudens de aller–
noodzakelijkste wijzigingen die om
welke reden dan ook moeten worden
doorgevoerd. Op die manier kan
worden bezien of er ruimte is voor
een wat grotere aanpak of, zoals wij
het in het verleden plachten te
noemen een "grand design". Dit is
een begrip dat ik niet snel zelf
gebruik maar ik herinner mij dat het
in het kader van de Oort-operatie
werd gebruikt, ook door Financiën.
Terugblikkend op de afgelopen
periode zien wij hoe moeilijk het is
om zoiets door te voeren. Gistera–
vond werden de woordvoerders die
vandaag namens onze fractie het
woord voeren, geconfronteerd met
enkele vragen uit de fractie die
bijzonder relevant zijn voor de
discussie van heden. Schets nu eens
wat er in de afgelopen vier jaar is
gebeurd? Hebben wij nu met een
betere overheidshuishouding te
maken dan vier jaar geleden? Is het
belastingsysteem er beter en
correcter op geworden? Voorzitter!
Deze vragen passen bij uitstek bij
deze financiële beschouwingen.
Althans vanuit de fiscale invalshoek
bezien, zijn zij niet eenvoudig en
zeker ook niet eenduidig te beant–
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woorden. Duidelijk is dat bij de
ons inziens ten opzichte van het
overheid de intentie bestaat om te
bedrijfsleven een belangrijk signaal
komen tot een systeem dat
is. Wij zouden de staatssecretaris
duidelijker en correcter is maar
graag willen aansporen om de
tegelijkertijd staat die intentie onder
positieve punten van zijn fiscale
zeer zware druk. Daarom moet die
oriëntatienota verder uit te werken.
intentie vanuit verschillende
Die punten zijn immers voor het
invalshoeken worden bekeken, niet
internationale bedrijfsleven van groot
alleen vanuit de internationale
belang. Ik pleit voorts voor een
invalshoek, die tegenwoordig een
aantrekkelijke fiscale begeleiding van
steeds grotere rol speelt, maar ook
hoofdkantoren. Het betreft hier een
vanuit het wetgevende proces, de
schone industrie. Nederland heeft
ontwikkeling van de fiscale politiek
ruimte genoeg voor het aantrekken
en de uitvoering. Daarnaast moet
hiervan maar wordt wat dit betreft
worden nagegaan hoe deze
nog steeds door een aantal landen
ontwikkelingen overkomen bij de
links en rechts gepasseerd.
inhoudingsplichtigen en de burgers.
Op het gebied van de wetgeving
Ik wil wat dit betreft zeer in het kort
en de fiscale politiek is het beeld veel
een poging wagen, daartoe
ingewikkelder en confuser. Het
uitgedaagd door mijn eigen fractie.
gevaar bestaat dat zeer complexe
Allereerst vraag ik aandacht voor
materie zoals de brede herwaarde–
de internationalisering. In de
ring, waarvan wij onderdeel 1 in dit
afgelopen vier jaar zijn er op dit
huis thans in eerste ronde aan de
terrein belangnjke ontwikkelingen
orde hebben gehad, door amende–
ring bij ons terechtkomt in een vorm
geweest. Ik denk hierbij aan de
implementatiewetgeving op
die niet tot de verbeelding spreekt
Europees gebied, de moeder–
van hen die helderheid en vereen–
voudiging belangrijk achten. De
dochter-richtlijn, de fusierichtlijn en
oorzaak hiervan is dat twee krachten
andere richtlijnen die inmiddels in
tegen elkaar in werken, enerzijds de
een vergevorderd stadium zijn
aangekomen. Ook denk ik aan het
behoefte aan rechtvaardigheid en
anderzijds de behoefte aan doelma–
actieve verdragsbeleid, door dit
tigheid. De oude Romeinen zeiden
kabinet gevoerd, op het terrein van
de internationale belastingverdragen.
het reeds: summum ius summa
iniuria. Dit spreekwoord geldt
Een praktische vraag die in dit
eigenlijk nog steeds en moet bij het
verband bij mij is opgekomen is de
opzetten van belastingpolitiek en
volgende. In hoeverre zijn de
–wetgeving eigenlijk een belangrijke
bewindslieden naar hun idee actief
rol spelen. Als wij werkelijk
betrokken bij de gedachtenvorming
bouwstenen voor herziening van het
op internationaal, meer in het
belastingstelsel willen aandragen,
bijzonder op Europees terrein? Het is
moeten wij mede dit oude Romeinse
mij bekend dat er, als gevolg van de
spreekwoord tot uitgangspunt
zesmaandelijkse wisseling van het
nemen.
leiderschap binnen de EG, intensieve
contacten bestaan tussen financiële
De heer Barendregt (SGP): Wil de
en fiscale topambtenaren van de
heer Stevens mij dan ook zeggen
verschillende lidstaten. Dit moet, zo
wat het betekent?
zou ik denken, toch een positieve
uitwerking hebben en ook de
De heer Stevens (CDA): Ik zal het
Nederlandse ambtenaren, die van
met genoegen doen. Ik was niet
zeer hoge kwaliteit zijn, de gelegen–
voorbereid op deze vraag, maar
heid bieden om een belangnjke rol
herinner mij nog wel de betekenis
achter de schermen te spelen. Komt
dit tot zijn recht? Hebben de
van deze oude, wijze Romeinse
uitdrukking. Proberen het grootste
bewindslieden de indruk dat
recht te creëren, wat wij in dit land
Nederland inderdaad in positieve zin
invloed kan uitoefenen op de
vaak doen, kan juist het grootste
ontwikkelingen die op het Europese
onrecht creëren, doordat het heel
terrein gaande zijn en die belangrijke
moeilijk is om te bepalen wat het
gevolgen kunnen hebben voor ons
grootste recht is en wat de grootste
eigen fiscale systeem?
rechtvaardigheid is. Juist door je
Voorzitter! Het fiscale investerings– steeds verder in verfijningen te
klimaat staat hoog op de agenda van
verliezen, kun je onrecht creëren. Dit
de bewindslieden maar ook aan deze
speelde toen en soms speelt het nog
en gene zijde van het Binnenhof. Het
steeds. Vooral de mogelijkheid van
voorontwerp is ingetrokken, hetgeen
een wat grotere aanpak komt
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hierdoor m gevaar, die de staatsse–
cretaris met zijn bouwstenennota
toch ook op het oog heeft.
De kernvraag die zich opdringt, is
of de ruimte voor belastmgpolitiek er
wel is dan wel steeds meer
ondergeschikt wordt aan de
deelbelangen van andere departe–
menten met krachtige lobby's.
Grapperhaus heeft in zijn column in
NRC Handelsblad een zeer beharti–
genswaardig verhaal hierover
gehouden, waaruit ik graag enkele
opmerkingen citeer. Hij definieert
belastingpolitiek als het streven om
uit een gegeven hoeveelheid door de
overheid benodigde geldmiddelen bij
de belastingwetgeving rechtvaardig–
heid en doelmatigheid met elkaar in
een aanvaardbaar evenwicht te
brengen. Dit verschijnsel staat onder
druk. Zijn vraag was of het fiscale
recht het hoge tempo kan bijhouden
van de maatschappelijke ontwikkelin–
gen waaraan het vorm moet geven.
Hiermee stel je meteen de vraag of
een consistent fiscaal beleid in deze
tijd nog mogelijk is. Als je denkt dat
dit niet mogelijk is, zal het heel
moeilijk zijn, de belastingen te
hervormen. Ik noem een paar
voorbeelden.
Tijdens deze kabinetsperiode zijn
wij met een primeur geconfronteerd,
de beleidsmatige koppeling. Ik noem
de koppeling tussen de inflatiecorrec–
tie, de basisaftrek en het
arbeidskostenforfait, die voor een
belangrijk deel werd ingezet om
inkomenspolitieke plaatjes in
evenwicht te houden. Ik noem verder
de koppeling tussen het huurwaarde–
forfait en de huren en de koppeling
tussen de auto en het openbaar
vervoer. Al deze koppelingen zijn uit
beleidsmatig standpunt op grond
van de besluiten van dit kabinet te
rechtvaardigen, maar leggen een
belangrijke claim op de flexibiliteit
die nodig is om serieus over
belastinghervormingen op lange
termijn te kunnen nadenken.
Ik geef enkele andere voorbeelden:
de begunstiging van een deel van de
loonkosten voor de bevordering van
research and development, de
zogenaamde S en
O-loonkostenfaciliteit, de fiscale
faciliëring van milieu-investeringen
en de belasting op milieu ter
verlichting van de belasting op
arbeid. In al deze situaties wordt het
fiscale inkomensbegrip beschadigd
of komt het op z'n minst onder druk,
of voeren nevendoeleinden en
oneigenlijk gebruik van het belasting–
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instrument de boventoon. De
kernvraag is of wij dit moeten
toelaten dan wel ruimte moeten
hebben om een consistent belasting–
beleid te voeren, niet door neven–
doeleinden overmand, omdat wij
ervan overtuigd zijn dat een dergelijk
consistent beleid de beste waarborg
is dat de belastingbetalers hun
burgerplicht vervullen. Ik hoor graag
een reactie van de bewindslieden
hierop.
Op het gebied van de uitvoering
zijn in de afgelopen periode
eveneens zeer belangrijke ontwikke–
lingen te kenschetsen. Wij denken
hierbij aan de reorganisatie van de
belastingdienst. De klantgerichtheid
begint vruchten af te werpen. Wij
denken voorts aan het rulingregime,
dat conform de toezeggingen van de
staatssecretaris wat minder rigide
aan het worden is, waarbij ik zeker
zou willen pleiten voor een verbre–
ding, mede ook in het kader van de
bevordering van het fiscaal
investeringsklimaat. Het rulingregime
heeft in het verleden daar een
belangrijke rol gespeeld en kan dit
nog steeds, zonder dat wij tekort
zouden doen aan de principes die wij
in ons belastingrecht hanteren.
Als wij, ten slotte, al deze
ontwikkelingen toetsen vanuit de
optiek van de hoofdrolspelers, dan
blijft de conclusie, alsmede het
antwoord op de vraag, tot op zekere
hoogte confuus: enerzijds de druk
om wel of niet tot een consistent
fiscaal beleid te komen, zoals ik
straks heb geschetst; anderzijds nog
steeds het beeld dat inhoudingsplich–
tigen met zwaardere lasten worden
geconfronteerd en dat de burger
bedolven blijft worden onder
onbegrijpelijke wetgeving. Ik zeg dit
zonder tekort te willen doen aan de
positieve signalen die vanuit het
departement op de burger af komen,
waarbij ik het belastingstatuut een
belangrijke rol toeken en van harte
de hoop uitspreek dat dit tot verdere
ontwikkeling en groei zal komen.
Na deze bespiegelingen, mijnheer
de voorzitter, maak ik gaarne enkele
korte opmerkingen bij het belasting–
plan. Het belastingplan heeft, althans
wat de directe belastingen betreft,
betrekking op het arbeidskosten–
forfait, het verlagen van het tarief in
de eerste schijf en het niet toepassen
van de inflatiecorrectie, afgezien nog
van verhoging van de benzine– en
dieselaccijns en de aanpassingen in
de motorrijtuigenbelasting.

De aanpassingen in de directe
belastingen zijn gepresenteerd,
geëncadreerd, in een breder
raamwerk: enerzijds stimulering van
de arbeidsmarkt, anderzijds
terughoudende loonkosten en
inkomensontwikkeling. Daarnaast zijn
er enkele andere wetsvoorstellen
gedaan op het gebied van het
huurwaardeforfait, verruiming
ondernemingsvrijstelling in de
vermogensbelasting en de verlaging
van het percentage van de
samenloopregeling. Ik zou mij willen
beperken tot een enkele kantteke–
ning, ook meer van bespiegelende
aard.
Op een van onze vragen heeft de
staatssecretaris het volgende
geantwoord. De vraag luidde: in
hoeverre moeten fiscale wetsvoor–
stellen worden aangewend voor een
bijdrage aan de gematigde
loonkostenontwikkeling en daarmee
aan de groei van de werkgelegen–
heid? Het antwoord luidde als volgt:
de belastingheffing kan ondersteu–
ning bieden bij het bereiken van
sociaal-economische doelstellingen,
zoals de werkgelegenheid, maar een
goede vervulling van de primaire
functie moet gewaarborgd zijn. Wij
zijn dat volstrekt met hem eens.
Vervolgens merkt de staatssecretaris
echter op dat een bijdrage aan de
doelstelling, de werkgelegenheids–
doelstelling, ook kan via de weg van
sociale verzekeringspremies. Hij
noemt daar de Wet Vermeend/Moor.
Mijn vraag is of de bewindslieden
van oordeel zijn, dat de premies voor
de volksverzekeringen en de
werknemersverzekeringen uitsluitend
dekkend dienen te zijn voor de
uitkeringen en dat de belasting dient
om de inkomenspolitiek te bedrijven.
Of zien zij hier ook andere opties?
Het arbeidskostenforfait gaat een
steeds prominentere rol spelen bij
het werkgelegenheidsbeleid. Ik mag
graag nog eens citeren uit de
beschouwingen van het afgelopen
jaar, uit de Handelingen van 22
december 1992, waarbij ik de
volgende passage heb aangehaald
uit de memorie van antwoord van de
staatssecretaris: "de grenzen om
langs de weg van het arbeidskosten–
forfait arbeidsinkomsten te ontzien,
zijn bereikt; een verdere inzet vanuit
de fiscale systematiek is oneigenlijk;
om in het kader van de arbeids–
participatie arbeidsinkomsten te
ontzien, zal moeten worden
uitgekeken naar andere
instrumenten". In het belastingplan

1994, memorie van antwoord, lezen
wij dat de grenzen niet zo scherp te
trekken meer zijn. Mijn vraag is waar
de echte grens ligt. Welke andere
instrumenten hadden de bewindslie–
den op het oog, toen zij die
opmerking vorig jaar, op dezelfde
datum, maakten?
Het gevaar dat optreedt bij deze
oprekking van het arbeidskosten–
forfait, is dat er een groeiende
discriminatie bestaat met de fiscale
behandeling van de zelfstandige, die
immers geen aanspraak heeft op het
forfait en evenmin aanspraak heeft
op een forfait dat de werkelijke
kosten vaak zal overschrijden. Zou
dit aanleiding zijn om ook de
zelfstandigenaftrek wellicht op te
rekken?
Mijn oorspronkelijke conclusie was
dat de rek er uit was bij het
arbeidskostenforfait, maar een
geniale vondst kwam ons tegemoet.
In de memorie van antwoord
kondigde de staatssecretaris aan dat
het arbeidskostenforfait wordt
omgevormd, om op langere termijn
soelaas te bieden om arbeidsin–
komen fiscaal te ontzien. Uiteraard is
dat een dermate belangwekkende
opmerking en benadering, dat een
fundamentele beschouwing daarover
niet kan worden meegenomen op dit
moment, nu ook de contouren ervan
nog niet helemaal duidelijk zijn. Wel
is duidelijk dat het fiscale instrument
een langer leven beschoren zal zijn
om een grotere afstand tussen
uitkering en loon te creëren. Sluit het
kabmetsbeleid een niet fiscale
benadering uit of is het inderdaad de
bedoeling om via fiscale instrumen–
ten deze afstand te blijven vergro–
ten?
Vervolgens ga ik in op de relatie
tussen de inflatiecorrectie en het
tarief in de eerste schijf. De
staatssecretaris noemt als negatieve
effecten van het uitblijven van de
inflatiecorrectie op de schijven de
versteiling van de progressielijn en
een grondslagversmalling voor de
premieheffing volksverzekeringen. Hij
merkt echter ook op dat er ruimte
wordt gecreëerd voor verhoging van
het arbeidskostenforfait en verlaging
van het tarief in de eerste schijf. Ik
zou graag de uitgangspunten van de
commissie-Oort in herinnering willen
roepen, waarbij gepleit werd voor
een zo lang mogelijke eerste schijf
uit vereenvoudigingsoverwegingen.
Ik zou de staatssecretaris willen
vragen of dit principe als zodanig is
verlaten dan wel of het toch nog een
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rol speelt in zijn eigen bespiegelin–
gen. Ik denk dan met name aan de
rol daarvan in de bouwstenennota.
Ik wil de ontwikkelingen in de
eerste schijf ook zien in de internatio–
nale context. Zoals ons is medege–
deeld en eigenlijk ook al bekend was,
is er geen ander Europees land waar
integratie van belastingheffing en
premieheffing plaatsvindt. Met
integratie bedoelen wij nog steeds
het gecombineerde belasting– en
premietarief toepassen op een
geüniformeerde grondslag. Er zijn
geen parallellen, met uitzondering
van Denemarken, waar de volksver–
zekering wordt gefinancierd uit de
algemene middelen. Met het oog op
verdere harmonisatie is dat een
bedenkelijk signaal. Dit signaal wordt
eigenlijk nog bedenkelijker, als wij
ons realiseren dat door de brute–
ringsoperatie die eraan schijnt te
komen belastingen en premies naar
ons oordeel definitief aan elkaar
geklonken zullen zijn en dat de
integratie een feit wordt. Ik hoor
graag of de staatssecretaris deze
visie deelt. Als dat zo is, dan hebben
wij onze route voor een heel lange
periode uitgezet. Die ontwikkeling
staat haaks op ontwikkelingen in
andere Europese landen. Bovendien
is het een ontwikkeling waarin wij
zien dat de belastingcomponent in
de eerste schijf een steeds onbelang–
rijkere rol gaat spelen. Naar
aanleiding van een van onze vragen
merkt de staatssecretaris daar naar
onze eerste indruk laconiek over op
dat, gezien de hoogte van de
heffingvrije som en het
arbeidskostenforfait over een groter
inkomenstraject, de bijdragen via
belastmgbetaling aan de collectieve
voorzieningen zullen afnemen of in
het geheel niet zullen plaatsvinden.
Voorts merkt hij op dat de opbouw
van de tariefstructuur door de
versteiling van de progressie aan de
onderkant minder evenwichtig wordt,
hetgeen de betrokkenheid raakt van
de burger bij de collectieve
voorzieningen. Dit is een fundamen–
teel vraagstuk, als onze toekomst
steeds verder gaat in de richting van
een niet betrokkenheid van een groot
deel van de samenleving bij de
collectieve voorzieningen via het
enige middel dat daartoe dient te
strekken, te weten de belastinghef–
fing. De visie van de bewindslieden
op dit punt wordt zeer op prijs
gesteld.
Ik wil mijn opmerkingen over het
belastingplan afronden met een

enkele opmerking over de accijns–
verhoging. Vorig jaar is de motie-Van
der Vaart aangenomen over de
verlaging van de accijns op
fnsdranken. Dit gebeurt dit jaar ook,
maar besloten is om de accijns op
gedistilleerde dranken en bier te
verhogen. Dit leidt tot bezwaren
vanuit de industrie, die stelt dat dit
tot zowel verlaging van de omzet als
verhoging van het grensverkeer leidt
en daarom contraproduktief is. Het
Produktschap gedistilleerde dranken
wijst erop dat er sinds de accijns–
verhoging van 1980 een volume–
daling van ruim 41% is opgetreden
in de branche. Dat is een zorgelijke
ontwikkeling. Wij horen graag de
visie van de bewindslieden op dit
punt.
Hetzelfde geldt voor de voorge–
stelde accijnsverhoging op benzine
en diesel. Wij hebben het dan met
name over de pomphouders in de
grensstreek. Wij denken aan de
grens met België, waar de pomphou–
ders langzaam maar zeker in een
onhoudbare situatie komen te
verkeren. Ons zijn enkele voorbeel–
den uit de praktijk aangereikt. Een
pomphouder in Sluis staat voor een
noodzakelijke investering in
verharding van het bedrijfsterrein ten
bedrage van ƒ 400.000. Hij is niet in
staat deze investering te realiseren
en zal zijn bedrijf moeten sluiten. Een
andere pomphouder aan dezelfde
grens heeft reeds twee jaar
achtereen zijn privéspaargelden
moeten aanspreken tot zeer grote
bedragen. Ook hij zal zijn bedrijf
moeten sluiten. Het wegvervoer, dat
als gevolg van de accijns–
verhogingen eveneens in een
moeilijke concurrentiepositie is
komen te verkeren, ontvangt
volledige compensatie, terwijl het
internationale wegvervoer de
gevolgen nog enigermate kan
opvangen, door in het buitenland te
tanken.
Bij de pomphouders in de
grensstreek is in feite echter sprake
van eenzelfde situatie als bij het
wegvervoer. Ook zij worden als
gevolg van een overheidsmaatregel
in een onhoudbare concurrentieposi–
tie gebracht, terwijl zij in tegenstel–
ling tot het wegvervoer geen eigen
mogelijkheden hebben om de
gevolgen te verzachten. In de
memorie van antwoord laat de
regering weten, niet te voelen voor
een compensatieregeling ten gunste
van de pomphouders in de grens–
streken. Zij verwijst daarbij naar het

jaar 1991, toen de prijsverschillen
hoger waren dan thans het geval zal
zijn, na de voorgestelde accijns–
verhoging. Deze argumentatie is naar
ons oordeel weinig overtuigend.
Wellicht hadden de pomphouders in
1991 nog reserves waarop zij konden
teren, maar aan het interen op
reserves komt snel een eind. Daarom
dient niet van de situatie in 1991 te
worden uitgegaan, maar van de
huidige situatie. Die is, na de
accijnsverhoging, alarmerend en zal
ongetwijfeld sluiting van bedrijven
tot gevolg hebben. Onze fractie is
van mening dat de overheid deze
door haar veroorzaakte situatie bij de
pomphouders in de grensstreek dan
ook dient te corrigeren, in die zin dat
de continuïteit van de bedrijven als
gevolg van de accijnsverhoging niet
op de tocht komt te staan. Wij
vernemen gaarne de visie van de
bewindslieden op dit punt.
Mijnheer de voorzitter! Ik wil
afsluiten met enkele kanttekeningen
bij het wetsvoorstel 21882, over de
samenloopregeling. Het doel van
deze wetgeving is, het beperken van
de gezamenlijke druk van inkomsten–
belasting en vermogensbelasting. Er
is over dit onderwerp reeds een
driejarige discussie op gang, die aan
de overzijde in een stroomversnel–
ling is geraakt. Thans ligt voor ons
het voorstel, waarbij enerzijds de
vrijstelling van het ondernemings–
vermogen wordt verhoogd, de
belastingvrije sommen worden
verhoogd en het percentage van de
samenloopregeling wordt verlaagd.
Daartegenover staat de reparatie van
de reserve uitgesteld salaris, de
aanscherping van artikel 29a IB fictief
rendement en het amendement–
Vreugdenhil, waarbij een uitbreiding
van de ondernemingsvrijstelling
wordt beoogd, in ruil voor de aanpak
van misbruik van renteconstructies.
"Men moet voorzichtig zijn met
het overwegen van zulke vrij
verstrekkende maatregelen. Er wordt
nu eenmaal ook rente betaald in
verband met leningen die voor
andere doeleinden zijn aangegaan.
Die leningen zijn niet voor oneigen–
lijk gebruik bedoeld. Is het onder–
scheid tussen rente in de
ondernemingssfeer en rente in de
privésfeer in de praktijk zo eenvoudig
te maken? Zal de fiscus door het
amendement in bepaalde gevallen
de fiscale emigratie niet eerder
stimuleren dan ontmoedigen? Ik
weet zo gauw geen antwoord op die
vragen." Deze zes zinnen kwamen uit
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de mond van de staatssecretaris,
tijdens de behandeling aan de
overzijde. Hij zal zich dit ongetwijfeld
hennneren, en ik schaar mij gaarne
aan zijn zijde. Ook ik weet het
antwoord op deze vragen namelijk
niet. Ik weet wel dat dit wetsvoorstel
tot zeer grote verwarring heeft
geleid, nu al, hoewel het in deze
vorm nauwelijks drie weken oud is.
Ook woordvoerder Ybema had het
aan de overzijde over onbedoelde
negatieve bij-effecten en over de
vraag, wat het effect is op de fiscale
emigratie. De Eerste Kamer wordt
vaak een chambre de réflexion
genoemd, waar wij geregeld aan
worden herinnerd. Naar mijn oordeel
verdient ook dit wetsvoorstel nadere
réflexion. Het zou ook onze voorkeur
zijn, dit wetsvoorstel over het reces
heen te tillen, al was het alleen maar
dat meer input beschikbaat zal zijn
vanuit de maatschappij om te kijken
of, en zo ja in hoeverre, het mogelijk
is, dit wetsvoorstel nader te
evalueren en nader te bekijken, wat
voor mogelijke reparatie in dat
proces kan worden aangereikt. Wij
realiseren ons dat dit bepaalde
nadelen met zich brengt. Het zou
namelijk betekenen dat er in ieder
geval een novelle moet komen voor
de terugwerkende kracht, wat
problemen zou geven omdat er in
het wetsvoorstel lastenverzwaringen
en lastenverlichtingen zitten. Hoe
dan ook, er is behoefte aan nader
beraad en aan de inbreng vanuit
wetenschap en praktijk. Wij hebben
nog de meest slechte herinneringen
- ik denk dat dit ook voor de
staatssecretaris geldt - aan een
soortgelijk amendement, dat enkele
jaren geleden op het allerlaatste
moment werd ingevoerd, namelijk
dat op artikel 44 van de Wet
inkomstenbelasting, dat als een
staartje aan de Oort-wetgeving werd
gehangen zonder dat iemand de
gelegenheid had gehad, zich
daarover zelfs maar te beraden, laat
staan daarover te publiceren of
commentaar te leveren. Bovendien
worden wij opnieuw geconfronteerd
met een amendement op het gebied
van de proceskostenveroordeling in
belastingzaken, een amendement dat
na zeer lange discussies en een
uitspraak van de Hoge Raad ineens
nota bene vanmiddag bij de
justitiebegroting moet worden
behandeld. Daarbij wordt de situatie
gecreëerd, dat mensen wier proces
voor het eind van het jaar is
afgelopen, op een totaal andere wijze

behandeld zullen worden dan
mensen wier proces begin volgend
jaar afloopt. Ik doel dan met name
op de proceskosten. Krachtens een
recente uitspraak van de Hoge Raad
is men thans nog steeds gerechtigd
tot een vergoeding van alle redelijke
proceskosten. Dit wordt echter
rigoureus afgesneden vanaf 1
januari, indien deze wet, die onze
tafel niet eeris fiscaal is gepasseerd,
zal worden aangenomen. Wij zullen
daar vanmiddag via onze Justitie–
woordvoerder krachtig op terugko–
men.
Het is al met al niet doenlijk om
zulke fundamentele vraagstukken van
fiscaal recht op een achternamiddag
te laten passeren, indien geen
mogelijkheid bestaat voor behoor–
lijke bezinning. Dat staat overigens
volstrekt los van de vraag, of sprake
is van misbruik of oneigenlijk
gebruik. Wat dat betreft zijn wij het
er in dit huis over eens, dat dit soort
situaties moet worden bestreden.

De heer Stevens (CDA): Daar kom ik
op terug, indien ik de gelegenheid
krijg om dit betoog op zeer korte
termijn af te ronden.
Wat is er aan de hand? Onze
kritiek richt zich op een drietal
punten. Ik noem enerzijds de
bonafide gevallen, waarbij met
leningen opbrengst-genererende
activa worden gefinancierd buiten
ondernemingsverband, de zoge–
naamd causaal gebonden rente, en
anderzijds de situatie dat rente is
verschuldigd in gevallen van
overbedeling bij boedelscheiding.
Ook de situatie in geval van
verliescompensatie verdient nadere
bezinning. Wij zijn vanuit de
maatschappij en de wetenschap
bestookt met zeer veel negatieve
reacties. Wij vragen ons in dat kader
af, of de staatssecretaris onze
conclusie deelt, dat hier sprake is
van overkill. Er moet naar ons
oordeel daarom ruimte worden
gecreëerd om deze uit fiscaal
oogpunt valide argumenten te
evalueren en om, daarmee rekening
houdend, reparatiewetgeving te
bevorderen, c.q. maatregelen in de
uitvoeringssfeer.
Het lijkt ons niet meer dan billijk
dat tijdens de rustpauze die ook in
het wetsvoorstel is gecreëerd, omdat
sprake is van een jaar wachttijd

voordat het wetsvoorstel ingaat, op
dit punt althans, de bestaande
leningen met rust worden gelaten.
Dit kan geen probleem zijn, omdat in
dat jaar een dergelijke bepaling nog
geen kracht van wet krijgt. Wel zal
het een incentive zijn voor alle
betrokkenen om tot een aanpassmg
van deze wetgeving te komen, in die
zin dat sprake kan zijn van reparatie
van de overkill en dat recht wordt
gedaan aan de fiscale beginselen die
ten grondslag liggen aan de Wet
inkomstenbelasting, de Wet
vermogensbelasting en aan het
fiscale inkomensbegrip. Wij vragen
de staatssecretaris of hij zich in deze
benadering kan vinden. Mocht dat
niet het geval zijn, dan zullen wij ons
nader beraden over de verdere
behandeling van dit wetsvoorstel.
Ons uitgangspunt is en blijft echter,
dat misbruik moet worden voorko–
men en dat bonafide gevallen niet
het slachtoffer mogen worden.
Dan een enkele specifieke vraag
over de reserve uitgesteld salaris.
Wij hebben reserves bij kwesties als
gebruikelijk salaris, pensioen en
genietingsmoment. Ook die zullen
echter ongetwijfeld bij een evaluatie
tot hun recht komen. Onlangs is van
regeringswege het idee gelanceerd
voor een sabbatical jaar voor
onderwijzend personeel. Het is de
bedoelmg dat zij eens in de vijf jaar
één jaar onbetaald verlof krijgen. Dat
is een sympathiek idee dat ook voor
politici wellicht de moeite waard is.
Deze mensen zullen dan in de
gelegenheid zijn om zich te
verfrissen en om met nieuwe energie
de volgende periode aan te vangen.
Het voorstel gaat uit van de gedachte
dat een leraar een gedeelte van zijn
salaris over vier jaar consumeert in
het vljfde jaar. Het beleids–
voornemen, c.q. de uitgesproken
wenselijkheid hiervan is fiscaal
inderdaad haalbaar, indien het in
enig jaar niet opgenomen gedeelte
van het salaris niet in de IB wordt
betrokken. De belastingheffing vindt
dan pas plaats, zodra het desbetref–
fende salarisdeel wordt uitbetaaid,
namelijk in het vijfde jaar. Mijn
specifieke vraag is: Kan uitbetaling in
het vijfde jaar aangemerkt worden
als uitbetaling op een ongebruikelijk
tijdstip, als bedoeld in artikel 27 van
de Wet loonbelasting, zoals deze zal
gaan luiden na aanvaarding van het
wetsvoorstel 21882?
Wij zien de reactie van de
staatssecretaris gaarne tegemoet. Wij
wachten de verdere antwoorden van
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de bewindslieden ook met belang–
stelling af. Wij denken overigens met
goede herinneringen terug aan de
keren dat wij met de bewindslieden
hebben mogen debatteren over het
fiscale beleid van de afgelopen jaren.

De heer Hilarides (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De algemene financiële
beschouwingen geven de mogelijk–
heid het voorgenomen beleid in een
wat ruimer kader te plaatsen. Een
gezamenlijke behandeling van de
begroting van Financiën en het
Belastmgplan 1994 maakt het
mogelijk een en ander in zijn geheel
aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. We zien een grote
verschuiving binnen het economisch
krachtenveld in de wereld. De
internationale concurrentie neemt
hand over hand toe. Te denken valt
aan de ons omringende landen
binnen de Westeuropese regio, maar
vooral ook aan de Oosteuropese
landen, om slechts enkele voorbeel–
den te nemen.
Met de Nederlandse economie
gaat het niet goed. Zo ligt de groei
van het bruto nationaal produkt per
hoofd van de bevolking lager dan in
de ons omringende landen. De
rendementen van het bedrijfsleven in
ons land lopen sterk terug met als
gevolg dat een groot aantal
bedrijven het hoofd niet meer boven
water kan houden. De werkloosheid
loopt snel op en een veel te groot
deel van de beroepsbevolkmg
participeert niet meer in het
arbeidsproces.
Kort samengevat hebben wij in
onze economie de volgende
problemen:
- sterke inactiviteit van de beroepsbe–
volking;
- de veel te hoge collectieve–
lastendruk;
- het hoge financierïngstekort en de
omvangrijke schuldenlast van de
rijksoverheid.
Nu het einde van deze kabinets–
periode in zicht is, lijkt het mij nuttig
in het kader van de zojuist gesigna–
leerde problematiek, de gepresen–
teerde Miljoenennota's van dit
kabinet nog eens, zij het kort, de
revue te laten passeren.
Bij de eerste Miljoenennota
presenteerde men een nieuw beleid,
dat als gevolg had een sterke en
onverantwoorde stijging van de
uitgaven. Dit was van korte duur. Bij
de Tussenbalans probeerde men de

schade enigszins te herstellen in de
vorm van uitgavenbeperkingen en
lastenverzwaringen.
Bij de tweede Miljoenennota
kwam men tot de ontdekking dat
men op de verkeerde weg was en
werd de mogelijkheid van een
verlichting van de collectieve lasten
aangekondigd, althans voor de
tweede helft van de kabinetsperiode.
Ook hier is niets van terechtgeko–
men. Ook daarbij liep men weer
achter de feiten aan.
Bij de derde Miljoenennota waren
wederom de economische vooruit–
zichten te gunstig voorgesteld,
waardoor bijstellingen noodzakelijk
waren. De doelstelling met betrek–
king tot het financieringstekort kon
slechts worden gehaald door
incidentele maatregelen en door–
schuivingen naar de toekomst. Van
stabiliteit, laat staan van verlaging
van de collectieve-lastendruk was
helemaal geen sprake. Integendeel.
Kijken we nu naar de laatste
Miljoenennota van dit kabinet dan
zien we dat ook de afname van het
financieringstekort de mist in gaat.
De minister van Financiën gebruikt
daar andere bewoordingen voor,
zoals "een tandje lager zitten". Dit
klinkt wel aardig, maar de resultaten
spreken boekdelen. Na correctie van
incidentele posten komt de raming
voor het tekort in 1994 uit op ruim
5% van het nationaal inkomen. En zo
is het kabinet ook wat dit punt
betreft terug bij af.
Voorzitter! Het is mij bekend dat
het internationaal economisch tij
tegenzit. De regering heeft echter de
gehele regeerperiode een veel te
optimistisch beeld geschetst van de
feitelijke economische ontwikkelin–
gen en heeft vervolgens het beleid
ten onrechte daarop gebaseerd.
Overzien we de gehele regeerperiode
van dit kabinet, dan moeten we
helaas constateren dat het
financieringstekort niet naar beneden
is bijgesteld, zoals afgesproken in het
regeerakkoord, maar dat het blijft
schommelen rond de 5% van het
nationaal inkomen. Een volgend
kabinet zal op dit terrein voor grote
problemen komen te staan. Om deze
op te lossen, zullen forse beleidsom–
buigingen noodzakelijk zijn. Ook
moet een reeks van incidentele
financieringsmaatregelen de
komende jaren nog worden omgezet
in structurele.
De collectieve-lastendruk is vrijwel
de gehele kabinetsperiode niet alleen
boven het beoogde - veel te hoge -

niveau gebleken, maar komt thans in 1994 - veel hoger uit dan het
niveau van 1990.
Bovendien zijn er allerlei andere
lastenverzwaringen op komen dagen
mede door toedoen van het kabinet,
die niet onder de definitie van de
collectieve-lastendruk vallen.
Interessant in dit kader is een
opmerking van de Raad van State in
zijn advies over de Miljoenennota
1994, waarbij zij tot de conclusie
komt dat het in de Miljoenennota
gepresenteerde percentage voor de
collectieve-lastendruk niet langer een
betrouwbare afspiegeling is van de
reele collectieve-lastendruk.
Duidelijker kan het niet worden
gesteld.
Ten slotte bedraagt de staats–
schuld thans circa 80% van het bruto
binnenlands produkt, terwijl dit
percentage 60 moet zijn in het kader
van het Verdrag van Maastricht. Hoe
zullen we dit ooit tijdig bereiken?
Volgens de studiegroep Begrotings–
ruimte kunnen we een structureel
begrotingsbeleid voeren bij een
tekort van 2% van het BBP. Als we zo
doorgaan, wordt dit pas mogelijk na
het jaar 1998. De sanering van de
nog steeds oplopende overheids–
schuld zal nog lang op zich laten
wachten. Kan de minister hierop
nogmaals zijn visie geven?
Mijnheer de voorzitter! Zo te zien
is er weinig nieuws onder de zon. Of
anders gezegd: wij consumeren te
veel en investeren te weinig in onze
toekomst. Ondanks een aantal goed
bedoelde pogingen slaagt de
regering er niet in, de omvang van
subsidies en andere overdrachts–
uitgaven drastisch naar beneden bij
te stellen. Vaak worden subsidies
binnengehaald, alleen omdat ze er
zijn en niet omdat ze bijdragen aan
het bereiken van een bepaald doel.
Wij gaan maar door met het
rondpompen van miljarden,
waardoor de bureaucratisering
eerder toe– dan afneemt en de
noodzakelijke keuzen van beleid uit
de weg worden gegaan.
Ons land - en dus de regering ontkomt er niet aan, het gebouw van
de sociale zekerheid aan te passen.
Helaas zijn er nog te velen die de
ingangen van het gebouw van de
sociale zekerheid beter weten te
vinden dan de uitgangen.
Een fundamentele beleidswijziging
is noodzakelijk om meer ruimte te
scheppen voor investeringen op het
gebied van infrastructuur en
onderwijs om daarmee de economie
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in ons land een impuls te geven en
onze concurrentiepositie te verbete–
ren. Ook de regering ziet in dat er
meer aandacht moet worden besteed
aan de infrastructuur in ons land.
Nochtans is de laatste jaren het
bedrag dat hieraan werd besteed als
percentage van het nationaal
inkomen, echt tot een bedenkelijk
niveau gedaald.
Met veel tromgeroffel heeft de
regering in de Miljoenennota 1994
nu een extra bedrag beschikbaar
gesteld van 5 mld. Dit bedrag zal
vooral in de volgende regeerperiode
beschikbaar komen. Hierbij zijn nog
wel enkele kanttekeningen te
plaatsen.
Ten eerste: de investeringsin–
spanning moet worden betaald uit
incidentele baten, waarbij het nog
niet geheel duidelijk is hoe dit zal
plaatsvinden. Wellicht kan de
minister hier enige duidelijkheid
verschaffen.
Ten tweede: de regering doet een
beroep op de mogelijkheid van
private financiering om via deze weg
een aantal projecten te doen
uitvoeren. Recente projecten die met
behulp van private financiering tot
stand zullen komen, verdienen niet in
alle opzichten de schoonheidsprijs. In
elk geval is deze wijze van financie–
ring voor de overheid duurder dan
wanneer de overheid zelf de
financiering ter hand neemt.
Het valt te betreuren dat de
regering nog steeds geen haast
maakt met de invoering van de
kapitaaldienst, zodat nog steeds de
kans blijft bestaan dat noodzakelijke
investeringen in de infrastructuur
geschrapt kunnen worden, als er op
de lopende uitgaven moet worden
bezuinigd. Er is nog steeds geen
duidelijk meerjarenplan voor
investeringen met de daarbij
behorende gelden.
Samenvattend, na jaren van
stilstand komt er enige beweging op
het punt van de investeringen in
infrastructuur, maar duidelijk is dat
dit voor verdere economische
ontwikkeling van ons land ter
versterking van de concurrentieposi–
tie een te bescheiden aanzet is.
Zojuist heb ik het woord
"kapitaaldienst" laten vallen. Ik zal
daar nu niet nader op ingaan, maar
er is in dit verband wel een ander
fenomeen dat de aandacht vraagt.
Dat zijn de zogenaamde lease–
verplichtingen, die zijn of worden
aangegaan door de rijksoverheid.
Mijn fractie heeft bij de schriftelijke

voorbereiding van de begroting
daarover een aantal vragen gesteld,
onder andere over de omvang ervan.
Tot mijn verbazing kwamen de
antwoorden op deze vragen terug bij
de beantwoording van vragen over
de Leningwet.
De minister is voorbijgegaan aan
de essentie van de vragen die door
mijn fractie zijn gesteld. De minister
geeft toe dat leaseverplichtingen
moeten worden gerekend tot het
financieringstekort, wanneer er
sprake is van debudgettering. Dat is
terecht. Met andere woorden, het
gaat hier om uitgaven die niet op de
rijksbegroting staan, maar waarvoor
de overheid wel, hetzij direct, hetzij
indirect, financieel garant staat. Bij
mijn fractie bestaat de indruk dat de
informatieverschaffing over
leaseverplichtingen onduidelijk is.
Bovendien mogen wij ervan uitgaan
dat de rijksoverheid in de nabije
toekomst, in welke vorm dan ook,
nieuwe leasecontracten zal afsluiten.
Bij deze leasecontracten zal naar
verwachting in belangrijke mate
sprake zijn van debudgettering.
Om de omvang van dit geheel
beter in beeld te krijgen vraagt mijn
fractie aan de minister om bij de
presentatie van de komende
rijksbegroting nader inzicht te
verschaffen inzake lease–
verplichtingen, niet alleen over het
geheel genomen, maar ook per
departement, waarbij onderscheid
kan worden gemaakt tussen
verplichtingen waarbij er wel of geen
sprake zal zijn van debudgettering.
Mijn fractie gaat er daarbij van uit
dat de regering zal aangeven welk
gedeelte van het financieringstekort
wordt veroorzaakt door lease–
verplichtingen. Kan de minister dit
toezeggen?

De heer Hilarides (VVD): Dat zijn
volstrekt verschillende zaken. Zodra
het enigszins mogelijk is, denk ik dat
het verstandig is om over te gaan tot
de kapitaaldienst. Daarnaast is het
van belang om inzicht te krijgen in
hoe het precies gaat met de
leaseverplichtingen. Daar waren mijn
vragen op toegespitst.
Mijnheer de voorzitter! Ter
afronding van dit onderdeel van mijn
betoog nog enkele opmerkingen over

de zogenaamde begrotingsfondsen.
Onlangs heeft de Raad voor het
binnenlands bestuur een preadvies
doen opstellen met als titel
"Fondsvorming en openbaar
bestuur; een beoordeling van de
inrichting en werking van fondsen op
en rond de rijksbegroting". De
preadviseurs zijn van mening dat de
beoogde voordelen van begrotings–
fondsen in de praktijk niet altijd
blijken uit te komen Mogelijke
voordelen kunnen vaak net zo goed
worden gerealiseerd met een
gewoon begrotingsartikel. Nadelen
van begrotingsfondsen zijn onder
andere dat er afbreuk kan worden
gedaan aan een integrale afweging
van overheidsuitgaven, dat de
flexibiliteit van de rijksbegroting
afneemt en dat het moeilijker is om
de doelmatigheid en de rechtvaardig–
heid van uitgaven te controleren.
Met belangstelling heeft mijn fractie
kennis genomen van het feit dat de
regering binnen afzienbare tijd een
standpunt kenbaar zal maken over
dit advies van de Raad voor het
binnenlands bestuur.
Voorzitter! De staatssecretaris van
Financiën hebben wij het laatste jaar
weinig gezien in dit huis. Onlangs
kwam hij mee in het kielzog van het
duo Vermeend/Vreugdenhil bij de
behandeling van het wetsvoorstel
met betrekking tot de zogenaamde
bedrijfsspaar– en winstdelings–
regelingen. Tijdens dat debat
bestond de indruk dat de staatssecre–
taris vooral aanwezig was om als
waakhond te fungeren om het
budgettair neutrale karakter van dat
wetsvoorstel te bewaken, maar dit
even volstrekt ter zijde.
Op fiscaal gebied is er heel wat
gaande, maar helaas komt een en
ander onvoldoende uit de verf. Mijn
fractie betreurt dat. Laten wij eens
kijken naar een aantal ontwikkelingen
op wat langere termijn. Na de
Oort-operatie en het verschijnen van
de rapportage van de commissie–
Stevens is het merkwaardig stil
geworden. De aangekondigde
bouwstenennota is nog steeds niet
verschenen. Waarom moet dit
allemaal zo lang duren? Vereenvou–
diging van fiscale wetgeving en een
algehele verlaging van de loon– en
inkomstenbelasting behoren toch
hoog op de agenda te staan van het
kabinet?
De staatssecretaris komt niet
verder dan het aankondigen van een
herbezinning op het fiscale stelsel en
het publiceren van een aantal
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analyses over diverse vraagstukken.
Mijn fractie heeft echter behoefte aan
concrete maatregelen om daarmee
de internationale fiscale concurren–
tiepositie te verbeteren.
In dit verband is de publikatie van
het voorontwerp van wet betreffende
de wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasing 1969 voor
een evenwichtige behandeling van
internationale fiscale verhoudingen
naar het oordeel van mijn fractie een
misser. In 1992 heeft de staatssecre–
taris de zogenaamde Oriëntatienota
gepubliceerd onder het motto: wie
een koppositie wil behouden, kan
niet stil blijven zitten. In deze nota
werden diverse maatregelen
genoemd die het algemene
vestigingsklimaat in ons land zouden
kunnen verbeteren.
Vergelijken wij de Oriëntatienota
met het eerder genoemde vooront–
werp dan zien wij dat de staatssecre–
taris op dit punt bezig is, het paard
achter de wagen te spannen.
Blijkbaar heeft de staatssecretaris dit
ook ingezien. Na een mondeling
overleg in de Tweede Kamer vorige
week is het sterk bekritiseerde
voorontwerp nu van tafel. Laten wij
aannemen dat wij het ook niet meer
in een andere vorm terugzien. Mijn
fractie heeft geen behoefte aan een
zigzagbeleid, maar aan een beleid
dat blijvend gericht is op versterking
van onze fiscale concurrentiepositie.
Ook het beleid met betrekking tot
de vermogensbelasting is weinig
verheffend. De staatssecretaris
neemt te weinig zelf het voortouw en
laat te veel over aan het eerder
genoemde fiscale duo Vermeend en
Vreugdenhil.
Een en ander heeft tot gevolg dat
er veel in beweging is, maar dat
weinig echte vooruitgang valt te
bespeuren. Er is inmiddels een
drietal wetsvoorstellen in omloop.
Twee zijn nog in behandeling aan de
overzijde. Onlangs is een wetsvoor–
stel in dit huis aanhangig gemaakt.
Ogenschijnlijk gaat dit wetsvoorstel
in de goede richting, te weten een
verhoging van de ondernemings–
vrijstelling, zij het nog in beperkte
zin, en een verhoging van belastbare
sommen. Onder andere door
amendering aan de overzijde is ook
dit wetsvoorstel op zijn kop gezet.
Op dit wetsvoorstel ga ik wat dieper
in.
Alle rumoer rond de 80%-regeling
ten spijt is deze regeling niet zonder
reden ingevoerd. De betaling van de
op zichzelf zeer twijfelachtige

vermogensbelasting vergt in vele
gevallen een aanzienlijk offer uit het
besteedbare inkomen waarvoor in
het geheel geen liquiditeit is omdat
het vermogen bestaat uit aandelen,
onroerend goed, grond en dergelijke.
Afschaffing van de vermogensbelas–
ting waarvoor mijn fractie pleit, zou
de gehele problematiek als sneeuw
voor de zon doen verdwijnen.
Nu is echter weer gekozen voor
een vorm van reparatiewetgeving
om het oneigenlijk gebruik te
verminderen, waarop te elfder ure
volgens verschillende gezichtspunten
een ongewogen en dus tekort–
schietend amendement is aangeno–
men aan de overzijde. De Eerste
Kamer kan vervolgens de kastanjes
weer uit het vuur halen. Uit het
nader voorlopig verslag is gebleken
dat er vele vragen te stellen zijn rond
dit wetsvoorstel en het aangenomen
amendement. Ook de reacties van
deskundigen liegen er niet om. Zij
bevatten schrijnende voorbeelden
van de onjuiste werking van het
geheel.
Mijn fractie is met het kabinet van
mening dat oneigenlijk gebruik moet
worden bestreden. Doch de
zorgvuldigheid in het wetgevings–
proces is met het onderhavige
wetsvoorstel ver te zoeken. Het
kabinet realiseert zich dat ook,
gegeven het feit dat de verzwarende
elementen die met het amendement
samenhangen eerst per 1 januari
1995 zullen ingaan om reparatie–
wetgeving te kunnen voorbereiden!
Voorzitter! Dit is te zot voor
woorden! Vrijwel alle vragen die in
het voorlopig verslag en in het nader
voorlopig verslag zijn gesteld,
kunnen worden gekarakteriseerd als
het aangeven van allerlei onduidelijk–
heden in de wetgeving, inclusief
amendement nr. 13. Er zouden
waarschijnlijk nog tientallen vragen
over kunnen worden gesteld.
Voorzitter! Dat type wetgeving
behoort in de Eerste Kamer aan de
kaak te worden gesteld. En als wij
dat doen, krijgt het kabinet van ons
een forse onvoldoende, want het is
verantwoordelijk voor hetgeen ons
wordt aangeboden. Of het kabinet
het nu zelf heeft verzonnen of niet,
doet in dit verband absoluut niet ter
zake.
De tijd ontbreekt om in detail in te
gaan op het vraag– en antwoordspel
naar aanleiding van aan de orde
gestelde voorbeelden. Voor ons staat
vast dat reparatiewetgeving
noodzakelijk zal zijn. Wij achten het

vereist dat de staatssecretaris zich
over de noodzaak daartoe vandaag
ook uitspreekt Er is zojuist door de
heer Stevens een aantal inhoudelijke
punten naar voren gebracht waarbij
reparatiewetgeving sowieso gewenst
is. Ik zal daar nu niet verder op
ingaan en sluit mij, wat dit betreft,
bij zijn woorden aan.
Er is nog een fiscale aangelegen–
heid in aantocht die ook de nodige
aandacht moet hebben. In dit huis is
thans het wetsvoorstel inzake
belastingen op milieugrondslag in
behandeling. De reacties die tot ons
komen, geven aan dat dit voorstel
binnen de maatschappij de gemoe–
deren aardig bezighoudt. Het is niet
mijn bedoeling, vooruit te lopen op
de behandeling van dit wetsvoorstel.
Toch is het van belang, in het kader
van deze bijdrage enkele punten van
algemene aard naar voren te
brengen.
Het introduceren van belastingen
op milieugrondslag is een zeer
principiële zaak. Er is sprake van een
fundamentele wijziging van ons
belastingstelsel. Een belasting op
milieufactoren neemt voor een deel
de plaats in van andere belastingen
of wordt als nieuwe bron van
belasting daaraan toegevoegd. Te
betreuren valt dat een dergelijke
koerswijziging niet wordt ingepast in
een totaal kader van een herziening
van ons belastingstelsel. Zou dat
laatste wel het geval zijn, dan kan er
een betere afweging plaatsvinden
binnen het totale belastinggebouw.
Er zal een belasting worden
geïntroduceerd waaraan geen of
onvoldoende studie vooraf is gegaan
inzake aspecten van budgettaire
neutraliteit en economische
herverdelingseffecten. Aangezien
internationale afstemming ontbreekt,
ziet het ernaar uit dat ons land ook
binnen Europa uit de pas gaat lopen.
Door verbreding van de belasting op
milieugrondslag ziet het kabinet
blijkbaar mogelijkheden om zijn
budgettaire problemen voor een deel
af te wentelen op een groep van
bedrijven. Het kabinet heeft de kritiek
bij de introductie van de milieubelas–
ting op brandstoffen helaas naast
zich neergelegd.
Kortom, bij de belasting op
milieugrondslag ziet mijn fractie een
verdere verzwaring van lasten voor
bepaalde categorieen van bedrijven,
terwijl er geen belastingverlagmg
anderszins tegenover staat. In een
tijd van snel veranderende
concurrentieverhoudingen binnen
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De heer Hilarides (WD): Mijnheer
de voorzitter! Na een aantal
beschouwingen van algemene aard
wordt het tijd om aandacht te
besteden aan het belastingplan 1994.
Eerst maak ik enkele opmerkingen
van procedurele aard.
Vorig jaar is bij de behandeling
van het belastingplan 1993 uitvoerig
gesproken over de wijze van
behandeling van deze voorstellen.
Een en ander heeft geresulteerd in
het aanvaarden van de motie–
Boorsma. In de onderhavige motie
werd de regering verzocht om bij
indiening van een belastingplan
fiscale wetsvoorstellen van verschil–
lende aard, belang en/of urgentie in
de toekomst niet meer in één
wetsvoorstel samen te voegen. De
vraag is nu, in hoeverre de regering
uitvoering heeft gegeven aan de
motie. Naar de mening van mijn
fractie heeft de regering deze motie
niet uitgevoerd.
In het centrale wetsvoorstel 23472
inzake het belastingplan zijn wel
degelijk maatregelen opgenomen die
van een zodanig specifieke aard zijn
dat daarvoor een afzonderlijk
wetsvoorstel noodzakelijk wordt
geacht. Het gaat hierbij met name
om het niet doorgaan van de
inflatiecorrectie, terwijl nu eenmaal
wettelijk is geregeld dat deze
inflatiecorrectie automatisch wordt
toegepast. Nu voor de derde
achtereenvolgende keer wordt
voorgesteld om de inflatiecorrectie
niet te laten doorgaan, is het naar de
mening van mijn fractie absoluut
noodzakelijk dat deze Kamer dit
onderdeel afzonderlijk kan behande–
len.
Dat is in feite ook de aanleiding
geweest voor de indiening van de
motie-Boorsma. De staatssecretaris
heeft zijn afwijzende standpunt
verwoord in een brief aan deze
Kamer. De slotzin daarvan luidt: "Ik
ben van mening dat ik hiermee
handel in de geest van de motie van
de heer Boorsma". Dat slaat naar
mijn mening nergens op. De
staatssecretaris weet ook wel beter,
maar hij probeert een lastige en

onrechtvaardige maatregel te
verpakken in een totaalpakket. Laat ik
direct maar beginnen met een
nadere beschouwing over deze
inflatiecorrectie.
De Raad van State is in het advies
van 13 september 1993 overduidelijk:
"Zeker nu de in de wet vastgelegde
automatische inflatiecorrectie voor
de derde achtereenvolgende maal
ten dele achterwege blijft, dreigt zij
een dode letter te worden. Daarmede
wordt een structureel probleem
opgeroepen dat spanningen
veroorzaakt met betrekking tot de
hoogte van het tarief in de eerste
schijf, hetgeen ook in meer
algemene zin strijdig is met het door
de regering beoogde beleid".
Duidelijker kan het niet worden
gezegd. Wij hebben hier te maken
met een inkomenspolitieke maatregel
die niet alleen de progressielijn
steiler maakt, maar ook de basis
versmalt voor de premieheffing voor
de volksverzekeringen.
Inmiddels is op deze wijze tijdens
de huidige kabinetsperiode een
belastingverhoging ontstaan van
circa 4 mld. De zogenaamde
Oort-operatie is hiermee teniet
gedaan. Deze gang van zaken is voor
mijn fractie onverteerbaar. De
belastingverhoging sluipt als het
ware naar binnen. "Stiekeme
diefstal" wordt dat door sommigen
genoemd. Vooral de midden–
inkomens betalen het gelag. Dit is
slecht voor de werking van de
arbeidsmarkt en heeft een nadelige
invloed op de werkgelegenheid. Het
kabinet wil toch het tegendeel
bereiken, zoals aangekondigd in de
Miljoenennota?
Ondanks alle kritiek, ook vanuit dit
huis, komt de regering voor de derde
achtereenvolgende keer met het
voorstel om de inflatiecorrectie niet
door te laten gaan. Afgezien van het
feit dat deze als uitzondering
bedoelde maatregel geen uitzonde–
ring meer is, kan geconstateerd
worden dat het niet telkens een
eenmalige operatie is, telkens
geldend voor één jaar, maar dat elke
maatregel blijft doorlopen in alle
volgende jaren, zodat een cumulatief
effect ontstaat.
Naast het niet doorgaan van de
inflatiecorrectie is er nog een ander
onderdeel van het belastingplan
waarover mijn fractie niet staat te
juichen. Voor de zoveelste keer in
deze kabinetsperiode worden de
accijnzen op motorbrandstoffen
verhoogd. Tot heden wordt het

argument gebruikt dat deze
verhogingen nodig waren om in de
pas te lopen met de prijsstijgingen
bij het openbaar vervoer. Los van het
feit dat bij een dergelijke koppeling
vraagtekens kunnen worden
geplaatst, zien wij dat de fiscale
autolastenstijging nu veel hoger
uitvalt dan de kostenstijging van het
openbaar vervoer. Deze verhogingen
worden voor een belangrijk deel
afgewenteld en hebben derhalve een
negatieve invloed op de werkgele–
genheid. Met name voor het
beroepsgoederenvervoer is dit een
slechte zaak, om over de negatieve
grenseffecten nog maar niet te
spreken.
In deze kabinetsperiode zijn de
transportbedrijven vier keer met een
dieselaccijnsverhoging geconfron–
teerd, hetgeen in vier jaar tijd een
verhoging van circa 100% betekent.
Het kabinet hecht blijkbaar weinig
waarde aan Nederland als distributie–
land. Er vindt weliswaar compensatie
plaats, maar ook hier zijn een aantal
vraagtekens bij te plaatsen. In eerste
instantie was de minister alleen
hiertoe bereid indien de lonen in
deze sector volgend jaar niet
omhoog zouden gaan. Dat is een wat
merkwaardige koppeling. Na
behandeling in de Tweede Kamer
kwam echter een andere koppeling
bovendrijven: compensatie zal
plaatsvinden indien ook in Duitsland
tot een accijnsverhoging wordt
besloten. Is de compensatieregeling
nu wel of niet definitief en voor
welke periode geldt dit allemaal?
Misschien kan de staatssecretaris
daar nog iets over zeggen. Om al
deze narigheid te voorkomen, was
het echter natuurlijk beter geweest
om deze gehele lastenverzwaring
achterwege te laten.
Mijn fractie kan niet voorbijgaan
aan de wijziging van het huurwaar–
deforfait als onderdeel van het totale
belastingplan voor 1994. Vanaf 1990
tot 1993 is het huurwaardeforfait
gestegen van 1,8% naar 2,9%. Het
kabinet had het voornemen om in
het kader van de Tussenbalans in
1994 nog een verhoging tot 3,9% toe
te passen. Dat feest kon niet
doorgaan en reeds vanaf de aanvang
van die plannen is gewezen op de
boveninflatoire waardestijging van
koopwoningen. De meeropbrengst
als gevolg van boveninflatoire
waardestijging wordt berekend op
zo'n 130 mln. Er zijn berekeningen in
omloop die uitgaan van een
meeropbrengst van zo'n 440 mln.
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Europa en daarbuiten komt elke
belastingverhoging slecht uit. Mijn
fractie heeft er behoefte aan om nu
reeds enkele schoten voor de boeg
te lossen en zal er bij de behandeling
van dit wetsvoorstel uitvoeriger dan
nu mogelijk is op terugkomen.
Voorzitter: Tjeenk Willink

15-687

Hilarides
Daarmee worden de eigenaren–
bewoners dubbel gepakt. Het
huurwaardeforfait wordt als gevolg
van de politieke koppeling tussen
huurders en eigenaren-bewoners
hoger vastgesteld en een te hoog
vastgesteld forfait wordt vervolgens
toegepast op een waardestijging van
de woning, waarbij onvoldoende
rekening wordt gehouden met de
veel hogere feitelijke ontwikkeling.
Ovengens zijn dit zaken die ook
reeds in de Tweede Kamer zijn
opgemerkt.
Het huidige huurwaardeforfait is
zeker met 0,2% te hoog vastgesteld.
Dat hangt vooral samen met de
correctiefactor in verband met het
bestedingsaspect dat een woning
heeft. Daardoor betalen de
eigenaren-bewoners jaarlijks en dus
ook in 1994 te veel aan belasting. De
waardestijging in de periode
1991-1994 moet niet worden geschat
op 5% a 7% maar op zo'n 17,5%. Op
die gronden zou zelfs een verlaging
van het forfait met 0,7% in plaats van
0,2% te rechtvaardigen zijn.
De gang van zaken rond het
huurwaardeforfait blijkt onbevredi–
gend. Het zijn de eigenaren–
bewoners van woonhuizen die
blijvend met deze last worden
opgezadeld.

Omdat je rijker bent geworden. Dat
lijkt rnij nogal duidelijk.
De heer Hilarides (WD): Het zijn
volstrekt verschillende zaken.
De heer De Boer (Groen Links): Daar
moet u argumenten voor leveren.

De heer De Boer (Groen Links):

De heer Hilarides (VVD): Dat is niet
nodig.
Voorzitter! Ik wil nog een enkele
opmerking maken over de verlaging
van de verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken. Tegen deze
verlaging heeft mijn fractie geen
bezwaar, maar in hoeverre is het
gerechtvaardigd om de rekening te
deponeren bij anderen? Kan dat zo
maar? Is verdere verhoging van
alcoholaccijns en bieraccijns mogelijk
binnen de harmonisatierïchtlijnen die
in Europees verband zijn vastge–
steld? Is er overleg met de betrokken
organisaties over geweest? Kan de
staatssecretaris hier nader op
ingaan?
Ter afronding van het belasting–
plan merk ik nog het volgende op.
Mijn fractie heeft grote bezwaren
tegen een aantal onderdelen van het
belastingplan en met name tegen het
niet doorgaan van de inflatiecorrec–
tie. Zij overweegt tegen het
belastingplan te stemmen. Zij wacht
echter het antwoord van de regering
af.
Mijnheer de voorzitter! Ik kom tot
een afronding van mijn bijdrage. De
regeerperiode van dit kabinet is bijna
ten einde. Het kabinet had de
beschikkmg over een breed
draagvlak in het parlement en werd
in staat geacht, een krachtdadig
beleid te voeren op het gebied van
de overheidsfinanciën om daarmee
een stimulans te geven aan de
economie in ons land ter bevorde–
ring van werkgelegenheid en
welvaart. Helaas is daar weinig van
terechtgekomen. Het kabinet is op
een verkeerd spoor blijven zitten wat
de Miljoenennota 1994 en het
daarmee samenhangende belasting–
plan betreft. Het financieringstekort
loopt weer op, na de correctie van
cosmetica om het zo maar eens te
noemen, tot circa 5% van het
nationaal inkomen. De collectieve–
lastendruk blijft stijgen, zowel de
zichtbare als de onzichtbare, zoals bij
lagere overheden en dergelijke. Aan
de sanering van de staatsschuld is
men bij lange na niet toegekomen.
En dit terwijl juist een beleid moet
worden gevoerd, gericht op het
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De heer De Boer (Groen Links): De
eigenaren-bewoners zijn door de
ontwikkelingen van de afgelopen
periode veel rijker geworden.
Waarom weegt u dat niet mee?
De heer Hiiarides (WD): Dat moeten
wij niet meewegen, want het zijn
volstrekt verschillende zaken. Het
gaat nu om belastingheffing. De
waardestijging van een huis is een
aparte zaak. Bovendien is dit in de
nieuwe percentages verdisconteerd,
iets waarop men aan de overzijde
ook heeft gewezen. Desalniettemin
zou men nog kunnen pleiten voor
een verdere verlaging.
De heer De Boer (Groen Links): Kunt
u mij uitleggen waarom, als je
feitelijk rijker wordt en via het
huurwaardeforfait daarover een
beetje belasting moet betalen, dit
een zaak is die niet meegewogen
mag worden? Wat is daar de
argumentatie voor?
De heer Hilarides (WD): Waarom
zou het wel moeten?

ombuigen van het hoge niveau van
de overheidsuitgaven en het
verlagen van lasten voor burgers en
bedrijven, teneinde de werkgelegen–
heid te bevorderen en de internatio–
nale concurrentiepositie te verbete–
ren in plaats van te verslechteren.
Het kabinet heeft blijkbaar gedaan
wat haalbaar was en niet wat nodig
was en is. Ik vind dit een te
betreuren gang van zaken, in het
licht van een slechter wordend
economische vooruitzicht. Het jaar
1993 is in conjunctureel opzicht
teleurstellend. De economische groei
is sinds 1982 niet zo gering geweest
als dit jaar. De sombere voorspellin–
gen voor 1994 en later vliegen ons
nog steeds om de oren. Mijn fractie
vindt het jammer dat het kabinet
blijft zitten op dood spoor en geen
antwoord geeft op vragen van
vandaag en morgen.

D
De heer Schinck (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Het moet voor de
mensen in het land die twijfelen of
zij bij de komende verkiezingen nog
wel op de PvdA zullen stemmen
omdat die partij heeft ingestemd met
veel te grote bezuinigingen, een hele
troost zijn geweest om bij de
algemene en financiële beschouwin–
gen aan de overzijde en bij de
algemene beschouwingen in deze
Kamer van de oppositie te horen dat
dit kabinet, en deze minister van
Financiën in het bijzonder, de
overheidsuitgaven uit de hand heeft
laten lopen. De feiten zijn echter
anders. Het terugbrengen van het
financieringstekort werd weliswaar
vertraagd - al eerder is hier gedoeld
op dat "tandje lager" - maar voor
het eerst sedert de jaren vijftig dalen
de overheidsuitgaven reëel. Dat is
een ombuiging van een ontwikkeling,
die veel verder gaat dan eerder
Zijlstra of Lubbers ooit in de
discussie over een nieuwe norm
voor de uitgaven hebben durven
bepleiten. Zij durfden immers niet
verder te gaan dan een nulgroei of
een stijging van de uitgaven paraliel
aan de bevolkingsgroei.
De heer Boorsma (CDA): Kunt u
uitleggen wat u bedoelt met uw
uitspraak dat de uitgaven van de
overheid voor het eerst reëel dalen?
De heer Schinck (PvdA): Voorzitter!
Men leze er de stukken op na. Ik heb
het zojuist nog in de Macro–
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economische verkenningen
opgezocht.

De heer Schinck (PvdA): U wilt toch
niet beweren dat de cijfers,
opgenomen in de Macro economi–
sche verkenningen onjuist zijn?
Voorzitter! Na de eerder
genoemde uitspraken steeg, niet
geheel toevallig, de PvdA weer in de
opiniepeilingen en de belasting–
betalers honoreerden het beleid door
nog eens extra geld in de kas te
storten en op die manier voor een
meevaller te zorgen. Hierdoor zou
dat het financieringstekort alsnog
naar het afgesproken niveau kunnen
dalen.
Ik heb echter begrepen, voorzitter,
dat de minister bij de behandeling
van de Najaarsnota in de Tweede
Kamer de vreugde over de meevaller
wat heeft getemperd door het eerder
door de minister-president vermelde
bedrag te halveren en in het midden
te laten of die extra inkomsten
blijvend zijn of niet. Mag ik aanne–
men dat eerst het financieringstekort
wordt verlaagd tot het afgesproken
niveau - daarmee wordt het tandje
weer teruggezet - en dat pas daarna
een lastenverlichting aan de orde
komt? Een tweede voorwaarde
daarvoor zou zijn dat de meevaller
structureel van aard zou zijn.
Overigens, als wij nu niet meer aan
lastenverlichting toekomen, is
daarvoor wellicht ruimte in de
volgende periode omdat in de
voorbije jaren daarvoor de funda–
menten zijn gelegd. Ik verwijs naar

de verdergaande verbetering van het
comptabe! bestel; ik geef direct toe
dat hiermee al eerder was begonnen.
Hierdoor is de beheersing van de
collectieve geldstromen verbeterd.
Dit wordt door de meevaller
bevestigd.
Echter, ook de politieke beheersing
van de uitgaven is verbeterd. Anders
dan in voorgaande kabinetten
accepteerde de minister van
Financiën de overschrijdingen van
collega's niet. Zijn gezag en de
homogeniteit van het kabinet
zorgden ervoor dat het kabinet al die
moeizame bezuinigingsronden
overleefde. De volumegroei van de
uitgaven - wellicht kan de heer
Boorsma ook daar nog eens naar
kijken - is in deze kabinetsperiode
dan ook maar de helft van die in de
periode daarvoor. Over een jaar of
vier, vijf, wellicht aan het einde van
de periode van het volgende kabinet,
zal blijken dat dit kabinet ten langen
leste de trendbreuk van stijgende
naar dalende overheidsuitgaven
heeft gerealiseerd.
Nu het ook ernaar uitziet dat het
met het financieringstekort goed
komt, ontwikkelen twee van de drie
normen voor een behoorlijk
budgettair beleid zich niet alleen in
het gewenste tempo, maar ook in de
goede richting. Dit geldt niet voor de
collectieve-lastendruk. Hiervoor
sluiten wij niet de ogen, maar zij die
hun uitbundige kritiek hierop
concentreren, die wij vanmorgen ook
hoorden, moeten beseffen dat in het
algemeen gezegd kan worden dat
het financieel-economische beleid
van dit kabinet heeft bijgedragen tot
het beeld van degelijkheid in binnen–
en buitenland. Hierdoor is de
financierbaarheid van het tekort
minder een probleem. Het buitenland
is in grote mate ertoe bereid, de
minister van Financiën geld te lenen.
Er is geen "dutch disease" meer,
zoals vroeger, maar eerder het
omgekeerde. Nederland staat
Europees model voor een beleid met
een uitstekende mix van loonmati–
ging, sanering van de overheids–
financiën en investeringen in
infrastructuur. Ik zeg de heren
Boorsma en Hilarides dat zij, als zij
hierop kritiek hebben, ook moeten
bekijken wat er in vorige periodes
van terechtgekomen is en van
hoever dit kabinet is moeten komen.
De heer Hilarides zei dat er
stilstand was; hij zou dan ook
moeten uitleggen hoe deze ontstaan
is. Het laatste wat wij in het
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De heer Boorsma (CDA): Ik heb
verwezen naar de cijfers die in de
Miljoenennota zijn vermeld met
betrekking tot de collectieve–
uitgavenquote. Ik heb dezelfde
Miljoenennota geciteerd om aan te
geven dat de collectieve uitgaven in
de afgelopen vier jaar zo ongeveer
gelijk zijn gebleven.
De heer Schinck (PvdA): Dan
verschillen wij daarover van mening.
De heer Boorsma (CDA): Zie een van
de laatste bijlagen van de Miljoenen–
nota.
De heer Schinck (PvdA). Zie de
Macro economische verkenningen.
De heer Boorsma (CDA): U wilt toch
niet beweren dat de cijfers,
opgenomen in de Miljoenennota,
verkeerd zijn?

parlement hierover gekregen
hebben, is een nota van de
toenmalige minister van Economi–
sche Zaken Van Aardenne, waarin in
goed Nederlands stond dat de
overheidsinvesteringen terecht zeer
laag waren, omdat Nederland af was.
Er was niks meer te doen in
Nederland; alle scholen waren
gebouwd en wegen waren aange–
legd.
De heer Boorsma (CDA): Ik hoop dat
het geheugen van de heer Schinck
niet te kort schiet. Ik heb bij
verscheidene gelegenheden erop
gewezen dat het kabinet op dit punt
in het verleden een verkeerde
voorstelling van zaken heeft
gegeven. Minister Van Aardenne
heeft indertijd een brief geschreven
waarin stond dat de daling van de
overheidsinvesteringen werd
veroorzaakt in de eerste plaats door
een daling van de private investerin–
gen waarmee de collectieve
investeringen complementair zijn, in
de tweede plaats doordat Nederland
af was, hetgeen een onjuist inzicht
was en later is gelogenstraft, en in
de derde plaats niet doordat er
omgebogen was op de investerin–
gen. Later heeft het kabinet
aangegeven dat dit wel degelijk het
geval was. Ook toen heb ik er kritiek
op geuit. Dit is niet van nu, maar al
van een jaar of acht geleden.
De heer Schinck (PvdA): Waarvan
akte.
Ik was bezig met het internationale
aanzien en haal graag de Internatio–
nal Herald Tribune van 18 september
aan, die het Nederlandse beleid,
wellicht wat overtrokken, bijna de
hemel in prees en Nederland
omschreef als het enige land in
West-Europa dat immuun voor het
Duitse virus is, terwijl het de sterkste
banden met Duitsland heeft. De crisis
van augustus was toen net geweest.
Ik wees net al op het succes van de
jongste tienjarige staatslening. Het
was de goedkoopste lening sedert
1965, konden wij in de commentaren
lezen. Nooit eerder haalde een agent
van Financiën zoveel bij de beleggers
op, waaronder buitenlandse centrale
banken die hun deviezenvoorraad
wilden aanvullen met de enige munt
die de laatste twee jaar echt overeind
bleef.
Een tweede punt waarop ik
degenen die kritiek hebben, wil
wijzen, is dat door dit beleid wij in
augustus in het voetspoor van de
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Duitsers konden blijven en de
rentevoet laag is. Dit is niet alleen
goed voor de economie, maar ook
voordelig voor de mensen die van
een huurwoning naar een eigen
woning willen, dus voor het beleid
van Heerma, en ook goed voor de
minister van Financiën, omdat hij
volgend jaar een recordbedrag moet
lenen en wellicht vervroegd kan
aflossen. Van Duyn voorspelde
onlangs zelfs dat de rente kan
terugkeren naar het peil van de jaren
vijftig. De rente zal onder de 6%
blijven als wij de inflatie maar onder
de 3% houden. Volgens het laatste
cijfer zitten wij daar goed mee, want
het is onder de 2%. Dit is heel
gunstig, zeker als wij de kosten–
ontwikkeling van onze concurrenten
zien.
Nu ik dit constateer, kan ik het niet
nalaten, te herinneren aan de
discussie in de Kamers over de
verlaging van de BTW. Hierop was
zeer veel kritiek, die ik vandaag weer
hoorde, maar het kan niet ontkend
worden dat het beoogde effect, een
keerpunt in de aantrekkende inflatie,
mede hierdoor is opgetreden.
Het hoeft verder geen betoog, op
grond van het hele beeld dat ik nu
geschetst heb, dat het kabinet ook
een bijdrage geleverd heeft en
bijgedragen heeft aan het scheppen
van een klimaat waarbinnen
werknemers in Nederland kunnen
meewerken aan matiging van lonen.
Nu weet ik wel dat er verschillend
wordt gedacht en gedacht kan
worden over de vraag of loonmati–
ging echt meer banen oplevert,
omdat de wisselkoers op termijn
voor een aanpassing kan zorgen, als
in– en extern prijspeil te ver uit elkaar
lopen.
Sommigen zeggen dat dan ook de
voorspellingen van het Centraal
planbureau niet meer kloppen,
omdat het CPB in zijn model vaste
wisselkoersen veronderstelt, en dat
daarom plannen die veel loonmati–
ging in zich bergen, het ook zo goed
doen bij het doorrekenen door het
CPB. Sommigen zeggen dan weer
dat daardoor de plannen van de VVD
altijd goed scoren bij het CPB. Maar
dat doet allemaal niets af aan het feit
dat door de matiging van de lonen
mogelijke inflatoire tendensen de
kop worden ingedrukt.
Ook is waar dat door de loonmati–
ging het beetje economische groei
dat wij nog hebben, niet wordt
doorgegeven aan de werknemers in
de particuliere sector, althans niet

helemaal, waardoor er nog enige
ruimte is voor werkgelegenheids–
bevorderende maatregelen. Daardoor
komt bovendien in de collectieve
sector nog wat ruimte om tegenval–
lers in de sfeer van uitkeringen op te
vangen. Zo bezien horen - daarom
zeg ik dat ook allemaal, voorzitter onder de economische omstandighe–
den anno 1993 lage inflatie en lage
werkloosheid op lange termijn bij
elkaar.
Zeker is ook dat het kabinet de
kansen op een gematigde loonont–
wikkeling heeft verhoogd door met
het begrotingsbeleid binnen de
randvoorwaarden te blijven van wat
wij, Partij van de Arbeid, vinden dat
een rechtvaardige inkomens–
ontwikkeling is. Want - ik hoef dat
niet verder toe te lichten - het
saneren van de overheidsfinanciën is
en was een pijnlijk proces. In de
spreiding van die pijn dient een zeker
evenwicht te worden bewaard;
sommigen moeten ontzien worden.
Van twee kanten is er kritiek op dit
door het kabinet gevoerde inkomens–
beleid. Ter linkerzijde van de Partij
van de Arbeid is er de klacht dat de
inkomensverschillen weer groter
worden. Misschien mag ik aan hen
zeggen dat zij wellicht wat weinig
oog hebben voor het feit - dat is
statistisch nu eenmaal zo - dat het
effect mede veroorzaakt wordt door
demografische factoren. Er zijn
relatief meer huishoudens van
alleenstaanden en in die huishou–
dens komt minder geld binnen dan
bij de meerverdieners, en er is het
grote verschil tussen actieven en
inactieven. Onze buren ter rechter–
zijde klagen dat er te veel genivel–
leerd wordt. Hen zou ik willen wijzen
op de verschuiving van directe naar
indirecte belastingen; ik zou hen ook
willen wijzen op effecten die
bewerkstelligd worden door de forse
verhoging van lokale belastingen,
heffingen en retributies, die soms
zeer ongelijk zijn van gemeente tot
gemeente.
Het voorgaande betekent eigenlijk
dat de PvdA min of meer komt te
verkeren in de positie van een
scheidsrechter bij een sportwedstrijd
die van twee kanten kritiek krijgt,
omdat beide partijen zich benadeeld
voelen. Ik weet uit eigen ondervin–
ding, voorzitter, dat men in de sport
dan vindt dat je heel goed gefloten
hebt. In de politiek is dat niet anders:
wij vinden dat dit kabinet een redelijk
evenwichtig inkomensbeleid heeft
gevoerd.
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Daarom is voor ons het passeren
van de inflatiecorrectie, en dat voor
de derde keer, te accepteren Dat wil
niet zeggen dat wij de ogeri sluiten
voor de bezwaren die zeker aan een
herhaald overslaan van de mflatie–
correctie zitten, want die zijn er
natuurlijk wel. Gelukkig hoeven wij
daarover met het kabinet en de
staatssecretaris niet in discussie te
gaan, omdat zij in de schriftelijke
voorbereiding ruiterlijk erkennen dat
deze maatregel inderdaad leidt tot
een scherpere progressie en een
versmalling van de grondslag voor
de premieheffing volksverzekeringen.
Daardoor loopt het premiepercen–
tage in de eerste schijf steeds verder
op en wordt het belastingdeel
bedenkelijk iaag.
Dit is allemaal zeer bezwaarlijk,
maar er is ook een keerzijde. Daar
wees ik op, te weten de evenwichtige
inkomensontwikkeling. Derhalve gaat
het niet aan het effect van het niet
toepassen van de inflatiecorrectie
almaar geïsoleerd te bekijken, zoals
dit bijvoorbeeld door sommigen in
de Tweede Kamer geschiedde. Men
moet de voors en tegens van het
hele pakket maatregelen afwegen en
dan weegt bij ons het inkomensbeeld
dat ten slotte als resultante van al
die maatregelen overblijft, het
zwaarst
De heer Barendregt (SGP): Denkt de
heer Schinck nu in dezelfde zin over
de inflatiecorrectie als de heer
Melkert in de Tweede Kamer? Die
heeft duidelijk laten doorschemeren
dat hij eigenlijk wel voor afschaffing
van de inflatiecorrectie is.
De heer Schinck (PvdA): Het is mij
ontgaan, maar laat ik het zo
formuleren - dat moet ook de teneur
van mijn verhaal zijn - dat de
inflatiecorrectie in beginsel hoort
door te gaan. Het staat niet voor
niets in de wet. De heer Hofstra heeft
ooit bedacht dat belasting in
beginsel inflatieneutraal hoort te zijn.
Zo is het. Dat hoort het uitgangspunt
te zijn.
In de motie-Boorsma staat dat
onderwerpen die naar aard, urgentie
en belang verschillen niet in een
wetsvoorstel zouden moeten worden
gestopt. Mij is pas later helder
geworden dat dit belang volgens de
fractie van het CDA niet slaat op het
belang dat getroffen wordt door de
maatregel, maar op het politieke
belang dat er in de Kamer aan wordt
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De heer Schinck (PvdA): Voorzitter!

Ik stap over naar de vraag hoe het m
de komende jaren verder moet met
de overheidsfinanciën. Er is eerder al
over gesproken dat de volgende
minister van Financiën kan zorgen
dat wij, na de jaren van het feitelijk
tekort als normering voor de
begroting, kunnen terugkeren naar
een structureel begrotingsbeleid. Wij
moeten dan wel met het
financieringstekort onder de
3%-norm van de EMU blijven. De
studiegroep begrotingsruimte, hier
eerder genoemd, heeft ons voorgere–
kend dat, als je dan ook nog wat vet
wilt hebben voor de magere jaren, je
naar een tekort moet van 1,75%. Die
koers wordt ook in de meeste
verkiezingsprogramma's uitgezet, en
als we dan ook nog de CLD met 2%
omlaag willen brengen, vergt dat bij
de gegeven vooronderstellingen een
bezuinigingstaakstelling van 8 mld.
Tel je daar de nog niet gerealiseerde
ombuigingen uit de Voorjaarsnota bij
- als de redenering niet klopt, hoor ik
dat graag van de minister - dan kom
je op pak-weg 13 mld. uit. De eerder
hier genoemde heer De Kam komt
nog enige miljarden hoger uit,
waarbij ik aanteken dat hij tot andere
berekeningen komt, omdat hij
berekeningen van het ministerie
corrigeert, dan wel andere doelstel–
lingen heeft. Ik dacht dat hij veel
verder wilde gaan met de verlaging
van de CLD.
Maar er is nog een drempel, die
wordt veroorzaakt door de almaar
stijgende rentelasten. Als je die wilt
verminderen, moet het financierings–
tekort kleiner worden dan de
nominale stijging van het BBP. Dan
immers daalt de schuldquote en daar
zit volgens ons de achillespees van
al deze redeneringen, omdat die
gebaseerd zijn op het "behoedzame"
scenario van het Centraal planbu–
reau, ofte wel een groei van 1,75%,
terwijl de werkelijkheid nu toch
geheel anders is. De economie
stagneert namelijk. De laatste
berichten zijn dat de economie
volgend jaar nog maar 0,5% zal
groeien. Internationaal gezien zit
Nederland daarmee nog min of meer
in de middenmoot, tussen landen
met enige groei en landen waar de
economie echt krimpt, zoals
Duitsland. Maar voor ons geldt dat
sinds de Tweede Wereldoorlog alleen
1958, 1975, 1981 en 1982 slechter
waren, en iedereen weet dat dat
echte recessiejaren waren. Wellicht
kan de minister ons vertellen, wat dit
voor de ramingen voor het komend

jaar betekent en wat naar zijn
mening de opdracht voor een
volgend kabinet zal moeten zijn.
In een conjunctureel vergelijkbare
situatie stelden we een Keynesiaans
programma op. Ik heb de term nog
maar eens laten vallen, omdat we
een decennium hadden waarin
aanbodeconomie en monetarisme
beter in de markt lagen. De laatste
Keynesiaan, professor Pen, is helaas
met emeritaat gegaan, zonder
opvolger. Je ziet dan ook dat de
Europese Unie vooral op monetaire
samenwerking is gericht. Zo bezien
is de EMU een kind van haar tijd. De
economische omstandigheden en
mogelijkheden zijn nu natuurlijk
anders, zo zeg ik daar onmiddellijk
bij. Ik denk daarbij aan de snelle
internationalisering van de econo–
mie: eerst Europees en later op
wereldschaal.
De andere kant van de zaak is dat
het ook waar is dat de aandacht vaak
te eenzijdig gericht was op het
financieringstekort, terwijl de aanpak
van de werkloosheid de sleutel is op
het slot van de problemen met de
overheidsfinanciën. Daarom verdient
naar onze mening Delors waarde–
ring, dat hij met zijn plan weer de
aandacht vraagt voor groei en
werkgelegenheid. De Financial Times
schreef "Keynesianism is back".
Maar er was ook veel kritiek op zijn
witboek, ook van deze minister van
Financiën. Misschien was die kritiek
ook ingegeven door de herinnerin–
gen aan eerdere banenplannen. De
term "luchtfietserij" viel, omdat de
invulling vaag was en de financiering
ook niet goed was geregeld. Ik
begrijp die twijfel wel, en vraag of de
minister nog steeds aarzelt, of dat
we naar zijn mening nu een
deugdelijk plan hebben. Ik vraag dat
ook, omdat nu veel energie en geld
gestoken worden in het programma
voor de Europese Unie - ik moet nog
even wennen aan de term - terwijl
dat voor Oost-Europa nog ontbreekt,
en dat wellicht een doelmatiger
besteding van geld en energie zou
zijn.
Meer effect wordt verwacht van
het slagen van de onderhandelingen
in het kader van de Uruguay-ronde.
Daar zou Keynes ook zeer tevreden
over zijn geweest, omdat schattingen
van de OESO en de Wereldbank
wijzen op een toename van de
economische groei, als gevolg van
deze liberalisering van de wereldhan–
del door het slagen van GATT, met
1,5% a 2% voor West-Europa. Ons
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gehecht. Ik moest toen toch even op
het andere been gaan staan.
De heer Hilarides zegt dat de
motie-Boorsma niet is uitgevoerd.
Misschien mag ik dat nuanceren
door te zeggen dat die niet helemaal
is uitgevoerd. Zelfs de VVD-fractie in
de Tweede Kamer ging niet zover dat
het onderwerp inflatiecorrectie in een
apart voorstel zou moeten worden
ondergebracht, maar zij combineerde
dat ook. De eerste drie onderwerpen
in het wetsvoorstel hebben allemaal
betrekking op het tarief. Dat valt dus
onder de definitie "aard van de
zaak". Vervolgens is er nog iets
anders. Als je een samenhangend
pakket in de Tweede Kamer inbrengt,
kan er toch niet in de Eerste Kamer
naar believen van fracties een
draadje uit getrokken worden. Je zult
echt een zekere terughoudendheid
moeten opbrengen, al was het maar
om de reden die de heer Boorsma in
een ander verband noemde, namelijk
dat wij hier niet kunnen aangeven
wat er dan moet gebeuren. Wij
kunnen het niet onmiddellijk
repareren. Ik hoor van de heer
Boorsma dat hij dat zelfs niet zou
willen. Ik denk dan ook dat je daar
enige terughoudendheid in moet
betrachten. Dat hoort bij dit huis.
De heer Boorsma (CDA): Ik denk dat
de heer Schinck nog eens de
Handelingen zou moeten raadplegen
van de dagen dat deze motie is
ingebracht. Hij zal zich dan kunnen
herinneren dat er wel degelijk is
ingegaan op de vraag welke
voorstellen bij elkaar horen. Dat
waren over het algemeen wat
minder ingrijpende wijzigingen,
zaken die politiek niet zo uiteenlo–
pend zijn als thans het geval is en
ook zaken die fiscaal bij elkaar horen.
Ik weet nog dat de staatssecretaris
bijvoorbeeld heeft gezegd: direct en
indirect apart. Het was duidelijk dat
het ging om zaken die fiscaal bij
elkaar hoorden. Wij hebben nu een
aantal zaken die fiscaal duidelijk niet
bij elkaar horen. Dat blijkt ook hieruit
dat bijvoorbeeld wijziging van het
huurwaardeforfait er niet in zit; dat
had er in wezen ook in gekund. !k
denk dat de aangebrachte samen–
hang geen fiscale samenhang is,
maar een samenhang die je kunt
begrijpen vanuit een deel van het
beleid dat men sociaal, inkomenspo–
litiek of werkgelegenheidsbeleid
noemt.
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nationaal inkomen zou met 15 mld.
per jaar kunnen stijgen, las de
Nederlandse burger in zijn ochtend–
blad. Dat is ongeveer ƒ 1000, rekende
een andere krant uit, ofte wel twee
tien tientjes per week. Allemaal waar,
maar het moet eerst nog wel
verdiend worden. Slagen wij daarin,
dan zou dat een prachtige impuls
voor onze economie betekenen, die
nog groter zou kunnen zijn als China
ook nog lid wordt van de GATT. Tot
zover mijn algemeen deel.
Ik sprak al over de inflatiecorrectie.
In hetzelfde pakket zit ook de
accijnsverhoging op benzine en
diesel van respectievelijk elf en acht
cent. In die acht cent zit nog één cent
van vorig jaar, vanwege de vertra–
ging van de invoering van de
vaartuigenbelasting. De invoering
daarvan gaat nu definitief niet door.
Ik hoor niet tot degenen die vinden
dat alles moet worden belast.
Integendeel, als de collectieve–
lastendruk omlaag gaat, dan moet je
niet alleen denken aan het verlagen
van de tarieven, maar ook aan het
afschaffen van een aantal belastin–
gen. Ik kijk wel knarsetandend naar
het feit dat wij er na 20 jaar
nadenken niet in zijn geslaagd om
het varen op water te belasten deze
belasting achtervolgt mij vanaf mijn
eerste dag in de politiek, want tijdens
de eerste vergadering in 1974 die ik
bijwoonde als lid van Provinciale
Staten stond de invoering van deze
kwestie al op de agenda terwijl wij
op de weg toch zitten te millimete–
ren. Denk maar eens aan de debatten
van vorige week. Voor de burger is
het niet meer te begrijpen, dat als hij
met de boot naar buiten gaat, niet
hoeft te betalen, maar dat als hij met
de bromfiets of het hondje naar
buiten gaat, wel moet betalen. Ik
vind dat de beheerders van de
wateren nu maar afspraken moeten
maken over het wat meer toepassen
van het profijtbeginsel bij de brug,
de sluis of de haven. Ik geef
overigens onmiddellijk toe, dat op dit
punt enig onderscheid moet worden
gemaakt, want het zijn natuurlijk niet
allemaal grote jachten. Er zijn ook
kleine bootjes van eenvoudige
burgers bij.
Ik had verder willen zwijgen over
deze lastenverhoging voor het
verkeer, ware het niet dat mijn oog
viel op een artikel in de Volkskrant
van 9 december jongstleden, waarin
een medewerker van de WRR ons
aanspoort om dit onderdeel van het
belastingplan goed te keuren, omdat

de automobilist - dat heeft de WRR
al eerder berekend en gerapporteerd
- nog steeds niet alle kosten van het
wegverkeer betaalt. Hij betaalt alleen
de kosten, voor zover die tot
uitdrukking komen in de overheids–
uitgaven. Rekenen wij ook nog met
de externe effecten - dat zou dus
moeten - dan betaalt de automobilist
nog steeds veel minder dan de
maatschappelijke kosten die hij of zij
veroorzaakt. Ik zeg dat, omdat zo
vaak wordt gezegd dat de auto de
melkkoe van de overheid is, maar
dat is dus niet het geval Integendeel,
als je kijkt naar wat er de komende
jaren aan investeringen nog moet
worden gedaan, dan is er nog enige
ruimte voor verdere verhogingen van
de lasten voor het autorijden. Dat is
reden genoeg om op dit punt in het
NMP deel 2 verder beleid te voeren.
Daarin wordt voorgesteld om de
accijns op benzine opnieuw met 20
cent te verhogen. Dat is wat ons
betreft akkoord, maar wij zitten dan
wel weer met het probleem van de
grenseffecten. Is er uitzicht op dat
onze buren in dat beleid meegaan of,
nog beter, de rest van Europa?
Ik herhaal in dit kader nog wel een
principiële opmerking die ik dus al
eerder heb gemaakt. Als het de taak
is van de overheid om de mobiliteit
te beheersen, dan is het niet
verstandig om het meest voor de
hand liggende instrument ter
regulering daarvan, de prijs van de
brandstof, ongebruikt te laten, omdat
de bepaling van de hoogte daarvan
aan de markt wordt overgelaten. Dat
zouden de voorstanders van
marktconform ingrijpen toch met mij
eens moeten zijn. De olieprijs is nu
weer zeer laag, 14,5 dollar, na de
laatste OPEC-vergadering. De
brandstofprijs daalt mee. Het lijkt mij
dat het effect, in dit geval in de
verkeerde richting, op de mobiliteit
niet opweegt tegen de maatregelen
die de overheid moet nemen om dit
effect weer in te dammen. Daar valt
bijvoorbeeld de afschaffing van het
reiskostenforfait toch echt bij in het
niet. Ook uit een oogpunt van
energiebesparing is dat funest. De
benzineprijs is nu zo laag, dat auto's
die 1 op 30 kunnen lopen, nog niet
op de markt worden gebracht. Men
wacht daarmee. Ook dat zou niet
moeten, al geef ik onmiddellijk toe
dat er nauwelijks ruimte is voor
nationaal beleid op dit punt.
Dan nog een enkel woord over de
verlaging van de vermogensbelas–
ting, met name over de wijzigingen

die op het laatste moment in de
samenloopregeling zijn aangebracht.
In de discussie daarover voor deze
plenaire behandeling lieten enkele
fracties merken - zij doen dat nog
steeds - dat zij aarzelen of dit
wetsvoorstel nog wel voor kerst kan
worden afgehandeld. Men wilde wat
meer tijd om te bezien of met name
de gevolgen van het amendement–
Vreugdenhil wel waren wat daarvan
verondersteld werd. De fractie van
de Partij van de Arbeid blijft ook na
lezing van de antwoorden van de
staatssecretaris van mening dat het
amendement alleen hen treft die het
zou moeten treffen. De staatssecreta–
ris heeft daarover in de antwoorden
ook geen misverstand laten bestaan.
Daar houd ik hem aan. Overigens
wordt het er met dat onverhoeds
amenderen in de Tweede Kamer niet
fraaier op. Het ware beter dat dit niet
drie weken voor het eind van dit jaar
gebeurt. Dat geldt ook voor een
aantal andere amenderingen, zoals
de accijnsverhoging op gedistilleerd.
Alleen al uit een oogpunt van
uitvoering is dat een lastige zaak.
Mensen hadden andere plannen en
hebben nu drukke dagen. Genoemde
accijnsverhoging moet nog geregeld
worden voor 1 januari aanstaande.
Het is onaangekondigd. Allemaal
bezwaren die ik niet wil onderschat–
ten. Integendeel.
Maar waar het hier nu om gaat ik beperk mij nu weer even tot de
samenloopregeling in de vermogens–
belasting - is dat eindelijk een einde
wordt gemaakt aan een constructie
die funest is voor de belastingmo–
raal. Dat geldt niet alleen degenen
die door het amendement worden
getroffen. Bij mijn fractie is er tevens
de vraag waarom ze nü pas door dat
amendement worden getroffen.
Waarom is dit lek in de vermogens–
belasting niet eerder gedicht?
Hoeveel jaren weet een groep zeer
vermogende Nederlanders al buiten
de belasting te blijven? Waar de heer
Hilarides in een ander verband
spreekt over "stiekeme diefstal", zal
ik die term hierbij niet gebruiken,
maar het is toch wel belastingontdui–
king. Ik ben het met hem eens dat de
staatssecretaris te veel aan het duo
Vermeend en Vreugdenhil overlaat.
Dus wat dat betreft stel ik de vraag
waarom de staatssecretaris niet zelf
eerder met maatregelen op dat punt
gekomen is.
Sommigen hebben ons laten
weten dat de kapitaalvlucht na het
aannemen van dit wetsvoorstel nog
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groter zal worden, omdat door alle
amenderingen de balans voor de
vermogensbezitter naar de minkant
doorslaat. Dat lijkt mij alleen te
gelden voor de belastingplichtigen
die in het verleden op een onbe–
doelde wijze de hoogte van hun
aanslag hebben weten te drukken.
Vervolgens zij hier nog eens gezegd,
dat er ook nog andere redenen zijn
voor fiscale emigratie naar België.
Als men in België gaat wonen,
ontloopt men niet alleen de aanslag
van de vermogensbelasting, maar
men kan aldaar ook de pensioen–
belastmg afkopen. Na een verblijf
van vijf jaar mag je een aanmerkelijk
belang belastingvrij verkopen. Dat
zijn niet geringe voordelen.
Over België gesproken, de Belgen
zitten in het pre-Tuba-tijdperk. Wij
hebben dat achter de rug, al is de
koppeling tussen huren een
huurwaardeforfait en de jaarlijkse
discussie daarover er nog wel een
nasleep van. Bij de Tussenbalans is
afgesproken dat het wonen en het
reizen duurder gemaakt zouden
worden. Het is de derde of vierde
keer dat wij over met name het
duurder worden van wonen spreken.
De eerste keer lag de nadruk vooral
op het al of niet acceptabel zijn van
de politieke koppeling tussen huren
en huurwaardeforfait. Als hier wordt
gezegd dat wij hier op die eerste
avond, nadat een eerder voorstel
was ingetrokken, gezwicht zijn voor
het dreigement, dan wil ik er nog wel
aan herinneren dat er niet alleen een
dreigement was maar dat er ook een
zeer goed argument was voor dat
dreigement, namelijk dat er wel een
draagvlak gezocht moest worden in
deze maatschappij voor de maatre–
gelen die genomen moesten worden.
Dat betekent dus dat je niet alleen de
huurders van huurwoningen zou
moeten aanspreken, maar ook de
bewoners van eigen woningen. Dat
was toch ook een belangrijke zaak.
Het vorig jaar werd die discussie
bemoeilijkt door het feit dat er nog
steeds geen eenduidig aanpassings–
mechanisme is. Het is echt treurig
dat de daarover toegezegde nota er
nog niet is. Laat ik het zo formuleren.
Op de plank waarop allerlei nota's en
notities liggen die nog moeten
komen, ligt nu wel erg veel. Ik vrees
dat de plank langzaam gaat
doorbuigen. Ik denk dan alleen maar
aan de zaken waarvan we de laatste
maand gehoord hebben dat zij er dit
jaar echt hadden moeten zijn, maar
die er niet zijn en er vervolgens

waarschijnlijk ook niet komen, omdat
we langzaam de finish bereiken van
dit kabinet. Hierdoor zal er, naar ik
vermoed, opnieuw een vertraging
ontstaan, die echt te betreuren is.
Voorzitter! Ik maak nog een korte
opmerking. In het debat in de
Tweede Kamer werd geopperd dat
een lager huurwaardeforfait niet zou
kunnen leiden tot lagere huren,
omdat de relatie eerder andersom
lag: hogere huren leiden tot een
hoger huurwaardeforfait. Dat was en
is wat onze fractie betreft niet juist.
Wij hebben een optrekken van de
jaarlijkse huurverhoging naar 5,5%
alleen geaccepteerd onder voor–
waarde dat de eigen-woningbezitters
ook mee zouden betalen. Doen ze
dat niet, dan vervalt onze medewer–
king aan de huurverhoging.

De heer Schinck (PvdA): Ik wil er
alleen maar op wijzen dat de eerste
voorstellen om te beginnen
gescheiden werden gepresenteerd.
Wij moesten toen eerst met de
huurverhoging instemmen en
vervolgens maar afwachten of er in
deze Kamer een meerderheid was
voor het beleid dat deze twee
gekoppeld zouden worden. Wij
hebben van meet af aan gezegd, dat
wij niet alleen iets hadden uit te
leggen aan de eigenaren van
woningen, maar ook aan de
huurders in ons land, die met een
zeer forse huurverhoging geconfron–
teerd worden.
Voorzitter! Wij vinden het nog
altijd zinnig om, te beginnen bij
bijvoorbeeld de kabinetsformatie - ik
zeg dit ook omdat ik nu in de krant
las dat ook binnen het CDA hierover
nagedacht wordt - nog eens te
bekijken of we tot een meer
geïntegreerde fiscale behandeling
van de eigen woning zouden kunnen
komen, door de hypotheekrente–
aftrek, de overdrachtsbelasting, het
huurwaardeforfait en de OZB - die er
wat verder van afstaat maar die je er
ook in zou kunnen betrekken - te
vervangen door één regeling. Je zou
dan geen verworven rechten moeten
afnemen, maar je zou moeten kijken
of je hetzelfde bedrag niet op een

De heer Barendregt (SGP): Mijnheer
de voorzitter! Ik heb het genoegen
mede namens de fracties van het
GPV en de RPF te spreken.
De omvang en de draagwijdte van
de voorstellen die wij deze dagen
moeten behandelen en de korte
spanne tijds die beschikbaar was
voor de schriftelijke voorbereiding,
hebben de financiële beschouwingen
over Hoofdstuk IXA en B een beetje
in het nauw gedreven. Wij hebben
echter zelf besloten om de behande–
ling te combineren. Het was te veel
gevraagd om daarnaast ook nog de
Wet belastingen op milieugrondslag
af te handelen. Wij hopen dat de
bewindslieden ook voor dit
standpunt van de Commissie voor
financiën waardering op kunnen
brengen en dat zij begrip tonen voor
het feit dat niet alles kan.
Voorzitter! De economische
situatie is zorgwekkend en de
vooruitzichten zijn somber. De
Troonrede verwoordde dit op een
duidelijke wijze: "De situatie is
alarmerend". Het klonk als een
noodsein vanaf het "schip van staat"
dat zich in noodweer bevindt.
Het voorwoord van de Miljoenen–
nota 1994 constateert reeds in de
tweede zin, dat menig land verkeert
in een recessie. Niet duidelijk is of
hieronder ook ons land moet worden
begrepen. Vorig jaar werd ik door de
minister terechtgewezen bij het
benoemen van onze nationale
situatie als een recessie. Hier was
geen sprake van en het voorwoord
van de Miljoenennota 1993 legde
hiervan getuigenis af. Ik citeer nog
even: De werkgelegenheid neemt
ook in 1993 toe. De vermindering
van het financieringstekort ligt op
schema, de lastendruk blijft onder de
afgesproken waarde en koopkracht–
behoud ligt over het algemeen
genomen binnen bereik. Tegen de
achtergronden van tegenvallende
economische resultaten en vooruit–
zichten elders ontwikkelen de
Nederlandse economie en de
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De heer Boorsma (CDA): Voorzitter!
Collega Schinck zegt dat de
PvdA-fractie alleen maar meegewerkt
heeft aan een verhoging van de
huren naar 5,5% onder voorwaarde
dat... Hij weet toch wat de huur–
verhoging uiteindelijk geworden is in
reële termen?

eenvoudiger wijze met wat minder
regelingen zou kunnen binnenhalen.
Ik ben op dat punt ook niet onder de
indruk van het antwoord van de
staatssecretaris, die zegt dat dit
onmogelijk is omdat rechtsgrond,
structuur, grondslag en tarieven
verschillen. Dat weet ik ook wel,
voorzitter! Daar zou je dan ook iets
aan moeten doen!

D
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overheidsfinanciën zich relatief
gunstig. Einde citaat.
De Miljoenennota 1994 erkent dat
de conjuncturele inzinking in Europa
voor ons land niet zonder gevolgen
is. Zorgwekkend is vooral de
ontwikkeling van de werkloosheid,
die in 1993 en 1994 een zelfde
verontrustend patroon te zien geeft.
Voor het eerst sinds 1984 dreigt de
werkgelegenheid in 1993 te dalen, zo
staat in de Miljoenennota 1994.
De situatie is sindsdien nog verder
verslechterd. Er worden signalen
gegeven die duiden op een
langdurige recessie, met alle
gevolgen vandien. De fractievoorzit–
ter van een van de coalitiepartijen
meent dat de groei van de welvaart
voorbij is. Daarenboven concluderen
verschillende onderzoeksbureaus dat
een tweede recessie niet mag
worden uitgesloten. De huidige
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voorspelt zeven
magere jaren en suggereert de
wenselijkheid van een loonstop tot
aan de eeuwwisseling.
Hierbij dringt zich de vraag op of
wij met een conjuncturele dan wel
met een structurele recessie te
maken hebben. Het kabinet was bij
het opstellen van de Miljoenennota
van oordeel dat er sprake is van een
conjuncturele inzinking. Gezien de
nationale en internationale noodsi–
tuatie die vrijwel overal bestaat en
langdurig van aard lijkt te zijn, zullen
wij ons moeten afvragen of er
inmiddels sprake is van structurele
stagnatie. Daarbij is de vraag welke
geneesmiddelen nodig zijn om zo'n
structurele kwaal te bestrijden. Wij
nodigen de minister uit om hierop in
zijn antwoord te reageren en de visie
van het kabinet te geven.
Daarbij zouden wij het ook door
anderen genoemde Witboek van
Delors willen betrekken, dat is
gericht op de bestrijding van
werkloosheid in Europees verband,
die nu bijna 18 miljoen inwoners van
de twaalf landen geselt. Het
plan-Delors behelst een investering
van 250 mld. en zou in zes jaar
moeten worden uitgevoerd. Niet
duidelijk is of dit plan door de gehele
Europese Commissie wordt
gedragen. Alhoewel besluitvorming
van die Commissie zich aan onze
waarneming onttrekt, kan de minister
ons daarover achteraf wellicht
informeren. De Europese Top van 10
en 11 december heeft in ieder geval
terughoudend gereageerd.

Het is duidelijk geworden dat een
aantal landen, waaronder ook ons
land, grote aarzelingen heeft over de
financiering van het plan via
leningen, zodat de lasten weer naar
later worden verschoven. Wij willen
de minister van harte steunen in zijn
standpunt, waarin hij meer de
nadruk heeft gelegd op de noodzaak
van verdere bezuinigingen en het
terugdringen van de begrotings–
tekorten. Betekent dit dat het kabinet
bezwaar zal biijven houden tegen het
aangaan van financiële verplichtin–
gen voor deze planning, omdat er
een sluitende Europese begroting
behoort te blijven? Berust de
terughoudendheid van het kabinet
tegenover het plan-Delors op
onvoldoende solidariteit of op te
weinig soliditeit?
Blijkens de verslagen is voor de
financiering van het plan-Delors
verwezen naar de Europese
Investeringsbank. Deze instelling zou
over kredieten beschikken die voor
dit plan bestemd zouden kunnen
worden. Kan de minister ons
inlichten over verschillen in risico's
tussen een Europese financiering
met geleend geld en financiering via
de Europese Investeringsbank? Via
garantiestelling dragen de verschil–
lende Europese staten toch
medeverantwoordelijkheid voor de
financiële risico's van de EIB? De
vraag is ook wie of wat de rente en
aflossing van de kredieten bij de EIB
op zich zou moeten nemen. Is dat de
Europese Commissie? Zijn het de
afzonderlijke staten voor hun
aandeel?
Voorzitter! Het meest effectieve
middel tegen de werkloosheid is een
verlaging van het loonkostenniveau
in een aantal Europese landen,
waaronder ook ons land. Is de
conclusie juist dat er in Europees
verband een gewijzigde benadering
veld wint waarbij voor de lage–
lonenlanden geen loonsverhogingen
tot Europees niveau meer worden
nagestreefd, maar juist een verlaging
van de loonkosten in de hoge–
lonenlanden? Kan de minister ons
daarover informeren en daarbij
tevens de positie van ons land
betrekken?
Ik wil in dit verband verwijzen naar
de confersntie Inspelen op Europa.
De conclusie was dat er ingespeeid
moet worden op sociaal–
economische veranderingen. Min of
meer drastische wijzigingen zijn
nodig in ons sociale stelsel en in de
verzorgingsstaat van ons land. Wij
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weten al 15 jaar dat er sociaal–
economisch iets mis is in ons land,
maar nog steeds zijn wij niet
toegekomen aan het aanpakken van
de zwakke plekken, zo was de
conclusie op de conferentie.
De oud-thesaurier-generaal van
Financiën vindt dat de kabinetten de
vette jaren niet hebben benut. Naar
mijn oordeel is hier enige nuancering
nodig, gezien het feit dat er sinds de
kabinetten-Lubbers I, II en III voor
meer dan 77 mld. is omgebogen.
Desalniettemin steeg de staatsschuld
in diezelfde 10 jaar met bijna 200
mld. van 170 mld. naar 370 mld. Als
het huidige beleid wordt voortgezet,
zullen wij voor het einde van deze
eeuw een staatsschuld hebben van
500 mld.
Wij behoren daarmee tot de
landen met de hoogste staatsschuld
in Europa. Dat betekent voor de
derde fase van de EMU dat ons BBP
in 1999 bijna 900 mld. moet
bedragen, willen wij aan de norm
van 60% staatsschuldquotum kunnen
voldoen. Dat vereist een stijging van
het BBP met meer dan 300 mld. in
zes jaar.
Voorzitter! Er dreigt een triest
record van bijna 20 jaar tekortbeleid
waarover langzamerhand vrijwel
iedereen zich publiekelijk zorgen
maakt. Wij hebben daarover jaarlijks
onze grote zorgen kenbaar gemaakt.
De laatste jaren zien wij echter niet
alleen de schuld stijgen, maar ook
het buitenlands aandeel in het
houderschap snel toenemen. Van de
zesde tranche van de dertigjarige
lening haalde het buitenland 81%
binnen. Desalniettemin verklaarde de
minister tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer van dit belastingplan
dat hij daarmee verre van ongelukkig
is. Ons land wordt door het
buitenland gezien als een eerste klas
debiteur en als zodanig bestaat er
zoveel internationale belangstelling
voor onze staatsleningen. Naar de
mening van de minister is deze
ontwikkeling ook gunstig voor de
financiering en de herfinanciering in
de toekomst. Dat gunstige effect
ontgaat ons aangezien de rente en
aflossing straks voor een groot deel
in harde guldens over onze grenzen
verdwijnen. Of doelt de minister erop
dat de Nederlandse deelname in
buitenlandse leningen ongeveer op
hetzelfde niveau ligt als het
buitenlandse aandeel in onze
staatsleningen? Wij zouden gaarne
zien dat de minister zijn standpunt
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wat beter motiveert dan hij in de
Tweede Kamer heeft gedaan.
Voorzitter! Uit de memorie van
antwoord blijkt dat het werkaanbod
bij het departement van Financiën in
vijftien jaar met 40% is gestegen bij
een afnemend personeelsbestand.
Daarom zijn de automatiserings–
kosten zo sterk gestegen. Op zichzelf
is op het eerste niets aan te merken,
ware het niet dat vele formatieplaat–
sen zijn verdwenen door automatise–
ring. Arbeid vervangen door
apparatuur doet de werkloosheid
groeien. Het is voor ons de vraag of
de overheid daaraan zonder pardon
moet meewerken.
Datzelfde gevaar dreigt naar onze
mening met het initiatief–
wetsvoorstel van Vreugdenhil en
Vermeend waarbij een versnelde
afschrijving wordt bepleit van
bedrijfsmiddelen met een hoogwaar–
dig technologisch karakter. Daardoor
kan de concurrentiepositie als gevolg
van de Europese eenwording worden
versterkt en kan sneller van nieuwe
arbeidsbesparende technieken
gebruik worden gemaakt, zo
schrijven de initiatiefnemers als
motivering voor hun wetsvoorstel.
Wij vragen ons af wij daarmee niet
in onze eigen staart bijten. Is dat
misschien ook de reden dat het
kabinet niet zelf met dergelijke
wetsvoorstellen komt, maar die
steeds maar weer overlaat aan
initiatieven uit de Kamer? Wij horen
op dit punt graag een verduidelij–
king.
Voorzitter! De rijksbegroting 1994
resulteert in een tekort van ruim 20
mld. Dat is 1 mld. meer dan vorig
jaar. Om een nog verdere stijging te
voorkomen, zijn er uitgaven–
beperkende maatregelen genomen
tot een bedrag van 7,4 mld., maar
het belastingplan zelf levert geen
enkele bijdrage aan een verdere
terugdringing van het begrotings–
tekort. De doelstelling van het
belastingplan blijft beperkt tot een
aantal aanpassingen met het oog op
de stimulering van de arbeidsmarkt
en een terughoudende loonkosten–
en inkomensontwikkeling. Het
belastingplan is al lang geen
dekkingsplan meer waarmee het
tekort op de begroting wordt
aangezuiverd. "Een sluitende
begroting" is een situatie die wij ons
haast niet meer kunnen voorstellen.
Ook dit belastingplan is een
instrument geworden waarmee
koopkrachtplaatjes worden inge–
kleurd. Er zijn nog steeds mensen die

vinden dat op deze wijze misbruik
wordt gemaakt van de belastinghef–
fing als stabilisatie-instrument. Ik
vraag mij af of de bewindslieden ook
nog tot deze categorie mensen
behoren. Dat zou kunnen betekenen
dat het voorgestelde belastingplan
wordt beschouwd als een noodgreep
en daarom als een uitzondering op
de gulden regel. Het zijn immers de
uitzonderingen die de regel
bevestigen. Maar als de uitzondering
regel wordt, dan vervalt de regel.
Dat zien wij bij het achterwege
laten van de inflatiecorrectie in de
inkomstenbelasting. Twee jaar
geleden klonk in deze Kamer "een
keer maar niet meer". Vorig jaar
werd door ons gesteld dat, als er
volgend jaar weer op dezelfde wijze
zou worden besloten, er sprake zou
zijn van driemaal is scheepsrecht. In
dit verband zou driemaal achter
elkaar de uitzondering toepassen, de
regel doen vervallen. De staatssecre–
taris vond dat toen te mechanisch.
Tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer is er volgens mij door
de heer Melkert op gezinspeeld dat
de inflatiecorrectie maar helemaal
moest worden afgeschaft. Er werd
op gewezen dat in de maatschappij
de prijsindex is afgeschaft of niet
handhaafbaar blijkt. Met het oog
daarop zou de inflatiecorrectie ook
maar moeten worden afgeschaft. Wij
vragen ons af of de heer Melkert dit
werkelijk bedoeld heeft. Ik zou in
ieder geval graag van de bewindslie–
den horen dat zij van mening zijn dat
de inflatiecorrectie wettelijk
gehandhaafd dient te blijven. Wij zijn
dat in ieder geval wel van oordeel,
niet alleen omdat de correctiefactor
dan gehandhaafd blijft maar ook om
de lengte van de eerste belasting–
schijf te behouden en een verscher–
ping van de progressie te voorko–
men. Een negatief neveneffect is ook
nog dat het resultaat van dit voorstel
echt niet bevorderlijk is voor de
werkgelegenheid. Wij hebben dan
ook meer dan één reden om grote
moeite te hebben met dit onderdeel
van het ingebouwde voorstel in het
complex. Wij zijn benieuwd hoe de
bewindslieden op het een en ander
zullen reageren.
Ook de verhoging van het
arbeidskostenforfait vindt nu drie
jaar achtereen plaats. Ook hiervan
moet gezegd worden dat het de
werkgelegenheid niet direct
bevordert. Verbreding van de
grondslag is juist hard nodig.
Vermindering van de progressie en

verbreding van de grondslag dienen
onomstreden doelstellingen te zijn
van het fiscale beleid. Maar het
kabinet doet nu al drie jaar achtereen
het tegenovergestelde. Bovendien is
de conclusie toch juist dat 95% van
de werkenden genoeg heeft aan het
huidige forfait? Wij hebben dan ook
onze twijfels over de wenselijkheid
van deze verhoging.
De verhoging van de accijns op
benzine en diesel wordt aantrekkelijk
gemaakt door de maatregelen die bij
de buren plaatsvinden. Duitsland
moest die maatregelen noodgedwon–
gen nemen om de herenigingskosten
te kunnen financieren. Onze
zuiderburen zullen niet ontkomen
aan een verdere accijnsverhoging.
Het Weekblad van economische
zaken van 10 december bracht een
artikel onder de kop "België verkeert
in economische malaise". Deze
situatie in beide landen wordt
aangegrepen om een accijns–
verhoging in ons land te rechtvaardi–
gen, maar wij verhogen onze accijns
toch niet omdat de situatie bij de
buren daar ruimte voor maakt?
Van verschillende zijden is
aangevoerd dat de accijnsverhoging
op benzine en diesel gunstige
neveneffecten heeft voor het milieu
en de verhouding met de tarieven in
het openbaar vervoer. Naar onze
wijze van zien dient deze verhoging
van de accijns alleen ter verhoging
van de inkomsten om het belasting–
plan sluitend te krijgen. Wij zullen
ons er niet direct tegen verzetten,
maar de motivering van een
mobiliteitsbeperkend effect komt op
ons als te gemakkelijk over. Is dat
structureel hard te maken? Boven–
dien lopen wij, getuige de compen–
serende maatregelen die nodig zijn
voor het vrachtvervoer over de weg,
tegen de Europese limieten aan!
Voorzitter! De wijze waarop tijdens
de behandeling door de Tweede
Kamer met het huurwaardeforfait is
omgesprongen, komt niet voor een
bekroning in aanmerking. Wij zijn
van oordeel dat het huurwaardefor–
fait met minimaal 0,2% dient te
worden verlaagd. Daarvoor zijn in
genoegzame mate gegevens
beschikbaar. Wij betreuren dan ook
dat niet de realiteit, maar het politiek
handjeklap het uiteindelijk heeft
gewonnen. Het kabinet heeft daaraan
meegewerkt door niet consequent te
blijven bij het oorspronkelijke
standpunt om de verhoging van het
huurwaardeforfait geleidelijk toe te
passen. Het antwoord op onze vraag

Eerste Kamer

Algemene financiële beschouwingen

21 december 1993
EK 15

15-695

Barendregt
daarover wordt min of meer
ontwijkend beantwoord. Was daar
tweeënhalf jaar geleden, tijdens een
nachtelijk uur in deze Kamer, nu een
interventie van de minister-president
voor nodig om aan te tonen dat er
een achterstand was met betrekking
tot het huurwaardeforfait en dat die
geleidelijk moest worden goedge–
maakt? Ik haal dit uit de Handelingen
van tweeënhalf jaar geleden, die ik
net heb opgevraagd. Daarin wordt
aangegeven hoe de verhoging van
het huurwaardeforfait als achterstal–
lige inhaalprocedure nodig is. Op 1
januari 1993 zou er volgens de
minister-president een verhoging van
0,4% plaatsvinden, evenals op 1
januari 1994. De minister-president
zei toen dat dit nodig was om een
achterstand in te halen. Nu is het
kabinet daar kennelijk van teruggeko–
men en heeft het zelfs ingestemd
met handhaving van het huurwaar–
deforfait op het huidige niveau.
Kunnen de bewindslieden verklaren
waarom het kabinet van die
volledige inhaalactie is afgeweken en
daarvoor de minister-president
tweeënhalf jaar geleden in deze
Kamer het machtswoord heeft laten
uitspreken? Het komt op mij achteraf
allemaal als ongeloofwaardig voor. Ik
hoop dat de bewindslieden hier
nader op in willen gaan.
Vervolgens is er het onderdeel van
het belastingplan dat bekend staat
als de samenloopregeling. Ook ten
aanzien daarvan kan geen waarde–
ring worden geuit voor de gevolgde
procedure. Dat geldt zowel voor het
kabinet als voor de Tweede Kamer.
Het komt ons als vanzelfsprekend
voor dat nota's van wijziging die van
bijzondere invloed zijn, ter advisering
aan de Raad van State dienen te
worden voorgelegd. Is de derde nota
van wijziging alleen uit tijdnood niet
aan de Raad van State voorgelegd?
Dat standpunt geldt naar onze
opvatting ook voor het amendement
op stuk nr. 13. Naar onze mening
gaat het over een substantiële
wijziging, waarvan de mate van
invloed op het wetsvoorstel van
belang is.
Voorzitter! In het voorlopig verslag
hebben wij reeds kenbaar gemaakt
dat wij onze bedenkingen hebben bij
het verschil in fiscale behandeling
tussen ondernemersvermogen en
overige vermogens. Via de derde
nota van wijziging is een voor alle
belastingplichtigen geldende
beperkte verhoging van de belasting–
vrije sommen ingebracht.

"Gelukkig", zeg ik daarbij. Kennelijk
was ook het kabinet van oordeel dat
een strikt eenzijdige lastenverlichting
niet tolerabel was. Is dat zo?
Alhoewel de samenloopregeling op
een lager percentage is gebracht,
blijft het ongelijk tarief van dezelfde
categorie belastingplichtigen voor
ons zwaar wegen.
Mijnheer de voorzitter! De
gevolgen van het amendement op
stuk nr. 13 blijven enigszins onzeker.
Anderen hebben daar reeds over
gesproken. De schriftelijke antwoor–
den pogen naar mijn mening de
nevelige omgeving rondom het
amendement enigszins te doen
opklaren. De vraag naar de onbe–
doelde uitwerking vraagt in deze
mondelinge behandeling nog een
nadere toelichting. Het doet mij
genoegen dat collega's voor mij
daarnaar uitdrukkelijk hebben
gevraagd. De Handelingen van deze
Kamer worden heel dikwijls als
naslagwerk gebruikt, zoals algemeen
bekend. Wij wachten daarop met
belangstelling, want ook wij zijn van
mening dat oneigenlijk en onbedoeld
gebruik van de samenloopregeling
dient te worden voorkomen.
Mijnheer de voorzitter! De
bevriezing van de kinderbijslag was
bijna vergeten. Wij betreuren het dat
de gevolgen van dit wetsvoorstel
nadeliger uitvallen voor grotere
gezinnen dan voor gezinnen met
twee kinderen. Alhoewel wij de
overwegingen van het wetsvoorstel
kunnen delen, betreuren wij deze
selectieve uitwerking. Wil de
staatssecretaris aangeven waarom
hij deze verschillende gevolgen heeft
geaccepteerd?
Mijnheer de voorzitter! Alhoewel
het wetsvoorstel inzake belastingen
op milieugrondslag niet tegelijkertijd
kon worden behandeld, is uit de
eerste schriftelijke ronde van deze
Kamer wel gebleken dat voor dat
voorstel in zijn huidige vorm niet
veel sympathie bestaat. Ook van
onze kant is kritisch gereageerd.
Al met al moeten wij helaas
concluderen dat onze waardering
voor het beleid van dit kabinet ook
op financieel terrein eerder is
afgenomen dan toegenomen. Dat
geldt niet alleen voor de inhoud,
maar ook voor de presentatie. Ik
moge daarbij wijzen op de jojo–
achtige berichtgeving over de
belastinginkomsten voor dit jaar. Eén
dag na elkaar verklaren de minister–
president en de minister van
Financiën dat de belasting–
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opbrengsten 2,5 c.q. 1,5 mld.
meevallen! Daarmee wordt geen
vertrouwen gekweekt, maar wordt de
geloofwaardigheid van de politiek in
diskrediet gebracht.
Voorzitter! Wij houden vandaag de
laatste financiele gedachtenwisseling
met dit kabinet. Meermalen hebben
wij onze waardering geuit voor de
rechte rug van deze minister van
Financiën. Het gevoerde beleid heeft
ons in ieder geval dichter gebracht
bij een solide, sluitende begroting.
(Ik heb erachter gezet: wanneer?) Wij
hebben onze principiële bezwaren
geuit over het doorschuiven van de
lasten van het beleid naar de rug van
de volgende generatie. Dat is in strijd
met het Bijbels rentmeesterschap
waarbij de lusten en de lasten met
elkaar in evenwicht dienen te zijn.
Die omstandigheid heeft ons altijd
geprangd bij het verlenen van
goedkeuring aan begrotingen die
daaraan niet voldeden.
Voorzitter! Anderen menen dat
deze minister onder dezelfde
omstandigheden zijn hoge ambt
heeft uitgeoefend. Eind november
werd hij door een jury uitgeroepen
tot de "meest geprangde bewinds–
persoon van het jaar", omdat hij
steeds heeft moeten laveren tussen
de publiciteit, de eigen partij en het
kabinet. De minister heeft deze hoge
onderscheiding onder protest
aanvaard en de gelegenheidstaart
eerlijk verdeeld, naar ik aanneem.
Hoe andere mensen onze daden
beoordelen, is niet onbelangrijk maar
bij al onze inzet en inspanning zijn
wij afhankelijk van Gods genade die
met Christus komst in deze wereld
heerlijk is verschenen. Het Kerstfeest
herinnert ons daar jaarlijks aan. Wij
wensen de bewindspersonen en al
onze collega's een gezegend
Kerstfeest en een voorspoedig
nieuwjaar toe.

D
De heer De Boer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Het is een
hele hijs voor deze bewindslieden
maar nog even en het einde is daar.
De ellende is dat ze nu ook nog goed
moeten opletten; ik heb mijn verhaal
niet uitgetikt.
Voorzitter! Een gevolg van de berg
die ik vandaag en morgen te
verstouwen heb, is dat ik dit jaar
weinig energie en zin heb om eens
echt te gaan zitten voor deze
financiëïe beschouwingen. Ik vind
dat jammer omdat ik de discussie
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met deze bewindslieden doorgaans
erg aardig vind. Ik beperk mij dus
noodgedwongen deze keer tot enkele
concrete punten en twee wat kortere
beschouwingen die overigens als
gevolg van de discussie van
vanochtend weer wat zijn uitgedijd.
Ik kan het ook niet helpen.
Ik begin met het "korte baan–
werk". Anderen hebben ook al
gesproken over de telkens in de
media opdoemende mee– en
tegenvallers die later weer anders
moeten worden uitgelegd, meer of
minder mee– of tegenvallen dan
aanvankelijk werd aangenomen. Kan
de minister uitleggen waarom zijn
ministerie geen kans ziet om het
plannings– en beheers–
instrumentarium zodanig te verfijnen
dat de jaarbegroting dichter bij de
werkelijkheid komt en wi] van die
opgeklopte-luchtkoppen in De
Telegraaf verschoond blijven? Dat
zou toch de helderheid in dit land ten
goede komen. Wat valt er nu mee en
tegen en hoe komt het nu dat
dergelijke mee– en tegenvallers zich
voordoen? Hoever is de genoemde
club-begrotingsruimte gevorderd met
het analyseren en het maken van
plannen om dit gedoe te voorko–
men?
Ik vraag dit ook met de nodige
ernst, voorzitter, omdat op grond van
begrotingsaannamen soms diep
ingrijpende bezuinigingsmaatregelen
worden getroffen. Ik vind het
onverteerbaar wanneer tegen het
einde van het jaar ineens een
meevaller van miljarden kan worden
genoteerd. Dat lijkt mij toch niet
kosjer tegenover de burger die de
pijn soms terdege voelt. Het is ook
niet goed voor het image voor de
overheid als betrouwbare partner.
Het is toch schrijnend dat wij geen
geld konden vinden voor sociale
vernieuwing terwijl even later uit
kranteberichten blijkt dat het
allemaal voor een paar miljard
"meevalt". Ik kan dat niet pruimen.
Voorzitter! Mijn fractie behoort,
zoals bekend is, niet tot de groepen
in de samenleving die menen dat het
oplossen van ongemakken van
vermogenden een van de éérste
noden is die gelenigd moeten
worden. Er zijn heel wat pijnlijker
problemen die eerder onze inzet en
aandacht vragen dan het verlagen of
zelfs afschaffen van vermogensbelas–
ting. Anderen denken hierover
anders. Ik vind het in de stukken
gebezigde voorbeeld van een groot
aandeelhouder die in een BV een

vermogen heeft gekweekt van 25
mln. en zichzelf / 200.000 salaris
geeft, eerlijk gezegd nogal genant.
De jeremiërende brieven die wij van
het rijke deel van de natie en hun
vertegenwoordigers mochten
ontvangen, hebben ons in elk geval
niet aangesproken. Wat wèl een
vraagteken heeft opgeleverd, is de
kritiek van belastingdeskundigen dat
dit weer een voorbeeld is van een
onke belastingwet die de fiscale
juristen weer heel wat brood op de
plank en de belastingkamers onnodig
werk zal bezorgen. Is deze kritiek
terecht en, zo neen, waarom niet? De
heer Stevens heeft gepleit voor
uitstel maar mij is ontgaan of dit
neerkomt op een formeel voorstel. Ik
denk dat het handig is dat wij
hierover nader praten; daardoor kan
het antwoord van de regering
worden bekort. Dat scheelt weer tijd
en dat is deze dagen wel héél
belangrijk. Mijn vraag is dus of er
sprake is van een formeel voorstel
dat erop is gericht, dit punt van de
agenda te schrappen. Wellicht
kunnen wij hierover in het senioren–
convent spreken.
Vervolgens richt ik mij op voorstel
nr. 23472, het belastingplan.
Collega's hebben hun gal al
uitgegoten over het in één wetsvoor–
stel onderbrengen van een aantal
uiteenlopende voorstellen, waaron–
der het achterwege blijven van de
inflatiecorrectie. Het kabinet weigert
de voorstellen afzonderlijk aan te
bieden, onder meer omdat men niet
geconfronteerd wil worden met
"selectief winkelen" en de gaten in
de dekking die dit ongetwijfeld zou
opleveren. De heer Schutte heeft dit
in de Tweede Kamer een vorm van
blufpoker genoemd, waarbij ik denk
dat de regering ondanks al het
kabaal in deze zaal uiteindelijk de
sterkste kaart zal hebben.
Zonder waardering voor de
methode - laat dit duidelijk zijn - kan
ik wel enig begrip ervoor opbrengen,
omdat de regering het belastingplan
meer en meer het karakter geeft van
een dekkingsplan waarbinnen ook de
evenwichtige inkomensverhoudingen
geregeld moeten worden. Of dit
goed of niet goed is, staat nog ter
beoordeling. De verschillende
voorstellen doen op verschillende
plekken pijn. Dan kun je het je niet
veroorloven, ruimte te laten om een
of meer voorstellen selectief te
verwijderen. Dit zal zonder enige
twijfel een belastingplan met een
paar dekkingsgaten en een verstoord
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evenwicht in de koopkracht–
verhoudingen tot gevolg hebben.
Daar ligt dus een behoorlijk
probleem.
Onze fractie kan zich in grote
lijnen in dit belastingplan vinden,
ondanks het feit dat de bevriezing
van de kinderbijslag op een weinig
fraaie manier wordt geregeld en dat
de argumentatie voor de verhoging
van het arbeidskostenforfait en
vooral het precieze effect ervan mij
nog niet scherp voor ogen staan. Ik
kom erop terug.
Mijn fractie is voorstander van
verlenging van de eerste schijf en
vindt het achterwege laten van de
inflatiecorrectie niet de fraaiste wijze
om de overheidsfinanciën te regelen.
Dat dit, zoals gebeurd is, diefstal
wordt genoemd en dat er wordt
gesuggereerd dat een half miljoen
Nederlanders nu in een hoger
belastingtarief vallen, is echter niet
vrij van een flinke hoeveelheid
demagogie. Die 500.000 Nederlan–
ders komen alleen maar met pakweg
de laatste ƒ 1000 van hun inkomen in
het hogere tarief, wat hun ongeveer
een tientje per maand extra aan
belasting kost. Dit is natuurlijk
vervelend; ik geef het direct toe. Het
is echter niet direct een nationale
ramp.
Ik kom bij het door de meerder–
heid van de Senaat gekoesterde
schoothondje, het huurwaardeforfait.
Het misbaar dat het gegoede deel
van Nederland elke keer weer maakt
over de enige lichte, zeer lichte
correctie die wij in dit land kennen
op de veel te royale bevoordeling
van huiseigenaren met hypotheken,
vervult mij met enige plaatsvervan–
gende schaamte. Een meerderheid in
de Tweede Kamer vond het zelfs
nodig, gezien de boom van de
huizenprijzen, het huurwaardeforfait
te verlagen. Waarom eigenlijk? Al die
huizenbezitters zijn in de afgelopen
twee jaar slapend vele tienduizenden
guldens rijker geworden. Als mijn
huis in vier jaar tijd zomaar een
kleine ƒ 100.000 in waarde toeneemt,
vervult mij dit niet alleen met
vreugde, maar betreur ik ook het
systeem waarbinnen dit mogelijk is
en zit ik in mijn maag met de andere
helft van de samenleving, bijvoor–
beeld de huurders, voor wie zulke
voordelen nooit bereikbaar zijn en
dus altijd een onemdig ver weg
liggend walhalla zullen blijven. Ik heb
hierover al vaker een verhaal
gehouden.
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De heer Heijmans (WD): Ik begrijp
het betoog van de heer De Boer niet
goed. Als je huis in waarde stijgt en
je het niet verkoopt, is het een soort
van imaginaire rijkdom. Deze wordt
pas effectief op het moment dat je
het huis inderdaad onder de hamer
brengt. Dan moet je er ook belasting
over betalen.

hypotheekje te nemen, waarvan zij
het geld gebruiken om de stijgende
lasten te betalen. Vervolgens wordt
de rekening daarvoor gepresenteerd
bij hun erfgenamen en dat is
volslagen terecht. Ik begrijp absoluut
niet wat er tegen die systematiek zou
zijn. Dat dit niet bespreekbaar is, leg
je mij in elk geval niet uit.

De heer De Boer (Groen Links): Hoe
bedoelt u dat je daarover belasting
moet betalen?

De heer Barendregt (SGP):
Voorzitter! Misschien nog een
opmerking ter verduidelijking. Als uw
huis ƒ 100.000 meer waard wordt en
u blijft erin wonen, dan merkt u daar
niets van. Dat geeft de heer De Boer
mij waarschijnlijk toe. Als je het
verkoopt, moet je weer een ander
huis terugkopen en dat is inmiddels
eveneens ƒ 100.000 duurder
geworden. Dan schiet je er ook niets
mee op.

De heer Heijmans (WD): Dan is het
inkomen en valt het onder de
inkomstenbelasting.
De heer De Boer (Groen Links):
Vermogensaanwas over een
privéhuis valt toch niet onder de
belastingen? Wat krijgen wij nu?
De heer Heijmans (WD): Als ik
verkoop, krijg ik inkomsten.
De heer De Boer (Groen Links): Dan
krijgt u geld, maar daarover hoeft u
geen belasting te betalen. Was dat
maar waar. Dan hoorde u mij hier
niet praten.
De heer Heijmans (WD): Dat dacht
ik.
De heer De Boer (Groen Links): Dan
vergist u zich.
De heer Heijmans (WD): Zelfs al
zou ik mij vergissen, het neemt niet
weg dat de rijkdom mij, zolang ik in
het huis blijf wonen, geen zoden aan
de dijk zet. Ik heb er niets aan.
De heer De Boer (Groen Links): U
wordt wel rijker. U hoeft het mij niet
uit te leggen, want ik heb in het
verleden in dezelfde omstandigheden
verkeerd.
Het gaat bij de kleine inkomens
niet om woeste bedragen, want
mensen met kleine inkomens wonen
niet in een huis van een
ƒ 500.000; laten wij dit ook vaststel–
len. Ik geef het voorbeeld van
mensen met een klein inkomen,
bijvoorbeeld gepensioneerden, die
door het feit dat hun huis in waarde
stijgt, met licht stijgende lasten
geconfronteerd worden, bijvoorbeeld
door het huurwaardeforfait. Zij
wonen overigens vaak al veel
goedkoper, doordat hun hypotheek
grotendeels is afgelost; laten wij dit
meecalculeren. Zij zouden dan
serieus moeten overwegen, een klein
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De heer De Boer (Groen Links):
Uiteindelijk is het over het algemeen
zo dat mensen aan het einde van
hun werkzaam leven naar een
kleinere woning toegaan of naar een
bejaardenwoninkje of misschien
weer naar de huursector, en dan
verzilvert het zich. Maar je maakt mij
toch niet wijs, dat je vermogen niet
stijgt? Kijk maar op het belastingbil–
jet: dat laat het, als je het netjes
invult, zien. Die vermogens stijgen.
De heer Barendregt (SGP): Die
vermogens stijgen en dan mag je er
nog vermogensbelasting over
betalen ook, terwijl je er niets aan
hebt, want je blijft erin wonen.
De heer De Boer (Groen Links): Nee,
de vermogensbelasting komt pas tot
gelding boven een bepaald bedrag
van de aftrek en daar komen gewone
mensen met alleen een eigen huis
niet of nauwelijks aan toe.
De heer Barendregt (SGP): U
spreekt over woningen van een half
miljoen.
De heer De Boer (Groen Links): Nee,
ik heb gezegd dat die kleinere
inkomens nooit in zo'n huis wonen.
Laten wij het niet verwarren.
Wat betreft de bottle-neck in deze
discussie denk ik niet, dat ik erin zal
slagen om over het algemeen
afgevaardigden van de VVD ervan te
overtuigen, dat er toch eens wat
anders tegenaan gekeken moet
worden. Bij het CDA heb ik die hoop
nog niet opgegeven; allereerst omdat
mijnheer Van Amelsvoort aangege–
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ven heeft, dat hij tien jaar geleden al
eens een poging in die richting heeft
gewaagd. Voorts stuitte ik op een
stukje in NRC Handelsblad van 16
december van de heer Fons van
Reisen, een adviseur van het CDA op
het gebied van de volkshuisvesting.
Dat was zo'n helder verhaal, dat ik
niet kan nalaten daar even uit te
citeren. Mijnheer Van Reisen vindt de
discussie over het huurwaardeforfait
een verkeerd signaal, dat geen recht
doet aan de huidige situatie.
Hij schrijft: "CDA en WD menen
dat het huurwaardeforfait onrecht–
vaardig snel verhoogd is. De eerste
reden voor een verlaging is dat de
huren de afgelopen jaren minder fors
zijn gestegen. Dit moet genuanceerd
worden. Uitgangspunt voor het
huurbeleid was de afgelopen jaren
dat de huurtrend ten minste 1%
boven de inflatie zou liggen. In de
jaren dat het verhogingspercentage
5,5 was, bedroeg het feitelijke
verschil met de inflatie ten minste
2,5%. De aanpassing verleden jaar
tot een gemiddelde verhoging van
minimaal 4,75 is dus meer een
erkenning van het lage inflatie–
percentage dan een werkelijke
aanpassing van het huurbeleid."
"Het tweede argument voor de
verlaging van het huurwaardeforfait
is dat de waarde van woningen de
afgelopen jaren snel is gestegen. Dit
is zonder meer terecht, maar wie
komt die waardestijging ten goede?
Moet iemand ontzien worden die een
goede belegging heeft gedaan? Door
het genoemde huurbeleid zijn er
subsidies aan het verminderen.
Bovendien hebben corporaties
dusdanige reserves kunnen
opbouwen, dat vanaf 1995 subsidie–
loos kan worden gebouwd, met hier
en daar eenmalige subsidies. Door
de bruteringsoperatie behoren
binnen afzienbare tijd ook de
subsidies op bestaande huur–
woningen grotendeels tot het
verleden. Wij gaan dus in snel tempo
af op een vrijwel subsidieloze
huursector met alleen een indivi–
duele huursubsidie voor mensen die
het echt nodig hebben."
De heer Barendregt (SGP): Vindt de
heer De Boer de afschaffing van de
overheidsbemoeiing met woningen
en huren dan zo onjuist?
De heer De Boer (Groen Links): Dat
vind ik helemaal niet onjuist, als er
maar met gelijke maten gemeten zou
worden. Daar kom ik nu aan toe, dat
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De heer De Boer (Groen Links): Ik
verwijs alleen maar naar de
verhandelmg die ik vorig jaar
hierover heb gehouden. Waarom blijf
ik het volhouden? Omdat langzaam
maar zeker de discussie verschuift. Ik
constateer tot mijn vreugde dat ook
binnen het CDA eindelijk ruimte
ontstaat om serieus te gaan
nadenken over de kwalijke kanten
van de onbeperkte hypotheekaftrek.
Ik vind het heel nodig om dat in het

kader van de algemene beschouwin–
gen - op welk moment moet je het
overigens anders doen? - nog eens
helder uit de doeken te doen. Het
hele verhaal is gebaseerd op fictie.
Daar krijg ik een beetje genoeg van.
Ik vind dat er een onzuivere
voorstelling van zaken wordt
gegeven over de te hoge belasting–
druk voor de hogere inkomens.
Waarom vertelt men er niet bij dat al
die hoge inkomens, als zij een beetje
slim zijn, echt zwemmen in de
mogelijkheden om die druk van 60%
voor een belangrijk deel te ontgaan
en daarbij de faciliteiten hebben van
een mooi huis, een prachtige
inrichting, eventueel een schip,
eventueel een camper, eventueel een
belastingvrije beleggingsrekening en
noem maar op? Van mij mogen de
belastingschijven aanzienlijk langer
worden, als er eindelijk eens serieus
werk wordt gemaakt van de
beperking van bijvoorbeeld de
renteaftrek tot een redelijk niveau,
zodat de ongehoorde bevoordeling
van de hoogste inkomens - dat zijn
zij die toch in alle opzichten goed
zitten in deze samenleving - eens
een beetje wordt getemperd. Dan
heb ik het niet over de bruto
inkomens, maar over de netto
inkomens.
Wat is er eerlijk aan dat iemand
met mijn inkomen met een hypo–
theek van zo'n vier ton en een
huurwaardeforfait van rond
ƒ 6000 bij een tarief van 60% op een
woonlast komt van ƒ 1300 per
maand? Wat is er eerlijk aan dat
iemand die ƒ 60.000 met een
hypotheek van twee ton uitkomt op
een woonlast van een kleine
ƒ 800 en dat iemand met een
inkomen van ƒ 45.000 in een
huurhuis ook ongeveer dat bedrag
kwijt is? Wat is daar eerlijk aan? Het
grote verschil in woongenot staat in
geen verhoudmg tot het betrekkelijk
kleine verschil in netto lasten. Als je
het relateert aan percentages van het
netto inkomen, wordt pas echt
duidelijk hoe scheef het zit. De eerste
meneer verwoont ƒ 1300 ofwel 20%
van zijn netto inkomen, de tweede
ƒ 800 ofwel 22% en de derde
ƒ 750 ofwel 28%. Dan heb ik het niet
eens over mensen die nog minder
verdienen. Als je het zeer grote
verschil in woongenot tussen de
betreffende woningen meerekent,
dan is het toch zonneklaar dat dit
systeem de hogere inkomens
ongehoord bevoordeelt. Dan laat ik
de vermogensaanwas door

waardevermindering nog geheel
buiten beschouwing. Nogmaals, wat
is daar eerlijk aan?
Rechtvaardigen deze feiten al het
lawaai om die 0,1% huurwaardefor–
fait? Mijn gevoel is dat wij ons
zouden moeten schamen. Ik zou het
aardig vinden als de regering
vandaag toch eens uiteenzet waarom
die omslag niet gemaakt kan
worden, maar eigenlijk moet ik die
vraag meer aan het CDA stellen dan
aan de regering.
Ik maak een korte opmerking over
het arbeidskostenforfait en de
accijnzen. Kan de regering uitleggen
welk effect men nu exact verwacht
van de verhoging van het
arbeidskostenforfait? Het is toch juist
dat 95% - de heer Barendregt heeft
het al gezegd - van de belasting–
betalers genoeg heeft aan het
huidige forfait om de kosten te
betalen? Is het dan niet een
oneigenlijk gebruik van een fiscaal
instrument?
Ik begreep niet helemaal misschien heb ik het verkeerd
verstaan - waarom de heer Stevens
zich zorgen maakte over de dalende
omzet in alcoholica. Is dat nu zo'n
groot probleem in deze samenle–
ving? Ik zou dat eigenlijk willen
toejuichen, maar wellicht heb ik het
verkeerd begrepen.
Voorzitter! Ik kom toe aan enkele
beschouwingen met een wat meer
algemeen karakter. Een tijdje geleden
heeft de VNG een ongedateerde
notitie geproduceerd over de
gemeentefinanciën voor 1994. Daarin
wordt vastgesteld dat voor 1994 een
bezuiniging moet worden gereali–
seerd van 400 mln. Dat brengt de
ombuiging voor de periode
1991-1994 op bijna een miljard. Er
wordt ook geconstateerd dat optisch
gezien en in geld uitgedrukt, het
Gemeentefonds wel groeit, maar dat
na correctie van loon– en pnjsstijgm–
gen en de doorgevoerde decentrali–
satie van taken, er sprake is van een
daling. Om de tijd wil ik niet
uitvoerig citeren uit deze notitie. Ik
neem aan dat de minister de notitie
kent, en anders kunnen zijn
medewerkers vanmiddag wellicht
even aan de studie. Ik wil hier drie
vragen over stellen. Op gemeentelijk
niveau ervaren wij steeds meer dat
het Rijk met graagte decentraliseert,
maar daar altijd een te laag budget
bijlevert. Concreet betekent dat voor
de gemeente: steeds meer doen voor
minder geld. Dat resulteert in een
steeds hogere taakbelasting op
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wil zeggen: niet ik, maar mijnheer
Van Reisen, CDA-adviseur, want ik
citeer nog steeds:
"De koopsector is sinds jaar en
dag zwaar gesubsidieerd Bijna
iedere woningbezitter heeft een forse
hypotheek. De lasten hiervan worden
via de hypotheekrente-aftrek
gesubsidieerd, voor de meeste
mensen voor minimaal 50%. De
maandelijkse lasten vallen hierdoor
lager uit. CDA en WD komen nu de
eigenaar-bewoners tegemoet op een
moment dat in alle redelijkheid dit
niet meer nodig is. Het zou verstan–
diger zijn de geesten te masseren
voor een pijnlijke herziening van de
bestaande aftrek, de onbeperkte
hypotheekrente-aftrek."
Nu hoort u het eens van een
ander. Dat wilde ik maar even
zeggen. Ik begrijp werkelijk niet dat
al die veel verdienende parlementa–
riërs daar en hier zich zo druk maken
over de verlaging van 0,1 procent–
punt van het huurwaardeforfait
zonder een bloedrode kop te krijgen,
als zij even zouden denken aan alle
pijnlijke en heel wat substantiëlere
ingrepen in de levens– en inkomens–
vooruitzichten van mensen die hier
in het afgelopen jaar zonder slag of
stoot gepasseerd zijn. Daar heb ik
moeite mee.
De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Wij hebben een zeer
lange lijst van onderwerpen op de
agenda staan. Het is natuurlijk heel
interessant dat de heer De Boer
zoveel woorden wijdt aan een
wetsvoorstel waarvan anderen,
onder wie ikzelf, gezegd hebben dat
het redelijk slecht onderbouwd was,
toen het ging om de verhoging. Er is
gezegd dat de verlaging even slecht
is onderbouwd. Ik vind dan ook dat
de heer De Boer te veel tijd in beslag
neemt voor een slecht onderbouwd
wetsvoorstel en dat hij beter wat
scherper zou kunnen ingaan op de
argumenten die destijds gebruikt
zijn.
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gemeentelijk niveau, het risico van
lagere kwaliteit van de produkten en
sluipende aantasting van het
voorzieningenniveau, met name in
steden en centrumgemeenten. De
begroting is daar steeds moeilijker
sluitend te krijgen.
De notitie van de VNG geeft rond
deze ontwikkelingen een aantal
oorzaken en de argumenten. Wil de
minister de conclusie van deze
notitie van zijn commentaar
voorzien? Is het niet al te cosmetisch
om op rijksniveau wel bezuinigingen
te realiseren door taken te decentrali–
seren met minder geld dan waarvoor
het in Den Haag gedaan kan worden,
maar het probleem en het tekort bij
de gemeenten neer te leggen? Ik
weet wel dat dan het woord
"efficiencykorting" gebruikt wordt,
maar mijn vraag is waarom dat
alleen geldt als je taken decentrali–
seert. Wordt het dan allemaal ineens
efficiënter? Misschien, maar niet in
de vorm en het formaat waarvoor nu
gekozen wordt.
Wil de minister ten slotte iets
zeggen over de doorslaande
regelzucht die het Rijk manifesteert,
als het gaat om de accountants–
controle? Een middelgrote gemeente
moet zo'n 65 verschillende
accountantsverklaringen overleggen,
terwijl daarnaast de afzonderlijke
departementale accountantsdiensten
meer en meer review-controles
toepassen, om de accountant van de
gemeente nog weer eens te
controleren. Toegegeven, het houdt
een hoop mensen van de straat,
maar het vergt zeeën aan tijd van
gemeentelijke medewerkers, en aan
geld die de controle kost. Waarom
kan één accountantsverklaring voor
de gemeenterekening niet volstaan?
Is de minister bereid, met zijn
collega's een fundamentele discussie
aan te gaan over de vraag of deze
ontwikkeling niet om een flinke
correctie vraagt?
Tot slot wil ik wat tijd besteden
aan het begrotingsbeleid in de
toekomst. De commissie-Zijlstra
heeft geadviseerd over de financiële
paragraaf van het verkiezingspro–
gramma van het CDA. Wat daarvan
precies terecht is gekomen, is mij
ontgaan, maar het gaat mij nu meer
om de teneur. Kern van dat advies
was, het invoeren van een
begrotingsnorm die erop neerkomt
dat de overheidsuitgaven bevroren
worden op het huidige peil. De heer
Lubbers was er in het voorjaar snel
bij om dit voortijdig uitgelekte advies
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te amenderen. Hij noemde het
voorstel een principieel goede
gedachte - daar moet ik om lachen maar vond het realistisch om naar de
bevolkingsgroei te kijken. Deze
bedraagt - de heer Schinck zei dat
ook al - 0,6% per jaar. Lubbers had
de verwachting dat de program–
commissie met die suggestie
rekening zou houden. Die nieuwe
Zijlstra-norm betekent dus dat de
collectieve sector alleen maar
prijscompensatie krijgt. Verder is nul
genoeg. Wanneer je ervan uitgaat
dat het nationaal inkomen in de
periode 1995-1998 jaarlijks met 2%
groeit - misschien moet dat
percentage nu wat bijgesteld worden
- zakken de collectieve uitgaven van
nu 62,5% tot iets beneden de 58%
van het nationaal inkomen. Hoe
verhoudt zich dat tot de Bert-norm,
die de uitgavenquote stelt op 60%?
Er is ook door anderen al kritiek
geuit op de wat willekeurige keuze
om de bevolkingsgroei mee te
wegen. De heer Rinnooy Kan zei
daarover: er wordt ook geen
rekening gehouden met de dikte van
de ozonlaag of de koers van
nederwiet.
Inhoudelijke kritiek op de
voorgestelde norm is mogelijk langs
de volgende lijn. Beslissingen over
hoogte en samenstelling van
collectieve uitgaven moeten op basis
van inhoudelijke afwegingen
gemaakt worden. Is eenmaal een
keuze gemaakt, dan rolt daar een
bepaald uitgavenpeil uit. Achten
politici dit te hoog, dan moeten er
maar posten met lagere prioriteit
worden aangegeven, die achterwege
blijven totdat budgettaire ruimte
beschikbaar is. Het uitgavenpeil is
dan - dat behoort het ook te zijn het resultaat van politieke besluitvor–
ming, in plaats van een vooropgezet
doel. De voorgestelde norm leent
zich overigens ook gemakkelijk voor
manipulatie. Door bijvoorbeeld
sociale uitkeringen voortaan
belastingvrij te verstrekken, zakt de
uitgavenquote in één klap met 4% of
5% van het nationaal inkomen. Ten
slotte versterkt een dergelijk
mechanische norm ook de schom–
melingen van de conjunctuur. Graag
krijg ik hierop een reactie van de
minister.
Gelet op de omvangrijke financiële
problematiek en de andere wensen
van het kabinet lijkt er de komende
jaren nauwelijks ruimte te zijn voor
lastenverlichting. Toch lijkt het
kabinet die lastenverlichting nog

steeds te willen. Daarbij zal zeker
worden gewezen op de slechte
vooruitzichten voor werkgelegenheid
en koopkracht. Dat gebeurt ook elke
keer. Tot nu toe heeft Groen Links
zich altijd tegen een algemene
lastenverlichting verzet. Een gerichte
lastenverlichting, bijvoorbeeld voor
de minima, zouden wij hebben
geaccepteerd, maar deze lijkt verder
weg dan ooit. Ook een verlichting
van de lasten op arbeid ten koste
van hogere lasten op kapitaal en
milieu dragen wij een warm hart toe.
Het is opmerkelijk - dat wil ik aan het
eind van deze kabinetsperiode
vaststellen - dat wij daar vier jaar
geleden over werden weggehoond,
maar dat het nu, gelukkig, op ieders
politieke agenda staat. Het is winst
dat die discussie nu volop wordt
gevoerd. Ik heb ook met plezier
genoteerd, dat de minister van
Financiën serieus wil nadenken over
een belasting of een heffing op
energie.
Uit deze standpunten valt af te
leiden, dat een verlichting van de
lasten op arbeid bespreekbaar is
voor de fractie van Groen Links,
maar deze moet worden gefinancierd
door een lastenverzwaring elders, op
kapitaal, op milieu, of voor de
hogere inkomens. De financiering
daarvan laat ik vandaag buiten
beschouwing, maar ik wijs er wel op,
dat lastenverzwaringen elders
indirect weer tot eventueel minder
werkgelegenheid kunnen leiden. Dat
moet je dus compenseren of
corrigeren.
De voorkeur van het kabinet gaat
uit naar een verhoging van het
arbeidskostenforfait, de vaste fiscale
aftrek voor werkenden. Minister De
Vries heeft deze voorkeur dikwijls
publiekelijk geuit. Een andere vorm
van lastenverlichting is een verlaging
van het tarief van de eerste
belastingschijf. Het CPB heeft
berekend dat een verlaging van het
tarief van die eerste schijf met 0,5%
per jaar 3000 extra banen oplevert en
na vier jaar 27000 banen. Mijn vraag
is: Waarom heeft het kabinet in de
afweging tussen die twee zaken
gekozen voor het een? Was een
combinatie van de twee niet beter
geweest?
Ten slotte wil ik graag ons
standpunt over de begrotingsnormen
verwoorden. Gelet op de economi–
sche situatie kunnen wij wat betreft
de tekortreductie leven met de
EMU-norm van 3% BNP in 1994, in
plaats van 3,25% van het nationaal
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inkomen. Dat betekent dat je akkoord
moet gaan met een tekort van 1 mld.
of 1,5 mld. hoger, dan is afgesproken
in het regeerakkoord. Natuurlijk is
dan de vraag - die is vanmorgen ook
aan andere partijen al gevraagd - of
kan worden aangegeven waar de
financiering vandaan moet komen,
als men die richting op wil. Ik heb
wat mogelijkheden. Ik zou graag
willen dat daarover in de discussie
verder wordt nagedacht. Er zijn wat
mij betreft bezuinigingen mogelijk
via het afschaffen van subsidies op
premiekoopwoningen, het nog wat
extra bezuinigen op Defensie door
het versneld afschaffen van de
dienstplicht en het afstoten van
fregatten, onderzeeboten en F-16's,
het inkomensafhankelijk maken van
de kinderbijslag, het afschaffen - ik
zeg dat de heer Boorsma graag na van het ministerie van Landbouw,
wat zo'n 500 mln. oplevert, terwijl de
belangenbehartiging door EZ kan
gebeuren en geen extra uitgaven
voor het industriebeleid. Er zijn ook
lastenverschuivingen mogelijk, zoals
het invoeren van milieuheffingen,
waarover wij het nu hebben, het
invoeren van een energieheffing,
waar de heer Kok het al over had,
het korten op het Rijkswegenfonds,
een milieukorting op de Wet
uitkeringen wegen en het verlengen
van de eerste schijf loonbelasting/
inkomstenbelasting. Er zijn ook
lastenverzwaringen mogelijk, zoals
het aftoppen van de hypotheekrente–
aftrek en het invoeren van een
huurbelasting. Ten slotte zijn er ook
nog wat trucjes, zoals het niet
meenemen van de bovenwettelijke
afspraken in de berekening van het
CLD-cijfer, het vervroegd laten
aflossen van woningbouwleningen
en het vervroegd laten aflossen van
studiefinancieringsleningen. Die
voorstellen leveren op een lasten–
verschuiving, lagere lasten op arbeid
en hogere op milieu, het aanpakken
van de oorzaak-departementen en
nivellering van hogere inkomens,
ouders met een hoger inkomen,
huizenbezitters en mensen die te
goedkoop wonen, dit ten gunste van
terechte andere vragen. Ik ben
benieuwd of deze suggesties de
andere partijen en de regering tot
nadenken zouden kunnen stemmen.

van inkomen en vermogensbelasting.
Kan hij mij meedelen hoe het nu
komt dat de fractie van Groen Links
aan de overzijde wel tegen het
wetsvoorstel van de heer Vreugden–
hil heeft gestemd? Zou het kunnen
zijn dat ook die fractie volstrekt niet
weet wat de gevolgen zijn voor
bijvoorbeeld de mensen uit de
akkerbouw die een groot vermogen
hebben in land dat absoluut niet in
liquiditeit om valt te zetten?
De heer De Boer (Groen Links): Dat
zou kunnen, maar dat moet u mijn
fractie aan de overzijde vragen. Of ze
iets niet begrepen heeft, kan ik u niet
vertellen. Overigens heb ik mij over
het stemgedrag van mijn fractie in
deze Kamer over dit wetsvoorstel
nog niet uitgelaten. Ik wacht
daarvoor eerst het verdere verloop
van de discussie af.
De beraadslaging wordt geschorst.
De voorzitter: De regering zal
morgenochtend om negen uur
antwoorden.
De vergadering wordt van 13.40 uur
tot 14.30 uur geschorst.

D
De voorzitter: Ik deel de Kamer
mede, naar aanleiding van het punt
van orde van de heer De Boer om de
wetsvoorstellen 22898 en 22899 van
de agenda af te voeren, dat dit punt
is besproken in het College van
senioren. Op advies van het college
stel ik voor, de beide wetsvoorstellen
op de agenda te handhaven en te
behandelen zoals voorgesteld,
namelijk vanavond.
Daartoe wordt besloten.

De heer Schuyer (D66): Ik zou de
heer De Boer graag nog een vraag
willen stellen naar aanleiding van
zijn opmerkingen over wetsvoorstel
21882, de kwestie van de cumulatie

De voorzitter: Vervolgens heb ik de
Kamer een mededeling te doen over
de zogenaamde JBZ-raad. Dit is de
raad uit de zogenaamde derde pijler
van de Europese Unie.
Deze mededeling luidt als volgt.
Gelet op de inhoud en het resultaat
van het door de vaste commissie
gevoerde overleg op 7 december jl.
en de uitkomst van het plenaire
debat in de Tweede Kamer op 14
december over de overlegde
ontwerp-besluiten voor de bijeen–
komst van de JBZ-raad in het kader
van de Europese Unie, stel ik voor,
overeenkomstig de hier geldende
zogenaamde Schengenprocedure, te
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besluiten van de mogelijkheid van
uitdrukkelijke instemming voor deze
ontwerp-besluiten definitief geen
gebruik te maken. Om alle misver–
stand uit te sluiten: voor déze
ontwerp-besluiten.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik stel vast, dat de
Kamer derhalve stilzwijgend met de
ontwerp-besluiten inzake Europol,
toegezonden bij brief 23490, nr. 1,
heeft ingestemd. Reeds eerder heb
ik, overeenkomstig dezelfde
Schengenprocedure, het voornemen
tot dit voorstel aan de betreffende
bewindslieden meegedeeld, ten
behoeve van hun voorbereiding en
standpuntbepaling in de JBZ-raad.
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Vreemdelin–
genwet en van het Wetboek van
Strafrecht (22735);
- Wijziging van de Algemene
wet bestuursrecht alsmede
nadere aanpassing van een
aantal wetten aan de Algemene
wet bestuursrecht (Aanpassings–
wet Awb III) (23258).
De voorzitter: Door de Tweede
Kamer is het verzoek gedaan of de
minister van Justitie, in verband met
mondelinge vragen, om 14.00 uur
daar kon zijn. Ik heb dit goedgevon–
den, als hij om uiterlijk 14.20 uur
terug zou zijn. Dit is niet het geval. Ik
heb naar de overkant laten bellen,
dat dit uiteraard niet kan.
Ik stel mij echter voor, in verband
met de tijd, om toch het debat te
beginnen. De staatssecretaris heeft
mij meegedeeld, dat hij voor twee
zal luisteren. Voor de overige vier
oren die nodig zijn, is een batterij
ambtenaren aangetreden op de
publieke tribune. Er wordt morgen
geantwoord, dus wij kunnen ervan
verzekerd zijn dat ook de speeches
die niet zijn uitgetypt - ik zeg dit met
nadruk - wel worden verstaan, voor
degene die het wil verstaan.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Glastra van Loon (D66):
Mijnheer de voorzitter! Wij behande–
len vandaag wetsvoorstellen die
maatschappelijke beroering hebben
veroorzaakt van een aard en omvang
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die vermoedelijk ook de bewindslie–
den niet hebben verwacht. Zij
ontstond niet bij extreem rechts of
extreem links, maar bij respectabele
organisaties van het maatschappe–
lijke middenveld en bij vrijwel geheel
juridisch Nederland, met inbegrip
van de rechterlijke macht.
Ik denk dat wij het erover eens
zullen zijn dat er reden is, onze oren
te spitsen en ons af te vragen wat er
aan de hand is, wanneer degenen
die de wetten met het gezag van de
overheid moeten toepassen,
signaleren dat er met een wetsvoor–
stel iets niet klopt. Ik geloof niet dat
het moeilijk is, vast te stellen wat er
in dit geval niet klopt. Ik kan mij met
de beste wil van de wereld geen
tweede beleidsmaatregel herinneren
die op een zo eenzijdige beschou–
wing van de problemen berust als de
wetsvoorstellen die wij vandaag
behandelen. Het is alsof er maar één
probleem is: dat van de overheid bij
de selectie en de toelating van
vreemdelingen en de tijd die dat
vergt. Het probleem van de
vreemdeling, of hij nu asielzoeker is
of iemand die legaal in ons land
verblijft, lijkt niet te bestaan. Voeg
aan deze eenzijdige beschouwing toe
de gehaaste, bijna overhaaste manier
waarop dit wetsvoorstel aan de
overzijde is behandeld - er kwamen
niet minder dan vijf nota's van
wijziging aan te pas, maar de Raad
van State werd niet nog eens
gehoord - en het wordt begrijpelijk
wat er met dit wetsvoorstel aan de
hand is.
Voorzitter! Evenals onze geestver–
wanten aan de overzijde heeft mijn
fractie er begrip voor, dat een wet
die was geschreven met het oog op
de toelating van honderdtallen
vreemdelingen, aan revisie toe is, nu
tienduizenden aan onze deur
kloppen. Verscherping en versnelling
van de selectie– en toelatings–
procedure is onvermijdelijk
geworden. Zij zijn ook wenselijk in
het belang van degenen voor wie
daarbij het meest op het spel staat:
de asielzoekers. Alle begrip dus ook
onzerzijds voor de doelstelling. Waar
wij echter geen begrip voor kunnen
opbrengen, wat bij ons zelfs op grote
juridische en ethische weerstanden
stuit, is het voorstel van de regering,
de uitkomsten van de zo aange–
scherpte en afgeslankte procedure
voor mensen voor wie dit een
kwestie van leven of dood kan zijn,
niet langer vatbaar te maken voor
hoger beroep.

Waar gaat het om? Het gaat niet
om een kwestie van wetgevings–
techniek of om een kwestie van
ondergeschikt juridisch belang. Het
gaat ook niet om de toelating tot ons
land van een, enkele of vele
vluchtelingen meer of minder. Waar
het om gaat, is een hoofdbeginsel
van ons rechtsbestel, dat zorgvuldig–
heid in de oordeels– en besluitvor–
ming moet waarborgen. Aan de orde
is de toepassing of opheffing van dat
beginsel in zaken waarin overlevings–
kansen van mensen op het spel
staan. Het gaat er vooral en in de
eerste plaats om of in een vooraf–
gaande, in casu verscherpte,
versnelde en gestroomlijnde,
selectieprocedure alle relevante
feiten in aanmerking zijn genomen
en op een zodanige manier zijn
uitgelegd en gewogen dat de
afwijzing of de toewijzing van een
asielverzoek gerechtvaardigd kan
worden geacht. Het gaat er
bovendien om, eenheid van
rechtspraak in de oordelen van
verschillende rechters in verschil–
lende zaken te handhaven.
Als er één plaats is in ons recht
waar dit zorgvuldigheidsbeginsel in
acht moet worden genomen, dan
toch zeker deze, en dat eens te meer,
nu de voorafgaande procedure in
vergelijking tot de bestaande op
tempoverhoging is ingericht.
Tot zover de principiële kant van
de zaak. Er is ook nog de vraag,
hoeveel tijdwinst het niet openstellen
van een hogere beroepsmogelijkheid
in vreemdelingenzaken zal opleveren.
De bewindslieden zwijgen hierover.
Zo kan de indruk ontstaan dat het
om winst gaat in dezelfde orde van
grootte als bij de overige afslankin–
gen van de procedure. Dat nu is op
z'n zachtst gezegd de vraag. Het gaat
om te beginnen niet meer om
tienduizenden, maar om honderden
gevallen. Dat betekent al een flinke
reductie van het tijdbesparingseffect
dat kan worden geboekt.
Maar er is nog een tweede
kwantitatief aspect aan deze zaak.
Wanneer een rechter in eerste aanleg
tevens rechter in hoogste feitelijke
instantie is, rust op hem een
zwaardere zorgvuldigheidslast bij de
beoordeling van de feiten dan
wanneer zijn oordeel vatbaar is voor
correctie in hoger beroep. Dat geldt
heel in het bijzonder, wanneer van
zijn beslissing zoveel afhangt als in
het geval van al of niet toelating van
een asielzoeker. Leden van de
rechterlijke macht aan wie deze

beslissingen zouden worden
opgedragen, hebben ons dan ook
verzekerd van het volgende. De
tijdwinst die kan worden geboekt
door de beperking van de procedure
tot één instantie, zal voor een goed
deel verloren gaan door de extra tijd
die de rechter in eerste en tevens
laatste instantie omwille van de
zorgvuldigheid zal moeten steken in
de beoordeling van de feiten van de
zaak, bijvoorbeeld door behandeling
van zaken door een meervoudige in
plaats van een enkelvoudige kamer
van de rechtbank.
De bewindslieden voeren
voorbeelden aan van andersoortige
gevallen waarin van zodanige extra
tijdsbesteding door een rechter in
eerste en laatste instantie niet is
gebleken. Er is echter met die
voorbeelden iets eigenaardigs aan de
hand. Het zal, lijkt mij, iedere
onbevangen beschouwer opvallen
dat de ter vergelijking aangehaalde
gevallen op een fundamentele
manier verschillen van de gevallen
die door de vreemdelingenrechter
moeten worden beoordeeld. In de
laatste gevallen kan het gaan om
leven of dood van de betrokkenen, in
de eerste niet. Je vraagt je dan af
hoe het mogelijk is, dat de vergelij–
king niettemin wordt gemaakt om te
betogen dat afschaffing van het
hoger beroep geen aanleiding zal
geven tot het besteden van extra tijd
aan de behandeling van zaken in
eerste en laatste aanleg, zonder dat
ook maar een woord wordt gewijd
aan het fundamentele verschil tussen
de vergeleken zaken.
Zou het kunnen zijn dat hierbij
sprake is van een professionele
eenzijdigheid in de beschouwing van
de zaken? Hoe het ook zij, de
waarschijnlijkheid dat een aanmerke–
lijk deel van de tijdwinst die kan
worden geboekt door de uitsluiting
van een hogere beroepsmogelijkheid
verloren zal gaan aan zo zorgvuldig
mogelijk onderzoek van de feiten in
vreemdelingenzaken, is naar de
mening van mijn fractie, maar niet
naar haar mening alleen, door de
voorbeelden van het tegendeel die
de bewindslieden aanvoeren
geenszins aangetast. Integendeel, zij
staat naar onze mening recht
overeind.
Mijnheer de voorzitter! Het
voorafgaande mondt uit in twee
klemmende vragen. De eerste is of
de uitzondering op het hoofdbeginsel
dat recht wordt gesproken in twee
feitelijke instanties, die in het
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wetsvoorstel wordt voorgesteld voor
vreemdelingenzaken, gerechtvaar–
digd is door de aard van de zaken
die moeten worden beoordeeld. De
tweede vraag is of de tijdwinst die
met een dergelijke beperking tot een
instantie is te bereiken, die uitzonde–
ring op het zorgvuldigheidsbeginsel
rechtvaardigen.
Het antwoord van mijn fractie op
deze vragen is: niet in de verste
verte! De uitzondering kan niet alleen
niet worden gerechtvaardigd met de
argumenten die de regering
daarvoor heeft aangevoerd, zij moet
ook worden verworpen omdat zij
discrimineert ten aanzien van
vreemdelingen en dat bovendien in
zaken die voor hen van levensbelang
kunnen zijn. Onze bezwaren tegen
het onderhavige wetsvoorstel tellen
niet half, maar dubbel omdat de
kwestie van de beroepsmogelijkheid
allerminst in zulke zwart/wit-termen
behoeft te worden bezien en
besproken als waarin zij door de
bewindslieden is beschouwd en
behandeld.
Blijkbaar zijn de mogelijkheden
van een beperkt geclausuleerd
beroep in vreemdelingenzaken bij de
voorbereiding van dit wetsvoorstel
noch onderzocht, noch besproken
met degenen die met de rechtspraak
in vreemdelingenzaken zouden
worden belast. Ook dit is wellicht
tekenend voor de haast en de
eenzijdige bezorgdheid die het tot
stand komen van dit voorstel hebben
beheerst.
Hoe het ook zij, er liggen nu
voorstellen van onder andere de
Nederlandse vereniging voor
rechtspraak op tafel, weliswaar niet
hier, maar zij liggen toch of tafel.
Degenen die met de rechtspraak in
die zaken zullen worden belast,
verklaren ermee uit de voeten te
kunnen. Ik vraag hierbij ook aandacht
voor het gisteravond verschenen
artikel van de hoogleraar Fernhout in
NRC Handelsblad. Ik hoor graag een
reactie van de bewindslieden daarop.
Die voorstellen verdienen een
zorgvuldiger overweging dan die
welke de bewindslieden hen tot
dusverre hebben waardig gekeurd.
Zij verdienen die aandacht, omdat zij
veel van de argumenten die zijn
aangevoerd voor de beperking van
de rechtspraak tot één feitelijke
instantie van hun kracht beroven. Zij
verdienen die uitspraak echter vooral
omdat een dergelijke beperkte
beroepsmogelijkheid een grotere
mate van zorgvuldigheid in de

beoordeling van asielaanvragen
waarborgt en omdat daarmee de
schrijnende discriminatie van
vreemdelingen die in het onderha–
vige voorstel besloten ligt, zou
kunnen worden opgeheven. De
reacties op de van de rechterlijke
instanties afkomstige voorstellen die
wij tot nu toe van regeringszijde
hebben ontvangen, zijn onbevredi–
gend.
Mijnheer de voorzitter! Ik heb in
het voorafgaande gezwegen over de
andere bepalingen, zoals de
imperatief gestelde bepalingen van
de artikelen 15a en volgende die dit
wetsvoorstel opvoert. Dat was niet
omdat wij daartegen geen enkel
bezwaar zouden hebben of omdat
wij over die bezwaren niet met de
regering van gedachten zouden
willen wisselen. De reden hiervoor is
dat de afschaffing van het beroeps–
recht voor vreemdelingen voor ons
een zo ernstige inbreuk is op ons
recht en op ons rechtsgevoel, dat al
onze overige bezwaren daarbij in het
niet zinken. Het feit dat men aan de
overkant al ten gunste van dit
wetsvoorstel heeft besloten, mag
dan ook naar onze overtuiging geen
doorslaggevend gewicht in de schaal
leggen voor onze besluitvorming
hier.
Aan de orde is niet een politieke
kwestie maar een rechtsbeginsel.
Aan de orde is niet een kwestie van
opportuniteit maar de vraag of iets
rechtens door de beugel kan. Dat wij
hierover uitgerekend met de minister
en de staatssecretaris van Justitie in
de clinch moeten, betreuren wij zeer.
Ik hecht eraan, te verklaren dat wij
de zuiverheid van hun intenties geen
moment in twijfel trekken, maar wel
de evenwichtigheid van hun
preoccupaties.
Mijnheer de voorzitter! Naar de
mening van mijn fractie is de kwestie
van de beroepsmogelijkheid in
asielzaken een kwestie van princi–
piële en van fundamentele aard.
Naar onze mening behoort het mede
tot onze taak, ervoor te zorgen en te
laten zien dat kwesties van dien aard
overeenkomstig hun betekenis
worden behandeld. Naar onze
mening is daarvan zowel in het
wetsvoorstel zelf als in de behande–
ling ervan en in de beantwoording
van de bezwaren die er van vele
zijden tegen zijn aangevoerd, tot nu
toe te weinig gebleken.
Ik heb in het voorafgaande niet
gesproken over de vraag, of en in
hoeverre met het wetsvoorstel wordt

voldaan aan onze verdrags–
verplichtingen. De regering meent
dat dit het geval is. In onze ogen zijn
de argumenten die zij daarvoor
aanvoert, aanvechtbaar. De rechter
zal het uitmaken. Ook als de rechter
aan de bepalingen van dit wetsvoor–
stel zijn fiat zou geven, wat wij niet
waarschijnlijk of aannemelijk achten,
blijft echter de vraag staan of onze
regering in deze kwestie met wellicht
naar de letter correcte maar naar de
geest aanvechtbare argumenten, de
kantjes eraf moet lopen. Ook dat
draagt er niet toe bij, het belang van
deze principiële kwestie voor de
handhaving van onze rechtsstaat in
het licht te stellen.
Mijnheer de voorzitter! Ik hoop dat
de behandeling van het wetsvoorstel
op deze dag hierin verandering zal
kunnen brengen. De antwoorden van
de regering wacht ik in dat licht met
bijzondere belangstelling af.

De heer Holdijk (SGP): Voorzitter!
Vooraf wil ik zeggen dat ik het
genoegen heb, mede namens de
fracties van het GPV en de RPF het
woord te mogen voeren.
Hoewel dit wetsvoorstel een
partiële wijziging van de Vreemdelin–
genwet betreft - het bredere
wetsvoorstel 21018 is immers
ingetrokken - heeft het discussies
weten los te maken alsof het totale
vreemdelingenrecht op de helling
staat. Dat is op zichzelf ook weer niet
zo verwonderlijk, aangezien een
aantal aspecten van het voorstel
noopt tot bezinning op beproefde
uitgangspunten voor wetgeving en
beleid. Even opmerkelijk mag echter
heten dat veel discussie over het
voorstel min of meer versmald wordt
tot het aspect van het hoger beroep.
Voor velen lijkt dat het meest
essentiële en meest controversiële
punt te zijn geworden. Ogenschijnlijk
is dat een tamelijk technisch-juridisch
punt. Men zou veeleer heftige
commotie hebben verwacht indien
bijvoorbeeld de toelatingscriteria
principieel ter discussie waren
gesteld.
Ik ontveins mij intussen niet dat de
vele critici van het wetsvoorstel meer
dan een reden gevonden hebben om
het van de hand te wijzen. Zo noemt
het Nederlands juristencomité voor
de mensenrechten in een brief van
17 december aan deze Kamer vijf
redenen, toegesneden op een zelfde
aantal aspecten van het wetsvoor–
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stel, die ieder op zichzelf genomen
voor dit comité grond vormen voor
de opvatting dat het wetsvoorstel
verworpen dient te worden. Men kan
met recht van een brede, frontale
aanval spreken en het is bekend dat
het comité niet alleen staat in deze
benadering van de voorstellen van
het kabinet.
Een echt bevredigende verklaring
voor deze frontale opstelling heb ik
nog niet kunnen vinden. Is het een
kwestie van volstrekt voorbijgaan
aan de problemen die de werkelijk–
heid laat zien? Is het eigenlijk een
negeren van de werkelijkheid? Of
leeft soms serieus het vermoeden
dat met dit voorstel de poort van
humanitair Nederland wordt
gesloten, ook al wijst een nuchtere
analyse van de feiten in het geheel
niet in die richting. In elk geval mag
men van degenen die geen enkel
rechtstreeks eigenbelang bij het
vluchtelingen– en vreemdelingen–
vraagstuk hebben en die zich
desondanks zeer verontrust tonen,
niet aannemen dat zij gedreven
worden door de onbedwingbare
neiging om de regering, hoe dan
ook, de voet dwars te zetten. Deze
vragen nopen ons er echter op z'n
minst toe om publiekelijk rekenschap
te geven van de feiten en de
uitgangspunten die bepalend zijn
voor onze benadering van dit
wetsvoorstel. Daartoe onderneem ik
graag een poging.
Officieel noemt Nederland zich
nog steeds geen immigratieland.
Niettemin toonde het zich tot nu toe
inschikkelijk om in de afgelopen
jaren jaarlijks tienduizenden
migranten op te nemen en eveneens
om tienduizenden vluchtelingen
korter of langer gastvrijheid te
verlenen. Er lijken echter grenzen in
zicht te komen. Het kan niemand
ontgaan zijn dat het maatschappelijk
draagvlak onder druk staat en dat
eveneens aan het politieke draagvlak
wordt geknaagd, de acties van
organisaties die ijveren voor een
ruimhartige toelating ten spijt. Deze
ontwikkeling wordt niet zozeer
veroorzaakt door de aantallen op
zichzelf, hoewel ook die een rol
spelen, als wel doordat de mening
heeft postgevat dat bij het besluit tot
toelating onvoldoende selectiviteit
wordt betracht. Over verborgen
motieven, bijvoorbeeld puur
egoïsme, spreek ik nu liever niet.
Ook het feit van de aanwezigheid
van een onbekend, maar niet
onbeduidend aantal illegalen laat ik

in dit verband nog buiten beschou–
wing.
Voorzitter! Het uitgangspunt van
mijn fractie is steeds geweest - en is
nog - dat de poort dient open te
staan, juist ter wille van de echte
noodgevallen die gevaar hebben te
duchten voor hun leven en persoon–
lijke vrijheid, en dat deze mensen
tenminste tijdelijk verblijf verschaft
dient te worden. Dit principe lijkt
thans te sneuvelen onder het geweld
van de grote aantallen. Wij menen
niettemin dat dit principe een goed
richtsnoer is en dringend om
eerherstel vraagt.
Een ander uitgangspunt van mijn
fractie is dat niemand, ook de
asielzoeker niet, ermee gediend is als
toelatingsprocedures langer duren
dan nodig. Een te lange duur
daarvan kan slechts leiden tot
vertroebeling in de afweging en tot
teleurstelling bij degenen die alsnog
moeten worden afgewezen. Er moet
worden voorkomen dat tot niet te
verantwoorden, ongenuanceerde
noodmaatregelen wordt overgegaan.
Wij denken dan aan het afschrikwek–
kende voorbeeld van de jaren dertig,
die - laat ik dat benadrukken overigens een gevarieerd beeld
vertonen wat de houding van
Nederland tegenover de joden
betreft. In december 1938, een
maand na de Reichskristallnacht in
Duitsland, gingen de Nederlandse
grenzen formeel potdicht. De
circulaire van mei 1938 werd in
werking gesteld. Daarin schrijft
minister van Justitie Goseling: "Een
vluchteling zal voortaan als een
ongewenschte vreemdeling voor de
Nederlandsche maatschappij en
derhalve als een ongewenschte
vreemdeling te beschouwen zijn, die
derhalve aan de grens geweerd en,
binnenlands aangetroffen, over de
grens gebracht zal moeten worden".
Desondanks bleven de vluchtelingen
aan de grens komen. Een krantearti–
kel uit dat jaar meldt onder de kop
"Terug!" hoe de marechaussee
hardhandig tegen joodse vrouwen en
kinderen optrad, toen deze reeds de
Nederlands-Duitse grens waren
gepasseerd. Ik citeer: "Groepen
vertwijfelde joden, merendeels
vrouwen en kinderen, waren reeds
op Nederlands gebied gekomen",
en..."hoe hard het ook voor ons is",
zo verklaarde het politiehoofd,"Wij
moeten ze terugsturen. Toen de bijna
waanzinnig geworden mensen
weigerden, zijn wij genoodzaakt
geweest hardhandig op te treden".

Het kranteartikel vervolgt: "In een
bosje bij Vaals waren twee joodse
vrouwen met een kind tot over de
grens kunnen komen. De militairen
moesten hen terugdrijven. De
vrouwen smeekten haar liever dood
te schieten. De jonge militairen
zeiden: "Het hart brak ons van
woede en schaamte, maar onze
instructies zijn onverbiddelijk".
Voorzitter! Zulke taferelen moeten
niet opnieuw, in een enigszins
andere vorm misschien, voorkomen.
Dat is dan ook de voornaamste
reden voor mijn fractie om de
vereiste selectiviteit en snelle
afhandelingen van toelatings–
procedures te bepleiten. Dit
wetsvoorstel heeft in elk geval tot
doel, daaraan een bijdrage te
leveren. Het is tegen dezelfde
achtergrond dat wij het beleid
waarderen zoals dat tot uitdrukking
komt in antwoord op vragen van het
lid Sipkes van de Tweede Kamer van
3 december jl. inzake de controle van
vluchtelingen op het vliegveld in
eigen land. Ook het idee van
verschillende zijden naar voren
gebracht, onder andere door de
staatssecretaris meen ik, om
potentiële vluchtelingen te helpen in
eigen regio, lijkt ons waardevol. Wij
moeten zeker niet alles op de kaart
van de wetgeving zetten.
Voorzitter! Deze opmerking brengt
ons weer terug bij het wetsvoorstel.
Als zo dikwijls bij wetgeving is ook
hier weer een kernvraag of de
middelen en wegen die voorgesteld
worden om tot het beoogde doel te
geraken, deugdelijk en verantwoord
mogen heten. Een van de hoofddoel–
stellingen van het wetsvoorstel is dat
zeer snel een executabele einduit–
spraak kan worden verkregen.
Daarom blijft de minister na alle
kritiek bij zijn standpunt: geen hoger
beroep. Of om het met de woorden
van de nadere memorie van
antwoord aan deze Kamer te zeggen:
"Wij hebben ampel overwogen in
hoeverre wij aan bepaalde voorstel–
len en suggesties tegemoet zouden
kunnen komen. De uiteindelijke
afweging van de diverse bij het
vreemdelingen-procesrecht
betrokken belangen heeft ons ertoe
genoopt te blijven bij het beginsel
van geconcentreerde rechtsmacht in
één feitelijke instantie en niets toe te
voegen of te wijzigen aan het
voorliggende artikel 33a VW".
Deze vasthoudendheid wordt als
noodzakelijk gemotiveerd in het licht
van de dreigende onbeheersbaarheid
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ontvangen. Die brief wekt aan de
hand van concrete punten de
suggestie dat het voor asielzoekers
tamelijk eenvoudig zal zijn om het
strakke stramien van de wet te
doorbreken en toch voor beroep
vatbare beschikkingen uit te lokken.
Hebben de bewindslieden deze
punten bezien en willen zij hun
reactie hierop geven?
Overigens zouden wij dit een
merkwaardige argumentatie van
Vluchtelingenwerk willen noemen,
immers een organisatie die het
huidige wetsvoorstel qua
beroepsmogelijkheden reeds te
beperkt vindt. Als haar opmerkingen
hout snijden, is dit voor de bewinds–
lieden waarschijnlijk alleen maar
aanleiding om de touwtjes nog
strakker aan te halen.
Zo zijn er meer vragen, onzekerhe–
den en zorgen die het ons moeilijk
maken, dit wetsvoorstel zonder meer
te omarmen. Vooral voor de
voorziening in de rechtseenheid
achten wij het zaak dat de ontwikke–
ling op de voet gevolgd wordt en dat
er aanpassingen plaatsvinden zodra
dit nodig blijkt.

van met name de asielprocedure. Dit
standpunt belet de bewindslieden
echter niet met nadruk te erkennen
"dat er zeker ook argumenten zijn
die pleiten vóór het invoeren van
rechtspraak in twee feitelijke
instanties ook in
vreemdelingenzaken". De critici zijn
eenzijdig, zo stellen de bewindslie–
den. Begrijpen wij goed dat zij hun
eigenlijk verwijten geen of onvol–
doende oog te hebben voor die
zoëven aangeduide andere diverse
bij het vreemdelingen-procesrecht
betrokken belangen? Willen zij nog
eens beknopt en helder aangeven op
welke belangen, anders dan die van
de asielzoekende vreemdeling, zij
precies doelen? Of ligt de motivering
van de uitzondering op de hoofdre–
gel van twee feitelijke instanties ten
aanzien van de vreemdeling veel
principiëler voor de minister,
namelijk zoals in de memorie van
antwoord op pagina 8 is verwoord,
als het de verdragsverplichtingen
betreft? Daar lees ik als motivering:
de rechtsbescherming van een
vreemdeling die nog niet is
toegelaten of wiens toelating nog
kwestieus is, is nog niet zo geworteld
in de samenleving dat hij ook alle
procesgaranties behoort te genieten
die aan onbepaald verblijfs–
gerechtigden, ingezetenen of
nationalen behoren toe te komen
wanneer zij een geschil met de
nationale overheid hebben. De
rechtsbescherming mag dan "een
ietsje minder" zijn. Hoeveel minder
wordt niet door de verdragen
bepaald maar is aan het desbetref–
fende nationale recht overgelaten,
behoudens bepaalde minima
waartoe echter, volgens de bewinds–
lieden, zeker niet de appelgarantie
behoort. Voorzitter! Ligt hier mogelijk
de eigenlijke grond voor het maken
van onderscheid in rechtsbescher–
ming?
In de al genoemde nadere
memorie van antwoord zijn de
bewindslieden desgevraagd
ingegaan op de diverse concrete
suggesties die zijn gedaan in
verband met een hogere voorziening.
Echter, ze worden stuk voor stuk van
de hand gewezen, omdat men er
geen vertrouwen in heeft, omdat het
noviteiten zijn, omdat ze ontoerei–
kend zullen blijken te zijn of omdat
ze niet passen in het stelsel van
bestuurlijke rechtsbescherming. Ook
zijn er andere tegenwerpingen, al
naar gelang de suggestie. Voorzitter!
Ook al zijn de contra-argumentaties

op zichzelf wel juist, het komt er
vooral op aan, welke gewicht men
eraan toekent. Ons kan de argumen–
tatie dat iets een noviteit zou zijn,
niet direct overtuigen, zeker niet als
het gaat om een beperkte voorzie–
ning voor de lastigste zaken en de
kwetsbaarste gevallen.
Zorgen kennen wij bepaald waar
het gaat om de beoogde rechts–
eenheidsvoorziening. De verantwoor–
delijkheid daarvoor berust in het
bijzonder bij de president van de
rechtbank in Den Haag. Het gaat hier
over de behandeling van tienduizen–
den zaken door tientallen onafhanke–
lijke rechters, verdeeld over vijf
rechtbanken. Moet het niet uitgeslo–
ten worden geacht dat bij dergelijke
aantallen uitspraken de rechts–
eenheid voldoende kan worden
bewaakt door vrijblijvende coördine–
rende maatregelen van de deelne–
mende rechtbanken? Moet het
gevaar van inconsistentie van de
administratiefrechtelijke controle niet
levensgroot worden geacht?
Innerlijke consistentie is immers een
rechtsstatelijke eis? Zowel vanuit het
oogpunt van de rechtseenheid als
van de rechtsontwikkeling dringt zich
de vraag op, of er geen behoefte
bestaat aan de mogelijkheid van een
geclausuleerd hoger beroep op één
rechterlijke instantie. Zou de minister
nog eens indringend op deze vragen
willen ingaan? De tijdens de Tweede
Kamer-behandeling op de valreep
geïntroduceerde mogelijkheid van
cassatie in het belang der wet
kunnen wij in elk geval niet als een
afdoende remedie beschouwen.
Naast zorg heerst er onzekerheid
bij mijn fractie naar aanleiding van
de vraag of zal blijken dat dit
wetsvoorstel beantwoordt aan onze
verdragsrechtelijke verplichtingen.
Als voorbeeld noem ik de in artikel
15b opgenomen dwingende
formulering van de niet–
ontvankelijkheidsverklaring, met
name de grond onder a genoemd.
Een ander land is verantwoordelijk
voor de behandeling van de
aanvrage, zo lezen wij daar. De vraag
die ons bezighoudt, luidt of niet de
mogelijkheid bestaat dat zulk een
niet-ontvankelijk verklaarde
asielaanvrage eventueel in geen
ènkele Schengenstaat ook werkelijk
inhoudelijk zal worden beoordeeld.
Een andere vraag ontlenen wij aan
de brief van het landelijke Bureau
voor vluchtelingenwerk, d.d. 18
december 1993, waarvan de
bewindslieden een kopie hebben

Mevrouw Mastik-Sonneveldt
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! De
wijziging van de Vreemdelingenwet
legt een zware verantwoordelijkheid
op de schouders van de Eerste–
Kamerleden. Er zijn in de afgelopen
weken velen die hun mening aan ons
kenbaar hebben gemaakt en die een
bijdrage hebben geleverd aan het
debat dat hier vandaag en morgen
plaatsvindt. Wij danken iedereen
voor de gedegenheid, het geduld en
de vasthoudendheid die hierbij aan
de dag zijn gelegd. Wij hebben
goede nota genomen van de
geschriften van de vele organisaties
die een bijdrage hebben geleverd, en
van de vele brieven van personen,
briefschrijvers en –schrijfsters, die
ons hebben bereikt. Vele argumenten
zijn gewisseld, juridische en heel
persoonlijke. Een ieder zeg ik
hiervoor dank.
In de voorbereiding van dit debat
viel onze fractie een aantal punten
op die wij vooraf willen behandelen.
Ook in dit debat zal veel over
vluchtelingen worden gesproken,
zeker in mijn bijdrage, maar wij
mogen niet vergeten dat deze wet
ook een verandering in de rechtsbe–
scherming voor vreemdelingen-niet–
vluchtelingen of –asielzoekers
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inhoudt. Dit zijn mensen die veelal
reeds jaren in Nederland verblijven.
Bestond er voor hen in het verleden
schorsende werking om het beroep
tegen sommige beschikkingen in
Nederland af te wachten, in dit
nieuwe voorstel wordt dat beleid van
het ministerie zelf. Dit is dus een
ongewisse en arbitraire factor. Hoe
kijken de bewindslieden overigens
tegen de mogelijkheid aan die in de
ons omringende landen bestaat, om
wetgeving voor vreemdelingen en
voor vluchtelingen en asielzoekers te
scheiden?
Nu ik het over vreemdelingen-niet–
asielzoekers heb, ga ik graag een
korte wijle in op een bericht dat mij
vanmiddag bereikte, een brief van
het Nederlands centrum voor
buitenlanders. Op pagina 2 wordt
gesuggereerd dat per 1 januari 1994
via een AMvB artikel 47 van het
Vreemdelingenbesluit wordt
geschrapt, waarin is geregeld dat de
echtgenoot en kinderen beneden het
achttiende levensjaar van een
Nederlander, een houder van een
vestigingsvergunning of een
vluchteling na een jaar legaal verblijf
op grond van de gezinsrelatie van
rechtswege een verblijf voor
onbepaalde duur krijgen. Gaarne
krijg ik een reactie hierop.
Ik kom bij een tweede punt dat
ons in de aanloop naar dit debat is
opgevallen. Je hoort wel eens dat
deze wet de toeloop van asielzoekers
zou afremmen. Wat ons is opgeval–
len, is dat van de asielzoekers dat
zich op dit moment in Nederland
melden, een groot aantal echte
vluchtelingen, vervolgden dus, zijn.
Vele cijfers doen hierover de ronde,
maar zelfs degenen die het laagste
aantal registreren, komen op
ongeveer 70%. Zelfs de beste wetten
doen aan dit percentage niets af, dat
naar onze mening voorlopig hoog zal
blijven, gegeven de vele spannings–
haarden in de wereld, waardoor
vervolgden hun weg elders zullen
blijven zoeken, waar hun een
humane opvang moet worden
geboden. Dit dient een opvang te
zijn, waarbij in principe dezelfde
rechtsbescherming voor hen moet
openstaan, zo menen wij, als voor
burgers uit het eigen land.
Naar aanleiding van het akkoord
van het Rijk en de VNG meldde de
voorzitter van de VNG, tevens
burgemeester van Den Haag, de heer
Havermans, dat de Eerste Kamer de
Vreemdelingenwet nu snel zou
moeten behandelen, om ook ruimte

te maken voor dit akkoord. Wij
hadden het gevoel dat het kabinet
dacht: laat het nu ook maar eens
zeggen door een ander. Hierover
maak ik een paar opmerkingen.
Deze wet wordt snel afgehandeld
door de Eerste Kamer. Niet alleen is
de voorbereidingstijd tussen de
schriftelijk ronden, zeker gemeten
naar het vele werk dat door Justitie
in deze Kamer in deze twee laatste
maanden moest worden verricht,
relatief kort geweest. Daarnaast is
ook een ieder bereid geweest om de
Algemene wet bestuursrecht III, die
nauw verbonden is aan dit voorstel
van wet, in no-time, zonder
schriftelijke voorbereiding, op de
agenda te plaatsen. Snelheid is er
dus zeker; echter, een gedegen
afweging hoort daar ook bij.
In deze wet zijn een aantal
elementen samengevoegd, elemen–
ten die te maken hebben met de
aanpassing van deze wet aan de
Algemene wet bestuursrecht en
elementen die te maken hebben met
een snelle afhandeling van aanvra–
gen van een bepaalde categorie
asielzoekers. Dit zijn alle elementen
die op zich waardevol zijn en die dus
om snelheid vragen. Echter, in deze
wet zijn ook elementen opgenomen
die te maken hebben met de
behandeling van aanvragen van
echte asielzoekers of personen
waarbij gerede twijfel bestaat of zij
wel tot deze categorie behoren, en
van vreemdelingen/niet-asielzoekers.
Dit dient een behandeling te zijn
waarbij de zaken zorgvuldig, in
samenhang met onze Nederlandse
regels op het terrein van de
rechtsbescherming, worden bezien.
Deze laatste opgave legt nu zo'n
zware last op de schouders van
diegenen die morgen over deze wet
zullen moeten stemmen.
Mijnheer de voorzitter! Het zal
duidelijk zijn dat ik in de laatste
passages sprak over het achterwege
laten van hoger beroep in deze wet,
een element dat door mijn fractie als
een zeer belangrijk element in deze
wet wordt gezien en waarover dus
een zelfstandige meningsvorming,
los van de vraag of er ook andere
positieve elementen in dit voorstel
zijn opgesloten, zal moeten
plaatsvinden. Het is een punt dat ook
los moet worden gezien van welk
akkoord dan ook.
Naast dit element dat ik er nu,
meteen in het begin, heb uitgehaald,
zal uiteraard de mate van uitvoer–
baarheid van deze wet op de nu

voorziene termijn door de Haagse
rechtbank en haar nevenzittings–
plaatsen, een zelfstandig oordeel
vragen. Ook dit element behoort tot
de punten van zorgvuldigheid die de
Eerste Kamer, juist vanuit haar
klassieke rol, heeft te beoordelen en
te wegen.
Mijnheer de voorzitter! Tot zover
mijn inleiding, die ik wil afsluiten
met een opsomming van de punten
waarbij ik in het vervolg van mijn
verhaal nog meer bij wil stilstaan.
Wij willen ingaan op de aanpassing
van deze wet aan de AWB, alsmede
op de detentiebepalingen zoals nu
geformuleerd in de herziene artikelen
7a en 18a. Immers, onze fractie heeft
een geschiedenis met beide
bepalingen. Daarna staan wij stil bij
de behandeling van kennelijk niet
gegronde en niet-ontvankelijke
asielaanvragen en de status die in dit
wetsvoorstel aan de ontheemden en
gedoogden wordt gegeven. Verder
willen wij nog iets zeggen over de
pre-flight control en de instructie aan
de vervoerders. Ik sluit af met de
elementen die ik in mijn inleiding
reeds heb genoemd en die voor ons
van uitermate groot belang zijn, te
weten de uitvoerbaarheid van deze
wet op deze termijn door de Haagse
rechtbank en het achterwege laten
van hoger beroep in de wet.
De aanpassing van deze wet aan
de Algemene wet bestuursrecht is
onzes inziens noodzakelijk, op korte
termijn, gegeven het feit dat de Awb
- de Awb I, II en III - op 1 januari
1994 in werking zal treden. Indien de
Vreemdelingenwet niet wordt
aangepast, leidt dit naar ons oordeel
tot problemen.
Ten aanzien van de detentie–
bepalingen 7a en 18a in de wet merk
ik het volgende op. Mijn fractie heeft,
zoals ik al memoreerde, een
geschiedenis met deze bepalingen,
gegeven het feit dat wij indertijd
tegen 7a hebben gestemd, vanwege
het ontbreken van een termijn van
detentie. Ook hebben wij, met
uitzondering van twee leden van
mijn fractie, tegen artikel 18a
gestemd op grond van het feit dat de
gronden van de detentie ontbraken
en er tevens opnieuw geen termijn
was gesteld.
Art. 7a in deze herziene wet
bepaalt opnieuw dat degenen die in
Nederland per schip of luchtvaartuig
binnenkomen en niet worden
toegelaten, Nederland terstond
dienen te verlaten, tenzij een
aanvraag om toelating wordt
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ingediend In afwachting van deze
toelating dient de vreemdeling zich
op te houden in een hem daartoe
door de ambtenaar belast met de
grensbewaking aangewezen ruimte,
die aan een bepaald regime
onderhevig is. Echter, indien dit
verblijf vier weken heeft geduurd
zonder dat de vreemdeling beroep
bij de rechter heeft ingesteld, zendt
de minister onmiddellijk mededeling
van deze voortgaande vrijheidsbene–
ming aan de rechtbank, waarna de
rechtbank binnen twee weken moet
gaan horen. De rechtbank doet
onmiddellijk mondeling of anders
schriftelijk uitspraak.
Deze bepaling in deze wet biedt
dus een voorziening op het punt van
het stellen van een termijn van
detentie, waarna opnieuw een
beoordeling moet plaatsvinden. Wij
zijn daar op zichzelf tevreden mee.
Ook met betrekking tot artikel 18a
hadden wij bezwaren. Ook dit punt is
onzes inziens opgelost. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen
diegenen die in een OC verblijven
onder het normale regime, dat wil
zeggen dagelijkse melding en
diegenen die voor de veiligstelling
tot uitzetting worden opgesloten in
een beveiligde ruimte. Voor deze
laatste categorie geldt een soortge
lijke bepaling zoals ik al memoreerde
bij artikel 7a.
Ik kom bij de afhandeling van
kennelijk niet gegronde en niet
ontvankelijke asielaanvragen. Op
zichzelf vinden wij het een juiste zaak
dat op basis van deze wet een
versnelde afhandeling van de
asielaanvragen kan plaatsvmden van
degenen die onder deze categorieën
vallen. Wij steunen dus dit principe.
Met betrekking tot de personen die
hieronder vallen, heb ik nog wel een
aantal kritische kanttekeningen. Ik wil
eerst iets zeggen over de niet
ontvankelijken.
VluchtelingenWerk duidt in een
schrijven van 18 december jongstle–
den aan de leden van de Eerste
Kamer op het gegeven dat, naar
aanleiding van een vraag in de
Tweede Kamer of een asielverzoek in
elk geval binnen het Schengengebied
behandeld moet worden, de regering
er in haar antwoord kennelijk nog
van uitging dat bijvoorbeeld
Duitsland een door Nederland op
grond van artikel 15b, lid 1, onder a,
niet ontvankelijk geacht asielverzoek
zelf in behandeling zou nemen. De
statusdeterminatie zou volgens de
bewindslieden in elk geval binnen

het Schengengebied plaatsvinden.
Later antwoordden de bewindslieden
op vragen uit de Eerste Kamer
alweer wat anders, namelijk dat de
verantwoordelijke Schengenstaat het
asielverzoek geheel volgens het
eigen nationale recht kan afhandelen.
Terugsturen naar een ander land
mag dus ook, indien er in dat land
onvoldoende garanties zijn voor een
zorgvuldige behandeling van
aanvragen voor toelating als
vluchteling volgens de maatstaven
van het Vluchtelingenverdrag en het
Europese Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden. Vluchtelin–
genWerk noemt gegevens over de
wijze waarop Duitsland het begrip
"sichere Drittstaat" hanteert, al dan
niet voorzien van een overname–
overeenkomst met het betrokken
land. Met name de situatie tussen
Duitsland en de Tsjechische
Republiek verontrust ons hierbij.
Immers, met dit land is door
Duitsland nog geen overname–
overeenkomst gesloten. Kennelijk
heeft de Tsjechische regering laten
weten niet van plan te zijn door
Duitsland terugverwezen asielzoekers
tot de asielprocedure toe te laten.
Wij vragen met klem een reactie van
de bewindslieden op deze situatie.
Wij zijn er ook niet tevreden over
dat iemand niet ontvankelijk is
wanneer hij niet heeft voldaan aan
de bepalingen van artikel 17a, het
beschikbaarheidsvereiste. Immers,
dan staat ook het middel van de
vreemdelingenbewaring open en
hoef je niet meteen iemand niet
ontvankelijk te verklaren. In de
Tweede Kamer is hier door de fractie
van D66 onzes inziens ook zeer
terecht op gewezen.
Ik kom bij de positie van gedoog–
den en ontheemden. Ondanks
bezwaren van een aantal kanten en
het wijzen op vluchtwegen om toch
als asielzoeker te worden erkend,
vinden wij in het algemeen de status
die deze categorieën kunnen krijgen,
de beschermde status of in het
jargon de VVTV, de voorlopige
vergunning tot verblijf, een
verbetering. Deze status maakt het
immers mogelijk dat iemand
langzaam in de samenleving
integreert. De vergunning moet elk
jaar worden verlengd; na drie jaar
krijgt iemand een gewone verblijfs–
vergunning.
Voor gedoogden wordt eerst het
asielverzoek afgehandeld en daarna,
wanneer uitzetting niet mogelijk is.

de beschermde status toegekend.
Het lijkt ons overigens een goede
zaak - de bewindslieden hebben dit
ook al aangegeven - dat, indien zich
binnen de drie jaar voorafgaande
aan de gewone verblijfstitel
veranderingen in het land van
herkomst voordoen, waardoor niet
meer voor vervolging hoeft te
worden gevreesd, Nederland zich
dan ook houdt aan haar wettelijke
verplichting - zie artikel 12a, lid 4,
van deze wet - om tot uitzetting over
te gaan. Wel kunnen wij ons
voorstellen dat dit veelal met een
overgangstermijn gepaard zal gaan.
Vluchtelingenwerk - de heer Holdijk
heeft daar ook al op gewezen - wijst
op een aantal rechterlijke procedu–
res, ook wel in het jargon vluchtwe–
gen genoemd, die kunnen ontstaan.
Wij zouden graag, aannemend dat de
bewindslieden beschikken over deze
brief van VluchtelingenWerk d.d. 18
december, een reactie van hen willen
hebben op de vier vluchtwegen,
zoals die in de brief worden
geschetst. Kort en bondig: wij
kunnen met de regeling met
betrekking tot de VVTV goed leven,
maar wij menen dat bij de voorberei–
ding van deze wet, in relatie tot de
AWB nog niet alle juridische
consequenties en procedures die
hieruit kunnen voortkomen, zijn
overwogen.
Ik kom toe aan de pre-flight
control en de instructie aan de
vervoerders. Reeds bij de behande–
ling van "Schengen" in deze Kamer
hebben wij aangegeven dat wij ons
zorgen maakten over de wijze,
waarop de echte vluchteling nog wel
toegang tot Nederland kan verkrij–
gen, ook bij de pre-flight control,
zoals deze is toegepast in Kenia en in
de toekomst naar andere plaatsen zal
worden uitgebreid. Een opmerking
van de heer Nawijn, hoofd van de
Directie vreemdelingenzaken van het
ministerie van Justitie, in een
uitzending van Kenmerk, de rubriek
van het IKON, in oktober van dit jaar,
maakte ons daarover niet geruster.
De uitzending handelde, o speling
van het lot, over de pre-flight control
in Kenia en over de Wet op de
rechtsbijstand. Zonder de woorden
letterlijkte kunnen herhalen, kwam
de opmerking hierop neer, dat hij
zich zorgen over de rechtsbescher–
ming niet zo goed kon voorstellen,
omdat je tenslotte nog niet op
Nederlandse bodem handelde. Maar,
voorzitter, het is van tweeën één: of
Nederland breidt zijn bevoegdheden
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naar de andere landen uit, waar de
onderhandelingen met de autoritei–
ten ook op zijn gericht - dan draagt
Nederland directe verantwoordelijk–
heid, ook voor de
rechtsbeschermingsparagraaf,
althans met betrekking tot de
handelingen die in het buitenland,
met goedvinden van de autoriteiten
in dat land worden verricht - of je
doet dit niet, en dan ben je onzes
inziens op een verkeerde manier
bezig. Je wilt wel de autoriteit, maar
niet het rechtsbeschermingskaartje
dat daar automatisch, in onze ogen,
aan hangt. Graag een reactie daarop.
Ook de antwoorden op eerdere
vragen hierover van onze fractie
hebben ons niet gerustgesteld. In de
memorie van antwoord aan deze
Kamer wordt het volgende geant–
woord: "Om in bepaalde chaotische
situaties de vervoerder te ontlasten
van zijn rechtsplicht om een
asielrelaas inhoudelijk te beoordelen,
voorzien wij in een vooruitgeschoven
post van het departement van
Justitie te Schiphol. Naast de
mogelijkheid van verwijzing naar de
Nederlandse ambassade of de
vertegenwoordiger van de Hoge
commissaris voor de vluchtelingen
ter plaatse, zal de vervoerder die in
het buitenland wordt geconfronteerd
met een asielrelaas dat voorshands
niet onaannemelijk klinkt, deze post
kunnen bellen, waar beschikt wordt
over de meest recente informatie
over de risicodragendheid van de
vlucht en mogelijke vervolgingen in
het land van opstap. Geeft deze post
instructie dat vervoerd kan worden,
ook al ontbreken rechtsgeldige
documenten, dan is de vervoerder
straffeloos en kan tegen de
onderneming ook geen civielrechte–
lijke terugnameclaim geldend
worden gemaakt". Wij hebben de
vervoersinstructie nog niet gezien;
die is eerst gisterenavond uitgereikt.
Maar ook zonder deze instructie
houden wij onze ernstige twijfels, of
dit alles ook zo in de praktijk
functioneert. Onze zorgen op dit punt
zijn niet afgenomen, en wij blijven
van mening dat de echte vluchteling,
ondanks strengere controles die
nodig zijn voor degenen die geen
rechten kunnen doen gelden op een
asielstatus, moet kunnen blijven
komen. Wij houden het gevoel dat
deze mogelijkheid bij de pre-flight
control welhaast hermetisch wordt
afgesloten. Reacties zien wij gaarne
tegemoet.

De uitvoerbaarheid is een markant
punt in deze wet, maar ook een punt
dat onzorgvuldig is behandeld
Tijdens de behandeling van de wet in
de Tweede Kamer is er praktisch
niets over gezegd, omdat problemen
nog niet bekend waren. De zaak
komt aan het rollen door de notitie
van de Haagse rechtbank van 5
oktober jongstleden, waarin duidelijk
wordt dat met betrekking tot de
organisatie van de ambtelijke
ondersteuning en de rechtspraak, het
niet mogelijk is om deze wet per 1
januari 1994 uit te voeren.
Wat ook in deze notitie duidelijk
wordt, is dat het ministerie van
Justitie bij de voorbereiding van
deze wet en in het overleg met de
Haagse rechtbank wel erg onzorgvul–
dig met de cijfers is omgesprongen.
Ik citeer uit de bovengenoemde
notitie van de Haagse rechtbank:
"Ondanks verschillende rekensessies
zijn betrouwbare cijfers over
aantallen te verwachten zaken niet
geproduceerd. In de plannen van
aanpak is uitgegaan van een simpele
optelling van de huidige civiele kort
gedingen (totaal aangebrachte
nieuwe zaken ongeveer 10000 per
jaar, waarvan minder dan de helft tot
behandeling komt) en een vijfde deel
van het aantal bodemzaken dat thans
bij de Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State wordt ingediend
(ongeveer 5000 zaken per jaar).
Derhalve hield elk van de betrokken
rechtbanken rekening met een extra
zaaksaanbod van 1000 bodemzaken.
In de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel werden echter andere
cijfers genoemd; in informeel overleg
met departementsambtenaren
gingen nog weer andere cijfers over
tafel, laatstelijk een raming van
14580 zaken betreffende asiel en
voorlopige vergunningen tpt verblijf,
6040 zaken betreffende overige
verblijfstitels, 400 zaken betreffende
voorlopige machtigingen tot verblijf,
200 zaken betreffende visa en 5000
zaken betreffende vrijheids–
beperkingen. Totaal 26220 zaken,
ergo 5244 per rechtbank. Op deze
aantallen hebben de vijf rechtbanken
in hun plannen van aanpak niet
gerekend."
Wij vragen ons in gemoede af hoe
deze voorbereiding zo onzorgvuldig
heeft kunnen verlopen. Was dan
niemand op het departement op de
hoogte van de aantallen die
daadwerkelijk te verwachten zijn?
Hiermee is dit drama echter niet ten
einde. Er volgt overleg en hieruit

vloeit voort, dat het per 1 maart 1994
wel lukt; vandaar dit binnen
gesmokkelde punt in de wet AWB III,
die nu tegelijkertijd door ons wordt
behandeld. Op een vraag van mijn
fractie of het nu klip en klaar
duidelijk is dat de Haagse rechtbank
en haar vier nevenzittingsplaatsen
wel op 1 maart kunnen beginnen
met de uitvoering, antwoordt de
minister met "ja". Hij begint daar zo
ongeveer zijn nadere memorie van
antwoord aan deze Kamer mee.
Echter, vrijdag 17 december
jongstleden verklaarde de heer
Klaassens, vice-president van de
Haagse rechtbank, op de radio in de
VARA-nieuwsrubriek, dat hij voorzag
dat 5000 tot 7000 zaken niet
behandeld zouden kunnen worden hij gaf daar overigens geen nadere
termijnbepaling bij - dat de
ambtelijke ondersteuning om de
jurisprudentie bij te houden en de
eenheid te bevorderen niet eerder
dan eind 1994 gereed zou zijn en dat
de rechterlijke organisatie pas op
capaciteit zou zijn, gereed dus, in het
voorjaar van 1995.
Hier is veel aan de hand! De
minister antwoord op de vraag naar
het klip en klaar gereed zijn van de
uitvoering, los van het principiële
punt met betrekking tot het afwezig
zijn van het hoger beroep, met: "Ja".
Een paar dagen later verklaart de
vice-president van de Haagse
rechtbank: "Neen". Wij moeten dus
aannemen dat één van de twee
partijen, om het eufemistisch te
formuleren, niet geheel de waarheid
spreekt. Wij nemen dit punt zeer
serieus. Wij zien dan ook een
heldere, ondubbelzinnige beantwoor–
ding van de minister van Justitie
tegemoet. Wij willen van de minister
weten of de heer Klaassens, naar zijn
oordeel, de juiste gegevens heeft
gemeld en als dit zo is, welke
conclusies de minister hieraan
verbindt met betrekking tot de
invoering van de rechtsbeschermings–
paragraaf van deze wet.
Het achterwege laten van het
hoger beroep. Je hoort wel eens
verluiden dat ook nu geen hoger
beroep bestaat. Zo'n opmerking is
echter maar zeer ten dele waar.
Immers, naar aanleidmg van een
vraag van onze fractie op dit punt
antwoorden de bewindslieden in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag aan deze Kamer: "Wij
geven de hier aan het woord zijnde
leden toe dat in eigenlijke asielzaken
ongeveer de helft van de zaken
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betrekking heeft op de uitzetbaarheid
en bewaring. De andere helft bestaat
uit de bodemprocedures over de
weigering van het verblijfsrecht bij
de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State." Aangezien de procedures
met betrekking tot de uitzetbaarheid
en bewaring op dit moment wel
hoger beroep kennen, is het hier
gegeven argument dat het ook nu
niet bestaat, maar voor 50% waar.
Los hiervan hebben wij natuurlijk
vorige week in deze Kamer de
herziening van de rechterlijke
organisatie behandeld, waarin wij de
hoofdregel met betrekking tot het
beroep in twee instanties hebben
vastgelegd. Uitzonderingen zijn
gemaakt voor die gevallen, waarin in
een uitgebreide bezwaarschrift–
procedure is voorzien. Daarnaast zijn
uitzonderingen gemaakt voor
bepaalde categorieën van Tijdelijke
wet Kroongeschillen en Kroon–
geschillen, waarin beroep openstaat
op één rechterlijke instantie, te weten
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. In die gevallen
waarin wij dus rechtspraak in één
instantie garanderen, gebeurt dit bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, een hogere
rechter die veel ervaring heeft in een
aantal zaken, niet in de laatste plaats
in vreemdelingenzaken. Zie het
aantal bodemprocedures dat de
afgelopen jaren juist daar behandeld
is. Toch doen wij het nu anders,
althans zo is het voorstel. Ook in
enkele anderen gevallen - de
minister wijst daarop - bijvoorbeeld
bij ontbinding van arbeidsovereen–
komsten, kennen wij één rechter,
maar wel een met jarenlange
ervaring op dit punt terwijl de
Haagse rechtbank alleen ervaring
heeft met kort-gedingprocedures en
er nu opeens ongeveer 5000 ook
andersoortige zaken per rechtbank
behandeld moeten gaan worden.
De Haagse rechtbank, al was het
maar door uitspraken die hierover in
Nova, kort na het verschijnen van de
eerdergenoemde notitie van de
Haagse rechtbank, zijn gedaan, de
Nederlandse vereniging voor
rechtspraak, presidenten van de
hoven, andere instanties en
instellingen wijzen op het gevaar van
het achterwege laten van het hoger
beroep. Alleen de minister wil het
anders. In dit verband is vaak
gememoreerd dat de rechter die
weet dat na hem niets meer komt,
waarschijnlijk een langere
behandelingstermijn in acht zal

nemen. Wij hebben dan ook grote
zorgen over het feit dat het nu in de
bedoeling ligt dat de behandeling
twee tot vier maanden zal vergen en
bij gecompliceerde zaken uiterlijk zes
maanden. Met deze stand van zaken
bij de Haagse rechtbank worden deze
termijnen naar ons oordeel voorlopig
niet gehaald.
Een mogelijk nog belangrijker
factor hierbij is het ontbreken van
een voorziening voor het garanderen
van de rechtseenheid en de
rechtsontwikkeling. lets wat dan ook
wel eens zeer in het nadeel van de
Nederlandse staat kan zijn. De
ervaringen die zijn opgedaan met
betrekking tot de uitzetting van
Vietnamezen uit Tsjechoslowakije in
1991-1992 en recentelijk met
betrekking tot Syrische asielzoekers
stemmen op dit punt niet hoopvol.
En dat is misschien ook wel logisch.
Het gaat om uiterst gecompliceerde
gevallen waarin een eenduidige
interpretatie niet altijd mogelijk is.
Een en ander betekent dat indien
coördinatie van alle taken uitsluitend
bij de Haagse rechtbank wordt
voorzien, zeer veel inzet, capaciteit
en het opdoen van veel ervaring
nodig zullen zijn. En dan nog is er
geen hogere rechter die oordeelt.
Risico's die je bij dit soort zaken
onzes inziens niet echt kunt nemen.
De minister zal nu misschien
antwoorden dat wij nu toch in dit
voorstel cassatie in het belang van
de wet kennen. Voor ons is dit echter
geen "alternatief" voor het ontbre–
ken van het hoger beroep. Om twee
redenen niet. De ervaring in
burgerrechtelijke procedures wijst
erop, dat hier slechts - dat is ook
logisch - sporadisch gebruik van
wordt gemaakt. In de tweede plaats
wordt de asielzoeker die het in
sommige gevallen verdient om zo'n
tweede procedure te krijgen, er geen
haar beter van.
Veel is in de afgelopen weken
gediscussieerd over de vraag welke
vorm dit hoger beroep zou moeten
krijgen. Hoewel wij ons er niet
gedetailleerd over willen uitlaten, wel
een aantal opmerkingen. Wij zijn
voor een beperkt hoger beroep, in
ieder geval in die gevallen waarin de
rechtsontwikkeling en de rechts–
eenheid hiermee gediend zijn.
Daarnaast kunnen wij ons voorstel–
len dat in asielzaken waarin twijfel is
of iemand wel vluchteling is - zie
hiervoor de suggesties van de
Adviescommissie vreemdelingen–
zaken - en met betrekking tot

besluiten voor vreemdelingen,
niet-asielzoekers, bedoeld in artikel 8
van de richtlijn 64/221 EEG, hoger
beroep komt open te staan. Wij
vinden dit een zaak van nadere
uitwerking die zeker in overleg met
de rechterlijke macht moet plaatsvin–
den. Dit hoger beroep zou zich
positief moeten vertalen naar de
vreemdeling, in die zin dat wanneer
een zaak die hem betreft waarin
hoger beroep mogelijk is, dit hoger
beroep ook in Nederland kan worden
afgewacht. Anders ontstaan
trouwens ook alleen maar vluchtwe–
gen.
Overigens willen wij er hier nog
eens expliciet op wijzen dat dit
geenszins betekent dat wanneer een
hoger beroep negatief wordt
beschikt, hiermee de executoriale
titel vervalt om iemand uit te zetten.
Wij staan niet afwijzend tegenover
een verlofstelsel, maar dan zou dit
verlof onzes inziens moeten worden
gegeven door de hogere rechter. Dit
stelsel zou ook het meest overeenko–
men met het Duitse.
Mijnheer de voorzitter! Wij zijn
uiterst geïnteresseerd in met name
de opvattingen van de minister van
Justitie over wat er moet gebeuren
wanneer zich, in zijn visie onver–
hoopt en in de visie van anderen
onvermijdelijk, de problemen gaan
voordoen die hierboven geschetst
zijn, te weten: lange behandelingster–
mijnen en het node ontberen van de
voorziening van hoger beroep. Het
antwoord op deze vragen is voor
mijn fractie van zeer groot belang.
Tot slot van dit blok willen wij nog
opmerken dat wij vooralsnog niet
overtuigd zijn dat de rechts–
procedure, zoals in deze wet
voorgesteld, niet in strijd zal zijn met
artikel 16 van het Vluchtelingenver–
drag en ten aanzien van vreemdelin–
gen met artikel 8 van richtlijn nr.
64/221/EEG van de Raad van de
Europese Economische Gemeen–
schap van 25 februari 1964.
Mijnheer de voorzitter! Wij staan
voor een uiterst moeilijke afweging.
Enerzijds zijn er een drietal aspecten
in deze wet die wij, ondanks wellicht
kritische vragen daaromtrent, positief
beoordelen. Daarnaast zijn er twee
punten, de uitvoerbaarheid en het
principiële gegeven dat het hoger
beroep ontbreekt, die ons zeer veel
zorgen baren.
Ook het regeerakkoord - ik zeg dit
ook in de richting van de heer
Wöltgens - zal ons bij deze afweging
niet verder brengen. Stond daar
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immers niet: De Vreemdelingenwet
dient te worden herzien. Het huidige
ontwerp Vreemdelingenwet dient
opnieuw te worden overwogen?
Uitgangspunten moeten daarbij zijn:
- versterking rechtspositie legaal
verblijvende vreemdelingen;
- verbetering rechtsbeschermings–
procedure;
- verduidelijking rechtspositie van
mensen met afhankelijke verblijfs–
titels;
- verkorting van de verschillende
procedures;
- een restrictief vreemdelingen–
beleid; dit geldt echter niet voor
vluchtelingen en gezinsherenigmg;
en last but not least:
- het parallel laten lopen van de
invoering van de AROB-procedure in
twee instanties en de invoering van
de herziene Vreemdelingenwet.

Mevrouw Bolding (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De bewinds–
lieden hebben steeds opnieuw
aandacht gevraagd voor de
klemmende noodzaak dat het
voorliggende wetsvoorstel op 1
januari aanstaande in werking treedt,
omdat het nieuwe vreemdelingen–
recht behoort tot het bestuursrecht
en op 1 januari aanstaande ook de
Algemene wet bestuursrecht in
werking treedt waarbij wordt
aangesloten. Mede met het oog
hierop wordt invoering op 1
aanstaande januari dringend
noodzakelijk geacht.
De uitvoeringspraktijk is met deze
overhaaste gang van zaken
allerminst tevreden. De presidenten
van de rechtbanken hebben laten
weten dat een probleem is gelegen
in bepaalde logistieke en personele
randvoorwaarden die vervuld
moeten zijn voordat de Haagse
vreemdelingenkamer naar behoren
kan starten met de registratie en
behandeling van zaken, die
vervolgens landelijk over de
nevenzittingsplaatsen verdeeld
moeten worden. Met een tussen–
tijdse oplossmg die neerkomt op een
partiële opschuiving van het
procesrecht tot 1 maart aanstaande,
iijkt dit probleem te zijn opgelost en
verwachten de bewindslieden dat de
wijzigingen, na aanneming van het
wetsvoorstel door deze Kamer, over
anderhalve week kunnen ingaan.
Maar zover is het nog niet. Door
alle fracties zijn tijdens de voorberei–
ding zeer kritische vragen gesteld, in

maar liefst drie schriftelijke vragen–
rondes. Het is nog maar de vraag of
de reacties van de bewindslieden
voldoende argumenten opleveren
om in te stemmen met de wijziging
van de Vreemdelingenwet en het
Wetboek van Strafrecht.
Als het aan de maatschappelijke
organisaties die zich met
vreemdelingenrecht bezighouden
ligt, zal het wetsvoorstel onze Kamer
niet passeren. In een open brief van
VluchtelingenWerk Nederland van 18
december jongstleden wordt de
Eerste Kamer opgeroepen, dit
wetsvoorstel niet te steunen omdat
het geen oplossing aandraagt voor
degenen die gegronde redenen
hebben om hier bescherming te
zoeken. De beschuldiging die in
genoemde open brief doorklinkt,
maar die ook is terug te vinden in
vele andere brieven, namelijk dat er
sprake is van een defensieve
Europese strategie, nadat eerst in
verschillende internationale
verklaringen en verdragen het
fundamentele recht om bescherming
tegen vervolging is vastgelegd,
dwingt onze Kamer tot een uiterst
kritische beschouwing van het
voorliggende wetsvoorstel.
Voorzitter! Een van onze belang–
rijkste bezwaren tegen dit wetsvoor–
stel is de afschaffing van het hoger
beroep voor asielzoekers. Hiermee
komt een einde aan de belangrijke
rechtsvormende rol die onze hoogste
rechters, de Hoge Raad en de Raad
van State, in het vreemdelingenrecht
hebben gespeeld, zoals de ook door
collega Glastra van Loon aange–
haalde heer Fernhout, hoogleraar
Europees recht aan de katholieke
universiteit van Nijmegen, schrijft in
NRC Handelsblad van 20 december
jongstleden. Vanuit de wens om een
eind te maken aan de huidige
veelheid van procedures voor
vreemdelingen, om daarmee ook een
snellere uitzetting van afgewezen
asielzoekers mogelijk te maken, is
gekozen voor rechtsbescherming van
vreemdelingen in één instantie. Het
is nog maar de vraag of dat nog wel
als volwaardige rechtsbescherming
kan worden aangemerkt.
Artikel 1 van de Grondwet laat
geen enkele onduidelijkheid bestaan
over het diep in het bewustzijn van
onze bevolking levende gevoel dat
allen die zich in Nederland bevinden,
gelijk dienen te worden behandeld.
Ook het Internationaal verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten
bepaalt dat allen gelijk zijn voor de

rechter en rechterlijke instanties. Dit
heeft de regering en de Tweede
Kamer er niet van weerhouden een
wijziging van de Vreemdelingenwet
en het Wetboek van Strafrecht voor
te stellen en aan te nemen, die voor
vreemdelingen tot een ongelijke
behandeling en rechtsbescherming
leidt.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat zoveel maatschappelijke
organisaties zich hiertegen verzetten.
De conclusie dat de overheid een
loopje neemt met de verantwoorde–
lijkheid voor de rechtsbescherming
van de meest kwetsbaren in onze
samenleving, is wrang, maar lijkt wel
op zijn plaats. De Raad voor de zaken
van overheid en samenleving van de
Nederlands-Hervormde kerk, die zich
inzet voor de belangen van
asielzoekers en migranten, heeft
onze Kamer laten weten dat hij in de
praktijk aanloopt tegen fouten in
verschillende fasen van de asiel–
procedure en dat de hele uitvoering
van het beleid doorspekt lijkt van het
afhouden van mensen. Van
humaniteit en genoegzame
bescherming is in zijn ogen
nauwelijks meer sprake. Ook
Amnesty International en het
Nederlands juristencomité voor de
mensenrechten hebben in uitge–
breide brieven hun bezwaren tegen
de wijziging van de Vreemdelingen–
wet verwoord. Ook anderen hebben
hiernaar verwezen.
Een aantal persoonlijke verhalen
van asielzoekende vluchtelingen
toont groot persoonlijk leed en angst
voor uitzetting en terugkeer naar een
onzeker bestaan, vervolging en
mogelijk de dood. Het zijn deze
asielzoekende vluchtelingen, wier
belangen zo groot zijn, die de dupe
dreigen te worden van de nieuwe
wetgeving. De Stichting rechtswinkel
Amsterdam stelt: het is wrang dat
eigen burgers voor veel minder
ingrijpende kwesties in drie
rechterlijke instanties hun recht
kunnen halen, terwijl voor een zaak
die zo van levensbelang is als het
verzoek om een verblijfsvergunning
voor de vreemdeling geen hoger
beroep mogelijk is.
De aangehaalde kwalificaties van
het wetsvoorstel laten aan duidelijk–
heid niets te wensen over. De vraag
dringt zich op hoe het zo ver heeft
kunnen komen. Het regeerakkoord
van 1989 heeft bepaald andere
verwachtingen gewekt. Daarbij
golden immers de volgende
uitgangspunten, die ook door het
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De heer Glasz (CDA): De toelating
van vreemdelingen, voorzitter, is een
kwantiteitsprobleem. De oplossing
zoeken wij in selectie. Wij maken
daarbij een onderscheid tussen echte
en economische vluchtelingen. De
laatste categorie willen wij weren om
open te kunnen staan voor de echte
vluchtelingen. De vreemdelingenwet
verstaat onder echte vluchtelingen
vervolgden wegens godsdienstige of
politieke overtuiging, nationaliteit of
ras. Zij die vervolgd worden door de
hongerdood of armoede kwalificeren
niet langer.
Wij kunnen ons geweten sussen
door de cynische vaststelling dat zij
die door de honger of armoede
worden getroffen, meestal de kracht
en de middelen niet meer hebben
om weg te komen. De economische
vluchteling die Nederland wel haalt
en om toelating verzoekt, beschikt
kennelijk wel over de middelen. Hoe
het ook zij, de economische
vluchteling kwalificeert niet langer. Ik
zeg "niet langer", omdat dit
uitgangspunt pas in de laatste jaren
brede ondersteuning heeft gekregen.
Dat gebeurde onder de druk der

omstandigheden: de groeiende
stroom van vluchtelingen en de
krapper wordende opvangcapaciteit.
Ik releveer dit om aan te tonen dat
er een nauw verband bestaat tussen
opnamecapaciteit en toelatingsbe–
leid. Onderkenning van dat verband
leidt vervolgens tot het inzicht en de
erkenning dat de problematiek
rondom de toelating en opvang van
vluchtelingen primair kwantitatief
van aard is. Het is de hoeveelheid
die ons parten speelt.
Aanvaarding van die conclusie
schiet ons op een tweetal punten te
hulp. In de eerste plaats helpt zij ons,
het vluchtelingenvraagstuk uit de
taboesfeer te halen. Discussies over
de principieel ogende vraag of
Nederland al dan niet immigratieland
is of zou behoren te zijn, hebben
weinig zin. Evenmin lijkt het zinvol,
laat staan terecht, elkaar naar gelang
het standpunt dat men in die
discussies inneemt, van racisme te
beschuldigen. Nuchtere analyse leert
immers dat de overheid met een
besluit tot toelatmg de zorgplicht op
zich neemt dat de vreemdeling naar
behoren wordt opgevangen, dat
huisvesting en financiële middelen
worden verschaft, dat kans wordt
geboden op onderwijs en arbeid. De
overheid moet daarvoor de
noodzakelijke middelen genereren en
een beroep doen op de samenleving.
Want die samenleving moet
inschikken bij de toedeling van
woningen en op de arbeidsmarkt.
Dat alles gebeurt terwijl de woning–
nood hoog is en de banen schaars
zijn.
Aan het absorptievermogen van
de samenleving is een grens. Die
grens is niet ideëel doch primair
materieel bepaald. Die begrenzing
bepaalt tevens het draagvlak: het
maatschappelijk draagvlak waarop
de overheid haar toelatingsbeleid
moet kunnen baseren.
Die conclusie schiet ook te hulp bij
een tweede punt. Zij behoedt ons
voor onberaden verwijten, bij
voorkeur aan het adres van derden.
Ik verwijs naar de briefkaartenactie
onder de slagzin "Ik ben woedend"
jegens de Bondsrepubliek. Deze
actie, die ongetwijfeld goed bedoeld
was, mobiliseerde slechts anti-Duitse
gevoelens, oogstte in de Bondsrepu–
bliek weinig begrip en miste
voldoende rechtvaardigings–
grondslag. Laten wij bedenken dat
het naoorlogse Duitsland veel meer
asielzoekers opnam en nog steeds
opneemt binnen zijn grenzen, zowel

absoluut als relatief, dan de andere
Europese landen samen. Duitsland
kreeg in 1992 circa 80% van de
asielzoekers in de gehele Gemeen–
schap te verwerken. Het maatschap–
pelijk draagvlak daar is al in verre
mate overschreden en dat leidt
onvermijdelijk tot grote problemen.
De daaruit voortgevloeide excessen
zijn gruwelijk en verschrikkelijk, maar
die bestrijdt men nu eenmaal niet
door het sturen van briefkaarten.
Trouwens, in schril contrast
daarmee staat het volgende. In
Frankrijk en Groot-Brittannië zijn de
aantallen toegelaten asielzoekers zeker relatief - zeer gering, soms
geringer dan bij ons, om maar niet te
spreken van Denemarken. Als men
met de briefkaartenactie een beroep
op Europese solidariteit heeft
bedoeld, dan was een beroep op die
landen eerder te rechtvaardigen
geweest. De les uit de Duitse situatie
moet zijn dat wij ervoor moeten
zorgen dat wij ons draagvlak niet
overschrijden, op straffe van ook hier
excessieve gevolgen. De overheid
staat dus voor de taak de toelating,
opvang en integratie van asiel–
zoekers beheersbaar te doen zijn.
Voorzitter! Een open eind is
immers niet verantwoord. Onbe–
perkte gastvnjheid klinkt hartverwar–
mend, oogt sympathiek doch kan
uitemdelijk niet worden waarge–
maakt. Overschrijding van het
draagvlak zal bovendien het
ontvankelijkheidsklimaat verzieken
ten aanzien van de al toegelatenen.
De overheid moet dus wel de
instroom beheersen en indammen.
Maar hoe?
De selectie van echte vluchtelin–
gen geraakt uitgewerkt. De gemid–
delde kwaliteit van het vluchtverhaal
stijgt. Het afwijzingspercentage daalt.
De behoefte aan alternatieven wordt
dringender. In dat verband streeft
men naar opvang in de regio, maar
daarvoor is weer internationale
samenwerking nodig. Wij doen dat
binnen Schengen en straks door
middel van Dublin. Toch moet het
uitgangspunt bhjven dat wij voor de
echte vluchteling moeten blijven
openstaan. De selectie wordt
onontkoombaar steeds strenger. Het
eerste instrument daartoe is de
toelatingsprocedure en die ligt
vandaag voor.
Mijn fractie is van oordeel dat met
dit wetsvoorstel belangrijke winst
kan worden geboekt. Meermalen
hebben wij gepleit voor versnelling
van de procedure, want wij zagen
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Nederlands centrum buitenlanders
en voor een deel door collega Mastik
zijn aangehaald. De rechtspositie van
legaal verblijvende vreemdelingen
zou worden versterkt. De
rechtsbeschermingsprocedure zou
worden verbeterd. Er zou Arob–
beroep in twee instanties worden
ingevoerd. Behoudens wettelijke
uitzonderingen zou na vijf jaar
verblijf voor vreemdelingen een met
Nederlanders vergelijkbare rechtspo–
sitie worden gerealiseerd.
Kennelijk hebben deze uitgangs–
punten geen grote rol gespeeld bij
de voorgelegde herziening van de
Vreemdelingenwet. De rechtspositie
van vreemdelingen wordt immers
niet versterkt. De
rechtsbeschermingsprocedure wordt
niet verbeterd. Er komt geen beroep
in twee instanties en vreemdelingen
en Nederlanders worden nadrukkelijk
ongelijk behandeld.
Voorzitter! Wij zien met bijzonder
veel belangstelling uit naar de reactie
van de bewindslieden op onze vraag
of zij kunnen uitleggen hoe zij tot
hun keuze voor deze wijziging van de
Vreemdelingenwet en het Wetboek
van Strafrecht hebben kunnen
komen, die zo ver af staat van de
voornemens in het regeerakkoord.

D

15-711

Glasz
dat te lange procedures een
autonome factor werden voor
toelating: vreemdelingen eenmaal
opgevangen en met hulp van de
omgeving geïntegreerd, kan men na
verloop van tijd redelijkerwijs niet
meer verwijderen. Die versnelling
wordt nu aangebracht. Dat is goed.
De versnelde afhandeling van
niet-ontvankelijke en kennelijk
ongegronde aanvragen spreekt met
name aan. Dat een categorie
gedoogden nu ook wordt geregu–
leerd, schept duidelijkheid en is
positief. Ook het streven naar een
geconcentreerde rechtsgang bij een
vreemdelingenkamer ondersteunen
wij. Ik heb namens mijn fractie al
laten weten dat wij daarom voor dit
wetsvoorstel zijn.
Tegelijkertijd is er echter over de
inhoud van deze nieuwe wet reden
tot zorg. Wij moeten oppassen dat
wij nu niet te veel doorslaan en uit
balans raken. Zo heb ik bij de
schriftelijke behandeling aandacht
gevraagd voor de observatie, met
name uit wetenschappelijke kring,
dat deze wet te zeer gefixeerd is op
asielzoekers, terwijl de wet ook geldt
voor vaak reeds lang in ons land
legaal gevestigde vreemdelingen. Ter
voorkoming van dit fixatie-effect
heeft het Nederlands centrum voor
buitenlanders erop gewezen dat
afzonderlijke asielwetgeving de
vermenging van problematiek inzake
toelating met integratie kan
voorkomen. Men wijst daarbij op
afzonderlijke wetgeving in Duitsland
en Groot– Brittannië. Het antwoord
daarop van de regering in de
schriftelijke behandeling is niet
geheel bevredigend. Vandaar mijn
vraag aan de minister: hoe denkt
Justitie te voorkomen dat het
aangescherpte en versnelde beleid,
gericht op de toelating van asiel–
zoekers, geen negatieve uitstraling
zal hebben op de integratie van de
reeds toegelatenen, waardoor het
beleid voor de ene sector de andere
als het ware voor de voeten loopt?
Gaarne ontvang ik een antwoord op
deze vraag.
Een dreigende disbalans is
nadrukkelijk aan de orde door het
ontbreken van een regeling van
hoger beroep bij de onafhankelijke
rechter. Ik heb daarvoor bij de
schriftelijke behandeling al uitvoerig
aandacht gevraagd. Ja, ik weet het:
in de Tweede Kamer is hiervoor al
met overtuiging gepleit, zij het
zonder resultaat. Met alle respect: zij
die thuis zijn in de rechtspraktijk.

weten dat cassatie in het belang der
wet in dit verband geen resultaat is.
In de Tweede Kamer is dus al met
overtuiging gepleit voor een regeling
van hoger beroep en toch acht ik het
juist een taak van dit huis om na te
denken - dat mogen wij - en de
bewindslieden te bevragen over een
zo belangrijke uitzondering op het
beginsel in ons land van rechtspraak
in twee instanties.
Het beginsel dat een tweede
rechter het oordeel van de eerste
rechter nog eens beziet, is een
kostbaar goed. Vanwege die
kostbaarheid - maar dan in de
letterlijke betekenis - heeft zich
onder de druk van de economie al
enige ontmanteling ontwikkeld. Men
denke aan de introductie van de
unus rechtspraak door de enkelvou–
dige rechter - en aan de voorstellen
van een intern appel. Nu moeten wij
inderdaad concluderen dat de
praktijk en dus de rechtzoekenden
toenemende behoefte hebben aan
beslissingen die met bekwame spoed
worden genomen en dus aan een
uitslag op redelijk korte termijn. Dat
uitgangspunt onderschrijf ik ten
volle. Het geldt ook en misschien wel
in het bijzonder bij het toelatingsbe–
ieid, maar er is nog iets anders wat
een tweede instantie zo rechtvaar–
digt. Dat is de waarborg dat fouten
worden hersteld en dat eenheid van
rechtspraak wordt bewaard. Hoe
groter de snelheid - en die streven
wij na - hoe groter de kans op
fouten. Als wij daarvoor geen
correctief inbouwen, dan dreigen er
drie gevolgen.
Het eerste gevolg is dat de
alleensprekende rechter zich ziet
belast met de eind–
verantwoordelijkheid voor de
beslissing. Hij is de eerste, doch
tevens laatste onafhankelijke rechter.
Van hem wordt tegelijkertfjd
verwacht dat hij zich slagvaardig
door de nog steeds wassende
stroom van zaken heenwerkt. Let
wel: zonder fouten te maken. Hoge
snelheid en toch onverminderde
zorgvuldigheid zijn slecht verenig–
bare vereisten. Het zal dus ook
langzamer gaan. Ik voorzie dat de
tijdwinst die justitie met het
weglaten van het hoger beroep
beoogt, schijnwinst zal blijken.
Daarbij komt mij weer de tijd voor
ogen dat ik plaatsvervangend
kantonrechter was en bij ziekte van
de echte kantonrechter veelvuldig
moest invallen. Van mij werd toen
verwacht dat ik de aanzienlijke

achterstand snel weg zou werken.
Slagvaardigheid dus en waar gehakt
wordt, vallen spaanders. ik kon mij
de spaanders veroorloven voor zover
ik mij gedekt voelde door hoger
beroep. Maar ik ging er wel voor
zitten daar waar ik de eindbeslissing
had c.q. zulks de facto het geval was.
Dan is er vaak behoefte aan nadere
informatie of aan rapportage door
een deskundige. Kortom: de rechter
die zich niet gedekt weet door een
mogelijk correctief van fouten die in
de vereiste haast onvermijdelijk zijn,
gaat er langer over doen.
Het tweede gevolg is dat
kwaliteitsverlies dreigt door
vergroting van de foutenmarge. Nog
los van het schaderisico dat onze
rechtspraak daarmee loopt, zal de
praktijk haar weg weten te vinden. Ik
voorzie nieuwe sluipwegen, waarbij
een kort-gedingprocedure bij de
rechter, die zich bij evidente fouten
moeilijk aan ontvankelijkheid zal
onttrekken, weer populair zal
worden. Was het echter niet juist de
wildgroei in de kort–
gedingrechtspraak, die met deze
nieuwe wet moest worden voorko–
men?
Het tweede gevolg is dit. Door
vergroting van de foutenmarge
dreigt kwaliteitsverlies. Nog los van
het schaderisico dat onze rechtspraak
daarmee loopt, zal de praktijk haar
weg weten te vinden. Ik voorzie
nieuwe sluipwegen daar de rechter
in kort geding zich bij evidente
fouten moeilijk aan ontvankelijkheid
zal onttrekken en de gang naar de
rechter in kort geding weer populair
wordt. En was het nu niet juist de
wildgroei in de kort–
gedingrechtspraak, die met deze
nieuwe wet moest worden voorko–
men?
Ik kom tot het derde gevolg. Bij
het ontbreken van één hoger–
beroepvoorziening, als bijvoorbeeld
bij de Raad van State, is het hoogst
onzeker hoe de eenheid van recht
kan worden bewaard. De voorziening
in de vorm van één daartoe
(gedeeltelijk) vrij te stellen rechter
compenseert naar mijn mening
vooralsnog niet de gegronde vrees
dat de rechtspraak van de verschil–
lende vreemdelingenrechters uiteen
zal lopen.
Voorzitter! De vrees voor deze drie
gevolgen hebben mij ertoe gebracht,
de bewindslieden dringend in
overweging te geven alsnog serieus
na te denken over een vorm van
beperkt hoger beroep dat alles bij
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elkaar genomen geen substantieel
tijdverlies met zich brengt. Dit ter
wille van een voldoende zorgvuldig
rechterlijk oordeel en de noodzake–
lijke eenheid van recht. Ik voel mij
daarbij gesteund door een indruk–
wekkende, ik herhaal indrukwek–
kende hoeveelheid reacties uit de
wereld van instellingen die zich de
zorg van vluchtelingen in het
bijzonder aantrekken, uit de kerkelijke
wereld, zowel uit rooms-katholieke,
als uit Nederlands hervormde en
gereformeerde kring en ook van veel
individuele burgers. Zij allen
betuigen zich bewust van het
kostbaar goed van twee instanties
dat als regel voor de eigen burgers
geldt en dan ook zou moeten
toekomen aan de vluchteling, voor
wie zoals al door velen terecht is
gezegd het gaat om leven of dood.
De hoofdregel van twee instanties
heeft te maken met het rechtsgehalte
van onze samenleving. Gelet op
artikel 8 van de
EG-coördinatierichtlijn is het zeer de
vraag of Nederland dat rechtsgehalte
aan (bijvoorbeeld hier te lande legaal
verblijvende vreemdelingen tevens)
EG-onderdanen mag onthouden. Ik
beperk mij tot de vaststelling dat de
wetenschappelijke commentaren
hierover lijnrecht staan tegenover het
standpunt dat Justitie inneemt.
Trouwens, over rechtsgehalte
gesproken: de Bondsrepubliek kent
wel het hoger beroep!
In antwoord op de pleidooien voor
een hoger beroep heeft Justitie
betoogd dat in ons land niet
gesproken kan worden van een
"dwingend appelbeginsel". Hier
werkt de list van de taal. Zeker, niet
in alle gevallen is hoger beroep
wettelijk voorgeschreven, maar dat
zijn dan ook uitzonderingen. Of
betreden wij (ongemerkt) thans een
nieuwe fase van ontmanteling van
het hoger beroep, alsof het een
demarrage van de voor velen nog
legendarische Joop Zoetemelk
betreft? Als hij demarreerde, merkte
niemand dat, totdat hij goed en wel
uit zicht was. Betreden wij (onge–
merkt) thans een nieuwe fase van
ontmanteling van het hoger beroep,
terwijl wij zojuist nog het beginsel
van twee feitelijke instanties hebben
omhelsd van de per 1 januari a.s. in
te voeren Algemene wet bestuurs–
recht? Ondubbelzinnig is daarin voor
twee instanties als hoofdregel
gekozen. Betekent de uitzondering op
deze hoofdregel, die Justitie nu voor
het vreemdelingenrecht wil maken.

Eerste Kamer

een voorbode op een heroverweging
van de hoofdregel? Is dit een begin
van een algemene discussie om van
de hoofdregel af te wijken? Als dat
zo is, dient het veld eerst opnieuw te
worden geconsulteerd over de
algemene vraag of ons land alsnog
zou moeten afstappen van het zojuist
aanvaarde beginsel.
Voor de volledigheid zeg ik hierbij
dat wij altijd kritisch zullen moeten
blijven kijken of bestaande procedu–
res aan vernieuwing toe zijn en
wellicht overbodige waarborgen
inhouden of ontoelaatbare vertragin–
gen genereren. Uitzonderingen op de
hoofdregel, daar waar noodzakelijk
en gerechtvaardigd, moeten wij
natuurlijk kunnen maken. De zwaarte
van de beslissingen inzake de
Vreemdelingenwet rechtvaardigt naar
mijn oordeel zulk een uitzondering
niet. Ik word in dit oordeel gesterkt
omdat het wordt gedeeld en bepleit
door niemand minder dan de
uitvoerder van de nieuwe wet zelf:
de rechterlijke macht.
Deze nieuwe wet vraagt een
herorganisatie en een nieuwe
inspanning van de rechterlijke macht.
Het is duidelijk dat een goed
sluitende samenwerking bij de
invoering bijkans voorwaarde is voor
het welslagen van de nieuwe
regeling. Zoals ook bij anderen het
geval is, bekruipt mij grote zorg als
ik de recente uitspraken hoor van de
rechters die de wet moeten gaan
uitvoeren. Neemt Justitie hun
suggesties serieus? Is inwerkingtre–
ding van het procesrechtelijke deel
wel haalbaar per 1 maart 1994? Wat
doet het Justitie dat de rechterlijke
macht vrijwel en bloc enige vorm
van hoger beroep dringend in
overweging geeft en daarvoor ook
modellen aanreikt? De rechterlijke
macht in Nederland is een instituut
waarop we buitengewoon zuinig
moeten zijn. De rechters zijn
bewakers van ons rechtsgehalte. Zij
beklimmen zelden publieke media en
als ze dat dan eens doen op grond
van hun bewakersrol, is het zaak
naar hen te luisteren.
Voorzitter! Ik herhaal dat mijn
fractie voor dit wetsvoorstel is.
Tegelijkertijd stel ik een indringende
vraag. Zijn de bewindslieden bereid,
ook na invoering van deze wet met
de rechterlijke macht open en serieus
te overleggen over de wijze van
invoering alsmede over de mogelijk–
heid van een alsnog te formeren
beperkt hoger beroep dat geen
substantieel tijdverlies oplevert?

Vreemdelingenwet

Mijn betoog afrondend, voorzitter,
onderstreep ik dat beide bewindslie–
den onze steun hebben. De inzet van
de minister waarderen wij. De
portefeuille-vreemdelingenbeleid is
een loodzware en per definitie
ondankbaar. Ook vorige staatssecre–
tarissen hebben die last moeten
dragen. Aan de staatssecretaris komt
lof toe voor zijn moedig en consis–
tent beleid.

D
De heer Heijne Makkreel (WD):
Mijnheer de voorzitter! De behande–
ling van dit voorstel is begeleid door
nogal wat publiciteit. In die
publiciteit is ten aanzien van het van
onze fractie te verwachten standpunt
nogal de nadruk gelegd op onze
kritische opstelling tegenover een
belangrijk aspect van het voorstel,
namelijk het hoger beroep. Die
kritische opstelling is er inderdaad en
ik zal daarop nog uitvoerig terugko–
men. In die door onze kritiek
gedomineerde publiciteit is echter
één ding wat ondergesneeuwd
geraakt, namelijk dat wij in onze
bijdrage aan het voorlopig verslag
allereerst hebben gesteld dat wij
instemmen met de doelstellingen en
dat wij het oordeel van de regering
onderschrijven dat dit voorstel een
aantal voorzieningen treft waaraan
dringend behoefte bestaat. Het lijkt
mij nuttig om daaraan bij deze
behandeling nog eens te herinneren
en dit ook voorop te stellen.
Mijn fractie benadert dit voorstel,
evenals onze partijgenoten aan de
overzijde, positief. Ik laat het nu bij
deze constatering en zie ervan af om
een uitvoerige analyse te geven van
wat er zoal gaat veranderen. Het lijkt
mij ook niet nodig om in deze
discussie met de regering veel tijd te
besteden aan zaken waarover wij het
eens zijn. Ik sluit mij voorts in
hoofdlijnen aan bij de inleidende
beschouwing van de heer Glasz, zij
het met uitzondering van zijn
stembepaling.
Voorzitter! Wèl wil ik in dit kader
reageren op de open brief van
VluchtelingenWerk aan onze Kamer,
dus mede aan mijn fractie en mij, die
één dezer dagen is gepubliceerd in
de dagbladen Trouw en de Volks–
krant. Enkele passages geven
daartoe reden. In deze brief wordt
gesuggereerd dat alleen Nederland
in staat is om vluchtelingen op een
behoorlijke manier bescherming te
bieden en dat het terugzenden naar
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Heijne Makkreel
een land van eerste opvang hen
blootstelt aan allerlei kwaad. Die
suggestie wijs ik af, voorzitter. De
pretentie dat alleen Nederland een
net land is, rnoeten wij maar eens
laten varen. Verder suggereert deze
brief dat het de bedoeling is om
vluchtelingen te weren. Welnu, dat is
de bedoeling nu net niet. Het is de
bedoeling, degenen te weren die ten
onrechte beweren dat zij vluchteling
zijn, en zand in de machine strooien
door een juiste beoordeling van hun
claim zo moeilijk mogelijk te maken.
Dezen moeten zo snel mogelijk
worden uitgezift, juist om de
mogelijkheden te behouden, de
echte vluchtelingen op te nemen, Ik
voel mij door deze open brief dus
wel aangesproken, maar niet op
correcte wijze. Het was een open
brief en dus mag ik dit ook in het
openbaar zeggen.
Zoals ik al aankondigde, zal de
hoofdmoot van mijn verhaal gaan
over het onderwerp dat voor ons
ernstige problemen met dit voorstel
veroorzaakt. Dit is het ontbreken van
het hoger beroep en de buitenge–
wone hardnekkigheid waarmee de
minister op dit stuk op zijn standpunt
is blijven staan, tegen alle argumen–
tatie in die vanuit de praktijk is
aangereikt.
De allereerste vraag is of cassatie
in het belang der wet een redelijk
alternatief is. De minister heeft
bestreden dat deze een fopspeen is.
Ik daarentegen houd vol dat zij dit
wel is. Ik wijs op de cijfers. De door
de bewindslieden verstrekte cijfers
bevestigen mijn informatie dat de
procureur-generaal per jaar 50 tot 60
verzoeken hiertoe ontvangt. Het
aantal door de Hoge Raad op
cassatieberoepen in het belang der
wet gegeven beslissingen bedroeg in
de laatste vier jaar gemiddeld 3,25. Ik
kan eraan toevoegen dat het over de
afgelopen tien jaar gemiddeld 3,5 is
geweest. Het aantal van zes
beslissingen in 1990 was dus een
uitschieter, zij het geen record. Dit
betekent dat, ruw geschat, 6% van de
aanvragen gehonoreerd wordt. Ik
wijs er nog maar even op dat deze
cijfers gelden voor alle door de Hoge
Raad bestreken rechtsgebieden bij
elkaar. Hebben de bewindslieden in
het licht van deze cijfers nu werkelijk
de illusie dat cassatie in het belang
der wet anders dan hoogst inciden–
teel een wezenlijke ontsporing in de
vreemdelingenrechtspraak kan
rechtzetten? Daarbij gaat het nog
slechts om rechtzetten voor de

toekomst, want de zaak die er
aanleiding toe was, blijft in elk geval
onbeïnvloed. Rechtsbescherming
voor partijen is er dus al in het
geheel niet aan te ontlenen, en ook
voor de bewaking van de rechts–
eenheid stelt dit absoluut niets voor.
Of denken de bewindslieden
werkelijk dat de verzoeken in het
vreemdelingenrecht zoveel beter
gemotiveerd zullen zijn dan wat de
procureur-generaal tot dusverre heeft
ontvangen, dat deze alle gehono–
reerd zullen worden en dat wij in de
toekomst een veelvoud van het
huidige aantal cassatieberoepen in
het belang der wet voor het
vreemdelingenrecht alleen krijgen?
De vraag stellen is haar beantwoor–
den, dunkt mij. Dat de procureur–
generaal in deze richting geen enkele
toezegging heeft gedaan, is
inmiddels duidelijk. Hoe de
bewindslieden zich op de taak–
opvatting van de procureur-generaal
kunnen beroepen, is mij niet helder,
nu deze juist uit de genoemde cijfers
naar voren komt en hun nauwelijks
enige hulp kan bieden.
Teneinde ieder misverstand te
vermijden, voeg ik hieraan toe dat ik
met het voorafgaande geenszins
bedoel, zelfs maar enige kritiek op de
procureur-generaal te oefenen. Ik
ben van oordeel dat hij volstrekt
terecht zuinig is met het bijzondere
rechtsmiddel van cassatie in het
belang der wet, evenals zijn
voorgangers.
Een hogere voorziening tegen een
uitspraak van de eerste rechter komt
dus in de praktijk, als dit voorstel wet
wordt, geheel te ontbreken. De
vragen die hierbij rijzen, zijn: is in dit
systeem de rechtseenheid nog te
handhaven, werkt het en is het
nodig? Ik begin met het laatste.
Een– en andermaal is dit wetsvoor–
stel verdedigd op basis vah de
vereiste bekorting van de procedu–
res. Ook in de laatste tot onze Kamer
gerichte stukken komt dit voor als
rechtvaardiging voor het ook door de
Staat zelf offeren van zijn
beroepsmogelijkheid. Dit argument is
evident geldig in een situatie waarin
iedereen in beroep gaat en daarin
moet worden ontvangen. Dit
argument is echter volgens vrijwel
een ieder die in de praktijk met dit
bijltje hakt, niet geldig voor een
beperkte beroepsmogelijkheid,
bijvoorbeeld zoals door de Advies–
commissie vreemdelingenzaken is
voorgesteld. Eerder is het omge–
keerde waar. Een beperkte verlen–

ging van de doorlooptijd van een
beperkt aantal zaken waarin beroep
is toegelaten, kan tot een verkorting
van de doorlooptijd voor de grote
massa leiden. De rechter die weet
dat hij in laatste instantie beslist, zal
namelijk minder doortastend
optreden dan de rechter die weet
dat, mocht hij zich vergissen, er nog
een remedie is. Het is al eerder
gezegd vanmiddag. Ik ken het effect
uit eigen ervaring. Het betekent niet
dat in normale zaken lichtvaardig
gehandeld wordt; het betekent alleen
dat een beslissing die in een normale
zaak als correct aanvaard en direct
genomen zou worden, in een zaak in
laatste instantie nogmaals uitvoerig
tegen het licht wordt gehouden en
dat kost extra tijd. Ik trek dus in
twijfel of het argument tegen een
beperkte beroepsmogelijkheid geldig
is.
Ik vraag mij voorts af of aan de
wenselijkheid van een beroepsmoge–
lijkheid ook voor de staat zelf wel
voldoende aandacht is besteed. In dit
verband is het gegeven merkwaardig
dat de omstandigheid, dat die door
de Adviescommissie vreemdelingen–
zaken voorgestelde beroepsmogelijk–
heid voor de staat van nut zou
kunnen zijn, in de nadere memorie
van antwoord volstrekt over het
hoofd was gezien. Dat is bepaald
verontrustend.
Daarbij is van belang dat in het
voorgestelde systeem iedere
uitspraak die een gat in het beleid
schiet, precedentwerking verkrijgt en
dat de hoop dat zulks zich niet zal
voordoen, ijdel is. Ook dat is al
eerder gezegd vanmiddag en ik ben
het daar volstrekt mee eens.
De effectiviteit van horizontale
coördinatie tussen een groot aantal
rechters van gelijke rang wordt in
vakkringen niet hoog aangeslagen en
staat in elk geval ver achter bij het
effect van een centrale
jurisprudentierechter, die bevoegd is
contraire uitspraken te vernietigen.
Hierbij wordt een extra complice–
rende rol gespeeld door de haast
waarmee het systeem moet worden
ingevoerd, waarbij geen rekening is
gehouden met de indringende
betogen van de Haagse rechtbank,
dat een uitstel tot 1 juli wel
rock-bottom was. In dit verband is
het merkwaardig in paragraaf 1.1.2
van de nadere memorie van
antwoord te lezen hoe de bewindslie–
den beginnen met te ontkennen, dat
zij de opmerkingen en adviezen uit
het veld in de wind hebben
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geslagen, om vervolgens te gaan
uitleggen waarom zij die opmerkin–
gen en adviezen in de wind hebben
geslagen. In de wind slaan is
namelijk niet hetzelfde als niet
reageren, wat de steller van deze
passages gedacht schijnt te hebben.
Waarom het gaat, is dat hier is
opgetreden op een wijze die de
werkers in het veld veelal tot een
zekere graad van razernij brengt,
namelijk op basis van de impliciete
stelling dat men in Den Haag alles
veel beter weet dan degenen die er
dagelijks in de praktijk mee te maken
hebben. Dat is een effect dat aan
deze zijde van het Binnenhof wellicht
iets beter bekend is dan aan de
overzijde, omdat sommigen onzer
het aan den lijve kunnen ervaren. Ik
ben daardoor in mijn onderwijs–
bestaan nogal geteisterd en ik
betreur het dat het nu ook bij Justitie
de kop begint op te steken.
Ik merk op dat onze opmerking
over de discrepantie tussen de door
de bewindslieden geschetste
acceptatie van het voorstel door de
betrokkenen en de noodkreten naar
de Kamer van deze zelfde functiona–
rissen, in wezen niet is beantwoord.
Ik ben dan ook meer geneigd om op
de noodkreten te letten dan op de
gestelde acceptatie. Ik sluit mij wat
dat betreft bij mevrouw Mastik aan.
Ik denk daarbij aan het door een
van de betrokkenen aan ons gegeven
beeld in antwoord op de vraag
waarom hij zich in deze onderhande–
lingen had begeven: als ik van een
schip overboord gegooid word, hoop
ik op iets om mij aan vast te
klampen; als mij dan de keuze
gegeven wordt tussen een redding–
boei en een sloep, kies ik natuurlijk
de sloep, maar primair was ik liever
aan boord gebleven. Het komt mij
voor dat de minister zich wat te
gemakkelijk baseert op de keuze voor
de sloep en over het hoofd ziet dat
men aan boord had willen blijven.
Voorzitter! Er is nog een extra
puntje met betrekking tot de druk op
de rechtbanken. Volgens mijn
informatie - ik werd nog vanmiddag
opgebeld, om mij daaraan te
herinneren - is aan de rechtbanken
de toezegging gedaan, dat in de te
behandelen zaken voor de staat
steeds de landsadvocaat zal
optreden. Dit wordt door de
rechtbank op prijs gesteld, omdat
een goede presentatie van een zaak
door partijen de werklast van de
rechtbank verlicht. Deze toezegging
nu wordt in de memorie van

antwoord gewoon teruggenomen.
Mijn vraag is, of dit een vergissing
is. Mij is gebleken dat deze passage
in de memorie van antwoord bij de
betrokken rechters nogal wat
consternatie heeft veroorzaakt, onder
het motto: dat kunnen wij er niet ook
nog bij hebben. Gaarne verkrijg ik
derhalve een uitleg van de minister
over dit wat door de rechtbank wordt
gevoeld als terugkomen op een
gegeven woord.
Voorzitter! Wij staan voor een
moeilijke keuze, namelijk de
afweging tussen de stroomlijningen
die dit voorstel brengt, en de
puinhoop die het in het rechtsbedrijf
dreigt te gaan veroorzaken. Wij zijn
van oordeel dat het verwerpelijk is
dat wij voor deze afweging gesteld
worden, aangezien deze ons wordt
opgedrongen door de - ik gebruikte
het woord al eerder - zeldzame
hardnekkigheid waarmee de minister
argumenten blijft hanteren waarvan
vrijwel iedereen die er verstand van
heeft zegt dat ze niet deugen. Op
grond daarvan blijft hij weigeren
stappen te doen om een simpele
beroepsvoorziening van beperkte
omvang, zoals door de Adviescom–
missie vreemdelingenzaken
voorgestaan, in het voorstel in te
bouwen; een voorziening die de met
het voorstel beoogde doelen niet
alleen niet wezenlijk aantast, maar
zelfs daaraan extra zou kunnen
bijdragen. Mijn fractie is des te
minder geneigd om verantwoorde–
lijkheid voor de verwachte puinhoop
te aanvaarden nu zij ervan overtuigd
is dat die geen wezenlijk doel dient,
omdat het zonder enig nadeel ook
goed kan. Wij verwachten van de
minister dan ook een toezegging op
dit punt.

De heer Wagemakers (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Laat ik
vooropstellen dat ik het niet zal
hebben over de Vreemdelingenwet.
Dat lijkt mij verhelderend voor velen
die hier aanwezig zijn. Ik zal het
hebben over een punt dat aan de
orde is in het andere wetsvoorstel
dat onder hetzelfde punt is gea–
gendeerd, de Aanpassingswet AWB
III. Daarin zit de kwestie van de
vergoeding of eigenlijk niet
vergoeding van proceskosten in
belastingprocedures.
Over deze problematiek is een
tamelijk uitvoerige discussie geweest
aan de overzijde vanaf medio 1992

en wel aan de hand van een
wetsvoorstel onder nr. 22164, dat op
3 november jongstleden is ingetrok–
ken. Tegelijkertijd is er een nota van
wijziging uitgebracht op het
wetsvoorstel 23258, de Aanpassings–
wet. Daarin is enigszins verscholen
op pagina 38 onderaan en op pagina
42 bovenaan een aantal artikelen
ingevoegd, waardoor de Wet
administratieve rechtspraak
belastingzaken wordt gewijzigd. In
het verslag van een schriftelijk
overleg van 8 oktober 1993 - het
betreft een stuk van het inmiddels
ingetrokken wetsvoorstel 22164 zegt de regering dat men nu als het
ware de overstap maakt naar het
inbrengen van een wijziging in de
Aanpassingswet. Daarbij wordt het
een voordeel geacht "dat er
inmiddels al een uitgebreide
discussie met de vaste Commissie
voor justitie van de Tweede Kamer
over het fiscale wetsvoorstel heeft
plaatsgevonden; dit komt een
gedegen en zorgvuldige voorberei–
ding ten goede". Kortom, men zegt:
wat fijn dat wij zo uitvoerig over
deze zaak hebben kunnen discussië–
ren met elkander. Nu brengen wij het
even bij nota van wijziging in die
andere wet in. Ik kijk vervoigens naar
de situatie in dit huis. Er heeft geeri
enkele discussie plaatsgevonden. In
dit geval heeft zelfs de tijd ontbroken
voor een schriftelijke behandeling
van het wetsvoorstel, de
aanpassingswet, omdat het allemaal
aan elkaar gekoppeld is en invoering
per 1 januari aanstaande essentieel
is.
Het punt dat hier aan de orde is, is
toch van enig belang. Ik mag het
huidige systeem als bekend
veronderstellen, zijnde dat een
burger die een geschil heeft met de
fiscus en ten slotte in het gelijk
wordt gesteld een volledige
vergoeding krijgt van redelijk
gemaakte proceskosten. Als men
nadenkt over dat systeem, is daar
eigenlijk ook wel wat voor te zeggen.
In feite hebben fiscale procedures
een enigszins bijzonder karakter ten
opzichte van overige procedures die
vallen onder de Algemene wet
bestuursrecht. Een procedure die
door een burger in een geschil met
de fiscus wordt gewonnen, begint
per definitie met een onterechte
financiële last die door de fiscus op
die burger is gelegd. Dat heeft die
burger niet gevraagd. Dat overkomt
hem als iets onvermijdelijks. Die
burger heeft dan geen andere keuze

Eerste Kamer

Vreemdelingenwet

21 december 1993
EK 15

D

15-715

Wagemakers
dan in beroep te gaan. Dan tekent
zich even onvermijdelijk een
procesgang voor hem af. Het verloop
daarvan wordt niet alleen door hem
bepaald, maar soms ook doordat de
fiscus eraan hecht die zaak tot in
hoogste ressort door te zetten,
omdat er een principieel aspect aan
de orde is. Je zult dat als toevallige
burger treffen. Zo'n procedure
eindigt dan met veel gelijk dat je als
burger krijgt, geen baten, maar
inmiddels wel een. forse rekening. Op
zichzelf is dat een weinig bevredi–
gende combinatie. De regering heeft
daarvoor in zekere mate oog
getoond en heeft een aparte regeling
getroffen voor fiscale procedures in
een afzonderlijk artikel, waaraan een
afzonderlijke AMvB is gekoppeld.
Laat ik vooropstellen, voorzitter, dat
mijn fractie het juist acht dat er nu in
de wet een regeling wordt neerge–
legd. Dat is winst, en het voorkomt
dat er bijvoorbeeld over het aspect
van de proceskosten een aparte
procedure moet dienen bij de civiele
rechter. Het is beter dat dezelfde
rechter, in dit geval de belastingka–
mer, dat meeneemt bij zijn beslissing
en ook over het kostenaspect van de
procedure een beslissing neemt.
Terzijde merk ik op dat bij het nu
ingevoegde artikel 5a van de
desbetreffende wet weliswaar in de
mogelijkheid tot veroordeling van
proceskosten is voorzien, maar in dat
artikel wordt geen melding gemaakt
van een daartoe strekkende
vordering van procespartijen. Dat
viel mij op, omdat in het eerdere
wetsvoorstel waarvan ik melding
maakte en dat inmiddels is ingetrok–
ken dat expliciet wel was voorzien,
en wel zodanig dat aan proces–
partijen de mogelijkheid was
gegeven, na invoering van het
desbetreffende artikel hun stellingen
aan het nieuwe regime aan te
passen. Betekent dit dat op dit punt
de proceskostenveroordeling een
ambtshalve beslissing van de
belastingkamer zou moeten worden,
ook zonder dat een daartoe
strekkende vordering voorlag en, zo
ja, geldt dat dan ook voor de
proceskosten die de fiscus heeft
gemaakt?
In hetzelfde artikel 5a is nu
voorzien dat een vergoeding wordt
gegeven van redelijk gemaakte
proceskosten. Regels daarover zullen
worden neergelegd in een AMvB. Die
AMvB is inmiddels in ontwerp
bekend, en daaruit blijkt dat men
denkt aan een puntensysteem, op

basis waarvan slechts een beperkte
vergoeding van proceskosten zal
worden gegeven. Over die keuze zou
het nodige te zeggen zijn, maar in dit
kader wil ik mij beperken tot het
springende punt, de invoering van
een beduidend minder gunstige
regeling dan tot op heden gold,
waarbij ik met name wil bezien, wat
voor consequenties dat heeft in het
kader van de overgangsproblernatiek
die zich dan kan voordoen.
De keuze die het wetsvoorstel
maakt is, voor afgedane zaken de
bestaande wet toe te passen, met
volledige vergoeding van kosten,
terwijl voor de nog lopende
procedures de nieuwe wettelijke
regeling van toepassing is, met een
zeer beperkte vergoeding van
proceskosten. De vraag stelt zich
dan: is dat voor de laatste categorie
wel een redelijke keuze?
In dit verband een voorbeeld,
ontleend aan een recente brief, die
dit weekeinde binnenkwam, van een
fiscalist uit Breda, de heer Hertoghs.
Hij beschrijft daarin een zeven jaar
lopende procedure, die naar een
gerechtshof is gegaan, vervolgens op
initiatief van de fiscus naar de Hoge
Raad ging en vervolgens is
terugverwezen naar een ander hof. In
al die drie instanties werd de fiscus
in het ongelijk gesteld, doch
inmiddels heeft de fiscus voor de
tweede keer cassatie aangetekend bij
de Hoge Raad. Kortom, je zult als
burger maar drie keer in het gelijk
worden gesteld en dan toch nog
zitten met een lopende procedure, en
dat al zeven jaar. Wat betekent nu
wat hier wordt voorgesteld? Dat alle
kosten die in de afgelopen zeven jaar
zijn gemaakt en die onder de huidige
wettelijke regeling volledig vergoed
zouden worden, vallen onder het
nieuwe recht - er loopt immers nog
een cassatieprocedure - waardoor
die vergoeding vrijwel volledig
verdwijnt. Dat demonstreert tevens
een ander punt, dat de GPV-fractie
aan de overzijde bij de behandeling
van wetsvoorstel 22164 heeft
opgebracht, namelijk dat de fiscus
door een procedure niet af te ronden
of door rechtsmiddelen in te stellen,
de zaak als het ware onder het
nieuwe regime kan brengen, wat op
dit punt voor hem veel gunstiger is.
Is dat nu zo'n redelijke oplossing?
Dit alles zou opgelost zijn, indien
in de AMvB wordt neergelegd dat
voor lopende procedures nog het
oude recht zal worden toegepast. Ik
wil ook nog melding maken van een
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andere suggestie die door de
CDA-fractie aan de overzijde is
ingebracht bij de behandeling van
het wetsvoorstel 22164 - naar mijn
mening een suggestie die nog eens
moet worden heroverwogen, en die
ook uitvoerbaar is zonder wijziging
van dit wetsvoorstel - namelijk: laten
we de huidige proceskosten–
vergoedingsregeling toepassen voor
dat deel van de procedure wat is
afgewikkeld vóór 1 januari, en de
nieuwe proceskostenregeling voor de
procedure, voor zover die loopt na 1
januari. De minister heeft in dat
stadium die suggestie van twee
tegenwerpingen voorzien. De ene
tegenwerping was dat dat problemen
van praktische aard geeft. Dat
argument spreekt mij in het geheel
niet aan. Als het thans mogelijk is,
bij de huidige wettelijke systemen,
om alle kosten tot aan de uitspraak
te bepalen, waarom zou het dan zo
complex zijn om alle kosten van een
procedure tot 1 januari te bepalen?
Dat geeft geen enkele complicatie.
De tweede tegenwerping betreft het
gestelde, dat het systeem dat de
fractie van het CDA aan de overkant
heeft verdedigd, zou leiden tot een
beoordeling van deze kwestie door
twee rechterlijke colleges. Dat is een
onjuiste tegenwerping, want men
zou in de AMvB, die nog moet
worden afgekondigd, kunnen
neerleggen dat dezelfde administra–
tieve rechter voortaan bevoegd zal
zijn voor zowel het oude gedeelte tot
1 januari, als voor het nieuwe
gedeelte, na invoering van de
nieuwe regeling. Wel zou deze de
onderscheiden gedeelten van de
procedure naar onderscheiden
normen moeten beoordelen en
beslissen. Mijn fractie ziet met
belangstelling de reactie van de
bewindslieden tegemoet.
De beraadslaging wordt geschorst.
De voorzitter: De regering zal
morgenmiddag antwoorden, op een
nader te bepalen tijdstip. Ik schors de
vergadering nu voor enige ogenblik–
ken in verband met een changement
de décor. Daarna wordt afscheid
genomen van de heer Kaland.
De vergadering wordt enige
ogenblikken geschorst.
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De voorzitter: Toen twee weken
geleden in de Tweede Kamer de
sluimerende onvrede over de Eerste
Kamer tot uitbarsting kwam, rinkelde
hier de telefoon. Dat laat de Eerste
Kamer toch niet op zich zitten, daar
gaat Kaland toch iets aan doen?, was
de vraag. Een parlementair journalist
merkte diezelfde dag tegenover mij
op, dat vroeger voorzitters van de
Kamer toch minder bekend waren. Ik
protesteerde onder verwijzing naar
mijn bekende voorganger Steen–
kamp. Er bleek sprake van een
misverstand. Hij bedoelde de
voorzitter van de CDA-fractie.
De combinatie van de persoon
Kaland als voorzitter van de
CDA-fractie in de Eerste Kamer der
Staten-Generaal is een succes–
formule gebleken, hoezeer dit succes
ook verschillend wordt gewaardeerd
door politieke mede– en tegenstan–
ders aan deze zijde en aan de
overzijde, in het kabinet en in het
land. Over één ding is een ieder het
echter eens: een uitzonderlijke
persoonlijkheid. Talrijk zijn de
etiketten die u werden opgeplakt de
laatste jaren, de laatste maanden, de
laatste weken. Felle bestrijder van de
achterkamertjespolitiek, schrik der
natie, eigengereide Zeeuw, recalci–
trante dwarsligger, eigenzinnig
senator, orakel van de Eerste Kamer,
weerbarstige fractievoorzitter, rebel,
onverzettelijk. Ik maakte een selectie.
Ongetwijfeld allemaal een beetje
waar, maar wie in elk interview even
om de hoek kijkt, is de boerenfamilie
uit Westkapelle in de crisisjaren,
waar de boter voor een dubbeltje
werd verkocht en de familie zelf het
vet van de slacht at. Hard werken en
soberheid; op eigen kracht vooruit,
maar nooit aan de kant blijven staan;
onafhankelijk maar loyaal (je laat
elkaar niet vallen) met de voeten in
de Zeeuwse klei maar met het hoofd
omhoog. Luctor et emergo! Dat zijn
de eigenschappen waarin velen zich
willen herkennen.
Veertig jaar volksvertegenwoordi–
ger, gekozen bestuurder en weer
volksvertegenwoordiger. CHU–
raadslid, wethouder, gedeputeerde,
Eerste-Kamerlid, fractievoorzitter.
Fractievoorzitter. In De Stem van
vrijdag 25 november 1988 las ik over
deze toen nieuwe fractievoorzitter
het volgende: "In de luwte van de
publiciteit die hij na de jaren zeventig

niet meer zoekt, blijft Kaland
tenminste nog drie jaar invloed
uitoefenen zonder veel ambitie." Wij
hebben het de afgelopen jaren
geweten. U mocht dan de publiciteit
niet meer zoeken, de publiciteit wist
u wel te vinden. Nooit aan de kant
blijven staan.
In de Nederlandse politieke
verhoudingen staat een fractievoor–
zitter van het CDA in het centrum,
ook van de publiciteit. Dat is een
politiek feit, door sommigen
toegejuicht, door anderen betreurd.
Dat feit stelt hoge eisen als er twee
fracties zijn, hier en aan de overzijde,
met twee fractievoorzitters die in ons
gematigd dualistisch stelsel
verschillende accenten leggen. U
begrijpt dat ik als voorzitter nu in
mijn oordeel terughoudend moet
zijn. Het gaat hier vooral om een
politiek en veel minder om een
staatkundig vraagstuk. Maar ik mag
wel constateren dat uw invloed als
fractievoorzitter stoelde op uw
vermogen het "wij-gevoel" in de
fractie te ontwikkelen. Wie uw
bijdragen als fractievoorzitter aan de
algemene politieke beschouwingen
in deze Kamer leest, zes in getal, ziet
twee thema's steeds terugkeren. Het
eerste thema: het onbehagen in de
overvloed, Calvijns waarschuwing uit
de beschouwingen 1988: Laten zij die
overvloed hebben, eraan denken dat
zij zijn omgeven met doornen en laat
ze goed oppassen dat ze er niet door
worden geprikt.
Het tweede thema: de uitholling
van de parïementaire controle door
een overschatte overheid, te grote
ambtelijke invloed, strakke regeerak–
koorden en vermenging van eigen
politieke verantwoordelijkheid met
de loyaliteit aan partij en partijlei–
ders.
Toch zijn er accentverschuivingen.
In uw eerste algemene politieke
beschouwingen in 1988 sprak u nog
met waardering over de toegenomen
controle-activiteiten van de Tweede
Kamer. De laatste jaren gaf u steeds
meer stem aan het onbehagen over
het functioneren van de volksverte–
genwoordiging, overigens in
aansluiting op bijvoorbeeld de
voorzitter van de Tweede Kamer.
Onbehagen, geen afwijzing. Het is
immers opmerkelijk hoezeer de
burgers bereid zijn de uitkomsten te
accepteren van het parlementaire
debat, niet alleen hier maar ook aan
de overkant, als zij het gevoel
hebben dat er een echt debat is
gevoerd op basis van argumenten.
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met een mogelijkheid voor ieder zijn
inbreng te leveren.
Ik schrijf deze accentverschuiving
toe aan uw eigen ervaring, dat een
krachtig bestuur - en u was een
krachtig bestuurder - op de lange
duur niet zonder een krachtige
volksvertegenwoordiging kan, het
een niet zonder het ander. In de kern
stond u niet alleen en zelfs niet in de
eerste plaats op de bres voor deze
Kamer, maar voor een krachtige,
onafhankelijke Tweede Kamer. U en
wij worstelen immers met de grote
verwachtingen die ten aanzien van
deze Kamer zijn gaan leven. Wij
worstelen hiermee, want Donker
Curtius zei het al: De Eerste Kamer is
er meer voor het voorkomen van het
kwaad dan het stichten van het
goede. En al het goede dat nu van
ons wordt verwacht, kunnen wij niet
leveren. Daarom heeft juist de Éerste
Kamer belang bij een onafhankelijke,
krachtige overzijde, een zelfbewuste
Staten-Generaal. Daarin is ons
voortbestaan als Eerste Kamer het
veiligst. Met een onderlinge
competentiestrijd tussen de beide
Kamers zijn de Staten-Generaal niet
en deze Kamer al helemaal niet,
gediend. Is het overigens ook geen
voordeel dat kritiek op het parlemen–
taire stelsel, ook binnen dat stelsel
wordt gehoord?
Toen u in 1977 vanuit het Zeeuwse
lid werd van de Kamer, vroegen de
mensen in Zeeland wel eens - zo
heb ik gelezen –: Wij horen er nooit
wat van. Wat is dat nu, de Eerste
Kamer? En uw antwoord was: Dat is
voor jullie heel eenvoudig. Het is net
als de waakhond die bij de boer aan
de ketting ligt. Die heeft ook een
functie. Als er onraad is, gaat hij
blaffen. En als de boer hem loslaat,
kan hij nog meer dan alleen blaffen
En dat begreep men in Zeeland.
Oe heer Kaland (CDA): En ook
daarbuiten.
De voorzitter: Men kan de
waakhond wel muilkorven, zodat hij
niet meer blaffen noch bijten kan,
maar daarmee verdwijnt het onraad
niet. Zomin als met uw vertrek de
Eerste Kamer verdwijnt, voeg ik hier
tot teleurstelling van een enkeling
misschien, aan toe.
Dat betekent overigens niet, dat
we jou, Ad, niet met grote spijt zien
gaan: als kamerlid, als lid van het
college van senioren waar alle
fractievoorzitters zitting in hebben,
maar met name als persoon.
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voorzitter
"Ik denk wel eens dat ik meer heb
losgemaakt dan ik op mijn leeftijd
aankan", zo overwoog je. Wat je in
ieder geval hebt losgemaakt, is de
sympathie van heel velen, ook van
velen die het politiek absoluut niet
met je eens waren en zijn. Van leden
en nadrukkelijk ook van medewer–
kers. Het is de sympathie voor een
persoonlijkheid die een dag het
ziekenhuis verlaat om zijn bijdrage
aan de algernene politieke beschou–
wingen te leveren. Nooit aan de kant,
op eigen kracht, sober, loyaal. Het
hoofd een tikje scheef, bedachtzaam
formulerend, soms - mag ik het
zeggen? - een beetje poserend.
Luctor et emergo. Je hebt een
nieuwe strijd te strijden, waarvan de
uitkomst onzeker is. Namens ons
allen wens ik je vooral in de
komende maanden toe, in je eigen
woorden: vertrouwen, hoop en een
klein beetje geloof.
In het Algemeen Dagblad van 11
december zeg je: het is belangrijker
een dader van het geloof te zijn dan
een hoorder van het Woord. Voor al
die daden, hoe verschillend ook
beoordeeld, danken wij je. Het doet
mij bijzonder genoegen te kunnen
mededelen dat Hare Majesteit de
Koningin je heeft benoemd tot
commandeur in de orde van Oranje
Nassau. Wij voegen als Kamer ons
cadeau daar graag aan toe. Ik zal je
de versierselen met buitengewoon
genoegen omknopen.

Minister Lubbers: Ad, het staat je
goed en het is zeer verdiend. Ik sluit
mij graag aan bij de woorden van
dank en hulde. Ik heb nagedacht wat
ik er na alles wat ik kon verwachten
van de welsprekende voorzitter bij
deze gelegenheid nog aan toe kon
voegen. Ik dacht bij mijzelf: Ad, door
alles heen heb je je misschien te veel
zorgen over het beleid gemaakt. Laat
ik er nu eens voor zorgen dat je
minder bezorgd afscheid neemt en je
enkele zegeningen voorhouden van
het beleid.
Allereerst zullen wij dus toch dit
jaar afsluiten met een financierings–
tekort in overeenstemming met de
doelstelling van het regeerakkoord.
Geen tandje minder, maar eind van
dit jaar is het speciaal ter ere van
jouw afscheid precies conform het
regeerakkoord, collega Kok had het
daar natuurlijk over. Dit is eigenlijk

een klein wonder, omdat Nederland
daarmee uitzonderlijk gunstig
afsteekt tegenover de andere
Europese landen.
Die soliditeit is het buitenland niet
ontgaan. Immers, terwijl jij, bezorgd,
je interview gaf aan De Telegraaf,
moest de minister van Financiën al
na enkele dagen de loketten sluiten,
toen tegen een rente van 5,75% liefst
11 mld., waarvan zeg de helft uit het
buitenland, binnenstroomde. Een
uitzonderlijke gebeurtenis, omdat
deze rente de laagste is van de
laatste 25 jaar en ook uitzonderlijk
laag in verhouding tot de rente
waartegen overheden in Europa
kunnen lenen.
Dan gaat de staatsschuld zelf je ter
harte. Deze is inderdaad hoog. Het is
toch boeiend om bij je vertrek vast te
stellen dat deze per eind van dit jaar
2,6 mld. lager zal blijken te zijn dan
voorzien ten tijde van het regeerak–
koord. Dit is naast het halen van de
norm van het financieringstekort en
de lage rente dus de derde zegening.
Dat komt, je weet het wel, mede
door de vervroegde aflossing van
woningwetleningen.
Dat brengt mij op de vierde
zegening, namelijk de sanering van
de volkshuisvestingssubsidies. Ad,
het is de afgelopen jaren heel goed
gegaan met de volkshuisvesting. Er
zijn heel vee! eigen woningen
gebouwd, uiteraard begunstigd door
een stevig volgehouden politiek met
betrekking tot het op peil brengen
van de huren. Dit heeft tezamen met
de decentralisatie, knap doorgevoerd
door staatssecretaris Heerma, geleid
tot een lawine van goede effecten.
Nu stijgt de waarde van het eigen
huis zo sterk, dat wij toekunnen met
een gematigd huurwaardeforfait.
Ad, jij zult je herinneren dat ik
enkele jaren geleden in dit huis nog
zo ongeveer de portefeuillèkwestie
moest stellen met het oog op een
samenhangend beleid ter zake van
het huurwaardeforfait en huur–
verhogingen als onmisbare
grondslag voor het gezond maken
van de volkshuisvesting. Dat was
inderdaad gezond dualisme. Wij
kunnen dus achteraf vaststellen dat
het maar goed is dat het kabinet
toen het been stijf hield.
Ad, juist op het terugbrengen van
subsidies heb jij altijd zeer aange–
drongen. Het zal je goed doen, te
horen dat na een inderdaad zeer
bescheiden start dit steeds beter op
gang is gekomen, met nu een
belangrijke doorwerking in de

meerjarencijfers. Dezer dagen kreeg
ik de jongste doorberekening van het
Centraal planbureau onder ogen
voor wat het beleid van deze
regering nu betekent voor de
komende jaren. Bij subsidies lees ik
dan dat deze in de definities en
berekeningen van het Centraal
planbureau teruggaan, uitgedrukt in
bruto binnenlands produkt van 2%
naar 1,2%. Dit betekent in constante
prijzen dus een teruggang van zo'n
30%.
Hiernaast zullen door het thans in
te zetten beleid ook de inkomens–
overdrachten helaas langzaam, maar
zeker gaan dalen. Bij het beleid van
dit kabinet bedraagt dat zo'n 5 a 6
mld.
De vijfde zegening die ik je mag
voorhouden, is dat juist aan het
einde van jouw loopbaan jij het mag
meemaken dat dit najaar de
begroting voor 1994 goedgekeurd
wordt. Deze begroting is, zoals jij
weet, de strengste van alle jaren die
jij als bestuurder en volksvertegen–
woordiger gewerkt hebt.
De zesde zegening wordt gevormd
door de aanzienlijke koerswijziging
ten goede bij de sociale zekerheid en
de sociale voorzieningen. Deze week
mag jij nog net meemaken dat je
eigen Senaat zal instemmen met de
herziening van de Ziektewet. Dat was
en is hard nodig.
Groter nieuws voor je is de
ontwikkeling met betrekking tot de
arbeidsongeschiktheid. Staatssecreta–
ris Wallage kon vorige week
berichten dat zich eindelijk eens een
meevaller aftekent van ruim 300 mln.
Belangrijker dan het geld is dat een
steeds groter deel van de gedeeltelijk
arbeidsongeschikten aan het werk
blijft bij de eigen werkgever. Er zijn
steeds meer aanwijzingen voor een
sterk veranderde houding zowel bij
werkgevers als bij langdurig zieken,
respectievelijk mensen met een
handicap. Kortom, de noodzakelijke
trendbreuk begint zich eindelijk af te
tekenen.
Nu volhouden, zeg ik wat
ondeugend, en geen gemakkelijke en
algemene versoepeling van de
malus-regeling. Of in jouw woorden:
laten wij blijven doen wat nodig is
voor de harde werkelijkheid.
Ook bij de Werkloosheidswet, Ad,
wordt het regime nu bewust strakker.
Voor een aan het inkomen gerela–
teerde uitkering wordt de toegang
veel scherper afgebakend. De
bijstandswet wordt op een andere
leest geschoeid, zodat onder
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Lubbers
verantwoordelijkheid van de
gemeenten al het oneigenlijke dat
gegroeid is op dat terrein krachtig
teruggedrongen zal worden.
Na deze zes zegeningen, Ad, zal ik
je niet te lang vermoeien met de
verbeteringen van de overheids–
dienst zelf of met het feit dat nu jaar
in, jaar uit het werk met minder
mensen gebeurt, dat de overheid
zich steeds meer beperkt tot wat zij
zelf moet doen, dat er steeds meer
gedecentraliseerd wordt. Zo kan ik
nog wel even doorgaan.
Tussen twee haakjes: wist je dat
nu in totaal al een bedrag van circa
8,5 mld. aan decentralisatie in gang
is gezet? Ben jij je ervan bewust dat
in tegenstelling tot vroeger ondanks
een groeiende bevolking het aantal
ambtenaren juist afneemt?
Op zoek naar voor jou soms toch
wat verborgen zegeningen moet ik
ook iets zeggen over de goede score
van ons land met betrekking tot het
sparen voor risico's en de oude dag.
Wist jij dat wij per jaar onze spaarpot
voor dat doel met 50 mld. vergroten?
Toen ik minister-president werd,
bedroeg die spaarpot voor de
toekomst zo'n 200 mld. Intussen is
dat bedrag gegroeid tot meer dan
600 mld. Voor het einde van deze
eeuw zal het zo'n 1000 mld.
bedragen. Andere landen zijn daar
knap jaloers op. Dit heeft natuurlijk
iets te maken met de Nederlandse
spaarzin, maar zeker ook met de
fiscale begunstiging van dit soort
sparen. Bij al jouw zorgen over hoge
belastingen kan ik je dus geruststel–
len dat wij op dit punt juist in
gunstige zin uit de pas lopen. Zo
stelt Nederland zijn toekomst veilig.
Ad, precies vandaag wordt het
tweede Nationaal milieubeleidsplan
gepresenteerd. Dat is buitengewoon
belangrijk. Wij zijn niet alleen
begonnen aan een lange mars om de
infrastructuur van ons land op peil te
brengen - van Schiphol tot de
Betuwelijn; van de A73 tot de A37 maar wij zijn ook vastbesloten ons
land mooi te houden en goed in te
richten. Het tweede Nationaal
milieubeleidsplan bestrijkt een zeer
breed terrein.
Het moet je goed doen om te
horen dat het milieubeleid aan het
slagen is. Dat wil zeggen: de
overbelasting van natuur en mensen
wordt steeds verder teruggedrongen.
Heel belangrijk is gebleken dat de
zogenaamde doelgroepen - de
verschillende sectoren die door
betere produktie en gedrag de

milieubelasting kunnen terugdringen
- steeds meer zelf aan de slag gaan.
Ook op milieuterrein krijgt de
verantwoordelijke samenleving dus
gestalte.
Nu, bij jouw afscheid, onderstreep
ik bewust dit punt. Wij kennen elkaar
immers heel bijzonder vanaf het
begin van de jaren zeventig, toen jij
onderkoning van Zeeland was en ik
jong minister van Economische
Zaken. In die functies hebben wij
beiden veel gedaan aan materiële
infrastructuur met het oog op de
welvaart. Maar wij hebben ook altijd
geweten dat rentmeesterschap ons
ook verplicht, het mooi te houden
met het oog op morgen. Daarom
noem ik graag uitdrukkelijk ook deze
vrucht van beleid.
Ad, als ik deze zegeningen zo
opsom, dan realiseer ik mij dat je
waarschijnlijk wat verbaasd luistert.
En het is waar, ook deze opsomming
is weer selectief, maar dat heb ik,
eerlijk gezegd, ook van jou geleerd.
Toch doe ik het ook in volle
overtuiging en... heel persoonlijk.
Ten eerste, meen ik dat je recht hebt,
zo nu en dan, op een duidelijk
weerwoord. Ten tweede, weet ik dat
tussen ons - bij alle nodige
confrontaties - het uitwisselen van
inzichten steeds over en weer
waardevol gevonden is. Het
uitwisselen van inzichten; raakt dat
niet de kern van ons dualisme? Geen
confrontatie als doe! op zichzelf,
maar juist als een middel om
gebruikmakend van verschil in
verantwoordelijkheid - de een
volksvertegenwoordiger, de ander
minister - tot verheldering en
kritische beschouwing te komen.
Ad, toen je eenmaal geen
onderkoning meer was, ben je je
steeds meer dualist in hart en nieren
gaan tonen. Ook daarin heb je jezelf
sterk getoond. Dat levert je dus
vandaag bij het afscheid van mijn
kant deze waslijst van zegeningen
op, waarbij ik wel wil onderstrepen
dat je door je kritische opstelling
vaak zelf hebt meegewerkt aan het
bereiken van deze goede doelen.
Dank daarvoor.
Soms moest ik je vierkant
weerstaan. Ik noemde reeds het
terrein van de volkshuisvesting. Je
begrijpt dat ik daar geen spijt van
heb en jij kunt dat dualisme in zekere
zin ook als zegening tellen. Soms
hebben de regering en ook ik - ik
beken het - meegebogen. Dat betreft
bijvoorbeeld de wijziging van de
Algemene nabestaandenwet. Je zult
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je realiseren dat hierdoor een
structurele bezuiniging van zeg 1,4
mld. niet bereikt is. Je had daar met
je fractiegenoten en velen in dit huis
zo je redenen voor. Wij van onze
kant vonden dat wij de zaak ook niet
mochten forceren. Het aardige van
dit bedrag van 1,4 mld. is dat je
daarmee alleen al evenveel
ombuigingen tegengehouden hebt
als ikzelf als fractievoorzitter van de
Tweede Kamer in de regeerperiode–
Van Agt/Wiegel tegenhield. Dat
dualisme hebben wij dus gemeen,
zeg ik met enige voldoening.
Ad, als ik zo prijzend, overdrijvend
en met wat ironie rondga, wil dan
weten dat mijn ondertoon er een is
van herkenning en waardering.
Herkenning omdat wij toch beiden
gestaan en gewerkt hebben in
dezelfde traditie. Het ging steeds
weer om de publieke zaak en wij
beiden hebben, denk ik, met onze
inzet overdreven. Jij in het bijzonder:
altijd onderweg, altijd bezig tot op de
dag van vandaag toe, ondanks de
zware last die je nu toch alweer
geruime tijd met je meedraagt. Je
bent nooit aan de kant van de weg
gaan zitten.
Heel persoonlijk en heel graag wil
ik je dankzeggen voor je inzet, voor
het werk, voor het sjouwen, maar
ook voor de richting, de richting van
publieke gerechtigheid en rentmees–
terschap. Daarin waren en zijn wij
verbonden. Wij stonden in die zelfde
traditie en daarom wisten wij dat wij
verbonden waren, waar anderen
verdeeldheid meenden te zien.
Ad, het was altijd goed, altijd weer
de moeite waard. Dank je zeer.
(Applaus)

D
De heer Kaland (CDA): Voorzitter!
Emotieloos hier staan, is mij niet
gegeven. Ik heb geen politieke
boodschap meer. Die heb ik hier
uitgedragen, zoals ik meende dat dit
moest gebeuren en daarin gesteund
door mijn fractie. Ik heb slechts
woorden van dank: dank aan de
Schepper die mij het leven gaf, zoals
het zich voltrokken heeft, en die dat
leven tot vandaag de dag in stand
houdt, opdat ik deze dag mag
beleven en dank aan mijn vrouw die
mij al die tijd heeft bijgestaan, soms
gestimuleerd en ook soms geremd,
want ook dat was wel eens nodig. Ik
heb aan haar veel te danken en ik
zeg haar dank voor alles.
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Voorzitter! Dat u op deze wijze
afscheid wilt nemen en genomen
hebt, gaat mijn denken te boven. Ik
had dit niet verwacht. Het is niet
onder woorden te brengen, maar ik
ben er echt een beetje kapot van en
dat ben ik niet zo gauw. Ik weet best
dat bij een afscheid veel goede
dingen worden gezegd en dat hoort
er ook bij, maar ik dank u voor de
manier waarop u dit gedaan hebt. Ik
weet ook dat u daar zelf helemaal
achter staat. Weliswaar gaf u van de
begrippen die gedurende een aantal
jaren in de pers gecirculeerd hebben,
een wat eenzijdige selectie, maar dat
zij u vergeven, want ik weet ook dat
andere begrippen de ronde doen.
Dat komt voldoende tot uitdrukking
in de reacties van het volk dat ik
vertegenwoordig.
Bovendien wil ik hieraan toevoe–
gen dat ik zelf vind dat ik in mijn
gedrag, in al die jaren dat ik
werkzaam was, niet die rebel ben
geweest die ik volgens de media zo
nu en dan leek te zijn. Ik heb met
veel overtuiging, ook met een beetje
inzet en met een diep geloof in
datgene wat ik bracht, hier mijn werk
gedaan. Ik ben er dankbaar voor dat
ik dat mocht doen: dankbaar aan u,
voorzitter, aan uw voorganger, maar
ook aan alle collega's. Ik heb hier
veel vriendschap en waardering
ondervonden, ongeacht politieke
opvattingen. Het is zoals u hebt
gezegd: ik mijd de confrontatie in
politiek opzicht niet. Ik denk dat er
alleen maar sprake is van een
gezond politiek leven, als er blijk
wordt gegeven van verschillende
opvattingen over een aantal zaken.
Dit neemt niet weg dat men zeer
collegiaal met elkaar kan omgaan.
Die collegialiteit en de vriendschap
die ik hier lang heb mogen ervaren,
met name de laatste jaren en zeker
het laatste jaar, strekken alleen maar
tot dank.
Ik kom dan bij de minister–
president, want zo zit hij hier. Ruud,
het is jammer dat de voorlichting
niet wat beter werkt, want alle
zegeningen die je opgeteld hebt,
zouden toch aan het volk duidelijk
gemaakt moeten worden. Dan
zouden de opiniepeilingen misschien
een andere uitslag te zien geven.
Wij kennen elkaar al een tijdje. Ik
heb een wat ander zicht op
zegeningen dan anderen. Ik zal niet
met je in een politiek debat gaan,
maar ik ben het nog niet helemaal
met je eens. In elk geval dank voor
datgene wat je gebracht hebt, want

je hebt je ook aangesloten bij de
woorden die de voorzitter van de
Kamer gesproken heeft. Bovendien
heb je aan het slot van je opmerkin–
gen benadrukt dat wij vanuit de
verbondenheid in onze politieke
beweging - ik mag nog wel een keer
de naam CDA noemen - altijd een
aantal dingen gemeen hadden,
waarin wij elkaar konden herkennen
en misschien, zeker mijnerzijds,
waarderen.
Dan een woord van dank aan de
media. U, voorzitter, hebt een stukje
geciteerd uit De Stem van 1988,
meen ik. Het was inderdaad niet mijn
bedoeling, de publiciteit te zoeken. Ik
had er al een ruime portie van te
pakken toen ik aan deze laatste
functie begon. Toch is het gebeurd.
Het is mij overkomen. Ik moet
zeggen dat ik achteraf de media er
dankbaar voor ben dat mijn
boodschap op die manier is
uitgedragen. Dat kan je niet bereiken
in de beslotenheid van deze Kamer
en ook niet in een consistoriekamer
of waar het CDA dan ook bijeenkomt
met zijn trouwe, vergrijsde leden. Die
boodschap moet je in de publiciteit
brengen om het volk te bereiken.
Daar hebben de media aan meege–
werkt en niet altijd in even parlemen–
taire taal. Die taal heb ik ook niet
altijd gebruikt, maar het was wel een
taal die het volk verstond. De
reacties die ik daarop gekregen heb
in mijn actieve periode - dat was dit
jaar niet - evenals bij mijn afscheid
en in verschillende interviews, waren
hartverwarmend. Ik vind dat wij als
politici, ook in deze Kamer, in staat
moeten zijn om de politiek heel dicht
bij de mensen te brengen. Dat dient
te gebeuren op een menselijke
manier, niet al te ingewikkeld. Ik
weet dat het leven - en dat geldt ook
voor de politiek - complex is, maar
draag de boodschap die wij hebben
uit, ieder op zijn eigen manier. Het
volk leeft mee met datgene wat hier
gebeurt. Ik dank de media in de
ruimste zin van het woord.
Voorzitter! Ik stop. Vanavond
nemen wij afscheid van de fractie.
Daarom heb ik nu weinig over mijn
eigen fractie gezegd. Dat komt
vanavond en dan gaan we ook een
beetje feestvieren. Waarom? Om wat
ik allemaal heb mogen ontvangen en
dat geldt met name - misschien
dacht u dat ik dat zou vergeten,
voorzitter - voor deze hoge en in
mijn denken onbereikbare onder–
scheiding. Dank aan de adviseurs.
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dank aan Hare Majesteit. Ik dank u
allen zeer.
(Applaus)
De voorzitter: Zo dadelijk is er in de
hal gelegenheid om van de heer
Kaland afscheid te nemen.
De vergadering wordt van 17.30 uur
tot 19.45 uur geschorst.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van de wetsvoorstel–
len:
- Wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet en
enige andere wetten in verband
met de tenuitvoerlegging van de
Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van
12 juni 1989 betreffende de
tenuitvoerlegging van maatrege–
ien ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en
de gezondheid van werknemers
op het werk en in verband met
enige andere onderwerpen
(22898);
- Wijziging van de Ziektewet,
het Burgerlijk Wetboek en
enkele andere wetten, alsmede
het treffen van een regeling voor
het overheidspersoneel, in
verband met terugdringing van
het ziekteverzuim (Wet terug–
dringing ziekteverzuim) (22899),
- van:
- de motie-Gelderblom-Lankhout c.s.
over aanpassing van het bonus/
malussysteem (22899, nr. 83g).
(Zie vergadering van 14 december
1993.)
De voorzitter: Conform de afspraak
van vorige week hebben de minister
en de staatssecretaris schriftelijk een
aantal vragen beantwoord.
Ik stel voor, deze schriftelijke
antwoorden als bijvoegsel bij de
Handelingen van deze vergadering
op te nemen.
Daartoe wordt besloten.
(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze editie.)1
De beraadslaging wordt hervat.

D
Minister Da Vries: Mijnheer de
voorzitter! Doordat u de staatssecre–
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taris en mij de gelegenheid hebt
geboden om eerst schriftelijk te
reageren, kan ik nu betrekkelijk kort
zijn. Ik wil nog wel enkele algemene
opmerkingen maken, in de eerste
plaats over de privacy-bescherming.
Ik benadruk graag nog eens dat de
voorstellen die wij hier bespreken,
geen registraties en gegevens–
uitwisselingen teweegbrengen die
helemaal nieuw zijn, in de zin dat de
regels van de Wet persoons–
registratie voor de eerste maal erop
zouden moeten worden toegepast. Er
zijn op dit moment al vele werkge–
vers die een verzuimbeleid voeren en
hierbij registraties als hulpmiddel
gebruiken. Er zijn ook bedrijven die
zich hierbij door een bedrijfs–
gezondheidsdienst laten ondersteu–
nen. Op deze registraties en het
onderlinge verkeer zijn en blijven de
regels van de WPR, de Arbowet en
de regels rondom het medisch
beroepsgeheim van toepassing.
Zulke registraties worden bij de
Registratiekamer aangemeld. Nieuw
is wel de informatie uitwisseling
tussen de bedrijfsvereniging en de
Arbodienst. Hiervoor zijn dan ook
aparte regels en voorstellen in de
artikelen 50e en 50m van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
opgenomen.
Dit is ook de reden dat wij niet
eerder in de voorbereiding en de
uitwerking van de wetsvoorstellen
aanleiding hebberi gevonden om
gedetailleerd aandacht aan de WPR
te schenken. De gedachtenwisseling
in deze Kamer heeft mij echter tot
het inzicht gebracht dat wij in de
komende voorlichting over de
wetsvoorstellen nauwkeurige
informatie hierover moeten
verschaffen. Ik bied de Kamer gaarne
mijn verontschuldiging ervoor aan
dat mijn informatie aan deze Kamer
op een enkel punt, dat ik in mijn
schriftelijke reactie heb aangegeven,
niet correct was. Ik meen dat de
schriftelijke reactie de zaken nu heeft
rechtgezet.
Ik heb in mijn schriftelijke reactie
na overleg met de Registratiekamer
en het ministerie van Justitie een
strikte lijn gevolgd in mijn uitleg van
de toepasselijkheid van de WPR. Dit
wil zeggen: een interpretatie van de
toepasselijkheid van de WPR op de
registraties in het kader van
verzuimbeleid en ziekteverzekering
die de grootste waarborgen voor
bescherming van de privacy biedt. Ik
heb ook aangegeven dat hieruit geen
beletsel of praktisch probleem voor

het verzuimbeleid behoeft voort te
vloeien. Voor een goed verzuim–
beieid volstaat veelal een registratie
zonder medische gegevens en dus
zonder meldingsplicht bij de
Registratiekamer. Volgt men dit
model, dan mogen de inlichtingen
van medische aard die de werkne–
mer aan de werkgever heeft
verschaft, niet in een voor meer
personen toegankelijke registratie
worden opgenomen en mag degene
die het contact met een zieke
werknemer onderhoudt, hoogstens
strikt persoonlijke aantekeningen
hiervan bijhouden, als geheugen–
steun voor zo'n contact. Binnen dat
raam is heel goed een algemeen
verzuimbeleid mogelijk, alsmede een
zorgvuldige begeleiding van de
individuele zieke werknemer.
De werkgever kan er ook voor
kiezen om wel een registratie op te
zetten, met de informatie die de
werknemer heeft verschaft over de
aard van de ziekte. Zo'n registratie
moet dan aangemeld worden bij de
registratiekamer. Over wat het aan
werk met zich brengt, moet men zich
overigens geen overdreven
voorstellingen maken. Er moet een
formulier worden ingevuld en
opgestuurd. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Correcte beantwoording
van vragen over inhoud, doel,
gebruik, toegang, derden–
verstrekkingen en dergelijke, geeft
tegelijkertijd aan wat men in het
bedrijf zelf hierover bekend moet
maken en dat is echt niet onoverko–
melijk. Echter, een dergelijke
registratie is in de meeste gevallen,
zeker in de kleinere bedrijven, voor
een goed verzuimbeleid niet nodig.
Acht men dat in sommige situaties
wel noodzakelijk, dan moet men ook
zorgvuldig handelen en een melding
bij de registratiekamer doen. Omdat
een dergelijke, voor meerdere
personen toegankelijke registratie
vaak niet nodig is, verwacht ik ook
geen stortvloed van meldingen bij de
registratiekamer.
Een tweede punt, mijnheer de
voorzitter, betreft de principiële vraag
of er geen nadere wettelijke regels
moeten worden gesteld als
grondslag voor de verplichting van
de werknemer om mee te werken
aan controle door of namens de
werkgever.

van het verzuimbeleid van de kant
van de werkgever meent te hebben
afgerond.
Ik heb voor mij wat ik vandaag
gekregen heb, te weten de toelich–
ting van een van de bedrijfsvereni–
gingen inzake het verzuimprotocol een woord dat de minister overigens
niet gebruikt. Daarin lees ik het
volgende: indien u besluit om geen
contract met een Arbodienst af te
sluiten en het zelf te doen, dan wordt
u vriendelijk - dat nog wel - verzocht
een kopie van het verzuimprotocol
aan ons op te sturen. "Ons" is hier
de bedrijfsvereniging.
Hoe dat verzuimprotocol eruit
moet zien, is iets waarvan de
staatssecretaris zegt dat daar nog
wetgeving over moet komen. Maar
de bedrijfsvereniging meldt alvast
dat dit vóór 1 februari binnen moet
zijn. Daar is een sanctiebeleid op
mogelijk, maar hoe dat sanctiebeleid
eruitziet, is niet bekend. Wat is nu
precies de bevoegdheid van de
bedrijfsvereniging ten aanzien van
het verzuimbeleid, als de werkgever
besluit om zelf dat verzuimbeleid te
doen, het niet over te dragen en dus
niet dat formulier dat ƒ 29 kost, bij
de bedrijfsvereniging aan te vragen?
Mag hijzelf bijvoorbeeld die
formulieren kopiëren in X-aantallen
of moet hij iedere keer een formulier
van ƒ 29 aanvragen? Kortom, de
minister doet alsof het allemaal
simpel is, maar dat is het niet.

Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Voorzitter! Ik begrijp dat de
minister nu aan het tweede punt
bezig is, en dus in feite de kwestie

Mevrouw Jaarsma Buijserd (PvdA):
Voorzitter! Ik zou iets van de orde
willen vragen.
Wij kunnen nu proberen een derde
termijn te voorkomen door, zoals in
de eerste termijn, de zaak volstrekt te
versplinteren via interrupties, maar ik
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Minister De Vries: Het is een
onderwerp, voorzitter, waar ten dele
de staatssecretaris nader op in zal
gaan, maar waar ik ook wel een
korte reactie op wil geven. Ik denk
dat het punt dat zojuist is aange–
roerd, de situatie raakt dat straks in
de overgangsfase een onderneming
nog niet is aangesloten bij een
Arbodienst en derhalve voor z'n
verzuimbegeleiding nog een relatie
onderhoudt met de bedrijfsvereni–
ging. Of is dat niet de casuspositie
die mevrouw Gelderblom op het oog
heeft?
Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Nee, dat is niet de casusposi–
tie.
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De Vries
stel u voor, te bezien of wij een
derde termijn in ordelijke zin kunnen
houden. Ik ben tevreden met ieder
besluit, maar ik wil het wel even
weten.

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
neem aan dat dit punt straks in de
derde termijn van mevrouw
Gelderblom zal worden meegeno–
men.
Het tweede punt betreft de
principiële vraag of er nadere
wettelijke regels moeten worden
gesteld als grondslag voor verplich–
tingen van de werknemer om mee te
werken aan controle door of namens
de werkgever. Die regels moeten
tevens waarborgen voor de
persoonlijke levenssfeer van de
werknemer verschaffen. De heer Van
de Zandschulp en mevrouw Jaarsma
hebben naar voren gebracht dat de
grondwettelijke bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zo'n nadere
wettelijke regeling noodzakelijk zou
maken. In onze schriftelijke reacties
zijn de staatssecretaris en ik daar
gedetailleerd op ingegaan. Ik wil
daar nog enkele opmerkingen over
maken die ons standpunt in meer
algemene zin kunnen verduidelijken.
In het kader van de sociale
verzekeringswetten zijn de betrekkin–
gen tussen de verzekerde en het
uitvoeringsorgaan precies en
volledig neergeiegd. De reden
daarvan is dat de verhouding tussen
de verzekerde en het uitvoerings–
orgaan uitsluitend in die wetten
wordt geregeld. Ik denk dat dit mede
slaat op het punt dat mevrouw
Gelderblom net noemde. Zo niet,
dan verneem ik dat in derde termijn
graag van haar. Daarom moeten die
regelingen in de sociale verzeke–
ringswetten volledig zijn. Daar is
allerminst sprake van in het geval
van de loondoorbetalingsverplichting
van de werkgever bij ziekte. Die was
en blijft geplaatst in het kader van de
arbeidsverhouding van het Burgerlijk
Wetboek. In het BW zijn algemene
regels gesteld met betrekking tot de

wederzijdse verplichtingen van
werkgever en werknemer. Op basis
van deze algemene regels kunnen
werkgever en werknemer nadere
afspraken maken langs verschillende
wegen: langs de weg van een CAO,
langs de weg van een reglement en
langs de weg van bedrijfs–
voorschriften. Ook nu al bestaan er
tussen werkgever en werknemer op
basis hiervan tal van regelingen en
voorschriften in het kader van het
ziekteverzuimbeleid.
De staatssecretaris en ik hebben al
meermalen uiteengezet dat een
werkgever die geen goede gronden
heeft om loondoorbetaling te
weigeren snel gecorrigeerd zal
worden, ofwel door de bedrijfsvere–
niging in het kader van de regeling
van de second opinion of in uiterste
instantie door de kantonrechter. Ook
de werknemer die zonder goede
gronden weigert mee te werken aan
een medisch onderzoek moet er
rekening mee houden dat de
werkgever in deze procedures in het
gelijk gesteld kan worden indien hij
geen loon doorbetaalt. Of nu door
werkgever en werknemer nadere
afspraken zijn gemaakt, in geen
geval bestaat er een bevoegdheid
om inbreuk te maken op het
grondrecht van bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Ook het
opnemen van een bepaling in het
BW waarbij aan de loondoor–
betalingsverplichting van de
werkgever een verplichting voor de
werknemer wordt gekoppeld om
onder bepaalde voorwaarden aan
een medisch onderzoek mee te
werken, zou het effect van een
inbreuk op de persoonlijke levens–
sfeer niet hebben. De werknemer
houdt altijd de bevoegdheid om
geen medewerking te verlenen. Het
praktische effect van een aparte
wettelijke verplichting zou wellicht
zijn dat de ruimte die de werknemer
heeft om goede gronden aan te
voeren voor zijn weigering en toch
met succes loondoorbetaling te
vorderen zelfs wat kleiner wordt.
Ik wil in dit verband opmerken dat
ook de in de Ziektewet opgenomen
verplichting om mee te werken aan
een medisch onderzoek deze
bevoegdheid in stand houdt. Een
weigering leidt overeenkomstig het
effect in de privaatrechtelijke
verhouding tot weigering van
uitkering en eventueel tot een
zwakke positie bij beroep, maar het
recht om te weigeren blijft overeind.
Mijn conclusie is dat, aangezien geen
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De voorzitter: Ik stel voor, de
suggestie van mevrouw Jaarsma te
volgen, de minister en staatssecreta–
ris hun betoog in tweede termijn te
laten houden en vervolgens een
gecomprimeerde derde termijn te
houden over die zaken die nog
onduidelijk zijn, eventueel gelardeerd
met een voorbeeld.
Daartoe wordt besloten.

inperking van een grondrecht
beoogd wordt en zo'n inperking ook
geenszins nodig is voor een
evenwichtige werking van het
beoogde stelsel, ook geen aparte
wettelijke bepaling vereist is.
Ik ben mij er heel wel van bewust
dat deze wat meer principiële
beschouwing niet voldoende zal zijn
om de zorgen weg te nemen, die een
aantal leden van deze Kamer hebben
geuit over het praktische effect van
de wetsvoorstellen op de positie van
de werknemer. De werkgever krijgt
inderdaad een directer financieel
belang bij het ziekteverzuim van de
werknemer. Hij moet zelf beslissen
over de loondoorbetaling, en daarbij
komt het medisch oordeel niet meer
van de bedrijfsvereniging, maar
inderdaad van de Arbodienst die een
contract heeft met de werkgever.
Toch, voorzitter, zou ik staande willen
houden dat het rechtsevenwicht,
zoals ik dat zojuist heb beschreven,
in de praktijk zal leiden tot het
slechts op goede gronden hanteren
van het instrument van het weigeren
van loondoorbetaling. Het niet
doorbetalen van loon geldt in onze
arbeidsverhoudingen als een laatste
middel, dat een werkgever niet
lichtvaardig zal toepassen. Het risico
dat de beoordeling van de ziekte
door de Arbodienst te streng zal zijn,
en dat dat ten nadele van de
werknemer zal werken, omdat de
Arbodienst gecontracteerd is door de
werkgever, acht ik niet zo groot. Nog
afgezien van de onafhankelijkheid die
van de deskundigen geëist wordt, is
het immers zo dat geen werkgever
blij zal zijn met frequente conflicten
en beroepszaken, die het gevolg
zouden kunnen zijn van te strenge
beoordeling. Voorts is deskundige
ondersteuning onderwerp van
overleg tussen werkgevers en
werknemers, zodat ook de werkne–
mers invloed kunnen uitoefenen op
de keuze van de Arbodienst. Met
andere woorden: ook de Arbodienst
moet feitelijk opereren binnen het
evenwicht van de arbeidsverhouding,
en kan dat niet ongestraft doorbre–
ken. Ten slotte: ook voor de reputatie
van een Arbodienst zal het niet goed
zijn, wanneer regelmatig een situatie
ontstaat dat de Arbodienst door een
second opinion van een bedrijfsvere–
niging of door een uitspraak van de
kantonrechter, in het ongelijk wordt
gesteld. Dat zou de reputatie van
zo'n Arbodienst bepaald niet ten
goede komen.
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Staatssecretaris Wallage Voorzitter!
Afgelopen vrijdag heb ik de
schriftelijke antwoorden op vragen
uit de tweede termijn van de Kamer
toegestuurd. In deze schriftelijke
antwoorden zijn de minister en ik
ingegaan op een groot aantal
vraagstukken, zoals de rechtsbe–
scherming van de werknemer, de
invoeringsproblematiek, verbonden
aan het wetsvoorstel en een aantal
overige punten. Ik hoop daarmee
meer duidelijkheid op deze onderde–
len te hebben gecreëerd. Ik wil mijn
inbreng in tweede termijn dan ook
toespitsen op het te verwachten

effect en de effectiviteit van het
wetsvoorstel en het bonus–
malussysteem.
In de schriftelijke antwoorden van
afgelopen vrijdag ben ik nog eens
uitvoerig ingegaan op de overgangs–
problematiek, mede aan de hand van
de veel besproken brief van de BVG.
In het verlengde hiervan wil ik nog
eens stilstaan bij een opmerking van
de heer Heijmans. Hij verwees naar
de opmerking van de voorzitter van
de Federatie van bedrijfsverenigin–
gen, de heer Van Vliet, dat de politiek
de uitvoerbaarheidsbeoordeling van
fundamenteel nieuwe wetgeving
verwaarloost. De heer Heijmans
wees er in dit verband op, dat de
regering zich beter moest realiseren
dat de parlementaire machine, zijn
terminologie, haar eigen dynamiek
heeft, zeker als het om mgrijpende
wetgeving gaat.
Ik onderken de gevaren waar de
heren Heijmans en Van Vliet op
doelen. Aan de andere kant ben ik
van mening, dat in het wets–
voorbereidingstraject op sociaal–
verzekeringsterrein een systemati–
sche uitvoerings– en
uitvoerbaarheidstoets is ingebouwd,
door middel van de advisering van
de Sociale verzekeringsraad.
Daarnaast wordt doorgaans - bij het
wetsvoorstel TZ is dat in ieder geval
wel gebeurd - op meer informele
basis overleg gevoerd met de
Sociale verzekeringsraad en de
uitvoeringsorganen. Ook nadat de
SVR zijn advies over het wetsvoor–
stel TZ had bepaald, is nog
veelvuldig overleg gevoerd tussen
departement en uitvoeringsorganen.
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat de
uitvoerders op alle punten hun gelijk
of hun zin krijgen. Van een dictaat
van de uitvoeringsorganen mag in
mijn benadering ook geen sprake
zijn, zeker niet in een afwegings–
proces, waarbij de uitvoerders in
meer algemene zin, dus los van
concrete uitvoerings– en
uitvoerbaarheidsvraagstukken, direct
belanghebbende zijn. De wetgever
moet zelfstandig een aantal keuzen
kunnen maken, rekening houdend
met wat de uitvoerïngsorganen en
met name het officiële uitvoerings–
adviesorgaan, de SVR, inbrengen.
Dat sprake is van een parlementaire
machine met een eigen dynamiek
onderken ik. Ik ben echter van
mening, gezien de lange voorberei–
dingstijd van het wetsvoorstel TZ,
dat alle uitvoeringsorganen
voldoende voorbereidingen hebben
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Ten slotte de vraag van mevrouw
Jaarsma, wat dit alles zal bijdragen
aan de kwaliteit van de controle. Ik
ben daar wat optimistischer over dan
mevrouw Jaarsma. In de eerste
plaats, omdat ik voordelen verwacht
van een gedifferentieerde aanpak
van het verzuimprobleem op
ondernemingsniveau, met name wat
het controle-aspect betreft, dat dan
beter afgestemd zou worden op de
cultuur en de feitelijke aard van de
verzuimproblematiek in het
afzonderlijk bednjf, en dat ingebed
zal worden in het totale personeels–
beleid. Ik heb daarom ook geen
algemene regeling willen treffen. Het
is juist de bedoeling dat de
werkgever in overleg met zijn
personeel, zelf een beleid ontwerpt,
toegesneden op de maat van het
bedrijf, en dat niet slechts algemene
standaardrecepten zullen worden
gevolgd. In dit verband herinner ik
aan de opmerkingen van de heer Van
de Zandschulp over de bedrijfs–
gebonden verzuimbegeleiding,
waarmee de bedrijfsverenigingen de
laatste jaren zijn begonnen, en ook
goede resultaten hebben geboekt.
Welnu, dat was een stap in de goede
richting, maar ook nog niet meer dan
dat. Door deze wetsvoorstellen
worden de uitgangspunten die aan
deze aanpak ten grondslag liggen, op
veel bredere schaal geëffectueerd.
Mijnheer de voorzitter! Zoals ik al
heb toegezegd in mijn antwoord in
eerste termijn zal ik de ontwikkelin–
gen als gevolg van deze wetsvoor–
stellen op de voet volgen. Mocht het
zo zijn dat, anders dan ik nu
verwacht, zich problemen voordoen
op het gebied van bijvoorbeeld de
privacy en de controle, dan zal ik er
bij de eerste gelegenheid voor
zorgen dat die worden opgelost.

kunnen treffen voor de implementa–
tie van deze wetgeving. Ik benadruk
nogmaals, dat ik hiermee de
invoeringsproblematiek niet wil
bagatelliseren. Dat zeg ik met name
aan het adres van de heer De Boer.
Integendeel, ik realiseer mij ten volle
dat zeer veel wordt gevergd van alle
betrokkenen. Desondanks blijf ik van
mening, dat implementatie vanaf 1
januari mogelijk is. Het is niet mijn
bedoeling, in het kader van de
ontvlechting van de bedrijfsvereni–
gingen wat betreft de Arbotaken, de
uitvoeringsorganen af te rekenen op
een meetmoment ergens begin
januari. Dat zou onredelijk zijn. Zoals
ik ook in de schriftelijke antwoorden
van afgelopen vrijdag heb aangege–
ven, acht ik het gewenst dat
uitvoeringsorganen en Toezichtkamer
hierbij gezamenlijk bepalen wat,
wanneer en hoe wordt vorm
gegeven.
Nog los van de vraag naar de
overgangsproblemen heeft de
Kamer, vooral de heren Van de
Zandschulp, Veling en De Boer, de
meer generieke vraag aan de orde
gesteld wat nu het effect van de
wetsvoorstellen is.
De heer Heijmans (VVD): Voorzitter!
De heer Van Vliet heeft niet voor
niets gezegd, dat er grote problemen
zullen komen en dat hij niet kan
garanderen dat de uitvoering min of
meer perfect zal verlopen. Ik ben het
met de staatssecretaris eens, dat de
wetgever de prioriteiten stelt en dat
de uitvoering zich in principe
daaraan moet aanpassen, maar er
zijn bepaalde grenzen. Ter vermijding
van een derde termijn van mijn kant
een complementaire vraag. Ik heb in
eerste instantie ook gewezen op de
vraag of de menselijke maat in het
beroep op de bedrijfsverenigingen
niet dreigt te worden overschreden.
Ik heb daarvan een aantal voorbeel–
den genoemd. Zo zijn de bedrijfsver–
enigingen in de publiciteit, ook door
de politiek, erg negatief benaderd,
wat natuurlijk personele problemen
geeft. Ik heb ook gewezen op het feit
dat de staatssecretaris, op zichzelf
begrijpelijk, de bedrijfsverenigingen
op termijn wil stellen. Ik heb ook
naar de duur van die termijn
gevraagd, maar daarop nog geen
antwoord gekregen. Ik zou dat
gehele probleem toch nog wel even
toegelicht willen zien.
Staatssecretaris Wallage: Het is
zeker waar dat de parlementaire
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enquête en de conclusies ervan, met
parallel daaraan een aantal ingrij–
pende inhoudelijke wijzigingen, zoals
die welke wij vandaag bespreken,
een stevige druk leggen op de
uitvoering. Ik geloof dat het kraken
daar van de organisatie en de
spanning die dat ook in personeel
opzicht met zich brengt, beslist niet
onderschat moeten worden. De heer
Heijmans vraagt daarvoor terecht
aandacht. Vanavond wordt mij om
een oordeel gevraagd over de vraag
of dit wetsvoorstel op een verant–
woorde wijze kan worden ingevuld.
Zowel op basis van de advisering
van de SVR als in informele
contacten hebben wij getracht ons zo
goed mogelijk op die vraag te
oriënteren. Mijn antwoord heb ik
zoëven al gegeven.
Dan de vraag van de heer
Heijmans over het op termijn stellen
van de bedrijfsverenigingen. Ik zal
aan de SER een gerichte advies–
aanvraag doen met betrekking tot de
uitvoering van de motie die door de
Tweede Kamer is aanvaard over de
herinrichting van de uitvoerings–
organisatie.
Oe heer Heijmans (VVD): Zoals de
krokodillen die over hun eigen huid
adviseren.
Staatssecretaris Wallage: Ik laat die
beeldspraak voor wat die is. De
sociale partners behoren naar mijn
opvatting in de positie te zijn om de
duidelijke keuze van de politiek van
hun commentaar te voorzien.
Vanmorgen in een toespraak tot de
ledenvergadering van het GAK heb ik
tegen alle betrokkenen gezegd:
probeer die fase te gebruiken om uw
visie te ontwikkelen op een nieuwe
rol, met een ontvlechting van
verantwoordelijkheden en een
nadrukkelijke positie van sociale
partners op allerlei plekken in de
uitvoeringsorganisatie; probeer dat
van uw kant actief en creatief aan te
pakken en probeer het als het ware
niet naar de politiek te brengen als
een soort dialoog met het verleden
maar als iets richtinggevends wat
voor de komende jaren nodig is. Ik
zal in genoemde adviesaanvraag aan
de SER het vraagstuk van het op
termijn stellen nadrukkelijk behande–
len, omdat ik ook vind dat de
betrokkenen er recht op hebben.
Maar ik vind dit nu niet het stadium
om daarop van mijn kant verder in te
gaan.
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De heer Heijmans (WD): Kunt u...
De voorzitter: Ik heb hier toch wel
wat bezwaar tegen. Wij hebben
zoëven afgesproken dat wij zullen
proberen het betoog van beide
bewindslieden zoveel mogelijk een
aansluitend geheel te laten zijn. Maar
ik begrijp, mijnheer Heijmans, dat dit
een opmerking uwerzijds is
waardoor de derde termijn van uw
kant helemaal niet meer nodig is?
De heer Heijmans (WD): Dat is mijn
ernstig voornemen, ja. Mijn vraag is
alleen wanneer die gerichte
SER-adviesaanvraag er komt.
Staatssecretaris Wallage: De
bedoeling van de Tweede Kamer was
dat de SER zou kunnen adviseren
vóór de kabinetsformatie. Dat
betekent dat wij snel moeten zijn met
onze adviesaanvraag. Ik doe dus een
uiterste poging om in januari/februari
met die adviesaanvraag te komen.
Het zal niet op een week neerkomen,
maar het is in die orde van grootte.
Voorzitter! Nog los van de vraag
naar de overgangsproblemen is er
gevraagd naar het effect van de
wetsvoorsteilen. Misschien kan ik
deze vraagstelling benaderen vanuit
de wetgeving zoals die er uitziet na
invoering van het wetsvoorstel TZ.
Hoe ziet het traject van de Ziektewet
en de WAO er op hoofdlijnen uit na
implementatie van wat de heer De
Boer een mega-operatie noemde? De
eerste twee of zes weken verzuim
komen voor rekening van de
werkgever. Na afloop van deze
periode geldt de financierings–
systematiek van de premie–
differentiatie, zoals geïntroduceerd in
de TAV-wet. Met andere woorden:
een financiële prikkel, zowel voor het
kortdurend verzuim als voor het
langdurend verzuim. De werkgever is
gehouden gedurende de eerste
weken 70% van het loon te betalen
met als absolute bodem het
minimumloon. Ik wijs erop, dat in de
huidige CAO's doorgaans is
afgesproken dat de werknemer het
volle loon krijgt doorbetaald.
Verzekering van dit bovenwettelijke
deel van het ziekengeld zal niet meer
kunnen plaatsvinden via de
ziekenkassen van bedrijfsverenigin–
gen. Ik verwacht dat bij de komende
CAO-besprekingen de boven–
wettelijke aanvullingen bij ziekte een
nadrukkelijker punt van afweging
zullen vormen in het geheel van de
arbeidsvoorwaarden.
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De minister is al in zijn schriftelijke
beantwoording ingegaan op de
vragen over het algemeen verbin–
dend verklaren van bovenwettelijke
CAO-bepalingen. De werkgever is in
het kader van artikel 4a van de
Arbowet verantwoordelijk voor het
verzuimbeleid, waaronder de
verzuimbegeleiding met betrekking
tot zijn werknemers. Deze verant–
woordelijkheid strekt net zolang
totdat duidelijk is dat herplaatsing in
het eigen bedrijf niet meer mogelijk
is. De werkgever moet zich bij deze
verantwoordelijkheid laten onder–
steunen door de gecertificiceerde
Arbodienst. De taken van de
bedrijfsvereniging spitsen zich toe op
de beoordeling van de arbeids–
geschiktheid dan wel –ongeschiktheid
van de werknemer en op de
beoordeling van de vraag of de
werkgever zijn taken adequaat
vervult. Hiertoe staat de bedrijfsvere–
niging een aantal sanctionerings–
bepalingen ter beschikking, zoals de
mogelijkheid van verhaal van het
ziekengeld op de werkgever of het
stopzetten van de ziektewetuitkering.
Mocht ondanks alle inspanningen
sprake zijn van langdurig verzuim,
dan zal tot aan de beoogde
inwerkingtreding van het wetsvoor–
stel tot aanpassing van de
uitvoeringsorganisatie - de nieuwe
OSV - de GMD ingeschakeld worden
ter voorbereiding van de
arbeidsongeschiktheidsschatting aan
de hand van het gewijzigde
WAO-criterium en zal de GMD, zo
nodig en zo mogelijk, activiteiten
verrichten in het kader van de
arbeidsbemiddeling.
Op de vraag van de heer Heijmans
wie in de toekomst de arbeidsbemid–
deling zal verrichten, kom ik zo
dadelijk nog terug. Ik beschrijf nu
dus de hoofdlijnenaanpak, ook
gezien de vraag van de heer De Boer
om nog eens duidelijkheid te
verkrijgen over het geheel. Aan het
einde van het ziektewetjaar bepaalt
de bedrijfsvereniging, op basis van
het advies van de GMD, de mate van
arbeidsgeschiktheid dan wel
arbeidsongeschiktheid. Tevens
bericht de bedrijfsvereniging de
werkgever van een gedeeltelijk
arbeidsongeschikt verklaarde
werknemer dat één jaar na dato zo
nodig een malus-invordering zal
plaatsvinden. Ik kom ook over het
bonus-malus-systeem zo dadelijk
nog te spreken, dit tot uw geruststel–
ling.
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De GMD zal zijn herplaatsings– of
arbeidsbemiddelingsactivjteiten
voortzetten. De werkgever heeft in
dit verband een duidelijk belang bij
herplaatsing, in verband met het
voorkomen van een malus–
invordering. De GMD kan gebruik
maken van zijn reïntegratie–
instrumentarium, waarbij ik met
name wijs op de bonus-uitkering en
de loonkostensubsidie. Aan het einde
van het eerste WAO-jaar zal in ieder
geval een herbeoordeling van de
mate van arbeidsgeschiktheid dan
wel –ongeschiktheid plaatsvinden. Zo
nodig zal worden overgegaan tot
malus-invordering, terwijl de
werkgever zich zo nodig kan wenden
tot de directeur van het RBA voor
een ontslagvergunning. Hierbij geldt
de specifieke ontslagbescherming
met betrekking tot gedeeltelijk
arbeidsongeschikten.
Ik kom nu, zoals aangekondigd, bij
de vraag van de heer Heijmans over
de arbeidsbemiddeling. In mijn visie
is het voor een geslaagde arbeidsbe–
middeling noodzakelijk dat de
bemiddelende instantie beschikt over
de kennis van zowel de aanbodkant
als de vraagkant van de arbeids–
markt. Hiernaast dient deze instantie
inzicht te hebben in de regionale
scholings– en werkervaringsmogelijk–
heden. Een arbeidsmarktbrede,
professionele bemiddeling moet het
uitgangspunt zijn. In het wetsvoorstel
met betrekking tot de nieuwe
Organisatiewet - dat naar ik hoop op
korte termijn aan de overkant plenair
behandeld zal worden - is voorzien
in de opheffing van de GMD als
zelfstandige organisatie. In het
wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan
dat de bemiddeling van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten op termijn tot
de verantwoordelijkheid van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zal
behoren. Daar ligt dan dus de
regiefunctie. Naast de regionale
besturen voor de arbeidsvoorziening
spelen de bedrijfsverenigingen een
belangrijke rol. Juist deze combinatie
moet tot een aanzienlijke verbetering
leiden. De arbeidskundige kennis, de
contacten met bedrijven en het
reïntegratie-instrumentarium van
bedrijfsverenigingen, gecombineerd
met de kennis van de arbeidsmarkt
van de RBA's, vormen hierbij de
basis.
Een en ander betekent concreet
dat op regionaal niveau tussen de
besturen van de arbeidsvoorzienings–
organisatie en de bedrijfsverenigin–
gen afspraken moeten worden

gemaakt over de wijze van samen–
werking. Door middel van een nota
van wijziging op het wetsvoorstel
NOSV is hiertoe voor beide
betrokken organisaties in een
nadrukkelijke verplichting voorzien.
Een aantal experimenten met als
doel het verkrijgen van inzicht in de
gewenste wijze van samenwerking,
is reeds van start gegaan.
Zoals gezegd is dit een schets op
hoofdlijnen van het traject van de
Ziektewet en de eerste fase van de
WAO, waarbij uiteraard het streven is
gericht op het zoveel mogelijk
voorkomen van landurig ziektever–
zuim. De hoofddoelstellingen van dit
gewijzigde traject zijn het inbouwen
van een aantal impulsen om verzuim
zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken, doorstroming naar de
WAO tegen te gaan dan wel
uitstroom uit de WAO te bevorderen.
Deze impulsen zijn enerzijds van
financiële aard. Ik reageer hiermee
op de meer principiële beschouwing
die de heer Van de Zandschulp
hierover gaf. Voor een deel worden
maatschappelijke kosten verbonden
aan verzuim teruggelegd op het
niveau van de individuele werkgever
en werknemer. Anderzijds worden
taken en verantwoordelijkheden op
een lager niveau gelegd. Zowel de
werkgever als de werknemer worden
nadrukkelijker op hun verantwoorde–
lijkheid aangesproken.
In het verlegde hiervan wordt ook
de rol van de bedrijfsvereniging
anders gedefinieerd. De werkgever is
de eerst aanspreekbare op het
verzuimbeleid in zijn onderneming.
Hij kan zich hierbij niet langer
verstoppen achter de brede rug van
de uitvoeringsorganen van de
werknemersverzekeringen. Het
ziekteverzuimbeleid zal naar mijn
stellige overtuiging ook veel
nadrukkelijker dan voorheen een
serieus punt van aandacht worden in
zowel het arbeidsvoorwaarden–
overleg als in het
medezeggenschapsoverleg op
bedrijfsniveau. Hiermee is natuurlijk
nog niet precies aangegeven wat het
effect en de effectiviteit van de
wetsvoorstellen zal zijn. Dat is ook
buitengewoon moeilijk in te schatten.
Ik vind het vooral van belang dat wij
de wetsvoorstellen een serieuze kans
geven hun werking te tonen en dat
wij de vinger aan de pols houden
wat betreft de uitwerking in de
praktijk.
Met de heer De Boer ben ik van
mening dat de TZ een operatie is van

een behoorlijke omvang. Ik wijs er
echter op dat vanaf het begin van de
hele volume-aanpak duidelijk is
geweest dat er een evenwichtig
pakket aan wettelijke maatregelen tot
stand moest komen, dat zowel op de
werknemers als op de werkgevers
betrekking zou hebben. Met de
laatste van deze serie maatregelen,
die gericht is op financiële prikkels
voor werkgevers en in mindere mate
werknemers, zijn wij nu bezig.
Deze maatregelen zijn onontbeer–
lijk om een krachtig volumebeleid te
realiseren. Ik hoop in ieder geval dat
ik heb kunnen aangeven dat er
voldoende waarborgen in het
systeem zijn ingebouwd wat betreft
de rechtszekerheid van de werkne–
mer. De minister is daar zojuist
uitvoerig op ingegaan. Bij de
voorbereiding is zorgvuldigheid
betracht. Nu kunnen en behoren wij
te besluiten om de wetsvoorstellen
TZ en de wijziging van de Arbowet
daadwerkelijk in te voeren.
Dan nu een enkele opmerking over
het bonus-malussysteem. Ik zal met
name ingaan op de motie die
hierover kamerbreed is ingediend.
Laat ik vooropstellen dat ik instem
met hetgeen mevrouw Gelderblom
als bedoeling van deze motie heeft
aangegeven. De motie dient als
ondersteuning bij het overleg met de
sociale partners. Ik zal dan ook met
deze motie onder de arm het overleg
ingaan. Wanneer ik de taakopdracht
van de technische werkgroep
bespreek met werkgevers en
werknemers, zal ik rekening houden
met de bedoeling van de motie. De
intentie van die motie is namelijk
helder. Door de Kamer onbillijk of
onredelijk geachte situaties moeten
bij de malusoplegging zoveel
mogelijk worden voorkomen. Dat is
ook mijn opvatting.
Het is alleen de vraag of dat
gebeurt met de wijziging die in de
aanloop naar het dictum van de
motie wordt beschreven. Wordt met
de motie niet zoveel uitgezonderd
dat het effect van de regelmg
grotendeels teniet zou worden
gedaan? Is er niet sprake van een
verregaande uitholling van het
systeem? Tegelijkertijd worden de
inspanningen van de uitvoerings–
organen naar mijn opvatting onnodig
hoog en in zekere zin tegengesteld
evenredig opgevoerd. Anders
gezegd, het effect van de regeling
wordt minder, terwijl de uitvoerings–
organen veel meer onderzoek
moeten verrichten.
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Hoe kom ik nu tot deze vragen?
Laten wij nog eens kort naar de
beweegredenen van het bonus–
malussysteem kijken. Het moest een
helder en eenvoudig uit te voeren
regeling worden. De doelstelling is
om personen aan het werk te
houden, dan wel weer aan het werk
te krijgen. Daarnaast is een expliciete
doelstelling om werkgevers aan te
zetten tot preventieve activiteiten. Ik
wil deze doelstellingen aan de hand
van de genoemde drie situaties nog
eens langslopen.
Bij de eerste situatie moet de
bedrijfsvereniging vaststellen dat er
sprake is van medische volledige
arbeidsongeschiktheid. Het uitzonde–
ren van alle gevallen waarin de
betrokken werknemer medisch niet
nieer in staat is om arbeid te
verrichten, betekent dat de malus
ook niet verschuldigd is, wanneer de
arbeidsongeschiktheid een gevolg is
van de verrichte arbeid of van de
arbeidsomstandigheden. Dat is in de
hier gekozen omschrijving het geval.
Als dat niet de bedoeling is, is het
nuttig om dat straks nog te horen.
De preventieve functie van de
malusregeling wordt hiermee in
belangrijke mate afgezwakt.
Wanneer de werknemer vanwege
in het werk gelegen factoren
medisch gezien zijn werk niet meer
kan verrichten, ben ik van oordeel
dat de malus in ieder geval op zijn
plaats is. Gesteld zou dan ook
kunnen worden dat de eerste situatie
van de motie ten onrechte wordt
onderscheiden van de derde situatie.
Als dat als een geheel was bedoeld,
geldt deze analytische uitzuivering
natuurlijk minder, maar dan was het
misschien beter geweest om het zo
redactioneel vorm te geven. Nu zijn
het aparte platte streepjes, om het zo
maar te zeggen, met de door mij
geschetste risico's.
Daarbij gaat het uitzonderen van
deze categorie uit van de stelling:
eenmaal arbeidsongeschikt, altijd
arbeidsongeschikt, terwijl wij die
gedachte met de Wet TBA juist
achter ons hebben gelaten. Daarom
hebben wij periodieke her–
beoordeling van de mate van
arbeidsongeschiktheid wettelijk
verplicht gesteld. Als wij deze
uitzondering aanbrengen, krijgt de
werkgever er belang bij dat zijn
werknemer volledig arbeidsonge–
schikt wordt verklaard om medische
redenen. Dergelijke oneigenlijke
belangen bij de schatting van

arbeidsongeschiktheid wilden wij nu
juist vermijden.
In de tweede situatie die in de
motie wordt beschreven, moet de
bedrijfsvereniging vaststellen dat het
kennelijk onredelijk is, van de
werkgever te verlangen dat passend
werk wordt aangeboden. Het
uitzonderen van gevallen waarin
geen passende arbeid beschikbaar is,
gaat voorbij aan het feit dat het
bonus-malussysteem niet alleen is
bedoeld als een stimulans voor
reïntegratie, maar ook als een
stimulans voor preventie. Daarnaast
wordt in deze situatie een grote
beleidsvrijheid aan de bedrijfsvereni–
gingen toegeschreven.
De derde situatie betreft de
eventuele introductie van het risque
professionnel in de malusregeling.
Het uitzonderen van gevallen waarin
de oorzaak van de arbeidsonge–
schiktheid geheel of nagenoeg
geheel in de privésfeer ügt, zal - ik
bedoel dat echt als een zakelijke
constatering - niet eenvoudig zijn.
Zowel ervaringen in het verleden als
in het buitenland hebben dat
geleerd. Ik zou graag eerst de
resultaten van de technische
werkgroep willen afwachten alvorens
een definitieve uitspraak te doen
over de vraag of het redelijk is bij
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt in
de privésfeer geen malus op te
leggen. Ik denk namelijk dat wij
straks tegen allerlei grenssituaties
aanlopen waarin wij echt een
zorgvuldige afweging moeten
maken.
Meer in het algemeen wordt in de
motie gesproken over drie duidelijk
omschreven situaties. Daarin zit een
deel van de pijn. Bij de huidige
beoordeling van de malusoplegging
gaat het om doorgaans redelijk
eenvoudig vast te stellen feiten die
geen of nauwelijks aanvullend
onderzoek vergen. Bij beoordeling
volgens criteria, genoemd in de
motie, zal aanvullend onderzoek door
de bedrijfsvereniging nodig zijn.
Hierbij worden de uitvoeringskosten,
verbonden aan het bonus–
malussysteem naar verwachting
aanzienlijk verhoogd. Daarbij zijn
deze situaties zoals eerder geschetst
minder duidelijk dan in de motie
wordt gesuggereerd.
Het gaat om inschattingen door
uitvoeringsfunctionarissen van
bedrijfsverenigingen en niet altijd om
zonder meer vast te stellen feiten. Dit
geeft de uitvoeringsorganen de
nodige beieidsruimte voor een eigen

invulling van de malusregeling. De
vraag is hoe de sociale partners die
zitting hebben in het bestuur van de
bedrijfsvereniging omgaan met deze
ruime beleidsvrijheid. Het is niet
ondenkbaar dat het bestuur van de
ene bedrijfsvereniging eerder zal
vinden dat het onredelijk is, passend
werk van een werkgever te verlangen
dan het bestuur van een andere
bedrijfsvereniging. Dat lijkt mij nu
weer niet overeen te komen met het
verzoek van de heer Van de
Zandschulp vorige week om een
eenduidige uitvoering van de
bonus-malusregeling.
Ik denk dan ook niet dat wij op dit
punt te veel beleidsvrijheid moeten
geven aan de bedrijfsverenigingen.
Vanwege de moeilijkheid van deze
inschattingen zal door de
uitvoeringsorganen van deze
beleidsruimte gebruik worden
gemaakt om te kiezen voor een
voorzichtige opstelling, zo heeft het
verleden ons geleerd. Dat betekent in
feite dat er bij twijfel geen malus
wordt gegeven. Deze tendens,
gecombineerd met de omvang van
de in de motie beoogde categorieën,
zal ertoe leiden dat een belangrijk
doel van het bedoelde effect van de
regeling verloren gaat. Er kunnen te
veel mensen worden uitgezonderd
van het systeem. Kortom: er worden
minder arbeidsongeschikten aan het
werk gehouden. Dat is niet de
bedoeling van de indieners van de
motie. Zij hebben daar een zeer
genuanceerde opvatting over
gegeven.
Ik ga zo grondig in op de
overwegingen bij de motie, omdat ik
een serieuze poging wil doen, te
kijken naar de kern. Die kern is dat
wij bij kennelijke onredelijkheid er
met elkaar wat op moeten bedenken.
Ik wil daar serieus aan werken. Ik wil
afstand nemen van de vorm die dat
in de aanloop van de motie heeft
gekregen. Ik heb al aangegeven dat
ik daar grote vraagtekens bij heb. De
leden hebben gezegd niet uit te zijn
op afschaffing van het bonus–
malussysteem. Daarom ben ik bang
dat een benadering als in de aanloop
van de motie de facto heel eenvou–
dig daartoe kan leiden. Als wij dat
niet willen, moeten wij voorzichtiger
zijn met het zichtbaar maken van
allerlei ruime uitzonderings–
bepalingen.
Voorzitter! De inhoud van de
motie zal zeker aan de orde komen in
de technische werkgroep waarover ik
eerder sprak. Ik herhaal dat ik de
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Kamer beloofd heb dat ik, na het
overleg dat ik met de werkgevers– en
werknemersorganisatie deze week
voer en na de verkenning in de
technische werkgroep, de Kamer
hierover zal informeren.
Ik kan mij voorstellen dat de
Kamer nu een uitspraak wil doen. Ik
kan mij echter ook voorstellen dat de
Kamer, gehoord mijn uiteenzetting,
dat overleg afwacht. Wij weten goed
van elkaar wat wij beiden bedoelen.
Ik kan mij dus voorstellen dat de
Kamer pas een eindoordeel velt als
ik haar gerapporteerd heb over het
overleg zoals ik dat zou willen
voeren.
De voorzitter: Het is mij gebleken
dat er behoefte is aan een derde
termijn. Ik merk op dat de spreektijd
in tweede termijn behalve voor een
spreker beperkt is geweest. Ik wil
daarmee rekening houden. De
spreektijd in derde termijn is dus niet
zo ruim als in eerste termijn. Ik zag al
weer wat getypte velletjes rondgaan.
Om die reden attendeer ik op de
spreektijd.
Mevrouw Soetenhorst-De
Savornin Lohman (D66): Voorzitter!
Zou het niet verstandig zijn als de
indieners van de motie vijf minuten
de gelegenheid krijgen om met
elkaar te overleggen?
De voorzitter: Als wij een korte,
zakelijke derde termijn kunnen
combineren met overleg over de
motie, schors ik de vergadering
graag enkele minuten.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D
Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Voorzitter!
Wij beseffen heel goed dat er een
bepaalde tijdsdruk is naarmate het
nieuwjaar nadert, maar ik wilde toch
een zin uitspreken die ik tot nu toe
iedere keer heb ingeslikt, omdat ik
mij altijd zo bewust ben van die
tijdsdruk. Ik wil de bewindslieden
namelijk dankzeggen voor hun
uitvoerige antwoord in eerste en
tweede termijn.
De voorzitter sprak over getypte
blaadjes en werd daar zenuwachtig
van. Dat betekent echter ook vaak
dat je je betoog hebt voorbereid. Dat
kan ook betekenen dat je een kortere
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tijd nodig hebt dan mensen die
geïmproviseerd verhalen houden.
De voorzitter: Ik ben mij daar
geheel van bewust. Ik word niet zo
verschrikkelijk snel zenuwachtig,
zeker niet tegen Kerstmis.
Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Onze
fractie heeft toch grote aarzelingen
gehad als het gaat om de uitspraak
dat zij het in grote lijnen eens is met
dit wetsvoorstel. Zij heeft een groot
aantal kritiekpunten. Tijdens de
mondelinge behandeling en ook naar
aanleiding van de stukken die wij
ontvangen hebben, is onze zorg niet
verminderd. Integendeel, wij neigen
ertoe, onze stem aan het wetsvoor–
stel te onthouden. Dat betreft met
name de afbakening van de
gevoelige gegevens met het oog op
de Wet persoonsregistratie. Dat
aspect is toch erg laat ontdekt.
De minister heeft onze vragen in
eerste termijn als volgt beantwoord.
Als de werknemer een conflict heeft
met de werkgever, omdat hij
medische gegevens niet wil
verschaffen en daarbij een beroep
doet op zijn privacy, kan de
werkgever gewoon de loonbetaling
stoppen. De werknemer kan
vervolgens naar de kantonrechter
stappen en die zal rechtspreken met
inachtneming van artikel 10 van de
Grondwet.
Wij vinden dat een te academisch
antwoord op deze situatie. Wij
kunnen het de mensen niet aandoen.
Wij nemen tegelijkertijd allemaal
wetten aan waardoor de rechtsbij–
stand duurder wordt en de griffie–
gelden hoger worden. Dit is een te
academische oplossing voor een vrij
principieel aspect van deze wet.
Mijn tweede punt heeft betrekking
op de vraag, hoe zorgvuldig met de
verstrekte medische gegevens wordt
omgegaan. Ter uitvoering van de
Wet persoonsregistratie zijn daarvoor
allemaal prachtige regels opgesteld.
Knappe juristen hebben wel
uitzonderingsbepalingen opgesteld.
Zij hebben voldoende ruimte in de
regelgeving ingebouwd om de
registratie van medische gegevens
voor bepaalde doeleinden, zoals
bedrijfsgezondheidszorg, mogelijk te
maken. De Registratiekamer is niet
vooraf geconsulteerd, maar achteraf
heeft zij aan de bewindslieden en
hun ambtenaren de smalle marges
aangegeven. Kort gesteld, komt het
op het volgende neer: laat de
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werkgever alleen maar een verzuim–
registratie voeren en laat de
eventuele medische informatie dan
over aan de Arbodiensten die wel
aan die registratie-eisen moeten
voldoen. Ik hoor graag van de
bewindslieden of dit juist is.
Dat betekent echter dat deze
diensten, die vaak intern zijn en dus
in feite samenvallen met de
werkgever, een staat in een staat
worden. De controle op die
Arbodiensten is nu juist weer
onvoldoende afgedekt. De bewinds–
lieden wijzen op de beroeps–
verantwoordelijkheid van artsen en
andere professionals. Dat is eigenlijk
de laatste reddingslijn. Maar het
tuchtrecht is tot nu toe een te zwak
instrument gebleken om een dienst
met vergaande bevoegdheden in het
gareel te houden. Dat weten wij van
de GMD, waarvoor als publieke
dienst wel voorschriften waren
gesteld. Kortom: er ontstaan nieuwe,
slecht te controleren bureaucratie en
nieuwe regelgeving, die nog
gemaakt moet worden en die wij dus
nog niet kennen. Het is jammer dat
de regering indertijd de uitspraak
van de Raad van State om een
aparte wet voor het verzuimbeleid te
maken, naast zich neer heeft gelegd.
De code voor medici die werkzaam
zijn in de Arbodiensten en de
zorgvuldige uitwisseling van
gegevens, die zijn aangenomen door
een motie van het D66-kamerlid
Louise Groenman, liggen er nog niet.
Voorzitter! Onze fractie heeft, gelet
op deze punten, de balans opge–
maakt en neigt er duidelijk toe om in
ieder geval geen steun te geven aan
het wetsvoorstel voor de Arbowet,
namelijk wetsvoorstel 22898.

D
Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Voorzitter! Dat ik veel getypte
blaadjes bij mij heb, is niet om u aan
het schrikken te maken. Ik heb
immers geen uitgeschreven stuk,
maar ik heb wel veel stukken bij mij.
Ik zal uiteraard proberen om het
kort te houden. Ik zal proberen om
mijn verhaal op twee punten
toespitsen. Het ene punt heb ik in
eerste termijn uitvoerig toegelicht,
het betreft het risico voor de
werkgever in de periode tussen twee
en zes weken omdat hij de verplich–
ting heeft om een verzuimbeleid te
voeren. Nu krijgen wij antwoorden
en kunnen wij de antwoorden van de
staatssecretaris en van de minister
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met elkaar vergelijken. De minister
stelt dat de werkgever of zijn
Arbodienst geen enkele bevoegdheid
heeft jegens zijn werknemer. De
staatssecretaris stelt dat de
werknemer niet hoeft mee te werken,
ook al loopt hij dan het risico dat hij
geen loon krijgt. Dat is dus sluitend,
maar mijn probleem ontstond op het
moment dat ik inzage kreeg in een
brief van de Bedrijfsvereniging
groothandel en vrije beroepen, de
bekende GAK BV25. Ik probeerde
zojuist bij interruptie op dat punt al
een paar dingen aan te geven.
Volgens mij was dit probleem in mijn
eerste termijn een van de zeven
onduidelijkheden. Ik heb de
staatssecretaris er in tweede termijn
al voor bedankt dat hi] zes van de
zeven onduidelijkheden had
weggenomen. Dat ene resterende
punt is nog steeds niet duidelijk en
dat is dus een van onze problemen.
Wat is namelijk het geval? De
bedoeling van de wet is dat de
werkgever en de werknemer de
risico– of wachtperiode, zoals het
GAK het noemt, voor eigen rekening
nemen en dat de bedrijfsvereniging
dus terugtreedt. In tweede termijn en
ook in de schriftelijke beantwoording
is echter gebleken dat die bedrijfs–
vereniging voor zichzelf wel degelijk
nog een taak ziet, ook in die
eigen-risicoperiode. Ik hoop
ontzettend dat dit punt wordt
opgehelderd, want dat zou het
mogelijk maken om wel voor dit
wetsvoorstel te stemmen. Als dit
punt niet wordt opgehelderd, zie ik
daar echt geen kans toe. Het is voor
ons echt een heel essentieel punt. De
vraag is of de bedrijfsvereniging in
die risicoperiode allerlei discretio–
naire bevoegdheden heeft. Ik kan
straks best vragen of de desbetref–
fende stukken gekopieerd worden,
maar ik neem aan dat ook de
ambtenaren van de bewindslieden
die stukken hebben. In de brief van
de bedrijfsvereniging aan de
werkgever is sprake van drie
mogelijkheden: de bedrijfsvereniging
doet het voor de werkgever, de
werkgever heeft een Arbodienst of
de werkgever doet het zelf. Op het
moment dat de werkgever het zelf
doet, noemt men dat "de
wachtperiode". Mijn eerste vraag op
dit punt is de volgende. De bedrijfs–
vereniging schrijft dat pas na de
wachtperiode ziekengeld kan worden
verstrekt. Wat betekent dit? Betekent
dit dat de bedrijfsvereniging ook kan
besluiten dat zij daarna geen

ziekengeld zal verstrekken en dat de
eigen-risicoperiode doorloopt omdat
de bedrijfsvereniging in de zich
toegeëigende eigen discretionaire
bevoegdheid meent dat niet van een
goed verzuimbeleid sprake is. Met
andere woorden: de eigen–
risicoperiode is helemaal nog niet
ingegaan. Of staat dat woordje "kan"
er omdat niet is vastgesteld dat
iemand ziek is. Dat is niet duidelijk
en dat moet helder worden. Als het
zou betekenen dat de bedrijfsvereni–
ging zelf kan beslissen of die
wachtperiode uitgesteld of verlengd
wordt, vind ik dat de bedrijfsvereni–
ging zijn bevoegdheden helemaal
terugneemt en dat is niet de
bedoeling.
Het volgende punt betreft de
controle. De werknemer kan allerlei
dingen weigeren. De werkgever heeft
dan de mogelijkheid om geen loon te
betalen. Dat is er meteen sprake van
een conflict en dat is niet de
bedoeling, noch van de regering
noch van mijn partij. Hoe moeten wij
deze plicht inzake het verzuimbeleid
duiden? Wat mag de werkgever
doen, zodat hij door de bedrijfsvere–
niging als een goede werkgever
wordt gezien? Welk risico loopt hij ik heb het niet over het risico van de
werknemer, maar over het risico van
de werkgever - dat de bedrijfsvereni–
ging de sfeer tussen hem en die
werkgever verpest door weer
helemaal in de risicoperiode zaken te
gaan regelen? Ik vind dit een zeer
essentieel punt, de kern van de wet.
Een eigen risico, waar een ander
doorheen kan fietsen en allerlei
dingen naar zich toe kan halen, kan
eenvoudig niet. Ik hoop van harte dat
dit duidelijk is.
Dan kom ik tot de malus,
voorzitter. Ik ben blij dat de
staatssecretaris het met deze Kamer
eens is dat een hardheidsclausule
nodig is en dat de woorden
"onbillijk" en "onredelijk" door hem
zijn overgenomen. Hij heeft gezegd:
de manier waarop u het geformu–
leerd hebt, maakt dat de bedrijfsvere–
niging veel problemen krijgt en veel
moet doen. Dat is niet nieuw. Er ligt
reeds een uitspraak van de rechter
over de bekende procedure inzake de
bakker uit Dordrecht, namelijk dat de
bedrijfsvereniging geen gedegen
onderzoek heeft gedaan naar de
mogelijkheid van het aanbieden van
passend werk en heeft nagelaten, de
ondernemer te betrekken bij het
zoeken naar mogelijkheden voor het
bieden van passend werk en naar
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mogelijkheden om de werknemer
terug te plaatsen. Ik heb het nu nog
maar niet over de gevallen, waarin
de werknemer niet wil en de
werkgever toch met een malus wordt
geconfronteerd. Met andere
woorden: die verplichting ligt al bij
de bednjfsvereniging.
Wij weten verder dat de bedrijfs–
verenigingen de bonus/
malusregeling niet allemaal op
dezelfde manier uitvoeren. Het Hugo
Sinzheimer Instituut heeft dit klip en
klaar omschreven. Als een bedrijfs–
vereniging bij de toezichtkamer van
de Sociale Verzekeringsraad komt
met de mededeling dat een geval
volstrekt onbillijk is, kan het
gebeuren dat de toezichtkamer dit
toegeeft, maar eraan toevoegt dat
ook zij geen ontsnappingsmogelijk–
heid heeft, zodat een malus moet
worden opgelegd, omdat men
anders contra legem bezig is. Het zal
duidelijk zijn dat er bij de bednjfsver–
enigingen al heel wat problemen aan
de orde zijn. Ik zie dan even af van
die bedrijfsverenigingen, welke
gemakkelijk een malus uitschrijven
en denken op die manier van het
probleem af te zijn.
Staatssecretaris Wallage: Ook in het
geval van de hardheidsclausule
begint het wel met het opleggen van
een malus.
Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Mijnheer de voorzitter! Mijn
vraag is of het verstandig is, dat zo
te houden. Ik heb bij interruptie in
tweede termijn tegen de staatssecre–
taris gezegd: als u de indruk hebt dat
wij de malusregeling willen
schrappen, hebt u mij verkeerd
begrepen. Hij heeft daarop gezegd:
gelukkig, dan is dit probleem uit de
wereld. Dat is niet de bedoeling van
mijn fractie. Wij hebben van het
begin af aan gezegd: de malus kan
een goede prikkel zijn in het
verzuimbeleid en in het reïntegratie–
beleid. Als wij echter met z'n allen
moeten vaststellen dat die prikkel in
z'n tegendeel verkeert, doordat de
reïntegratie van degenen die in de
WAO zitten niet tot stand komt
vanwege het grote risico van de
malus, moeten wij niet blijven
beweren dat wij het zo maar moeten
laten.
Voorzitter! Ik kan alle argumenten
tegen de motie best weerleggen,
maar dat kost te veel tijd. Ik
accepteer dat de motie nog een
aantal verbeteringen kan ondergaan.

21 december 1993
EK 15

15-728

Galderblom-Lankhout

De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Een duidelijk
winstpunt van TZ is een meer
gerïchte kostentoedeling die mede

zal leiden tot een groter kosten–
bewustzijn. Ik ben het wat dit betreft
volledig met de staatssecretaris eens.
Ik behoud nog altijd een uitgespro–
ken voorkeur voor een regelmg van
deze financiele prikkel binnen de
kaders van Ziektewet en OSV, omdat
dan controle, medewerkings–
verplichtingen, sancties, gegevens–
uitwisseling en rechtsbescherming
goed en duidelijk geregeld zijn.
Wat die rechtsbescherming betreft
ondervangt het second opinion–
artikel een groot gedeelte van onze
bezwaren, na de hier in gemeen
overleg verwoorde interpretatie: een
publiekrechtelijke beslissing in een
privaatrechtelijk geschil. Ik denk dat
de second opinion een belangrijke
voorziening kan zijn mits de
bedrijfsverenigingen snel zullen
beslissen op dergelijke verzoeken en
voor zover de bedrijfsverenigingen
de toegang tot dit instrument
laagdrempelig zullen houden.
Ondanks de gegroeide overeenstem–
ming over de interpretatie heb ik
hierover nog twee vragen. Wil het
kabinet niet toch overwegen om bij
een reparatiewetje de wetstekst zèlf
ondubbelzinnig duidelijk te maken?
Dat is die tekst nu beslist niet. Is het
kabinet inmiddels in staat om
uitsluitsel te geven over het door mij
vermoede meningsverschil tussen de
bewindslieden van Sociale Zaken en
van Justitie over het beroepsrecht
van de werkgever, bijvoorbeeld in
verband met verhaal van ziekengeld
op grond van artikel 39 C van de Wet
Terugdringing Ziekteverzuim? Ik heb
vandaag nog even naar de bezemwet
ABW gekeken, waarin wordt
gesproken van een afwijkend
belanghebbendenbegrip, beperkt tot
besluiten waaraan een medische of
arbeidskundige beoordeling ten
grondslag ligt. Mijn conclusie uit de
tekst van de bezemwet ABW is, dat
de werkgever in dezen geen
beroepsrecht heeft. De bewindslie–
den van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid beweren echter in de nadere
memorie van antwoord met
stelligheid dat de werkgever op dit
punt wel beroepsrecht heeft.
Ik maak nog een enkele opmerking
over de ontvlechting van Arbo– en
SV-taken. Wij hebben inmiddels in de
schriftelijke beantwoording van de
staatssecretaris een antwoord
gevonden op het standpunt dat de
Toezichtkamer hierover heeft
ingenomen. Wij hebben hierbij een
afschrift van een brief van de
Toezichtkamer gezien. Vorige week
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Ik vind het in elk geval een goed
signaal dat de staatssecretaris zegt:
ik neem die motie mee. De werkge–
vers zullen haar op tafel hebben
liggen, zoals zij mij persoonlijk
hebben gemeld, maar dat zal geen
nieuws voor de bewindsman zijn. Als
beide partijen met een betere tekst
komen en met een hardheidsclausule
en de onredelijke en de onbillijke
gevallen eruit zijn, hebben wij het
doel bereikt waarnaar wij allen
streven.
Staatssecretaris Wallage U hebt de
werkgevers er toch wel bij gezegd,
dat u een en ander als steun voor
mij had bedoeld?
Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Natuurlijk, wat dacht u. Zij
waren daar heel blij mee en vonden
dat er dan ten minste toch iets op
tafel lag. Laten wij zeggen dat zij het
zó hebben gesteld.
Voorzitter! Van een van de
mede-ondertekenaars heb ik de
volgende suggestie gekregen. Wij
laten de motie boven de markt
hangen en geven de staatssecretaris
de mogelijkheid om het gesprek met
deze motie onder de arm in te gaan.
De staatssecretaris neemt uit dit
debat de inspanningsverplichting
mee om samen met de technische
werkgroep en alle anderen die
hierover willen denken, een
hardheidsclausule te ontwerpen die
een aantal van de door ons allen als
onbillijk en onredelijk ervaren
situaties wegneemt. Wij krijgen
vervolgens een rapportage over dat
gesprek aangeboden. Vervolgens
volgt er hier een kort beleidsdebat–
sociale zaken. Voorzitter! Bij deze
werkwijze krijgen wij de tijd om met
elkaar na te gaan of wij een betere
formulering kunnen vinden, mede
gelet op het oordeel van de
technische werkgroep. Ten slotte is
dan het moment daar om te komen
tot een wijziging van de wet in die
zin dat een hardheidsclausule wordt
opgenomen.
Als de staatssecretaris met deze
opzet kan leven, ben ik bereid om de
motie nu niet in stemming te laten
brengen maar boven de markt te
laten hangen.

D

was deze mij nog niet bekend. Ik
hecht zeer aan een onafhankelijke
positie van de Toezichtkamer. Het
lijkt mij van wijs beleid getuigen als
zowel door de staatssecretaris als
door mij geen commentaar wordt
gegeven op reeds geventileerde
standpunten van de Toezichtkamer. Ik
ga er op dit moment dus niet meer
op in.
Over de uitvoeringswet en de
invoeringstermijnen maak ik een
slotopmerking. De SVR heeft vorige
week de noodzakelijkste invoerings–
maatregelen genomen. Formeel staat
wat dit betreft, indien deze Kamer
akkoord gaat, niets invoering per 1
januari 1994 in de weg. Ik houd mijn
twijfel erover of materieel een goede
en zorgvuldige invoering op die
datum mogelijk is. Ik hoor nog graag
een reactie van de staatssecretaris
op mijn suggestie, voor de toekomst
met de bedrijfsverenigingen een
soortgelijk convenant te sluiten als
nu met de VNG bestaat, voor
besluiten die ingrijpende gevolgen
voor de uitvoeringspraktijk hebben.
Voor het bonus/malussysteem kan
ik mij in hoofdlijnen goed vinden in
de benadering van de staatssecreta–
ris. Er blijven punten liggen
waarover wij verder moeten praten,
maar ik wil de broedende kip op dit
moment even niet storen. Wij komen
erop terug.

D
Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
de antwoorden in zijn brief van 17
december en van vanavond over
aspecten van de persoonlijke
levenssfeer. Ik constateer dat
hiermee een aantal eerdere
standpunten van hem in de
schriftelijke behandeling is achter–
haald. Ik heb mij laten vertellen dat
het laatste witte stuk telt. De uitleg
van een aantal aspecten is hiermee
dus ondubbelzinnig gegeven,
hetgeen voor de uitvoeringspraktijk
een vergemakkelijking zal betekenen.
Het spijt mij dat ik nog een beetje
tijd moet nemen, maar wij zijn nog
niet helemaal uit de problemen. Er
rijst nu namelijk ernstige twijfel over
of onder de geschetste condities het
wetsvoorstel in de praktijk uitwerkt
zoals is bedoeld, en of een van de
uitgangspunten in het standpunt
over de sociaai medische begelei–
ding haalbaar zal blijken. Ik zal nog
kort enkele aanvullende vragen
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stellen en op deze twee knelpunten
ingaan.
Het wetsvoorstel geeft de
werkgever of zijn arbodienst geen
enkele bevoegdheid jegens zijn
werknemer, zo stelt de brief van de
minister. De werkgever is wel
bevoegd tot het vaststellen van
controlevoorschriften, maar de
werknemer is er niet toe verplicht,
zich te laten controleren. De laatste
loopt dan uiteraard wel aanzienlijke
risico's in de sfeer van loondoor–
betaling. Hierbij verwijs ik naar
datgene wat mijn fractiegenoot Van
de Zandschulp aan kanttekeningen
heeft gezet bij de second opinion.
Afspraken over de controle op
basis van wilsovereenstemming zijn
volgens de mmister wel mogelijk. In
de brief noemt hij als voorbeelden
de arbeidsovereenkomst en de CAO.
Ik betwijfel of CAO-afspraken en
arbeidsovereenkomsten die inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer
maken, houdbaar zijn. Er ontbreekt
immers een wettelijke grondslag
voor, zoals in de brief ten laatsten
leste wordt toegegeven. Artikel 10
van de Grondwet heeft vermoedelijk
een horizontale werking, maar in
ieder geval heeft de Hoge Raad de
horizontale werking van artikel 8 van
het EVRM vastgesteld. Het lijkt mij
dus dat ook privaatrechtelijke
overeenkomsten, zoals arbeidsover–
eenkomsten en CAO's, die hierop
inbreuk plegen, nietig zijn. Naar mijn
mening zou de minister dergelijke
CAO-bepalingen zelfs, hoewel wij
daar in het algemeen niet voor zijn,
niet-verbindend moeten verklaren.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis
voor reglementen ex artikel 1637J
Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dan
ook dat artikel 1637k niet van
toepassing is en dat het vaststellen
van een reglement dat het toelaten
van inbreuken op de persoonlijke
levenssfeer verplicht maakt, ondanks
eventueel verkregen instemming van
de OR, voor een individuele
werknemer niet tot beemdiging van
de dienstbetrekking hoeft te leiden.
Dit lijkt tamelijk technisch, voorzitter,
maar het is voor een betreffende
werknemer tamelijk essentieel.
Kort samengevat is onze stelling–
name dat private afspraken die in
strijd zijn met de geest van het
grondwetsartikel 10, nietig zijn,
omdat een wettelijke basis ontbreekt
die afwijking van het grondwetsarti–
kel mogelijk maakt. De mogelijkhe–
den van controle door de werkgever,
inzake terugkeer naar de praktijk, zijn

derhalve uiterst beperkt. Ik verneem
daar graag een reactie op.
Vervolgens heeft de brief van de
minister licht gebracht in de zaak van
de verzuimregistratie door de
werkgever. Ik constateer dat ook zijn
voorkeur nu uitgaat naar wat ik maar
noem de kale verzuimregistratie, te
weten verzuimregistratie waarin
geen privacy-gevoelige informatie is
opgenomen. Verdergaande registra–
tie bij de werkgever verdient geen
aanbeveling, aldus de brief, omdat
men anders genoodzaakt is een
reglement op te stellen en dit aan te
bieden aan de Registratiekamer. Op
zichzelf zijn wij in dit opzicht nu ook
aan helderheid toe.
De derde vorm van verzuim–
registratie, namelijk persoonlijke
aantekeningen van bijvoorbeeld de
direct leidinggevende over de
contacten die hij heeft met de
verzuimende werknemers, is niet te
beschouwen als een WPR-registratie,
maar is bedoeld voor persoonlijk
gebruik. Deze informatie kan evenwel
privacy-gevoelige informatie
bevatten, zodat de formulering van
de brief, namelijk dat de betrokkene
ervoor dient te zorgen dat duidelijk is
dat deze gegevens niet voor anderen
zijn bestemd, mij uitermate mager
voorkomt. Ik nodig de minister uit
om te onderschrijven dat de aard
van deze gegevens geheimhouding
oplegt en dat dit in een eventueel
verzuimreglement moet worden
vastgelegd. Al was het maar,
voorzitter, omdat de werkgever
aansprakelijk kan worden gesteld
voor de gevolgen van ongewenst
uitlekken van deze gegevens en de
chef of welke andere werknemer dan
ook, handelt op gezag van de
werknemer.
Voorzitter! De mogelijkheden
overziende, denk ik dat de meeste
werkgevers de controle nu zullen
gaan overlaten aan de nieuwe
Arbodiensten. Dat geldt in ieder
geval voor de medische controle. De
gegevensverstrekking van de
Arbodiensten aan de werkgever is
met betrekking tot het controle–
aspect beperkt tot - ik citeer uit de
brief - "wel of niet in staat zijn
arbeid te verrichten". De werkgever
kan op basis hiervan een besluit
nemen ter zake van al of niet het
loon doorbetalen. Heel veel
verbetering betekent dit naar mijn
idee niet ten opzichte van de huidige,
bestaande situatie.
Die verbetering, voorzitter, zal wel
moeten komen uit de verplichting tot

verzuimbegeleiding. Ten aanzien
hiervan dient de Arbodienst de
gegevensverstrekking aan de
werkgever te beperken tot
"mogelijkheden en beperkingen van
de desbetreffende werknemer". Dat
zijn dan gegevens die uitsluitend met
toestemming van de werknemer
mogen worden verstrekt. Maar,
voorzitter, begeleiding en reïntegratie
zijn in hoge mate gestoeld op
diagnose– en behandelingsgegevens.
Ik constateer dat die geen, of althans
zeer beperkt, onderwerp van gesprek
kunnen zijn tussen Arbodienst en
werkgever.
Dit nu werpt een uiterst vreemd
licht op de taak van de werkgever,
althans op de mogelijkheden om zijn
taak ingevolge de nieuwe Arbowet
uit te voeren. Om beleid te kunnen
voeren, is het noodzakelijk om de
oorzaken van het verzuim te kennen,
zo zegt de memorie van toelichting
op blz. 31. Ik haalde dit in mijn
bijdrage in eerste termijn al aan.
Tegen het kennen van die oorzaken,
althans als het om individuele
werknemers gaat, verzetten de
privacy-regelingen zich nu juist, zoals
wordt bevestigd in de brief van de
minister. Dit lijkt mij een nogal
wezenlijk probleem, want de wet legt
een niet-gespecificeerde verplichting
op aan de werkgever, maar diezelfde
werkgever kan deze verplichting niet
waarmaken op grond van andere
wettelijke regimes.
Voorzitter! De toon van de eerdere
schriftelijke behandeling van dit
onderwerp was er vooral een van
verbazing. Het is toch allemaal niet
nieuw, want wij kennen al bedrijfs–
gezondheidszorg. De minister heeft
er in zijn antwoord in tweede termijn
vanavond ook op gewezen. Er is
natuurlijk een essentieel verschil. Na
de inwerkingtreding van deze wet
worden alle werkgevers verplicht dat was nog niet het geval - een
overigens niet verder omschreven
verzuimbeleid te voeren en worden
er Arbodiensten geïntroduceerd.
Bovendien is nieuw dat werknemers
nu de dreiging van het niet
doorbetalen van het loon boven het
hoofd hangt. Als dit wetsvoorstel
beperkt zou zijn tot verplichte
inschakeling van de bedrijfs–
gezondheidsdienst, hadden wij in
ieder geval weinig problemen gehad.
In dat geval is de positie van de
bedrijfsarts omschreven in de
huidige KNMG-code: "De bedrijfsarts
moet in zijn advisering en begelei–
ding rekening houden met de
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individuele werknemer, de groep
werknemers en het bedrijfs– en
ondernemersbelang. Het is begrijpe–
lijk dat de bedrijfsarts in dezen soms
een dubbelrol moet vervullen,
waarbinnen keuzes gemaakt moeten
worden." Ik benadruk de volgende
zinsnede: "Bij deze keuzes prevaleert
in beginsel het individuele
werknemersbelang."
De aangeduide dubbelrol van de
bedrijfsarts wordt extra aangescherpt
ten opzichte van de Arbo-arts. Deze
laatste fungeert onder het regime
van een privaat contract dat de
werkgever met de Arbodienst heeft
afgesloten. De inhoud van dat
contract is volstrekt vrij, zo lees ik
nog eens in het antwoord op een
vraag van mevrouw Van Leeuwen.
Het belang van de werkgever is door
de invoering van de twee of zes
weken loonbetaling voor eigen
rekening aanzienlijk toegenomen.
Daarmee is de druk toegenomen op
het beroepsgeheim van de Arbo-arts.
Daarin verschilt zijn situatie met die
van de huidige bedrijfsarts van de
bedrijfsgezondheidsdienst.
Het lijkt, gezien de beperkte
mogelijkheden van de werkgever in
dit opzicht, in de rede te liggen dat
de taak van de Arbodienst controle–
en begeleidingsaspecten betreft. Dat
is een hypotheek op de afweging van
de Arbo-arts ten aanzien van het
gebruik van gegevens. Dat wordt des
te klemmender, als wij kijken naar de
beoogde open communicatie met de
artsen in de curatieve sector. In de
huidige KNMG-code is de uitwisse–
ling van gegevens tussen curatieve
artsen en de bedrijfsgezondheidszorg
alleen maar mogelijk in het kader
van behandeling en begeleiding.
Komt daar een controle-element bij ik meen aangegeven te hebben dat
dit vrijwel onontkoombaar is - dan
lijkt een uitgangspunt zoals verwoord
in het kabinetsstandpunt van juni
1992 ten aanzien van de sociaal–
medische begeleiding niet realiseer–
baar. Het is dan ook jammer dat de
brief van de minister vragen over de
communicatie tussen Arbo-arts en
curatieve sector niet beantwoordt.
Misschien kan de minister dat nu op
de valreep nog doen. Onze aanslui–
tende vraag is dan hoe groot hij de
kans acht dat de curatieve sector de
beoogde open communicatie met de
Arbo-arts aangaat, zolang de rol van
de laatste niet ondubbelzinnig wordt
beperkt tot begeleidingstaken. Gezien
het belang dat het kabinet hecht aan
dit onderwerp, zou het misschien

meer aanbeveling verdienen deze
materie op korte termijn in een
afzonderlijke notitie aan het
parlement diepgaander te behande–
len dan in dit tijdsbestek mogelijk is.
De vraag is of de minister daartoe
bereid is.
Voorzitter! Ik heb er kennis van
genomen dat de Arbo-arts geen
inlichtingen aan derden verstrekt,
tenzij een wettelijke regeling, die in
casu ontbreekt, daartoe verplicht en
de toestemming van de werknemer
daarvoor is gegeven of noodzakelijk
is voor de uitvoering van de
overeenkomst. Die noodzakelijkheid
is begrensd tot hetgeen ik hiervoor
heb geciteerd uit de brief. Het gaat
namelijk met betrekking tot de
controle om wel of niet door ziekte in
staat zijn arbeid te verrichten en met
betrekking tot de begeleiding om
mogelijkheden en beperkingen van
de desbetreffende werknemer.
Informatieverstrekking van de ene
Arbodienst aan de andere kan
slechts plaatsvinden met toestem–
ming van de betrokken werknemer.
Hoewel de mogelijkheden nu
behoorlijk zijn begrensd, lijkt het toch
niet uitgesloten dat in de private
sfeer een aanzienlijke dossier–
vorming zal ontstaan. Dat roept de
vraag op wat de gevolgen zullen zijn
voor het voorstadium van dit alles, te
weten de aanstellingskeuring, die
veelal ook door de Arbo-arts wordt
verricht. Is het gevaar niet geweldig
groot dat het accent in de
aanstellingskeuring gaat verschuiven
van een medisch oordeel over de
functiegeschiktheid naar een oordeel
over het risico dat voor de werkgever
verbonden is aan het in dienst
nemen van de sollicitant? Wanneer is
het kabinetsstandpunt over medische
aanstellingskeuringen te verwachten,
en wordt daarin ook ingegaan op de
onderhavige problematiek? Of komt
er een wettelijke regeling, zoals in de
Tweede Kamer onder meer door D66
is geopperd?
Er is nog één andere onhelderheid
opgelost in de brief, namelijk het
gegevensverkeer tussen Arbo-arts en
particuliere verzekeraars. Dat verkeer
dient zich te beperken tot informatie
die niet tot de individuele werkne–
mers te herleiden is. Voor al het
andere is nadrukkelijk toestemming
van betrokkenen nodig. Ik denk dat
het erg goed is om hierop in de
voorlichting buitengewoon veel
nadruk te leggen, omdat - dat is een
citaat uit een advertentie waarmee
"de enige echte Arbodienst Twaalf
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Provinciën" de markt probeert te
veroveren - de tekst "de dreigende
rompslomp die verkeert in schone
schijn" iets volstrekt anders
suggereert. Dit suggereert namelijk
één-loket-achtige aanbiedingen aan
werkgevers, met een all-in basis–
pakket verzuimbegeleiding, in
combinatie met risicodekking,
gedurende de eerste twee of zes
weken, en met afdekking van het
loongat van 30% dat bedrijfsvereni–
gingen openlaten. Dat soort
aanbiedingen wekken ten onrechte
de suggestie van eenvoud. Zij
suggereren ook de mogelijkheid het meest kwalijke van het geheel van het opnieuw afschuiven van de
werkgeversverantwoordelijkheid naar
"een instantie". Het is toch de
bedoeling dat juist meer verantwoor–
delijkheid bij de werkgever komt te
liggen?
Dat de verzuimcontrole en
–begeleiding dringend verbetering
behoeven, heb ik in mijn eerste
termijn al aangegeven. De vraag is,
of met deze wetgeving wordt
voldaan aan die verbeteringseis. Er is
ontzettend veel overhoop gehaald
van wat voorheen goed geregeld
was op het gebied van de privacy,
het medisch beroepsgeheim en het
gegevensverkeer. De behandeling in
deze Kamer zou ik willen karakterise–
ren als een wat moeizame zoektocht
naar wat wel en niet geoorloofd is.
Dit heeft geleid tot een aanzienlijke
reductie van wat een werkgever
vermag. Wij zijn dus niet bijster
onder de indruk van de voorziene
effecten van de privatiseringsopera–
tie.
Zou het niet verstandig zijn om,
als deze Arbowet vanavond wordt
aanvaard, de wetsartikelen die
refereren aan het verzuimbeleid op
dit moment nog niet in werking te
laten treden en eerst het geheel van
de complexe problematiek, in
samenhang met de sociaal-medische
begeleiding en de aanstellings–
keuringen, diepgaander uit te
werken? Dat is mogelijk, conform de
tekst van deze wet. Artikel VI biedt
die mogelijkheid. Wat het invoerings–
traject betreft, hoeft er niet eens veel
vertraging op te treden, want de
eerste verplichte aansluiting bij de
Arbodiensten is toch pas per 1
januari 1996 voorzien.

D
De heer Veling (GPV): Voorzitter! Ik
heb nog twee punten, om te
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beginnen de malus-regeling. De
reden, waarom ook ik die motie mee
heb ingediend - ik vind het een
goede gedachte, haar aan te houden
- was niet om de malus-regeling als
zodanig ter discussie te stellen. De
bedoeling was wel, en dat is toch
niet gering, om die regeling zodanig
aan te passen dat de werkgever
ertoe wordt bewogen, binnen de
grenzen van zijn mogelijkheden
werknemers in dienst te houden en
wel zodanig dat preventie van
arbeidsongeschiktheid en ziekte
wordt aangemoedigd, maar dan wel
zonder dat de goede trouw van
werkgevers, laat staan hun expliciete
inspanningen ten behoeve van
werknemers, wordt afgestraft. Het
laatste zou natuurlijk ten laste komen
van uitgerekend de zwakken, die op
de arbeidsmarkt veel minder kans
zouden hebben. Dat zijn de motieven
van de indieners. Op grond van de
woorden van de staatssecretaris
neem ik aan dat hij zich In het
gesprek in die richting zal opstellen.
Een volgende opmerking maak ik
niet alleen namens de fracties van
GPV, SGP en RPF, maar ook namens
die van het CDA. Ik mocht dat doen
van mijnheer Rongen, en die kans
laat ik natuurlijk niet voorbijgaan. Dat
gaat over het algemeen verbindend
verklaren van CAO's. Wij hebben er
begrip voor dat het overleg met de
Tweede Kamer over die zaak
voorrang heeft, maar wij hebben nog
wel een vraag. De staatssecretaris
heeft een duidelijk overzicht gegeven
van de gevolgen, maar hij zei erbij
dat het moeilijk is om de effecten
van de wet precies te voorspellen.
Zou de effectiviteit van de operatie
niet mede afhangen van de vrijheid
van de partners binnen een bedrijf
om, binnen hun verantwoordelijkhe–
den, afspraken te maken, zonder dat
zij daarbij op allerlei manieren
worden belemmerd door algemeen
verbindend verklaarde CAO's?

toonzetting van vanavond is wat
fleuriger. Helaas ligt dat bij mij
enigszins andersom.
Staatssecretaris Wallage: Zo
schieten wij natuurlijk niet op!

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Dank voor de toelichtende
brieven en de beantwoording van de
regering. De brieven bereikten mij
pas gisteravond, maar dat lag niet
aan de regering. Het doet mij deugd
dat de bewindslieden vanavond in
een wat beter humeur verkeren dan
vorige week. Toen slaagden zij erin,
althans bij mij, de indruk te wekken
de kritische benadering van deze
Kamer gezeur te vinden. De

De heer De Boer (Groen Links): De
werkwijze rond onder andere deze
wetsvoorstellen betekent een aanslag
op mijn welhaast spreekwoordelijke
gelijkmoedigheid. Ik ben er nog niet
chagrijnig van, maar het scheelt niet
veel meer.
Op zichzelf hebben de brieven en
de beantwoording wel enige
opheldering gegeven over een aantal
vragen. Toch heeft het totaal van de
beantwoording mij er niet vrolijker
op gemaakt. Sterker nog, de
aanvankelijke mogelijkheid dat de
fractie van Groen Links voor het
wetsvoorstel TZ zou stemmen, is
door de behandeling in deze Kamer
achter de horizon verdwenen.
Feitelijk waren de wetsvoorstellen
nog niet rijp voor openbare
behandeling. Toch moest die
doorgang vinden, vanwege het halen
van de datum van 1 januari. De
staatssecretaris blijft van mening, dat
deze wetten per 1 januari goed
uitvoerbaar zijn, maar ik betwijfel
dat. In elk geval blijf ik van mening,
dat bij ingrijpende wetsvoorstellen
met een zeer ingewikkelde
invoeringsproblematiek veel meer
tijd behoort te zitten tussen de finale
van de parlementaire behandelmg,
inclusief uitvoeringsmaatregelen, en
de feitelijke inwerkingtreding. Dit
moet echt anders. Niemand is gebaat
bij dit onnodige gejakker, waarbij 14
dagen voor de inwerkingtreding
allerlei zaken nog verduidelijkt
moeten worden. Waarom leren wij
toch niet meer van grote problemen
bij invoering van ingewikkelde
wetgeving uit het verleden? Ik
begrijp dat niet! Ik begrijp niet dat de
politiek op dit punt zo hardleers is.
De kritische opmerking van de
staatssecretaris richting werkveld laat
ik voor zijn rekening. Ik kan dat niet
beoordelen en ik had de tijd niet
meer om het te verifiëren. Het
privacy-verhaal achten wij niet
waterdicht genoeg. De bescherming
van de positie van de werknemer bij
conflicten achten wij te zwak.
Principieel verschillen wij met de
regering van mening over de bijna
tot een geloofsartikel verheven
privatisering. De eigen verantwoor–
delijkheid bij de eerste twee tot zes
weken, die wij op zichzelf ondersteu–
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nen, had ook kunnen worden bereikt
via het eigen-risicomodel binnen de
Ziektewet. De nu gekozen werkwijze
zal, vrees ik, per saldo opleveren dat
wij worden opgezadeld met een
nieuwe bureaucratie, maar dan
geprivatiseerd en een heel stuk
duurder. Werknemers bij de
bedrijfsverenigingen krijgen op dit
moment banen aangeboden bij
verzekeringsmaatschappijen om daar
ongeveer hetzelfde werk te gaan
doen. Ons ontgaat de winst daarvan.
Het verlies is echter een aanmerkelijk
zwakkere rechtspositie van de
werknemer.
De fractie van Groen Links zal voor
wetsvoorstel 22898, de Arbowet,
stemmen, maar tegen wetsvoorstel
22899, de wet TZ.

D
Minister De Vries Mijnheer de
voorzitter! Ik hoop dat de wisselwer–
king in het verkeer tussen de
regering en deze Kamer, zoals de
heer De Boer die beschreef,
incidenteel zal zijn en in ieder geval
niet representatief voor deze Kamer,
want anders zou ik de indruk krijgen
dat ik alleen zou kunnen zorgen voor
een goed humeur in deze Kamer
door zelf uitermate somber te zijn.
En u weet hoeveel moeite mij dat
kost.
Niettemin was ik uiteraard niet
gelukkig met de opmerking van
mevrouw Soetenhorst dat haar zorg
niet verminderd was en dat zij nog
steeds de neiging had om tegen het
wetsvoorstel te stemmen. Zij
signaleerde daarbij een paar
problemen. In de eerste plaats het
probleem van de afbakening van de
gevoelige gegevens, het wat te
academische betoog, zoals zij het
omschreef, dat van de kant van de
regering werd gehouden over de
verhouding tussen de werknemer die
geen gegevens wil verschaffen, de
werkgever die daaraan dan een
argument ontleent om loondoor–
betalmg te weigeren en waarbij dan
de werknemer vervolgens in de
positie zal verkeren dat daartegen
slechts in het geweer zou kunnen
worden gekomen door naar de
kantonrechter te stappen.
Ik denk dat die zorg, aldus
verwoord, wat misplaatst is, omdat
in die redenering een paar stappen
worden overgeslagen. Als de
werknemer weigert om informatie
aan de werkgever te verschaffen, dan
zal die werkgever als regel eerst aan
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de werknemer verzoeken om naar
een arts van de Arbodienst te gaan.
Indien de werknemer ook dat weigert
en de werkgever de neiging heeft om
geen loon door te betalen, dan is er
dus de mogelijkheid voor de
werknemer om een second opinion
te vragen aan de bedrijfsvereniging.
Als na die second opinion de
werkgever doorbetaling van het loon
weigert, kan de gang naar de
kantonrechter gemaakt worden. Ik
meen dus dat er in dat proces meer
waarborgen ingebouwd zijn dan
mevrouw Soetenhorst schetst. Ik
verzoek haar deze argumenten nog
eens te willen wegen voordat zij tot
een finaal oordeel komt.

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb aangegeven dat er
in dit model voor de werknemer
nogal wat veiligheidskleppen
ingebouwd zijn om, wanneer hij dit
wenst, in ieder geval de werkgever
geen inzicht te geven in de persoon–
lijke gegevens. Tegelijkertijd zijn er
toch voldoende mogelijkheden voor
de werkgever om zich ervan te
vergewissen of betrokkene inderdaad
wegens ziekte niet in staat is om zijn
werkzaamheden te verrichten. Ik
denk dat de indirecte druk waar
mevrouw Soetenhorst op doelt, er
nu in zekere mate ook is, omdat de
bedrijfsvereniging natuurlijk ook wil
beschikken over mogelijkheden om
vast te stellen of een ziekengeld–
uitkering inderdaad op haar plaats is.

Misschien wil mevrouw Soetenhorst
deze zaken nog eens tegen elkaar
afwegen en bekijken of zij deze
verandering dermate groot vindt dat
zij hier op principiële gronden haar
stem niet aan kan geven.
Voorzitter! Ik kom nu bij het punt
van de omgang met medische
gegevens. Op dit moment beschik–
ken bedrijfsgezondheidsdiensten ook
over allerlei medische gegevens
vanuit bestaande taken, zoals
aanstellingskeuringen, periodiek
geneeskundig onderzoek, spreekuur
etcetera. Dit levert in de praktijk geen
problemen op, omdat bedrijfs–
gezondheidsdiensten dit melden aan
de Registratiekamer.
Is er sprake van te weinig controle
op de Arbodiensten? Ik denk het niet,
voorzitter! Door middel van
certificatie wordt toezicht gehouden
op de naleving, ook van de
privacyvoorschriften, door de
Arbodiensten. Dit geldt straks zowel
voor de interne als voor de externe
Arbodiensten.
Bestaat met name bij de interne
Arbodiensten het risico van een
situatie van "een staat in de staat"?
Deze situatie zou zich dan nu
eigenlijk ook voordoen, met name bij
de eigen-risicodragers in het
bedrijfsleven. Ik denk dat dit meevalt.
De ervaring met de interne Arbodien–
sten, bij de eigen-risicodragers, geeft
geen aanleiding tot deze vrees. Ik
denk dat veruit de meeste bedrijven
zich straks zullen aansluiten bij een
externe dienst. Overigens vindt ook
op de interne diensten door middel
van certificatie toezicht op de
dienstverïening plaats. Bovendien
kan de Ondernemingsraad in het
geval van een interne dienst ook een
controlerende functie uitoefenen. De
artsen van de interne Arbodiensten
hebben trouwens op basis van de
Arbowet ontslagbescherming, dit om
hun onafhankelijke positie te
waarborgen.
Vervolgens, voorzitter, kom ik bij
de code voor artsen. Deze code
wordt opgesteld door de KNMG. De
procedure is inmiddels in een
vergevorderd stadium en deze code
zal binnenkort door de KNMG
worden vastgesteld.
Ik kom nu bij de beantwoording
van mevrouw Gelderblom. Zij heeft
gevraagd hoe het zit met de
discretionaire bevoegdheden van de
bedrijfsvereniging in de eigen–
risicoperiode. Wat zijn om te
beginnen de bevoegdheden van de
bedrijfsvereniging in de wacht–
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Mevrouw Soetenhorst-De
Savornin Lohman (D66): Uit uw
schriftelijke reactie en uit hetgeen u
hier naar voren heeft gebracht, blijkt
heel sterk dat het in feite een
indirecte druk is. Formeel heb je als
burger natuurlijk je grondrecht, maar
zowel via de CAO's als via de
afspraken en de indirecte druk die er
op de werknemer wordt uitgeoefend,
is er wel degelijk een drang om die
gegevens te verschaffen, waarbij er
uiteindelijk de check van de rechter
is. Dat is meer het model dat ik voor
ogen had. Met name is er gesteld dat
er in CAO's afspraken over kunnen
worden gemaakt. Als je die CAO's
dan weer algemeen verbindend
verklaart, wordt de werknemer in
feite geconfronteerd met een
onontkoombare fuik in de zin dat hij
de gegevens moet verschaffen
omdat hij anders allerlei problemen
krijgt. Dat is meer het model dat
mijns inziens in werkelijkheid zal
functioneren.

periode? De bedrijfsvereniging zal
eisen dat de werkgever op zijn minst
het minimumpakket aan ondersteu–
ning heeft afgenomen van een
Arbodienst. De elementen hiervan
zijn bekend en in de wet genoemd.
Vervolgens zal de bedrijfsvereniging
van de werkgever mogen verlangen
dat deze zich er inderdaad van
vergewist heeft dat de werknemer
gedurende de wachtperiode
inderdaad wegens ziekte niet in staat
was om zijn werkzaamheden te
verrichten. Dat zijn twee eisen die de
verzekeraar die op een gegeven
moment die claims op zijn bord krijgt
en moet gaan betalen, ook in de
wachtperiode, aan de werkgever
mag stellen. Als het erom gaat hoe
de werkgever zich kwijt van de
verplichting om vast te stellen of
betrokkene echt ziek is, komen wij
weer terug bij de modellen waarover
ik net gesproken heb in de richting
van mevrouw Soetenhorst. Hier zijn
verschillende mogelijkheden voor.
Na de wachtperïode is het zo, dat er
ziekengeld kan worden betaald.
Mevrouw Soetenhorst heeft
gevraagd hoe wij dit moeten
interpreteren in de richting van de
werkgever en de werknemer. Wat de
werkgever betreft zie ik de zaak zo.
Na de wachtperiode betaalt de
bedrijfsvereniging het ziekengeld aan
de werknemer, ingeval aangetoond is
dat betrokkene ziek is geweest. Als
de bedrijfsvereniging tot de
overtuiging is gekomen dat de
werkgever in de wachtperiode zijn
werk niet naar behoren heeft gedaan,
kan de bedrijfsvereniging het
ziekengeld verhalen op de werkge–
ver, maar de bedrijfsvereniging
betaalt. Is de werkgever in gebreke
gebleven, dan zal de bedrijfsvereni–
ging proberen het ziekengeld te
verhalen op de werkgever die te kort
geschoten is. Is de werknemer te kort
geschoten en in gebreke gebleven
om aan te tonen dat hij ziek is
geweest, dan kunnen er naar mijn
opvatting ook na die wachtperiode
problemen ontstaan in de aanspra–
ken die de werknemer ten opzichte
van de bedrijfsvereniging kan
uitoefenen. Er zal ten behoeve van
de bedrijfsvereniging aangetoond
moeten worden dat betrokkene in die
periode wegens ziekte niet kon
werken.
Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Voorzitter! Het lijkt allemaal
heel duidelijk, maar het probleem is
wie bevoegd is om te bepalen of de
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werkgever dat goed heeft gedaan. De
bedrijfsvereniging heeft er belang bij
om te zeggen dat de werkgever het
niet goed heeft gedaan, want dan
hoeft zij geen ziekengeld uit te
betalen. De bedrijfsvereniging heeft
er zelfs belang bij om die wacht–
periode te verlengen, want dan kan
zij de claim op ziekengeld bij de
werkgever ieggen. Dat bedoel ik met
het feit dat de bedrijfsvereniging, die
door de bedoeling van de wetgeving
uit de wachtperiode wordt gedron–
gen, die taak eigenlijk niet kwijt wil
en daarom zichzelf nog steeds taken
toebedeelt. Zij kan zichzelf daarbij
beoordelen en krijgt dus de macht
om de werkgever in die periode,
waar de bedrijfsvereniging eigenlijk
niet in thuishoort, toch weer te
beoordelen. Mijn vraag is: wie
beoordeelt de beoordelaar?

verplicht zijn om een Arbodienst te
hebben. Wij praten steeds langs
elkaar heen, want ik heb het over die
interimperiode. Ik zeg dat de
bedrijfsvereniging dan op die plek
gaat zitten waar de Arbodienst nog
niet is. Maar dan zegt de werkgever:
ik doe het zelf, wegwezen! Daar heb
ik het over.
Minister De Vries: in die situatie is
het zo dat als de werkgever nog niet
aangesloten is bij een Arbodienst, hij
voor dat deel ondersteuning zal
kunnen krijgen van de bedrijfsvereni–
ging.
Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): En als die werkgever dat nu
niet wil en dat zelf wil doen?

Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): De minister verwijst steeds
naar de Arbodienst, maar er zijn
bedrijfsverenigingen die pas in 1998

Minister De Vries: De werkgever zal
op een geven moment moeten
voldoen aan de minimumverplichting
van de risico-evaluatie en de
elementen die in dat pakket zijn
genoemd. Ten aanzien van de
verzuimbegeleiding en bepaalde
controle-activiteiten kan de werkge–
ver zich straks laten ondersteunen
door de bedrijfsvereniging. Hij krijgt
daar rekeningen voor. Hij zal
daarvoor moeten betalen.
Hij behoeft die ondersteuning niet
te vragen. Hij zal wel moeten
aantonen dat hij zijn activiteiten op
het gebied van verzuimbegeleiding
goed heeft verricht. Daarover zullen
dan afspraken gemaakt worden
tussen de bedrijfsvereniging en de
werkgever. Die afspraken kunnen niet
verder gaan dan hetgeen in een
minimaal pakket van de Arbodienst
in de toekomst zal moeten worden
afgenomen. Als dat duidelijk is, zie ik
geen problemen.
Mijnheer de voorzitter! Als er een
conflict is, wat mag de werkgever
wel en wat mag hij niet? Hoe groot
is het risico dat de bedrijfsvereniging
dan meent dat de werkgever geen
goed beleid heeft gevoerd. Ik zie nu
dat wij dat punt al hebben bespro–
ken. Ik volg mijn aantekeningen die
erg uitvoerig zijn.
De heer Van de Zandschulp heeft
gesproken over het beroepsrecht in
het kader van de Algemene wet
bestuursrecht. In dat verband hebben
hij en mevrouw Jaarsma gesproken
over de relatie met de second
opinion. Zij hebben de vraag gesteld
hoe deze inwerkt op het beroeps–
recht van de werkgever in het kader
van de AWB. De second opinion zal
niet worden beschouwd als een
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Minister De Vries: Ja, daarmee zijn
wij terug bij een discussie die in
eerste termijn heeft gespeeld. Ik heb
toen heel uitvoerig antwoord
gegeven over welke instanties
achtereenvolgens in beeld komen bij
de vraag "who controls the
controller". Maar even terug naar de
wachtperiode. Mevrouw Gelderblom
zegt: het lijkt eenvoudig, maar het is
niet zo eenvoudig. Ik denk dat de wet
helder is over het minimumpakket,
de inventarisatie en evaluatie van
elementen van risico, periodiek
gezondheidskundig onderzoek en
over de verplichting van de
werkgever om aan verzuim–
begeleiding te doen. De bedrijfsvere–
niging zal in relatie tot de Arbodien–
sten duidelijk maken aan welke eisen
dat minimumpakket moet voldoen.
De bedrijfsvereniging zal de
werkgever ook duidelijk moeten
maken welke activiteiten ten minste
moeten zijn verricht om te kunnen
vaststellen of iemand wegens ziekte
niet op zijn werk verschijnt. Dat zal
helder moeten zijn. Volgens mij zijn
de door mevrouw Gelderblom
geschetste problemen niet zo groot
als zij doet voorkomen.
Mevrouw Gelderblom-Lankhout
(D66): Ik probeer het nog een keer.
De voorzitter: Als u het nu eens
probeert met een heel korte vraag,
dan wordt het misschien helderder.

besluit in de zin van de AWB, omdat
deze beslissing geen publiekrechtelijk
rechtsgevolg heeft. De second
opinion kan ertoe leiden dat de
bedrijfsvereniging een besluit neemt
om het ziekengeld te betalen. Als de
bedrijfsvereniging het besluit neemt
om wel ziekengeld te betalen, dan is
dat een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht.
Voor de beantwoording van de
vraag of ook de werkgever tegen
deze laatste beslissing in beroep kan
gaan, is het belanghebbende begrip
uit de AWB van belang en niet het
specifieke belanghebbende begrip uit
de aanpassingswetgeving waarvan
sprake is in de brief van de minister
van Justitie van 16 juni jongstleden
waarnaar de heer Van de Zandschulp
verwees. Dit betekent echter niet dat
de werkgever in de beroeps–
procedure kennis kan nemen van de
medische gegevens van de
werknemer. De bijzondere bepaling
in de AWB met betrekking tot de
privacy verhinderen dat.
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Voorzitter! Mag ik nog even kort op
het voorgaande ingaan? Volgens de
Algemene wet bestuursrecht is de
belanghebbende degene op wiens
aanspraken het besluit betrekking
heeft. Dat is volgens mij niet de
werkgever. Dat kan de werkgever
niet zijn. In de toelichting op de
bezemwet AWB, zoals de
Aanpassingswet III in de wandeling
genoemd wordt, wordt gesproken
over een afwijkend belanghebbende
begrip ten aanzien van besluiten
waaraan een medisch of arbeidskun–
dige beoordeling ten grondslag ligt.
Als ik dit goed interpreteer, staat hier
dat in dit soort kwesties de werkge–
ver geen beroepsrecht heeft. Het kan
zijn dat ik mij vergis. Ik heb ook
vorige week al gevraagd of de
bewindslieden van Justitie en van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
met een unaniem standpunt kunnen
komen. Naar mijn mening sporen
beide antwoorden niet.
Minister De Vries: Voorzitter! Dit is
inderdaad een unaniem standpunt
van beide bewindslieden. De
werknemer is uiteraard in eerste
instantie belanghebbende, maar
wanneer de bedrijfsvereniging de
beslissing heeft genomen en
vervolgens het ziektegeld probeert te
verhalen op de werkgever, komt
natuurlijk ook de werkgever als
belanghebbende in beeld. In die
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situatie zou de beroepsprocedure in
gang gezet kunnen worden.
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Natuurlijk is dan de werkgever
belanghebbende, maar de werkgever
heeft geen aanspraak. Daarover ging
het artikel dat ik zojuist voorlas. Dan
is hij dus geen belanghebbende,
althans dan is hij geen belangheb–
bende in deze specifieke situatie die
juist uitgezonderd wordt in AWB III.
Minister De Vries: Voorzitter! Ik heb
zojuist gezegd dat de werkgever voor
die laatste beslissing in beroep kan
gaan, omdat in dat geval het
belanghebbende-begrip uit de AWB
van toepassing is. Dat is dus het
algemene begrip, en niet het
specifieke belanghebbende-begrip
dat in de brief van de minister van
Justitie van 16 juni is aangeduid.
Naar dat laatste heeft de heer Van de
Zandschulp zojuist verwezen.
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Voorzitter! Ik heb het nu over de
bezemwet AWB. Die moet volgens
mij ook op 1 januari 1994 in werking
treden en is hier vanmiddag
behandeld. Ik heb dus de indruk dat
het daar anders in staat.
Minister De Vries: Voorzitter! Ik heb
het laten uitzoeken en mij is gemeld
dat er een ruimer belanghebbende–
begrip is en dat er een specifiek
belanghebbende-begrip is. Het
specifieke begrip is van toepassing
op de situatie die de heer Van de
Zandschulp aanduidt, terwijl het
ruimere begrip van toepassing is op
de relatie tussen de werkgever en de
bedrijfsvereniging.
Mevrouw Jaarsma heeft de
volgende vraag gesteld: in hoeverre
is het medisch beroepsgeheim
bestand tegen een beroep dat de
werkgever, als partij in een civiele
procedure tegen de werknemer
inzake een geschil met betrekking tot
de loondoorbetaling, doet op
overdracht van medische gegevens
over de werknemer? In de civiele
procedure komt deze vraag aan de
orde bij het getuigenbewijs of bij het
deskundigenbericht door een arts. In
beide gevallen zal het verschonings–
recht van de arts - artikel 191,
tweede lid, onderdeel b van het
Wetboek van Burgerlijke rechtsvorde–
ring - ertoe leiden dat er geen
medische gegevens over de
werknemer worden verschaft.
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Mijnheer de voorzitter! Ik ben het
helemaal eens met mevrouw
Jaarsma dat arbeidsovereenkomsten,
CAO's, reglementen of welke private
afspraken dan ook, geen ongeoor–
loofde inbreuk mogen maken op de
persoonlijke levenssfeer. De vraag is
echter wanneer zulke afspraken nu
precies inbreuk maken op dat
grondrecht. Naar mijn mening is
daarvoor beslissend welke gevolgen
aan die afspraken worden verbon–
den. Ik neem bijvoorbeeld de situatie
dat afgesproken wordt dat de
werknemer die ziek is en loondoor–
betaling wil, zich op verzoek van zijn
werkgever medisch moet laten
onderzoeken. Naar mijn mening is er
geen ongeoorloofde inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer wanneer
aan het niet nakomen van een
dergelijke afspraak als consequentie
verbonden is dat de werkgever geen
loon betaalt. Dat is zeker niet zo
indien de werknemer, zoals ook in de
voorgestelde regeling het geval is, in
beroep nog de mogelijkheid heeft
om redelijke gronden voor zijn
weigering aan te voeren.
Ik wil nog een enkele opmerking
maken over de verzuimregistratie en
de geheimhouding die bij onderde–
len daarvan geboden is. Daar is
tussen ons geen verschil van mening
over. Ik heb in tweede termijn al
aangegeven dat een van mijn
conclusies uit de discussie is, dat wij
daar in de komende voorlichting
over de wetsvoorstellen nauwkeurig
aandacht aan zullen moeten
besteden. Ook mevrouw Jaarsma
heeft dat gezegd. Dat zal ik dus ook
doen.
Mevrouw Jaarsma werpt de vraag
op of begeleiding en reïntegratie
door de werkgever wel goed
mogelijk zijn indien deze geen of
maar een zeer beperkte kennis heeft
van de medische diagnose. Om
verzuimbeleid te voeren, moet men
toch de oorzaken kennen. Eerst wil ik
daar een algemene kanttekening bij
maken. Wij moeten natuurlijk een
goed onderscheid maken tussen
situaties die straks de gangbare
zullen zijn en de uitzonderings–
situatie. Ik denk dat de gangbare
situatie zal zijn dat de werknemers er
in doorsnee geen probleem mee
zullen hebben om de werkgever in
dat soort situaties informatie te
geven, ook medische informatie die
behulpzaam kan zijn bij begeleiding,
reïntegratie, verschaffen van
aangepast werk en dat soort zaken.
Problemen kunnen zich voordoen in

de situaties waarin de werknemer,
met een beroep op de persoonlijke
levenssfeer, weigert om die
informatie aan zijn werkgever te
geven. Dan kan die informatie dus
wel bij de Arbodienst terechtkomen
en dan kan de vraag van mevrouw
Jaarsma, die naar mijn idee dus
alleen in uitzonderlijke situaties aan
de orde zal komen, dus actueel
worden.
Is het dan zo dat de diagnose en
dat soort zaken voor de werkgever
bekend zouden moeten zijn om een
goed beleid te kunnen voeren? Die
medische diagnose zal daarvoor
veelal niet van belang zijn. Daar
heeft de werkgever trouwens niet
eens verstand van. Daarom zit in die
situatie juist vaak een deskundige
met hem aan tafel, in dit geval veelal
een deskundige van de Arbodienst.
De werkgever heeft in de eerste
plaats zicht nodig op wat de
werknemer nog wel kan, met welke
beperkingen hij rekening moet
houden en of hij passend werk kan
zoeken of aanpassingen in de functie
kan doorvoeren. In de memorie van
toelichting staat dat met "oorzaken
van verzuim" algemene oorzaken
van verzuim worden bedoeld, zoals
arbeidsomstandigheden, omgangs–
vormen in het bedrijf etcetera en niet
zozeer de individuele medische
oorzaken. Ook het signaleren van
beroepsziekten is deskundigenwerk,
waarvoor juist die Arbodienst
bestaat.
Mijnheer de voorzitter! Mevrouw
Jaarsma heeft gesignaleerd dat er
Arbodiensten zijn die tevens een
aanvullend verzekeringspakket
aanbieden (de Twaalf Provinciën). Zij
stelde dat dit weer de mogelijkheid
biedt van afschuiven van verant–
woordelijkheid op een instantie
buiten het bedrijf. Ook ik zou er
inderdaad niet gelukkig mee zijn als
het eigen risico van de werkgever
weer op grote schaal zou worden
herverzekerd en als het verzuim–
beleid aan Arbodiensten zou worden
overgelaten. Het is overigens de
vraag of dit wel zal gebeuren en
welke elementen van eigen risico de
werkgever toch zelf zal willen blijven
dragen. Ik heb namelijk ook gezien
dat bijvoorbeeld de voorzitter van
het Nederlands christelijk
werkgeversverbond zijn leden in een
open brief heeft afgeraden om alles
te herverzekeren. Met name de
eerste week is een week waarin de
kosten van herverzekering en alle
activiteiten daaromheen vaak hoger
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zijn dan in de situatie waarin de
werkgever de kosten voor eigen
rekening neemt. De heer Blankert, de
voorzitter van het NCW, wijst er dan
ook op dat het verstandiger is om
eerst het verzuim met een goed
verzuimbeleid terug te dringen en
dat dit in financieel opzicht ook vaak
aantrekkelijker zal zijn.
Mevrouw Jaarsma heeft gevraagd
of het gevaar niet groot is dat het
accent in de aanstellingskeurïngen
zal verschuiven van een medisch
oordeel over de functiegeschiktheid
naar een oordeel over het risico dat
voor de werkgever verbonden is aan
het in dienst nemen van een
sollicitant. In plaats van naar de
functiegeschiktheid zou dan dus naar
het financieel risico van de werkge–
ver worden gekeken. Mevrouw
Jaarsma heeft ook gevraagd of deze
kwestie straks ook aan de orde zal
komen in het kabinetsstandpunt over
de medische aanstelling.
Ik heb in eerste termijn al
aangegeven dat een aanstellings–
keuring geen geschikt middel is om
risico's in verband met toekomstig
ziekteverzuim en arbeidsongeschikt–
heid in te schatten. Het voorspellend
vermogen daarvan is laag. Dat weten
wij en dat zullen zeker de Arbodien–
sten straks ook weten. In het
kabinetsstandpunt zal de vraag
worden beantwoord op welke wijze
bereikt en bevorderd kan worden dat
de aanstellingskeuring inderdaad
alleen zal worden gebruikt om te
bepalen of iemand geschikt is om
zijn functie uit te oefenen, zonder dat
dit leidt tot medische selectie.
Daarbij zal ook de vraag aan de orde
komen welke maatregelen daarvoor
nodig zijn. Het kabinetsstandpunt zal
nog deze kabinetsperiode aan de
Tweede Kamer worden aangeboden.
Er zal overigens een evaluatie–
onderzoek plaatsvinden om na te
gaan of de wetswijzigingen op het
gebied van het volumebeleid leiden
tot een ongewenst gebruik van
aanstellingskeuringen.
Mevrouw Jaarsma heeft gevraagd
hoe groot ik de kans acht dat de
curatieve sector de beoogde open
communicatie met de Arbo-arts zal
aangaan, zolang de rol van Arbo-arts
niet ondubbelzinnig beperkt wordt
tot begeleidingstaken. Ik acht die
kans groot. Bij de werkafspraken
over de gegevensverstrekking tussen
bedrijfsverenigingen en werkgevers–
Arbodiensten is nadrukkelijk rekening
gehouden met het belang van een
open communicatie met de curatieve

sector. Aangezien ook de KNMG bij
dit overleg betrokken was, verwacht
ik niet dat de open communicatie
met de curatieve sector zal worden
beperkt. De code van de KNMG ter
zake zal binnenkort worden
vastgesteld. Wel zal de werkgever,
die een beslissing neemt over het al
of niet doorbetalen van loon, daarbij
in de meeste gevallen een medisch
oordeel van de Arbo-arts willen
hebben. Dit betekent dat de adviezen
van de Arbo-arts niet vrijblijvend zijn.
Daar zullen alle betrokkenen zich van
bewust zijn. In de conclusies van de
in april 1993 gehouden KNMG–
conferentie over artsen en arbeidson–
geschiktheid wordt gesteld dat dit
feit de open communicatie niet in de
weg mag staan. Dus toen hebben de
Arbo-artsen, de verzekeringsgenees–
kundigen en de behandelende artsen
aangegeven dat het nieuwe model
de open communicatie met de
curatieve sector niet in de weg
behoeft te staan. Deze kwestie is
echter belangrijk genoeg om
nauwgezet te volgen of het in de
praktijk allemaal zo zal werken als wij
verwachten. Ik zal daarbij mijn
collega van WVC betrekken. Zo nodig
zullen wij samen nader actie
ondernemen.
Ten slotte heeft mevrouw Jaarsma
gevraagd of het, indien de Arbowet
wordt aanvaard, niet verstandig is
om de wetsartikelen uit de Arbowet
die refereren aan het verzuimbeleid
nog niet in werking te laten treden.
Zoals ik al eerder heb aangegeven,
mijnheer de voorzitter, ben ik van
mening dat beide wetsvoorstellen
zonder grote problemen op 1 januari
a.s. in werking kunnen treden. Ik zou
het dus niet verstandig vinden, de
artikelen met betrekking tot het
verzuimbeleid in het wetsvoorstel
inzake wijziging van de Arbowet niet
in te voeren. Door deze artikelen
wordt de werkgever namelijk
expliciet verantwoordelijk voor het
verzuimbeleid. Dat is de eerste
reden.
De tweede reden is dat het
opschorten van het in werking treden
van deze artikelen er niet toe zal
leiden dat de invoering van het
nieuwe model voor sociaal-medische
begeleiding als zodanig wordt
opgeschort. De invoering daarvan is
namelijk aan het wetsvoorstel TZ
gekoppeld. Werkgevers kunnen na
de inwerkingtreding van de wet TZ
kiezen hoe zij de controle van zieke
werknemers regelen. Of zij sluiten
een contract met een Arbodienst, of
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zij laten de bedrijfsvereniging tegen
betaling de controle-activiteiten
verrichten. Dit betekent dat er geen
gaten behoeven te vallen in die
overgangsperiode. Dit biedt naar
mijn opvatting voldoende soelaas
voor een soepele en zorgvuldige
overgang naar het nieuwe stelsel.

D
Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Mevrouw Gelderblom
spreekt over de positie van de
bedrijfsvereniging in relatie met het
niet-voldoen aan verplichtingen door
werkgevers. In aanvulling op wat de
minister hierover heeft gezegd, wijs
ik erop dat ik in mijn schriftelijke
antwoord al heb aangegeven dat de
facultatieve nadere regels van de
Sociale verzekeringsraad ook kunnen
ingaan op de rol van de bedrijfsvere–
niging bij op te leggen sancties als
de werkgever niet voldoet aan zijn
verplichtingen met betrekking tot
ziekte– en herstelmelding. Ik
concludeer dat mevrouw Gelderblom
geen oprekking verlangt van de rol
van de bedrijfsvereniging, zodat het
met betrekking tot de vormgeving
zeer nauw luistert. Ik zeg haar toe dat
ik haar opmerking zorgvuldig zal
betrekken bij het bezien van de
aanvullende regelgeving. Wat zij
wenst tegen te gaan is ook onze
bedoeling niet.
Voorzitter! Mevrouw Gelderblom
heeft voorts enkele opmerkingen
gemaakt over het bonus–
malusstelsel. Hoewel wij beiden
blijkbaar steeds blootstaan aan de
verleiding om hier zeer diep in te
duiken, zal ook ik trachten mij te
beperken. Ik stel vast - en ik ben
daarvoor erkentelijk - dat de Kamer
op dit moment niet tot besluitvor–
ming komt over de motie ter zake,
maar dat dit zal gebeuren in relatie
met de verwachting dat ik in verband
met de hardheidsclausule ook echt
iets tot stand zal brengen. Ik voel mij
daardoor aangesproken en gestimu–
leerd en ik zal ervoor zorgen dat van
mijn gesprekken en het onderzoek
van de technische werkgroep
rapportages beschikbaar komen
voordat het beleidsdebat in deze
Kamer plaatsvindt. Ook als wij er niet
helemaal uitkomen, zal ik ervoor
zorgen dat wat beschikbaar is aan de
Kamer wordt voorgelegd.
De heer Veling houd ik het
volgende voor. Als men als inzet
heeft dat kennelijke onredelijkheden
moeten worden vermeden, zeker in

21 december 1993
EK 15

15-736

Wallage
de uitvoeringstoets is geïntrodu–
ceerd. Naar aanleiding van het
studiefinanceringsdebacle is gesteld
dat, als er weer van die grote
uitvoeringswijzigingen met behulp
van computerbestanden nodig
zouden zijn, ze te voren zouden
moeten worden getest. De Kamer
zou moeten beschikken over een
uitvoeringstoets. Voorzitter! Ik heb
dit een heel zindelijke methode
gevonden om met het uitvoerings–
vraagstuk om te gaan. Ik wil wel
eens nagaan in welke mate een
dergelijke toets, mits op de techniek
toegespitst, een zinvolle verrijking
zou kunnen zijn van het wetgevings–
proces in de sfeer van de sociale
zekerheid. Ik kan het nu niet overzien
maar ik ben bereid om dit te
verkennen. De behoefte hieraan van
de Kamer kan ik goed begrijpen. Ook
hier geldt in feite dat men het
inhoudelijk wel eens is over een
interessante richting maar rijst de
vraag of een en ander ook echt
mogelijk is. De vraag of het ook echt
mogelijk is, is buitengewoon moeilijk
door de volksvertegenwoordiging te
beoordelen. Hierbij heeft zij de
uitvoering nodig, die tegelijkertijd in
een aantal opzichten partij is. Het is
dus complex. Naar aanleiding van dit
debat zal ik mij eens beraden over de
vraag of de uitvoeringstoets die wij
indertijd bij Onderwijs en Weten–
schappen hebben geïntroduceerd,
ook op het terrein van de sociale
zekerheid toepasbaar is.

organisatiewet, de TZ/Arbowet en
andere cruciale wetsvoorstellen heeft
gevergd, meen ik dat door het nog
langer maken van het traject
afronding in één kabinetsperiode
bijna niet mogelijk is. Er zit dus een
andere kant aan die medaille.
Het klinkt een beetje formalistisch,
maar uiteindelijk beoordeelt de
Kamer of zij vindt dat er voldoende
duidelijkheid over de uitvoerings–
vraagstukken is ontstaan. In dit
opzicht toetst de Kamer of de
regering op een verantwoorde wijze
met het uitvoeringsvraagstuk is
omgegaan.

situaties waarin werkgevers zich
buitengewoon hebben ingespannen,
moet er een zekere way-out worden
geboden. Welnu, de technische
vormgeving daarvan moet zodanig
zijn dat hiermee niet het steisel als
geheel wordt ondermijnd. Ik vind het
een belangrijk element m onze
gedachtenwisseling dat niet alleen is
uitgesproken dat men niet uit is op
de afschaffing van het stelsel maar
dat ook is bevestigd dat de
hardheidsclausule-benadering
vooronderstelt dat het stelsel als
zodanig moet kunnen functioneren.
Dat evenwicht zoek ik ook in het
overleg met betrokkenen. Ik zal de
Kamer grondig informeren over het
verloop van dit overleg.
De heer Van de Zandschulp vraagt
mij of ik bij de eventueel noodzake–
lijke reparatiewetgeving die meestal
op enig moment aan de orde komt,
wil bezien of de wetstekst verduide–
lijkt kan worden. Ik neem aan dat hij
doelt op de positiebepaling met
betrekking tot de second opinion.
Voorzitter! Ik kan nu niet overzien of
op korte termijn reparatiewetgeving
nodig is. Als dat het geval is, zal ik
juridisch zorgvuldig laten bezien of
het passend is om inderdaad op dit
punt nog tot nadere precisering te
komen.
De heer Van de Zandschulp komt
met een gedachte die wel eens heel
verstrekkend zou kunnen zijn. Ik doel
op de mogelijkheid dat men met
betrekking tot uitvoerings–
vraagstukken in convenantvorm tot
afspraken komt. Ik vind dat er veel
aantrekkelijks in die gedachte zit.
Hiermee kan immers expliciet
worden ingegaan op een aantal
uitvoeringsvraagstukken. Het nadeel
is echter dat je in zekere zin het
onderhandelingsmodel over je
heentrekt. Je komt al heel snel
terecht in een situatie, waarin
inhoudelijke bezwaren binnen de
uitvoering kunnen worden verweven
met uitvoeringstechnische aspecten.
Voor je het weet heb je te maken
met een situatie waarin niet het
onafhankelijke toezicht en niet de
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering maar mijn beleidsmatige
verantwoordelijkheden onderwerp
van gesprek en onderhandeling
worden. Ik zal nog eens goed
nadenken over de vraag, of er een
methode is waarbij de uitvoerings–
vraagstukken op enig moment wat
meer op zichzelf aan de orde kunnen
worden gesteld. Ik weet dat in het
onderwijs op een bepaald moment

Staatssecretaris Wallage: Ik kom aan
dat punt van u nog toe, al was het
alleen maar omdat ik uw chagrijn wil
verminderen. Dit lijkt mij goed voor
de kans om wetsvoorstellen hier
aangenomen te krijgen, als ik mij
deze pragmatische opmerking mag
permitteren.
Ik ben toe aan de opmerkingen
van de heer De Boer. Ik heb eerst
een formeel punt, wat hij mij niet
kwalijk zal nemen. De vraag of een
wetsvoorstel gereed is voor
behandeling, wordt door de Kamer
beoordeeld. Ik neem aan dat de
desbetreffende opmerking gericht
was tot de collega's van de heer De
Boer en niet tot de regering.
Verder zijn in dit land altijd vrij
lange wetstrajecten nodig. Als ik bij
de afronding van deze kabinets–
periode terugkijk op de tijd en
energie die het hele traject van de

Staatssecretaris Wallage: Voor
invoeringsmaatregelen is dat correct.
Mijn opmerking sloeg meer op de
opmerking van de heer De Boer dat
het kabinet zo'n haast heeft, dat er
geen fatsoenlijke behandeling
mogelijk is. Hierbij heb ik twee
kanttekeningen gezet. De eerste is
dat de Kamer baas is over haar eigen
orde. De tweede is dat de regering
moet aantonen dat het kan en dat de
Kamer dit beoordeelt. In dit opzicht
is het een gesloten systeem.
Tot slot maak ik een principiële
opmerking naar aanleiding van de
opmerking van de heer De Boer dat
hem de winst van de privatisering
ontgaat. Ik verwacht dat het feit dat
de kosten van ziekte en de potentiële
opbrengst van preventief beleid op
dit terrein bij werkgevers en
werknemers op de agenda komen,
een belangrijkere doorwerking heeft
dan de heer De Boer met zijn
opstelling nu vermoedt. Ik wil niet in
casuïstiek vervallen, maar in een
gesprek met een ondernemer niet
lang geleden vroeg ik wat de
TZ/Arbowet feitelijk in zijn bedrijf
betekent. Het antwoord was: ik heb
voor het eerst met mijn mensen
gepraat over de vraag wat wij
allemaal financieel ervan opsteken
als wij het ziekteverzuim kunnen
terugdringen. Dit was een vraag die
hij nog nooit met zijn werknemers
had besproken. Al zou het effect van
de TZ/Arbowet alleen zijn dat tussen
werkgevers en werknemers het
gesprek over de kostentoedeling echt
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De heer De Boer (Groen Links): Dan
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Kamer, maar bij de staatssecretaris.
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Wallage
op de agenda komt, dan vind ik het
al een belangrijke stap vooruit.
De heer De Boer (Groen Links):
Hierover ben ik het nu eens geheel
met u eens. De vraag is of het alleen
langs de weg van privatisering kan,
of ook langs de weg van het eigen
risico binnen de Ziektewet. Dit is de
principiële vraag. Waarin verschilt
dat?
Staatssecretaris Wallage: Hiermee
kom ik terug bij de gedachtenwisse–
ling die ik met de heer Van de
Zandschulp heb gehad. Er zijn
verschillende routes denkbaar. De
afweging om als gemeenschap de
verantwoordelijkheid voor de
afweging in dit verband voor een
zeer groot deel bij de werkgever te
leggen, met een uitstralingseffect op
het gehele bedrijfsklimaat, verdedig
ik ook met het argument dat niet
alleen het zichtbaar en voelbaar
maken van de kosten van belang is,
maar ook het idee erachter dat het
bij de bedrijfscultuur en het
bedrijfsklimaat past dat werkgevers
en werknemers het als hun
verantwoordelijkheid zien dat het
arbeidsklimaat bijdraagt tot het
voorkomen van ziekteverzuim.
De heer De Boer (Groen Links): Deze
filosofie gaat teloor als je het
particulier herverzekert.
Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Als het gaat om de keuze die je
vervolgens doet rond het herverzeke–
ren en om de prijs die daar weer aan
vastzit, dan is het minimum dat je
daarvan zou kunnen zeggen, dat wij
ten minste toe groeien naar een
situatie waarin het geheel van
wensen van werknemers en
werkgevers binnen de primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden
gevuld wordt met ook de vraag: hoe
kunnen wij beiden bijdragen aan het
laag houden van het ziekteverzuim
en dus onze ruimte in de secundaire
arbeidsvoorwaarden ook gebruiken
voor andere doeleinden dan het
bijverzekeren? Dat mechanisme
wordt nu tenminste op gang
gebracht.

CAO's en de wisselwerking daarvan
met dit wetsvoorstel. De staatssecre–
taris fluistert mij toe: hoe heb je dat
kunnen vergeten? Nu, mevrouw
Jaarsma vroeg veel van mijn
concentratie, maar ik zal mij daar
uiteraard niet achter verschuilen,
voorzitter.
Hoe zit het daar nu mee?
Algemeen verbindend verklaren van
CAO's kan wellicht in bepaalde
situaties een belemmering opleveren
voor de beleidsruimte van onderne–
mingen. Naar mijn indruk zal in
andere situaties het algemeen
verbindend verklaren van CAO's,
vooral wanneer daarin een aantal
minimumvoorwaarden geregeld zijn
om dat beleid op een goede manier
te voeren, juist ondersteunend
kunnen werken. Ik denk dat daarbij
vaak nogal wat zal afhangen van de
vraag of je met grote ondernemin–
gen te maken hebt of met kleine
ondernemingen, met het midden– en
kleinbedrijf. De tweede situatie zal
zich vaak in het midden– en
kleinbedrijf voordoen, zo denk ik.
Overigens kent men - de heer
Veling heeft er ook naar verwezen mijn algemene opvatting over het
algemeen verbindend verklaren van
CAO's. Ik heb die neergelegd in een
nota die in de Tweede Kamer zal
worden besproken.
Dit punt afsluitend, mijnheer de
voorzitter, zou ik het volgende willen
opmerken. Indien al de effectiviteit
van deze wetsvoorstellen zou
worden vergroot door het niet
algemeen verbindend verklaren, dan
zou ik in ieder geval niet willen
zeggen dat het een noodzakelijke
voorwaarde is voor de realisatie van
de doelstellingen van deze beide
wetsvoorstellen.
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De voorzitter: Ik zie aan de heer
Veling dat de CDA-fractie unaniem
het antwoord bevredigend vindt.
Ik zou dan nu de beraadslaging
willen sluiten en overgaan tot de
afhandeling van de beide wetsvoor–
stellen.

De voorzitter: Ik vraag u zo dadelijk
of iemand stemming wenst over het
wetsvoorstel. Als dit niet het geval is,
geldt de presentielijst en dat
betekent dat het wetsvoorstel is
aanvaard. Vervolgens vraag ik wie
eventueel aantekening vraagt.
Op het moment dat u stemming
vraagt, zal ik voorstellen de
stemming niet nu te doen plaatsvin–
den, omdat die stemming niet was
aangekondigd.
De heer De Boer (Groen Links): Ik
kan dit volgen, maar u bezigt vaak de
formulering "de aanwezige leden
van de fractie van het CDA". Dat
kunt u dus nu niet bezigen.
De voorzitter: De aanwezigheid
wordt afgemeten aan de presentie–
lijst.
De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik groei in mijn rol. Ik kan
u melden dat de CDA-fractie niet van
zins was om aantekening te vragen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Wetsvoorstel 22898 wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de VVD wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor–
stel te hebben kunnen verenigen.
Wetsvoorstel 22899 wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor–
stel te hebben kunnen verenigen.
De motie is aangehouden en komt
op een later tijdstip hier terug.
De vergadering wordt enige
ogenblikken geschorst.

Minister De Vries: Voorzitter!
Excuses, maar de heer Veling had
nog namens een breed deel van deze
Kamer een vraag gesteld over het
algemeen verbindend verklaren van

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Wij stuiten op het wat
merkwaardige probleem dat u de
wetsvoorstellen in stemming wilt
brengen, maar dat er niemand van
de CDA-fractie aanwezig is. Hoe gaat
dat formeel? Of is de heer Veling nu
de vertegenwoordiger van de totale
CDA-fractie?

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels tot
aanwijzing van een rechtsper–
soon die tegan een maximum–
premie aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen
aanbiedt aan werknemers met
een verhoogd
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voorzitter

De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Voorzitter! Dit wetsvoorstel is een
direct uitvloeisel van de eensgezinde
interventie van deze Kamer tijdens
het WAO-debat van deze zomer. Ik
doe dat debat nu niet over. Ik kan
echter niet helemaal heen om het
volgende onthullende zinnetje uit de
memorie van antwoord aan deze
Kamer. "Wel is uit de gang van zaken
bij dit wetsvoorstel duidelijk

geworden, dat een overgang van
collectieve naar marktsector meer
problemen met zich meebrengt dan
eerder voorzien kon worden". Voor
zover het kabinet slechts voor
zichzelf spreekt en erkent dat het niet
alle problemen tijdig heeft voorzien,
zal dat zeker zo zijn. De problemen
die op kunnen treden bij privatise–
ring waren in principe natuurlijk wel
te voorzien en zijn ook door velen
voorzien. Het aantal aanmeldingen
voor het waarborgfonds blijft ruim
achter bij eerdere ramingen. Ruim
1500 aanmeldingen zijn doorge–
stuurd naar het waarborgfonds,
terwijl er wellicht nog een aantal in
de pijplijn zit. Een gedeeltelijke
verklaring voor het achterblijvend
aantal aanmeldingen zal zijn, dat
meer werknemers onder een
collectieve regeling vallen dan
destijds verondersteld is. Een ander
deel van de verklaring ligt misschien
in de verwarring bij velen over
begrippen als het WAO-gat en de
doelgroep van de regeling, in de
media meestal versimpeld tot
chronisch zieken, en de aanvankelijke
consternatie over de mogelijke
premiehoogte.
Hoe het ook zij, het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en het Verbond van verzekeraars
hebben zeker een poging gedaan, de
kwestie goed uit te leggen in
kranten-advertenties. Helaas is daarin
een feitelijke onjuistheid geslopen. In
die advertentietekst stond "U moet
verplicht WAO-verzekerd zijn, dus
een vast of tijdelijk dienstverband
hebben (ook uitzendkrachten)". Die
tekst is onjuist: voor een verplichte
WAO-verzekering hoef je geen
dienstverband te hebben. Ook een
uitkering op grond van de
werknemersverzekeringen, de
Ziektewet en de WW levert
verzekeringsplicht voor de WAO op.
In de memorie van antwoord aan
deze Kamer trekt het kabinet zich
terug achter "de gebruikelijke
spanning tussen aan de ene kant
eenvoud en helderheid en volledig–
heid aan de andere kant." Die
spanning erken ik, maar is geen
excuus voor onjuistheid. Ik vind dat
Sociale Zaken en het Verbond van
verzekeraars deze onjuistheid royaal
moeten corrigeren. Ik heb daarom de
suggestie gedaan om voor
WW-gerechtigden de aanmelding–
stermijn te verlengen tot 15 januari.
Dat is dezelfde aanmeldingstermijn,
als die welke geldt voor de groep
vrijwillig verzekerden, die de Tweede
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arbeidsongeschiktheidsrisico
(Wet medefinanciering aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsver–
zekeringen) (23427).
De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Soetenhorst-De
Savornin Lohman (D66): Mijnheer
de voorzitter! Voor ons ligt een
betrekkelijk unicum: een creatie van
de Eerste Kamer, een waarborg–
fonds, bedoeld om een belangrijk
knelpunt van de WAO-wetgeving te
ondervangen. Staatkundig interes–
sant, niet alleen voor degene die
geïnteresseerd is in de verhouding
tussen Eerste en Tweede Kamer,
maar ook voor degene die gefasci–
neerd is door de verhouding
overheid-markt.
Voorzitter! Het is zeker niet onze
bedoeling, de WAO-discussie hier
dunnetjes over te doen. Maar deze
wet is onvoldoende om de proble–
matiek van mensen met een
verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico afdoende te steunen. Dat blijkt
al uit het geringe aantal aanmelders,
zelfs uit de doelgroep. Het blijkt ook
uit het feit dat nieuwkomers, dus
mensen die na 1 december in dienst
treden, niet van deze regeling
gebruik kunnen maken en toch ook
in de kou blijven staan. Of het
voorlichtingsbeleid onvoldoende en
zelfs foutief is geweest, of de
schatting van 17.000 gegadigden
ondeskundig is geweest, wij laten
het in het midden. Vaststaat wel, dat
we eigenlijk ontstellend weinig
weten, welke kosten/baten–
afwegingen mensen in dit soort
situaties maken. We hebben wel
kunnen zien, welke kosten/baten–
afwegingen de verzekeraars maken.
Laat het een leerproces zijn, waaruit
wij allen onze lering trekken. Het
betekent wel dat D66 dit wetsvoor–
stel zal steunen.

D

Kamer bij amendement heeft
toegevoegd aan de doelgroep van dit
wetsvoorstel.
In de memorie van antwoord
wordt deze suggestie afgewezen met
twee contra-argumenten. Het eerste:
De verzekeraars zouden het wel eens
kunnen interpreteren als een
aantasting van de voorwaarden,
waaronder zij bereid zijn dit
waarborgfonds op te richten. Dat zou
kunnen leiden tot het geheel
achterwege blijven van dit initiatief.
Ik vind dat geen valide argument. De
advertentietekst is een gezamenlijke
publikatie van het ministerie en het
Verbond van verzekeraars. Van beide
mag een poging tot correctie worden
verwacht. Het tweede argument
luidt, dat een verlengde
aanmeldingstijd een novelle zou
vereisen. Ik kan dat argument niet
helemaal overzien. De wettekst
vermeldt inderdaad aanmeldingster–
mijnen, namelijk vöör 1 januari 1993
voor de verplicht verzekerden en
vóör 15 januari 1994 voor de
vrijwillig verzekerden. Mijn vraag is
daarom: Is het mogelijk dat alle
betrokkenen, geconfronteerd met de
gemaakte fout, in consensus, op
vrijwillige basis, besluiten om de
aanmeldingstermijn voor
WW-gerechtigden gelijk te stellen
aan die voor vrijwillig verzekerden,
zonder dat een novelle nodig is?
Over novellen gesproken: Ik heb
vanmiddag nog even naar de
gedrukte wettekst gekeken. Toen zag
ik dat van het amendement-Leijnse
slechts de helft is opgenomen in het
gewijzigde wetsvoorstel, zoals dat
deze Kamer heeft bereikt. Het was
wel de belangrijkste helft van de
twee helften, maar in het
amendement-Leijnse werden twee
artikel-leden genoemd. Het ene is
onderweg kennelijk zoek geraakt. Ik
weet niet wat dit voor gevolgen heeft
en hoe dat gerepareerd moet
worden.
Staatssecretaris Wallage: Het is voor
de beantwoording gemakkelijk, als
de heer Van de Zandschulp aangeeft
welke helft wel en welke helft naar
zijn oordeel niet is terechtgekomen
in de wettekst.
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
De belangrijkste helft is wel
opgenomen, de iets minder
belangrijke helft, het eerste lid,
echter niet. Dat gaat over de
begripsbepalingen. Daarin zijn die
vrijwillig verzekerden opgenomen,
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Van de Zandschulp
namelijk de persoon die op grond
van artikel 81 van die wet is
toegelaten tot de vrijwillige
verzekering. Ik kon dat niet meer
terugvinden in de wettekst, dus ik
denk dat het is zoek geraakt, tenzij ik
zand in mijn ogen heb.
Wat de verevening van de tekorten
van het Waarborgfonds betreft ligt er
nog een meningsverschil met de
pensioenfondsen. Pensioenfondsen
en verzekeraars nemen beide in
collectieve regelingen ook de
moeilijke risico's mee. Verzekeraars
opereren daarnaast op de individuele
markt, waar wel risicoselectie heerst.
Er zijn dus punten van overeenkomst
en verschil. Misschien kunnen beide
aspecten een rol spelen bij de
bepaling van de vereveningsbijdrage.
Materieel gaat dit meningsverschil
overigens over vrijwel niets. Als ik
pakweg 2000 verzekerden bij het
Waarborgfonds afzet tegen minstens
4 miljoen aanvullend verzekerden,
dan ligt ieders jaarlijkse solidariteits–
bijdrage ongeveer op het prijsniveau
van een zakje patat zonder. Het is
genant om ruzie te maken over die
vereveningsbijdrage.
Dit wetsvoorstel is, afgezien van
enkele schoonheidsfoutjes, een
adequate uitwerkmg van de
toezegging aan deze Kamer van 6 juli
jongstleden, niet meer en niet
minder. Het is een overgangs–
regeling, geen structurele regeling. Ik
denk dat het probleem van de
toegankelijkheid van aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
structureel niet anders ligt dan in de
overgangsfase tussen een publiek–
rechtelijke en een deels geprivati–
seerde verzekering. De staatssecreta–
ris stelt dat in die overgangsfase de
actuele groep wettelijk verzekerde
werknemers in mindere mate in de
gelegenheid zijn geweest om in te
spelen op de nieuwe WAO dan
nieuwe toetreders tot de arbeids–
markt dat zullen zijn. Dat klopt, maar
dat is een gradueel verschil.
De staatssecretaris straalt een
groot vertrouwen uit in het zelf–
organiserend vermogen van de
markt om zo meteen ook een
solidariteitsaspect in te bouwen in de
aanvullende verzekeringen. Hij
baseert zijn vertrouwen niet alleen
op goede bedoelingen maar ook op
het belang van de aanbieders op de
markt om ook de moeilijke risico's
een redelijke verzekering aan te
bieden. Dat collectieve belang van
verzekeraars valt te beredeneren,
maar hier stuiten wij op een

contradictie van de markt. Het
collectief belang van alle verzeke–
raars valt niet samen met het eigen
belang van iedere aanbieder
afzonderlijk. Ik vrees dat straks
opnieuw blijkt dat of dwingende
zelfregulering of wettelijke regulering
nodig is om dit collectieve belang te
doen zegevieren.
Ik prijs de staatssecretaris erorn
dat hij in 1994 weer met de
verzekeraars gaat overleggen, nu
mede over een structurele oplossing.
Ik heb minder rooskleurige verwach–
tingen over het zelforganiserend
vermogen van de markt om aan
solidariteitsoverwegingen tegemoet
te komen. Ik gun echter het kabinet
en de verzekeraars het voordeel van
mijn grote twijfel. De staatssecretaris
zal ons rapporteren over de uitkomst
van die gesprekken en ik vermoed
dat dit zal leiden tot een verder debat
tussen kabinet en Staten-Generaal.
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De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik spreek hier mede
namens de fracties van de SGP en
de RPF. Vandaag behandelen wij een
wetsvoorstel waarom de Eerste
Kamer bij de behandeling van het
wetsvoorstel TBA heeft gevraagd.
Een feestelijk gebeuren dus, zou je
denken. De fracties van SGP, RPF en
GPV zijn echter niet erg enthousiast.
Die opstelling heeft natuurlijk te
maken met de scepsis die wij
destijds al hadden met betrekking tot
de ingrijpende beperking van de
wettelijk vastgelegde uitkerings–
rechten bij arbeidsongeschiktheid.
Wij waren het met de regering eens,
dat het beroep op arbeidsongeschikt–
heidsregelingen teruggedrongen zou
moeten worden, maar er was reden
voor twijfel aan de noodzaak om
daartoe de uitkeringen te beperken.
Zo hebben wij dat destijds betoogd.
Zouden betere regelingen bij de
toegangspoort tot de WAO en een
actief reïntegratiebeleid geen betere
instrumenten zijn dan de beperking
van uitkeringsrechten voor mensen
die door ziekte of ongeval werkelijk
niet meer verder kunnen? Onze
aarzelingen groeiden tot overwe–
gende bezwaren toen bleek dat
werkgevers en werknemers massaal
besloten tot collectieve reparatie van
de gevolgen van de TBA voor de
uitkeringen. Korting op de uitkerin–
gen had werknemers ervan moeten
weerhouden lichtvaardig een beroep
te doen op arbeidsongeschiktheidsre–

gelingen, maar dit beoogde effect
werd op grote schaal te niet gedaan.
Voor werknemers is door de
reparatie het vooruitzicht op een
situatie van hun arbeidsongeschikt–
heid niet afschrikwekkender
geworden. Voor veel werkgevers is
door collectieve regelingen het risico
van arbeidsongeschiktheid van een
werknemer ook niet iets om vanuit
het oogpunt van een aandeel in de
premieplicht echt wakker van te
liggen.
Maar goed, de WAO-oude-stijl
gehandhaafd, zij het tegen hogere
premies. Waarom niet? De werkgele–
genheid in de verzekeringssector
heeft er baat bij en de aanvullende
premies, hoe collectief ook geheven,
dragen niet bij aan de collectieve–
lastendruk. Maar, mijnheer de
voorzitter, toen kwam de vraag of het
wel aanvaardbaar was dat in dat hele
gebeuren een beperkte categorie
mensen, juist mensen die al weten
dat ze rekening moeten houden met
toekomstige arbeidsongeschiktheid,
exclusief de beoogde afschrikwek–
kende effecten van de TBA op het
punt van de uitkeringshoogte zouden
ondervinden. De Eerste Kamer vond
van niet; dat zou niet gebeuren. En
de staatssecretaris zegde toe dat hij
zich zou inzetten voor wettelijke
steun voor een waarborgfonds. Nu
ligt er dus de MAAV. Wij zullen hier
dus onze steun aan geven maar,
zoals u begrijpt, zonder veel vreugde.
Een aparte wet als basis voor een
permanente extra verzekeraar die
bijzondere financiële relaties
onderhoudt met alle andere, inclusief
de pensioenfondsen, is wel erg
omslachtig als poging om het laatste
restje van de gevolgen voor de
uitkeringen van TBA te repareren, als
poging dus om de oude AOW/AAW
te herstellen. Ik wil de staatssecreta–
ris dan ook vragen of hij nog steeds
van mening is dat TBA, waar het
gaat om de effecten op de uitkerin–
gen, effectief zal bijdragen aan het
terugdringen van het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen.
Dat een aanpassing van de criteria
effect heeft, is een heel duidelijke
zaak, maar op het punt van de
effecten voor de uitkeringen
behouden wij grote twijfels.
Afgezien hiervan wil ik ten slotte
even stilstaan bij de vraag of de
MAAV werkelijk een antwoord biedt
op de problemen die in deze Kamer
zijn gesignaleerd. De fractie van de
PvdA vindt, blijkens het verslag, van
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Veling

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! De fractie van Groen Links
zal voor dit wetsvoorstel stemmen. Ik
was ook eigenlijk niet meer van plan
het woord te voeren, ware het niet
dat wij vanmorgen een fax hebben
gekregen van het Breed platform
verzekeringen. Dit roept nog enkele
vragen op. Ik wil deze graag aan de
staatssecretaris voorleggen.
Het platform stelt in de brief dat
het de afgelopen tijd honderden
telefoontjes heeft ontvangen die
betrekking hadden op het bij–
verzekeren en dat hieruit een paar
dingen zijn gebleken.
In de eerste plaats dat de
voorlichting niet voldoende effectief
heeft gewerkt. Verder dat de
aanmeldingstermijn - tot 1 december
- toch te krap is gebleken en dat er
groepen buiten het waarborgfonds

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Allereerst dank ik de Kamer voor
haar steun voor dit wetsvoorstel. Dit
wetsvoorstel is inderdaad een
consequentie van de gedachtenwis–
seling die eerder tussen de Kamer en
mij heeft plaatsgevonden. Mevrouw
Soetenhorst heeft gelijk dat het in
dat opzicht staatsrechtelijk interes–
sant is. Daardoor werd het aan gene
zijde iets minder vrolijk beoordeeld
dan hier, maar dat is begrijpelijk.
Ik heb begrepen uit het debat van
toen dat er weliswaar verdergaande
wensen waren dan met dit Waarbor–
gfonds kunnen worden opgelost,
maar dat voor aanvaarding van het
wetsvoorstel ten minste deze
bodemvoorziening noodzakelijk was.
Ik reageer hiermee op opmerkingen
als zouden hiermee een aantal
structurele vraagstukken zijn

opgelost. Dat geef ik de heer Veling
toe, maar ik kom er straks nog
preciezer op terug.
Dan kom ik op de discussie over
het aantal mensen die eventueel
gebruik zouden maken van deze
regeling. Mevrouw Soetenhorst en
de heer Van de Zandschulp hebben
daarover gesproken. De
Verzekeringskamer heeft indertijd op
mijn verzoek een schatting gemaakt.
Zij heeft erbij gezegd dat deze met
zeer veel onzekerheid was omgeven.
Het was een inschatting van het
aantal potentieel gerechtigden, niet
van hoeveel mensen er gebruik van
zouden maken. Ik vind het feit dat
het er nu veel minder zijn, geen
bewijs dat men er heel erg naast zat.
Het zou best kunnen dat de
potentiële groep inderdaad vrij groot
was, maar dat door een reeks van
oorzaken de uiteindelijke groep vrij
gering is. Ik denk dat de omvang van
het totale aantal afgesloten
collectieve contracten een belangrijke
factor vormt. De onbekendheid met
de materie kan een rol spelen. Wij
hebben niet alleen met advertenties
voorgelicht, maar ook met telefoni–
sche informatie gewerkt. Daar is zeer
veel gebruik van gemaakt. Wij
hebben het gevoel dat de omvang
van de voorlichting echt fatsoenlijk is
geweest. De belangenorganisaties en
de representanten van mensen
hebben eraan meegewerkt. Er is op
allerlei terreinen door mensen zelf
voorgelicht. Men kan niet zeggen dat
dit op een achternamiddag langs de
mensen is geloodst. Er is serieus
geprobeerd om die informatie te
verstrekken.
Ik deel de opvatting van mevrouw
Soetenhorst dat wij heel weinig
weten van de motieven van mensen
en de afwegingen die zij maken. Als
wij straks mogelijkerwijs over andere
vormen van verlaging van het
collectieve niveau van regelingen en
vraagstukken van bijverzekering
spreken, lijkt het mij heel interessant
om aan de hand van deze casusposi–
tie en een aantal andere veel
secuurder na te gaan wat de
wegingsfactoren zijn die mensen
hanteren.
De heer Van de Zandschulp citeert
dat zinnetje uit het schriftelijk
antwoord over de overgang van
collectief naar markt en de proble–
men die daaraan vastzitten. Daar
sprak de regering zichzelf toe, als ik
die toelichting nog even mag geven.
De bedoeling was absoluut niet om
dat tegen de Kamer te zeggen. Dat
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wel. Ik meen van niet. Ik noem drie
niet opgeloste problemen.
In de eerste plaats het probleem
dat destijds door collega Van der
Meulen aan de orde gesteld is. Een
werknemer in een klein bedrijf die
lijdt aan een voortschrijdende ziekte,
zal een collectieve verzekering voor
het bedrijf, voor de collega's enkele
malen duurder kunnen maken. De
MAAV biedt hier natuurlijk geen
soelaas.
In de tweede plaats biedt de
MAAV geen oplossing voor
nieuwkomers op de arbeidsmarkt.
In de derde plaats vallen mensen
met een tijdelijk dienstverband
buiten de collectieve verzekeringen
en kunnen zij, wanneer er in hun
bedrijf wel een collectieve verzeke–
ring is afgesloten, volgens de tekst
van de MAAV ook niet terecht bij de
MAAV-verzekering. En is het waar
dat het nogal eens voorkomt dat
werkgevers ook vaste werknemers
met een chronische ziekte buiten de
collectieve verzekering sluiten?
Mijn vraag is of de staatssecretaris
het met mij eens is dat de MAAV
slechts voor een deel antwoord geeft
op de problemen die afgelopen
zomer in dit huis gesignaleerd zijn. Ik
wil die vraag ook graag aan de Partij
van de Arbeid-fractie stellen.
Mijnheer de voorzitter! Mijn
conclusie laat zich kort samenvatten.
Wij zullen het wetsvoorstel steunen,
maar zonder enige vreugde. De
Kamer had beter geen A kunnen
zeggen, maar nu dit wel gebeurd is,
moet zij ook maar B zeggen.

vallen. Het betreft mensen met een
tijdelijk dienstverband. Als het bedrijf
een collectieve verzekering heeft
afgesloten, kunnen deze mensen
geen beroep doen op het waarborg–
fonds. Mensen die na 25 januari in
de Ziektewet terecht gekomen zijn en
van wie de werkgever na 1 juli een
collectieve aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekering heeft
afgesloten, worden ook geweigerd.
Ook mensen met een chronische
ziekte blijken vaak te worden
gepasseerd door werkgevers bij het
aanbieden van een collectieve
verzekering.
Het Breed platform vraagt dan ook
of er niet gewerkt moet worden aan
een structurele oplossing, omdat
anders een hele kleine groep mensen
tussen de wal en het schip blijft
vallen. De vraag is of wij hiervoor als
samenleving de verantwoordelijkheid
moeten nemen. Ik wil deze brief
graag aan de staatssecretaris geven
met de vraag of hij hier morgen op
wil reageren.
Overigens was het zinnetje dat de
heer Van de Zandschulp citeerde, mij
ook opgevallen.
De voorzitter: De indicatie was om
alleen de eerste termijn te doen,
maar het lijkt mij verstandig dat de
staatssecretaris, als hij daartoe
bereid is, direct antwoordt op de
vragen en opmerkingen van de zijde
van de Kamer, want dan kunnen wij
de zaak afhandelen. Het woord is aan
de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
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zou hondsbrutaal zijn, want zij heeft
een aantal van die zorgen en risico's
omstandig aan de orde gesteld.
Bedoeld was te erkennen dat wij
gedurende dit proces een aantal
vraagstukken zijn tegengekomen, die
bij andere, nieuwe afwegingen rond
privatisering of verlaging van het
collectieve niveau zeker een grondige
beschouwing vragen.
Ik hoop dat de wetenschappers op
dit terrein zich gestimuleerd voelen
om de vraag van mevrouw Soeten–
horst nog eens afzonderlijk te bezien
en te bekijken of je beter achter
afwegingen en motieven kunt komen
dan wij in deze constructie kunnen.
Ik beschouw het wel degelijk als een
leerproces, dat kan ik bevestigen.
De heer Van de Zandschulp heeft
een opmerking gemaakt over de
verschillen tussen de doelgroep van
de regeling en van de advertentie.
De deelgroepen die hij heeft
aangeduid, zijn wel degelijk langs
andere informatiekanalen correct
geïnformeerd. De tekst was volgens
mij te compact en volgens de heer
Van de Zandschulp bevatte hij
onjuiste informatie, maar dat doet
niets af aan het feit dat iedereen die
deze informatie heeft gevraagd, wel
degelijk op die mogelijkheden is
gewezen. Ik heb opnieuw laten
nagaan of verwerkelijking van het
idee van de heer Van de Zandschulp,
voor deze specifieke groep extra tijd
in te ruimen, mogelijk is zonder
novelle. Het antwoord is echt neen.
Je kunt onderling deze afspraak
maken, maar je wijkt wel af van
wettelijke termijnen. Je duwt dan
een groep onder wettelijke termijnen
die niet zijn vastgelegd. Ik geloof dat
wij ons dat niet kunnen permitteren.
Dat leidt tot de wat formalistische
opstelling die ik in dit geval heb
gekozen. Het kan echt niet. Verrui–
ming van de termijn is alleen
mogelijk via een novelle. Men
begrijpt wellicht dat ik aan het einde
van mijn mogelijkheden ben
gekomen.
Ik zal de technische opmerking
over de verwerking van het
amendement-Leijnse laten nagaan. Ik
neem aan dat het amendement
technisch correct is verwerkt. Wij
moeten nog even nagaan bij de
griffies van beide Kamers wat er
eigenlijk gebeurd is. Ik kan niet
anders dan antwoorden dat ik een en
ander secuur zal laten nagaan.
Er is voorts gesproken over de
kwestie van de pensioenfondsen. Het
is waar dat het aanknopingspunt is

dat beide collectiviteiten verzekeren
en daarin ook de risico's meenemen.
Desalniettemin kunnen beide worden
aangesproken op individuele risico's.
Als je het heel zuiver had willen
doen, had je de risico's van het
Waarborgfonds uitsluitend op de
individueel verzekerden kunnen laten
drukken. Omdat ik de omvang van
het probleem toen nog niet kende,
wilde ik dat risico niet lopen. Dat had
prohibitief kunnen zijn voor de hele
regeling. Ik heb daarom voor de
breedte gekozen. Ik wilde toen
consequent zijn en iedereen laten
meedoen. Ik ben achteraf heel blij
dat het om zulke kleine bedragen
gaat, dat ik aanneem dat daarover
door niemand meer messen zullen
worden getrokken.
Het belangrijkste punt uit deze
gedachtenwisseling is dat iedereen
erkent dat deze bodemvoorziening in
de overgangsfase mooi is. De vraag
hoe het gaat voor nieuwkomers op
de arbeidsmarkt, is niet beantwoord.
De heer Veling wees daarop. Ik heb
in de Tweede Kamer toegezegd dat
ik met verzekeraars opnieuw het
gesprek zal voeren. Ik hecht eraan
ook in deze Kamer daarover een
enkele opmerking te maken.
Strikt genomen, kunnen verzeke–
raars zich op het standpunt stellen
dat het een kwestie is van markt–
werking en van marktordening en
dat ik mij daarmee niet moet
bemoeien. Ik heb twee titels om het
gesprek aan te gaan. De eerste is de
blijvende zorg, ook in deze Kamer,
voor de groep waarover wij vandaag
spreken. Als in beide Kamers van de
Staten-Generaal men zich zorgen
maakt over deze groep en men zich
afvraagt of de markt het wel goed
doet, dan is het minimale dat ik
behoor te doen, die vraag voorleg–
gen aan de branche en kijken hoe
deze daarop reageert. Dat is mijn
minimale invalshoek.
De meer maximale invalshoek is
ook strategisch van belang. Dit zal
namelijk niet het laatste debat zijn
over verlaging van het collectieve
niveau van voorzieningen, bij–
verzekeren en alles wat daarbij te
pas komt. Ik vind dat de
verzekeringsbranche in dit land, als
zij een gooi wil doen naar het
verzekeren van mensen voor zaken
die nu in collectiviteiten zijn
verzekerd, als verzekeringsbedrijf
aanzienlijk sterker zou staan als het
dergelijke groepen op een ordente–
lijke manier zou weten op te vangen.
Dat zou de vrees van sommigen voor

verlaging van collectieve niveaus van
regelingen en het uitdagen tot
bijverzekeren wegnemen. Er is een
groot strategisch belang in het
geding. Dat is mijn tweede titel om
dat gesprek te voeren.
Die tweede titel maakt ook dat ik,
nu wij weten dat het om een kleine
groep gaat en het geen onoverzichte–
lijk probleem is, zeer geïnteresseerd
ben in de vraag wat de verzekerings–
branche gaat doen en in welke mate
wij van haar een inspanning mogen
zien. Ik zal dat gesprek voeren zoals
ik ook het vorige gesprek heb
gevoerd, namelijk met in mijn
achterhoofd de gedachte aan de
betrokkenheid van beide Kamers der
Staten-Generaal bij de oplossingen
van dit vraagstuk. ik heb daarvoor
geen machtsmiddelen. Dat hoeft ook
niet. Ik heb gesprekspartners die
geleidelijk aan zichzelf bewust zijn
geworden van het feit dat het
uitermate slordig is om in een
miljardenmarkt uiteindelijk de risico's
die je niet verzekert bij de meest
kwetsbare mensen te laten zitten. Ik
geloof dat ook bij marktpartijen
daarvoor wel enig begrip is ontstaan.
Ik ga dat gesprek dus in die geest
aan.
De heer Veling heeft gevraagd
naar de effectiviteit van het geheel
van de maatregelen rond de
arbeidsongeschiktheid. Het is waar
dat zich een volume-effect en een
opbrengst-effect beginnen af te
tekenen. Er is sprake van twee
effecten. Dat zijn stabilisatie en zelfs
op de iets langere termijn een zekere
teruggang van het aantal arbeidson–
geschikten. Binnen dat geheel is een
markante verschuiving zichtbaar naar
partieel arbeidsgeschikten. Er zijn
veel minder volledig arbeidsonge–
schikten. Dat heeft te maken met het
totale pakket. Het is moeilijk om te
zeggen in welke mate dat wordt
veroorzaakt door de prijskant en in
welke mate dat wordt veroorzaakt
door bijvoorbeeld een nieuw
arbeidsongeschiktheidscriterium. Het
is zeker waar dat het effect gering zal
zijn als het bijverzekeren de 100%
nadert.
Mijn stelling is in de eerste plaats
dat het lang niet overal 100% is. Daar
moet men zich niet op verkijken. In
de tweede plaats is dit het begin. Wij
hebben de TZ-discussie met elkaar
gevoerd. Er komt een aantal
verschillende prioriteiten binnen het
bereik van de secundaire arbeids–
voorwaarden, die ook tegen elkaar
afgewogen zullen worden. Er zullen
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ook werknemers komen, bijvoor–
beeld werknemers met een laag
inkomen en dus zonder of met een
heel klein WAO-gat, die tegen hun
bond zullen zeggen: nu heb je mij
meeverzekerd voor een WAO-gat dat
ik helemaal niet heb. Als wij nu zo
krap zitten in loonruimte, is het dan
niet reëel om eens te zoeken naar
meer flexibele benaderingen daarin
voor de volgende ronde? Is het niet
reëel om dan te kijken of de
nieuwkomers niet op genuanceer–
dere voorwaarden bijverzekerd
kunnen worden? Dat soort afwegin–
gen gaat de komende jaren absoluut
een rol spelen. Ook daar verwacht ik
dus nog wel enig effect van.
Voorzitter! De heer De Boer heeft
mij een aantal vragen voorgelegd
van het Breed platform. Een enkele
daarvan heb ik inmiddels beant–
woord als het gaat om de voorlich–
ting en om een structurele oplossing.
Ik vind dat laatste zelf het belangrijk–
ste. Ik zal dus kijken wat ik op dat
punt kan bereiken.
Ik heb inmiddels antwoord op de
door mij aan mijn medewerker
gestelde vraag, hoe het eigenlijk zit
met de technische verwerking van
het amendement-Leijnse. Dat
amendement zit volledig in het door
de Tweede Kamer aangeleverde
voorstel van wet. Bij de Staats–
drukkerij is in het gedrukte stuk een
deel weggevallen. Het officiële stuk dat is het aan deze Kamer aangebo–
den stuk - geldt. Dat is dus geen
probleem. Ik spreek mijn bewonde–
ring ervoor uit dat leden van deze
Kamer beter kijken dan de Staats–
drukkerij aanlevert. Dat geeft precies
aan waarom het nodig is om dat hier
iedere keer weer heel secuur te
bezien.

D
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Voorzitter! Ik wil nog een paar
opmerkingen maken. Ik ben het
kabinet erkentelijk dat het zelf ook
spreekt over een leerproces en
zichzelf toesprak. Ik wil toch even
eigenwijs zijn en het kabinet bij het
leerproces een suggestie geven. Met
enig historisch inzicht is soms ook
een deel van de toekomst te
voorspellen. Het stelsel van
wettelijke werknemersverzekeringen
is ontstaan uit eerdere private
initiatieven die nogal wat feilen
vertoonden. Die hele gang van
pnvaatrechtehjk naar publiekrechte–
lijk kan men bijvoorbeeld vinden in
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een hoofdstuk in het boek "Zorg en
de Staat" van Abram de Swaan. Het
wordt elders ook wel beschreven.
Wie die geschiedenis goed op zich
laat inwerken, kan zien dat een
aantal knelpunten terugkomt als je
de omgekeerde weg gaat. Dat is niet
altijd in dezelfde vorm en in dezelfde
mate, maar je zult die voor een deel
weer tegenkomen.
Voorzitter! Dat geldt misschien ook
wel een klein beetje voor de
opmerkingen van de staatssecretaris
over het probleem van moeilijk
verzekerbare risico's bij de toegang
tot de arbeidsmarkt. Hij zei dat de
omvang van dat probleem klein is.
Dat heeft het waarborgfonds
uitgewezen. Aan het eind van zijn
betoog zei hij nog iets anders,
namelijk dat er in de toekomst meer
flexibeie, op het individu toegesne–
den contracten zouden kunnen
ontstaan.
Dat het probleem rondom het
waarborgfonds nu zo klein is, komt
door de dominantie van collectieve
verplichte contracten. Naarmate je
die aanvullende verzekeringen meer
flexibiliseert en meer keuze–
elementen inbouwt, zal het voor een
aantal personen dus weer moeilijker
worden om toegang te krijgen tot de
markt. In die zin heeft de markt voor–
en nadelen. Dat zijn soms twee
kanten van een en dezelfde medaille.
Je kunt je niet beperken tot die ene
kant van de medaille. Dat geldt ook
voor het belang van de verzekeraars.
Het collectieve belang van de
verzekeraars valt niet samen met het
mdividuele belang van elke
afzonderlijke verzekeraar. Je zult de
verzekeraars er dus op een of andere
wijze toe moeten dwingen om hun
collectieve belang voorrang te geven
boven het individuele belang van de
korte termijn.
Dit waren enkele algemene
opmerkingen. Verder stel ik, ook in
antwoord op een vraag van de heer
Veling, dat ik natuurlijk pas echt
tevreden ben als het structureel goed
is geregeld. Er is nu een overgangs–
regeling en ik krijg in het voorjaar
een rapportage over hoe de
staatssecretaris het in de toekomst
wil regelen. Ik heb mijn voorlopige
opmerkingen daarover gegeven.

verzekering sluiten voor hun
werknemers, maar chronisch zieke
werknemers daarvan uitsluiten. Mijn
bron voor die vraag is dezelfde brief
als de brief waar de heer De Boer
over sprak en hij heeft deze vraag
ook gesteld. Kan de staatssecretaris
hier nog iets over zeggen?

D
De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Binnen het kader dat nu
bestaat, nadat de wetten zijn
vastgesteld - het is niet ons kader,
maar daar gaat het nu niet meer om
- twijfel ik niet aan de intentie en de
inzet van de staatssecretaris om de
zaken nu voor de toekomst goed en
zo mogelijk structureel te regelen.
Mijn zorg betreft alleen nog het punt
dat ook te vinden is in de laatste drie
punten in het briefje van het
platform. Waarschijnlijk is er, door
wat voor oorzaken dan ook, een
kleine categorie van enkele honder–
den mensen, die, als straks alle
rookdampen zijn opgetrokken, tussen
wal en schip dreigt te vallen en op
een of andere manier niet in een
collectieve verzekering of in het
waarborgfonds terecht is gekomen.
Die mensen gaan dus de vernieling
in. Mijn vraag is of er een mogelijk–
heid bestaat om uit te sluiten dat die
vijfhonderd of duizend mensen de
vernieling in gaan. Daarmee zouden
wij immers een sluitende overgangs–
regeling hebben en dat gevoel heb ik
nu nog steeds niet.

D

De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Er is één vraag tussen wal
en schip geraakt. Dat is de vraag
over werkgevers die een collectieve

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik ga nu maar niet verder in debat
met de heer Van de Zandschulp over
zijn meer principiële kanttekening. Ik
zie zeer wel dat de mate waarin
deelgroepen in de knel komen,
natuurlijk afhangt van de mate
waarin collectieve arrangementen
worden getroffen. Het zal de
komende jaren de kunst zijn om
eigen verantwoordelijkheid en eigen
afwegingen binnen de bedrijven te
stimuleren, zonder dat je het
gezamenlijke vangnet van te grote
gaten voorziet. Dat is het zoeken
naar evenwicht.
Het punt van de heer Veling is in
relatie tot de MAAV een lastig punt,
omdat openstelling van de MAAV
voor mensen die niet in collectieve
contracten waren meegenomen,
maar daar wel in thuishoren,
natuurlijk gelegenheid zou hebben
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geboden om vanuit alle collectieve
contracten af te wentelen op de
MAAV. Dat had het stelsel echt
uitgehold. Dat hebben wij niet
gedaan; vandaar die uitzonderings–
bepaling. Dat maakt het denkbaar dat
op dat punt problemen bestaan.
De heer De Boer zegt dat niet
alleen op dat punt problemen
mogelijk zijn, maar dat het bij–
verzekeren in een aantal andere
situaties wellicht toch problemen kan
opleveren, niet alleen voor chronisch
zieken, maar theoretisch ook voor
anderen. Op dat punt staan zijn
perceptie en de mijne tegenover
elkaar. Hij zegt dat mensen de
vernieling in gaan. Mijn stelling is
dat zij naar het oordeel van het
kabinet terug kunnen vallen op een
acceptabel niveau van collectieve
WAO-verzekering. De discussie gaat
hier niet over niet of wel verzekerd
zijn, maar over de vraag of men zich
op het nieuw afgesproken collectieve
niveau kan bijverzekeren en zo ja,
tegen welke voorwaarden. Het is
inderdaad waar dat wij met deze
MAAV een klein beetje markt–
ordening in de overgangsfase tot
stand brengen. Daar zeggen wij
tegelijkertijd bij dat het vervolgens
de verantwoordelijkheid in de markt
is om dat te regelen. Ik heb op dit
moment geen signalen dat zich op
dat punt echte fricties voordoen,
maar de Kamer heeft er gelijk in dat
met deze MAAV geen structurele
voorziening is getroffen. Ik heb mijn
bereidheid uitgesproken om dat
vraagstuk in ieder geval op een
indringende wijze met de
verzekeringsbranche door te spreken.
Daarbij zullen zeker de casusposities
waarover de heer De Boer sprak aan
de orde komen. Dan is de vraag aan
de orde - en daarmee keer ik terug
tot hetgeen de heer Van de
Zandschulp heeft gezegd - in welke
mate het verzekeringsbedrijf op
eigen kracht in staat is om de
broeders en zusters in het vak te
binden aan een zekere gezamenlijk–
heid voor de opvang van kwetsbare
mensen die moeilijk te verzekeren
zijn en hoever men daarmee gaat. De
ervaring daarmee is niet zo goed.
Men had deze MAAV nodig om alle
partijen in de markt ertoe te brengen,
echt zo'n voorziening te treffen. In
dat opzicht wordt het nog een
ingewikkeld debat of men zonder
wettelijke steun en zonder ondersteu–
ning van de overheid in staat is om
een vangnet voor moeilijk verzeker–
bare mensen te maken. Toch zou het,
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geloof ik, de positie van de
verzekeringsbranche in debatten over
privatisering een stuk versterken als
men, lering trekkend uit deze
ervaring, een maximale poging zou
doen om ook structureel tot
voorzieningen te komen. Dat is
precies de vraag die ik betrokkenen
voor zal houden in de komende
maanden.
De voorzitter: Ik kan bevestigen - ik
heb het laten nazoeken - dat in de
officiële tekst van het wetsvoorstel
zoals het hier ligt het volledige
amendement-Leijnse is opgenomen,
zodat het wetsvoorstel dus nu kan
worden afgedaan.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: Ik deel mede dat zich
voor de behandeling van het
volgende wetsvoorstel twee sprekers
hebben aangemeld, ieder voor vijf
minuten, en dat er mogelijk nog een
derde spreker bij komt. Ik wil
proberen, ook dit wetsvoorstel
vanavond af te handelen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Intrekking
van de Wet tijdelijke handhaving
leeftijdsgrens verzekerings– en
premieplicht AAW en wijziging
van enkele andere sociale
zekerheidswetten en van de Wet
op de inkomstenbeiasting 1964
en de Wet op de loonbelasting
1964, in verband met de
handhaving leeftijdsgrens
verzekerings– en premieplicht
AAW en invoering premie–
betaling Algemene Weduwen– en
Wezenwet dan wel Algemene
Nabestaandenwet voor boven–
65-jarigen (Wet wijziging
premieheffing boven-65-jarigen
(23140).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Heijmans (WD): Voorzitter!
In het eindverslag heeft mijn fractie
al opgemerkt dat zij graag akkoord
gaat met de opheffing van de
premieplicht AAW voor 65-plussers.
Wij moeten aan dit wangedrocht van
de laatste jaren maar niet te veel
aandacht meer geven. Ik heb hier

Boven-65-jarigen

vaak genoeg beweerd dat het
zogenaamde reparatiewetje AAW en
de verlengingen hiervan gewoon niet
konden. Mijn fractie heeft dan ook
consequent tegengestemd.
Laten wij maar vergeten hoe de
burger meervoudig is gepakt. De
ouderen betaalden geen premie,
maar wel eenzelfde bedrag aan
belasting waar niets tegenover
stond. (Het bekende wel betalen
maar niet halen.) De njksbijdrage
werd niet geïndexeerd, integendeel
er werd aan geknabbeld ten behoeve
van de vermindering van het
financieringstekort, met extra
premiestijgmg als gevolg Wij
betaalden 6% extra belasting en die
krijgen wij niet volledig terug. Zand
erover. Er is nog genoeg nieuw zeer
in onze sociale zekerheid en laten wij
ons dan maar niet blijvend ergeren
aan oud zeer.
Heel anders ligt het met de
premieplicht voor de AWW,
voorzitter. Ik moet zeggen dat het
kabinet deze kwestie niet erg handig
heeft aangepakt. Het had primair
kunnen wijzen op de toenemende
mobiliteit bij affectieve relaties en maar dan wel gekwantificeerd - op
de toenemende actualiteit van het
bekende verhaal over de ouwe bok
en het groene blaadje. Dan was een
verweer tegen het voorstel van de
regering veel minder gemakkelijk
geweest. De vraag zou zijn geweest
of de mutaties ten opzichte van 1959
zodanig groot zijn dat tegenover
destijds verzekeringsrecht zonder
premieplicht nu dit recht met
premieplicht aanvaardbaar is. Echter,
de regering heeft anders beslist. Op
pagina 8 van de memorie van
toelichting staat: "Het kabinet acht
dergelijke inkomenseffecten
(namelijk die voor 65-plussers na het
vervallen van de premieplicht AWW)
voor boven-65-jarigen met aanvul–
lend pensioen ongewenst en wil
deze zoveel mogelijk vermijden.
Daarom wordt in dit wetsvoorstel
voorgesteld ook bij boven-65-jarigen
Anw (AWW)-premie te gaan heffen.".
Voorzitter! Het gaat dus niet om
het gerechtvaardigd heffen van
premies om uitkeringen te betalen.
Neen, het gaat om pure inkomenspo–
litiek. Als toelichting, en niet als
motivering, wordt vervolgens in de
memorie van toelichting gesteld dat
het heffen van deze premies mogelijk
is zonder strijd op te leveren met het
gelijkheidsbeginsel, aangezien de
ouderen nu al verzekerd zijn en hun
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nabestaanden rechten kunnen
ontlenen.
De staatssecretaris heeft aan de
overzijde tamelijk veel kritiek
ontmoet en hij heeft vervolgens daar
gedaan wat hij in ons huis bij de
verdediging van de WAO deed. Het
oorspronkelijke uitgangspunt van het
wetsvoorstel werd vervangen door
een nieuw. Tijdens de plenaire
behandeling in de Tweede Kamer
noemde hij namelijk als primair
uitgangspunt het verzekerd zijn van
65-plussers voor de AWW, en pas als
tweede argument de inkomens–
politieke aspecten. De bewindsman
zal het ons toch niet kwalijk nemen
dat wij het maar bij de oorspronke–
lijke opzet van het wetsvoorstel
houden.
Voorzitter! In de Tweede Kamer is
onlangs een motie-Bolkestein
aangenomen waarin wordt aangege–
ven dat bij de vaststelling van de
premies voor de sociale verzekerin–
gen het inkomensbeleid geen rol
mag spelen. Kan de staatssecretaris
uiteenzetten hoe het nu voorliggende
wetsvoorstel zich verhoudt met deze
motie? Wat gaat de regering met de
uitspraak van de overzijde doen? De
staatssecretaris heeft immers
onlangs nog de suggestie van de
commissie-Buurmeijer afgewezen
om de vaststelling van de premies
uit handen te nemen van de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid, tenzij de fondsen een te groot
vermogen zouden kweken. Mijn
fractie - het zal wel duidelijk zijn - is
het volkomen eens met wat in de
motie-Bolkestein is neergelegd. Ik
wijs er in dit verband nog eens op
dat in de diverse sociale verzeke–
ringswetten staat dat de fonds–
besturen de premies vaststellen
onder goedkeuring van de minister
en gehoord de Sociale verzekerings–
raad. Het wordt tijd, voorzitter, dat er
een einde komt aan het stelselmatig
afkeuren - het gebeurt al langer dan
tien jaar - van de door de fondsen
vastgestelde hoogten van de premies
door de minister of de staatssecreta–
ris, die dan vervolgens op inkomens–
politieke en/of budgettaire gronden
zèlf de premie mag vaststellen.
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat
mijn fractie deze "rijksbijdrage" aan
het Jaar van de ouderen niet zal
steunen.

aan dit debat is niet veel méér dan
een aangeklede stemverklaring. De
ingewikkelde verknoping van
belastingen en premies voor
volksverzekeringen, opgetreden als
gevolg van de Oort–
belastmgherziening en de daarop
volgende reparatiewetgeving, wordt
in dit voorstel losgemaakt waarna
alles op z'n plaats valt. Bij de
Oort-belastingherziening werden
65-plussers premieplichtig voor de
AAW zonder dat daar aanspraken
tegenover stonden. Als ik het mij
goed herinner, heeft de heer
Heijmans voor deze basisfout
gestemd en ging hij tegenstemmen
toen de reparatie aan de orde was.
De heer Haijmans (VVD): Neen,
voorzitter, en dat kan ook niet. Het
was de eerste keer dat het kabinet
hier het onaanvaardbaar uitsprak.

De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Mijn bijdrage

De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Ik heb het nu over de Oort–
belastingherziening. Daar is de
basisfout gemaakt. Wij zijn het eens,
voorzitter.
Inderdaad, op de valreep bedacht
het toenmalige kabinet Lubbers II,
nog net op tijd, dat die constructie
van wèl premie betalen en géén
aanspraken, juridisch niet door de
beugel zou kunnen. Met behulp van
een noodwetje werd er toen gekozen
voor een tijdelijke handhaving van
de leeftijdsgrens verzekerings– en
premieplicht AAW. Om die operatie
budgettair en inkomenspolitiek
neutraal te laten verlopen, was een
enorme verschuiving nodig tussen
belastingen en premies. Inmiddels is
de werkingsduur van dat noodwetje
tweemaal verlengd, tot 1 januari
1994, en zijn de leefvoorzieningen uit
de AAW gehaald en ondergebracht
in een aparte wet. Nu wordt
voorgesteld om de AAW weer geheel
uit premies te financieren en de
leeftijdsgrens voor de verzekerings–
en premieplicht structureel te
handhaven op 65 jaar. Dit is winst.
Tot zover is de heer Heijmans het
met mij eens, geloof ik.
Het tweede onderdeel van het
voorstel is dat 65-plussers straks ook
AWW-premie gaan betalen. Op zich
is dit zeer legitiem. De 65-plusser is
immers verzekerd voor de AWW en
zijn of haar jongere partner kan er
aanspraken op maken. Dit was altijd
zo en ik heb geen speciaal onderzoek
naar mobiliteit op de relatiemarkt
nodig om deze premieplicht te
kunnen legitimeren.

Eerste Kamer

Boven-65-jarigen

D

De heer Heijmans (VVD): De heer
Van de Zandschulp doet nu hetzelfde
als de staatssecretans in de Tweede
Kamer. Het enige argument in de
memorie van toelichting op het
oorspronkelijke wetsvoorstel was
inkomenspolitiek. Nu kun je de
verzekeringsplicht wel erin brengen,
maar dan draai je de argumentatie
om.
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Ik heb mijn eigen argumentatie en ik
was halverwege met mijn betoogje
hierover. Ik had het eerste argument
genoemd en mijn volgende zin was:
hiernaast was er een inkomenspoli–
tiek aspect en een inkomenspolitiek
argument voor de AWW–
premieheffing.
Een inkomenspolitiek aspect is er
altijd als je iets in de premieheffing
verandert. Het kan mede gehanteerd
worden als argument om al te grote,
onevenwichtige inkomens–
verhoudingen te voorkomen.
Overigens is desondanks het
inkomenseffect nog niet erg
evenwichtig. De 65-plusser met een
goed pensioen is degene die van
deze zuiverdere financierings–
systematiek profiteert. Voor ons is dit
een iets minder gewenst neveneffect,
dat wij echter accepteren, juist
omdat nu alles weer op zijn plaats
valt. Wie verzekerd is voor de AAW
en/of de AWW, is premieplichtig. Wie
niet verzekerd is voor de AAW en/of
de AWW, is niet premieplichtig. Ik
denk dan ook dat de grootste
voorstanders van de motie–
Christiaanse/Van Graafeiland destijds
tijdens het belastingdebat over de
voorstellen van Oort in deze Kamer
buitengewoon content kunnen zijn
met dit wetsvoorstel.

D
Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Het lijkt mij goed dat ik
nu het wetsvoorstel hier kan
verdedigen dat de leeftijdsgrens van
65 jaar voor de verzekerings– en
premieplicht in de AAW handhaaft.
De situatie van de huidige wet, die
de leeftijdsgrens tijdelijk handhaaft
en die twee keer verlengd is na
debatten die de Kamer zich zeker zal
herinneren, wordt nu tenminste
beëindigd.
Het wetsvoorstel betekent dat
boven-65-jarigen vanaf volgend jaar
geen AAW-premie betalen. Het
gevolg van het handhaven van de
leeftijdsgrens is dat de rijksbijdragen

21 december 1993
EK 15

15-745

Wallage
voor de AAW en de AWW kunnen
verdwijnen. Dan hebben wij de zaak
weer op orde, zou je kunnen zeggen.
De AAW en de AWW worden dan,
zoals het bij verzekeringen past, weer
net als voor 1990 volledig uit de
premie gefinancierd. Hiertegen
richtte zich het bezwaar van de heer
Heijmans niet. In verband hiermee
worden de premiepercentages voor
de AAW en de AWW verhoogd.
Ook wordt in dit wetsvoorstel
voorgesteld dat boven-65-jarigen
AWW-premie gaan betalen. Daar
begint het debat. Het terugtrekken
van de rijksbijdrage betekent ook dat
een streep wordt gezet onder de
discussie over de rijksbijdragen in
verband met de indexering, de
kortingen erop en dergelijke.
Hierover behoef ik nu niet uit te
weiden. Als gevolg van dit wetsvoor–
stel en het belastingplan 1994 is met
ingang van 1 januari 1994 het tarief
in de eerste schijf net als aanvanke–
lijk voor 1990 terug op 7%, om
precies te zijn op 7,05%.
Het definitief handhaven van de
leeftijdsgrens voor de verzekerings–
en premieplicht in de AAW is nodig,
omdat het kabinet met de Raad van
State van mening is dat de
verzekerings– en premieplicht aan de
ene kant met het nagenoeg
ontbreken van aanspraken aan de
andere kant voor de groep van
boven-65-jarigen niet te verdedigen
is. Dit zou echt een vermoeden van
ongelijke behandeling opleveren. Het
parlement heeft reeds met het
handhaven van de leeftijdsgrens
voor de verzekerings– en premie–
plicht ingestemd tijdens de behande–
ling van de Wet voorzieningen
gehandicapten. Dit is gebeurd met
het amendement-Tuinstra.
De premieheffing AWW heeft vele
vraagtekens opgeroepen. Ik meen
dat deze premieheffing verantwoord
is, omdat de groep boven-65-jarigen
al vanaf de invoering van de AWW
verzekerd is en daaraan rechten kan
ontlenen. De verzekering is voor hen
ook zeker van belang Er is dus geen
inhoudelijk argument om boven-65jarigen uit te zonderen van de
premieplicht.
Alles afwegende kan ik zeggen dat
primair het argument om over te
gaan op premieheffing AWW bij de
groep boven-65-jarigen de
solidariteitsgedachte bij de volksver–
zekeringen is. Deze groep is
verzekerd en de verzekering is voor
hen ook onomstreden, omdat
dekking van het overlijdensrisico

Eerste Kamer

voor hen van belang is. Het is
daarom een goede zaak dat aan de
verzekeringsplicht een betalingsplicht
is gekoppeld. Dit vloeit voort uit een
consequente toepassing van het
verzekeringsprincipe. De redenen die
er vroeger waren om deze groep vrij
te stellen van premiebetaling,
namelijk uitvoeringstechnische
redenen, zijn er niet meer sinds wij
bij de invoering van "Oort" een
gecombineerde heffing van belasting
en premies hebben.
Een tweede argument voor
premieheffing is, dat zonder deze
heffing boven-65-jarigen met een
aanvullend pensioen substantiële
positieve inkomenseffecten zouden
ondervinden.
De heer Heijmans (VVD): Dat is het
primaire argument in de memorie
van toelichting.
Staatssecretaris Wallage Ja, maar
het aardige van een behandeling is
dat je de verschillende argumenten
wisselt en weegt, en daarmee tot een
zekere afronding van je argumentatie
komt.
Voor de groep boven-65-jarigen
daalt het belastingtarief in de eerste
schijf, zonder dat daar een premie–
verhoging AAW tegenover staat. Dit
positieve inkomenseffect voor deze
groep zou ten koste gaan van de
laagste inkomens bij beneden-65jarigen. Dit argument is de directe
aanleiding geweest om nu premie–
heffing AWW voor te stellen.
Een derde argument is nog dat het
kabinet streeft naar grondslag–
verbreding voor de premieheffing.
Nu zegt de heer Heijmans dat het
inkomenspolitieke argument er
gewoon niet in thuis hoort. Ik heb
daar ook bij vorige gelegenheden, in
debatten met de heer Heijmans, over
na zitten denken. De grens tussen
principe en dogma is hier een beetje
aan de orde. Het principe is voluit
het verdedigen waard, maar er
kunnen omstandigheden zijn,
waaronder je het toch verstandig
vindt om het iets genuanceerd toe te
passen. In feite is dit hier aan de
orde. Als je het namelijk niet zou
doen, zou er een ander effect
optreden, waar een heleboel mensen
ook heel ongelukkig mee zouden zijn.
Dan moet je toch een weging
toepassen. Als je dan, alles
afwegende, voor de genuanceerde
opstelling kiest die het kabinet hier
doet, dan vind ik dat je niet kunt
zeggen dat je, enigszins rekening

Boven-65-jarigen

houdend met de effecten van je
handelen, niet tot zo'n conclusie zou
kunnen komen. Dan gaat, zo vind ik,
net de principiële afweging over in
een situatie waarin je ook niet meer
zou behoeven te argumenteren.
De heer Heijmans (WD): Voorzitter
ik weet dat ik in bepaalde kringen op
dit punt bekend sta als een precieze.
Maar ik vmd dat je eerst principieel
moet vaststellen hoe het zou moeten
zijn. Dan kun je ervan afwijken, als je
aangeeft waarom, wanneer en hoe
lang. Dan ben je pragmatisch bezig
en daar heb ik niet zoveel moeilijkhe–
den mee. Maar als je afwijkt zonder
dat je eerst je principiele stelling–
name inneemt, dan is het geen
pragmatisme, maar is het opportuni–
teit en daar heb ik wel moeilijkheden
mee.
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
Voorzitter! Ik kan wel wat voelen
voor zo'n benadering van de heer
Heijmans, alleen op dit punt valt de
principiële afweging ook al sowieso
uit voor premieplicht. Er is
verzekeringsplicht voor deze groep,
dus logischerwijze ook premieplicht.
Alleen al vanuit dit basisprincipe zou
je ervoor moeten zijn. Dan kun je
erover twisten of je aan het
secundaire inkomenspolitieke aspect
al dan niet waarde hecht, maar er is
uit de zaak zelve al voldoende reden
voor premieplicht.
Staatssecretaris Wallage: Dat is
eigenlijk de lijn van mijn betoog, in
die zin dat ik eerst uiteen heb gezet
waarom het redelijk is om die
premieplicht te introduceren en
waarom het inhoudelijk goed
verdedigbaar is. Vervolgens heb ik
aangegeven, kijkend naar de omvang
van het bedrag, dat er argumentaties
zijn waar wij goed rekening mee
hebben willen houden,
De heer Heijmans (WD): Voorzitter!
Als het kabinet datgene had gedaan
wat de heer Van de Zandschulp net
zegt - er is uitkeringsrecht en er is
ook verzekeringsplicht; ik heb dat
ook gezegd in mijn verhaal –, dan
zou het veel moeilijker zijn geweest.
Maar het kabinet is primair gekomen
met inkomenspolitieke elementen en
daarvan zeg ik dat dit niet kan.
De heer Van de Zandschulp (PvdA):
De heer Heijmans stemt niet over
een wetstekst maar over een
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memorïe van toelichting –die indruk
wekt hij althans bij mij.

De heer Heijmans (VVD): Dit is mijn
opmerking hier.

Staatssecretaris Wallage: Laat ik de
heer Heijmans in zoverre tegemoet
komen door te zeggen dat in het
geheel van argumentaties het
inkomenspolitieke aspect veel
aandacht heeft gekregen. Dat moet ik
niet bestrijden; ik denk dat hij daar
gelijk in heeft. Dat doet niets af aan
de argumentatie van de heer Van de
Zandschulp, dat je kijkend naar de
reden die je zelf hebt om de
maatregel al dan niet te nemen kunt
zeggen: de verzekeringsplicht, en
daarmee de solidariteitsgedachte,
staat heel centraal en is van grote
betekenis. Het is maar net hoe je het
weegt.
Ik moet nog een reactie geven op
de premievaststelling door de
fondsen. Er is inderdaad een motie
aanvaard door de Tweede Kamer die
uitspreekt dat de premievaststelling
door de fondsen moet gebeuren en
niet door de minister. Ik heb horen
verluiden, maar ik heb het nog niet
formeel terug kunnen krijgen, dat de
stemming daarover voor sommigen
een vergissing zou zijn. Ik heb horen
verluiden dat het niet echt de
bedoeling was dat de motie zou
worden aanvaard, maar ze is wel
aanvaard. Het kabinet staat nu dan
ook voor de vraag of de uitvoering
daarvan ter hand wordt genomen.
Wij hechten er zeer aan dat de
premievaststelling door de minister
blijft plaatsvinden, omdat de fondsen
stelselmatig tot een premie–
vaststelling komen die afwijkt van en
geen rekening houdt met het beleid
dat door een kabinet wordt gevoerd
door maatregelen en besluiten die
door de Kamers zijn genomen. Er zit
een puur technische vraag bij. Bij de
premievaststelling worden inschattin–
gen gemaakt, bijvoorbeeld over
maatregelen die nog in de politiek in
discussie zijn. Op enig moment
moeten wij de gelegenheid hebben
om op basis van de reële besluitvor–
ming te komen tot vaststelling van
de premiehoogte.

Staatssecretaris Wallage: Dat begrijp
ik, maar ik reageer op uw vraag met
betrekking tot de motie-Bolkestein.
Daar was de vraag aan de orde, op
basis van het advies van de
parlementaire enquêtecommissie,
om in het vervolg de premie door de
fondsen te laten vaststellen en niet
door de minister. Ik geef u nu de
argumentatie van het kabinet in dat
debat om dat niet te doen. Het zou er
namelijk toe leiden dat fondsen op
enig moment, kijkend naar het
komend jaar vanuit overwegingen
die daar spelen, een premiehoogte
vaststellen die kan afwijken van wat
door besluitvorming hier de feitelijke
premie-ontwikkeling zou moeten zijn.
Als die discrepantie niet op enig
moment door de minister kan
worden doorbroken, kunnen er grote
ongelukken gebeuren. Dat is het
hoofdargument. Op grond daarvan
neem ik niet aan dat het kabinet tot
uitvoering van die motie zal
overgaan, om het voorzichtig te
formuleren.
Voorts kunnen inkomenspolitieke
overwegingen meespelen. Ik wil u
aangeven hoe genuanceerd dat ligt.
Het debat over de vraag hoe wij bij
scherp oplopende werkloosheid de
WW-premie moeten vaststellen, is
door het kabinet niet primair om
inkomenspolitieke redenen gevoerd,
maar aan de hand van de discussie
over de lastendruk op het bedrijfsle–
ven. Als wij die oplopende premie
meteen hadden doorgerekend op de
korte termijn, had dat tot een stevige
verzwaring van de lastendruk
gevoerd. Door dat uit te smeren over
vier jaar hebben wij bereikt dat dit
bijeffect op de werkgelegenheid
tenminste genuanceerd optreedt. Dat
type overwegingen, niet zo belangnjk
als het hoofdargument, komt de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid toe. Ik zou het
jammer en ook principieel onjuist
vinden als de macro-overwegingen
bij premiestelling niet meer in een
eindafweging van de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
betrokken zouden kunnen worden.

Dc heer Heijmans (WD): Als u het
zo algemeen stelt dat de premie–
vaststelling door de minister moet
gebeuren, dan handelt het kabinet
contra legem.
Staatssecretaris Wallage De
discussie met de Tweede Kamer was
een andere.

Eerste Kamer

De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de VVD wordt

Ingekomen stukken

conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor–
stel te hebben kunnen verenigen.
Ik dank de Kamer voor de medewer–
king bij de afhandeling van deze
volle agenda vanavond, ondanks
misschien een enkele bitse opmer–
king mijnerzijds tegenover een
enkeling van u, waarvoor mijn
excuses.
Sluiting 23.28 uur
Ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Voorstel van wet van de leden
Vreugdenhil en Vermeend tot
wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 in het
belang van de werkgelegenheid
(23071);
Invoering en wijziging van de wet
tot wijziging van de Gemeentewet
met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen, van de
Gemeentewet en van een aantal
andere wetten met het oog op de
wijziging van de Gemeentewet met
betrekking tot de materïële belasting–
bepalmgen (Invoeringswet van de
Wet materiële belastmgbepalmgen
Gemeentewet) (23217);
Wijziging van de Machtigingswet
PTT Nederland NV, de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen, de
Postwet en de Wet op de omzetbe–
lasting 1968 in verband met de
beursgang van Koninklijke PTT
Nederland N.V. (Wet beursgang KPN)
(23222);
Wijziging van het Burgerlijk
Wetboek, het Wetboek van Burger–
lijke Rechtsvordering, het Wetboek
van Koophandel en de Wet nationali–
teit zeeschepen in rompbevrachting
(wijziging voorwaarden nationaliteits–
verlening en registratie zeeschepen)
(23227);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23283);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
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Rijkswegenfonds voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23288);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Mobiliteitsfonds voor het jaar 1992
(Siotwet/rekening) (23294);
Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het jaar
1994 (23400-V);
Wijziging van hoofdstuk IV
(Kabinet voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken)
van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23501);
Wijziging van hoofdstuk VI
(Ministerie van Justitie) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23503);
Wijziging van hoofdstuk IXA
(Nationale Schuld) van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1993 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (23504);
Wijziging van hoofdstuk IXB
(Ministerie van Financiën) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23505);
Wijziging van hoofdstuk XI
(Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor het
jaar 1993 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota; tweede
wijziging) (23507);
Wijziging van hoofdstuk XIV
(Ministerie van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij) van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1993 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (23508);
Wijziging van hoofdstuk XV
(Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1993 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (23509);
Wijziging van hoofdstuk XVI
(Ministerie van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur) van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1993 (wijziging

samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (23510);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling
A, voor het jaar 1993 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota;
tweede wijziging) (23511);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23512);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23513);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Rijkswegenfonds voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23514);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Mobiliteitsfonds voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23515);
Wijziging van hoofdstuk III
(Ministerie van Algemene Zaken) van
de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23517);
Wijziging van hoofdstuk VII
(Ministerie van Binnenlandse Zaken)
van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota; tweede wijziging)
(23520).
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Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de plv. Gevolmachtigde
Minister van Aruba te 's-Gravenhage,
ten geleide van het jaarverslag 1992
van het Kabinet van de Gevolmach–
tigde Minister (griffienr. 112029);
een, van de minister van Justitie,
inzake afronding van de
instemmingsbesluiten betreffende
Europol (griffienr. 112037);
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
haar besluit inzake verkiezingen
Tweede Kamerleden in 1994
(griffienr. 112075);

een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inzake het
ontwerp-besluit tot wijziging van het
Bijdragenbesluit openbare lichamen
milieubeheer in verband met het
stellen van regels voor bijdragen aan
de sanering van de proefprojecten
integrale milieuzonering Arnhem–
Noord, Umond en Maastricht
(griffienr. 112063);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake de wijziging
van het Besluit personenvervoer
(griffienr. 112038);
een, van de minister van
Economische Zaken, ten geleide van
het ontwerp-besluit tot wijziging van
het Besluit kerninstallaties, splijtstof–
fen en ertsen (griffienr. 112070);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, inzake
de onderzoeksrapporten
"Arbeidsgebondenheid van
WAO-intrede"; met bijlage (griffienr.
112072);
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
inzake het rapport "Fraude en
fraudebestrïjding"; met bijlage
(griffienr. 112060);
een, van alsvoren, inzake het
rapport "Evaluatie van de WVG: een
inventarisatie van de
informatiebehoefte"; met bijlage
(griffienr. 112073).
De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;
3. de volgende missive:
een, van de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
inzake instemming met het ontwerp–
besluit betreffende Europol (griffienr.
111839.7).
De voorzitter stelt voor, deze missive
voor kennisgeving aan te nemen. De
bijlage is neergelegd op het Centraal
Informatiepunt ter inzage voor de
leden;
4. de volgende geschriften:
een, van T.H. van Soest te Breda,
inzake pensioenverevening na
scheiding (TK 21893 en 22170)
(griffienr. 111305.32);
een, van de secretaris van de
politieke groepering Progressief
Harderwijk te Harderwijk, inzake de
behandeling van asielzoekers (TK
22735) (griffienr. 111620.35).
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Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor justitie;
een, van J. Vrouwenvelder te
Edam, inzake compensatie-uitkering
oud-KNIL-dienstplichtigen; met
bijlagen (TK 23091) (griffienr.
112057);
een, van A.J. van Alkemade,
inzake privatisering A.B.P. (TK 23442)
(griffienr. 112059);
een, van het College van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Sittard, inzake het voorstel
voor een Tljdelijke Wet Stimulering
Sociale Vernieuwing (TK 23052)
(griffienr. 111885.8);
een, van het College van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Emmen, inzake alsvoren
(griffienr. 111885.9);
een, van het Coilege van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Leek, inzake alsvoren
(griffienr. 111885.10).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
binnenlandse zaken en de Hoge
Colleges van Staat;
een, van de Vereniging van
Importeurs van Gedistilleerde
Dranken inzake het voorstel tot
accijnsverhoging op gedistilleerde
dranken per 1 januari 1994 (TK
23472) (griffienr. 111997.2);
een, van de vice-voorzitter van de
Verenigde Nederlandse Slijters–
Wijnhandelaren te Eindhoven, inzake
alsvoren (griffienr. 111997.4);
een, van het Bedrijfschap voor de
Detailhandel in Alcoholhoudende
Dranken te Rijswijk (ZH), inzake
alsvoren (griffienr. 111997.5);
een, van Anno Jonkers Distillers
BV 1833 te Tilburg, inzake alsvoren
(griffienr. 111997.6);
een, van Th. van der Molengraft te
Eindhoven, inzake accijnsverhoging
op benzine en diesel en verhoging
van de motorrijtuigenbelasting (TK
23472) (griffienr. 111997.7);
een, van de BOVAG te Bunnik,
inzake alsvoren (griffienr. 111997.8);
een, van Pechiney Nederland nv te
Vlissingen, inzake de inwerkingtre–
ding van de Wet belastingen op
milieugrondslag (TK 22849 en 22851)
(griffienr. 111765.21);
een, van de directeur van de
Vereniging van de Nederlandse
Chemische Industrie (VNCI) te
Leidschendam, inzake alsvoren
(griffienr. 111765.23);
een, van de Koninklijke Notariële
Broederschap te 's-Gravenhage,

inzake het voornemen notarissen
onder de werking van de Wet
melding ongebruikelijke transacties
te brengen (TK 23009) (griffienr.
112039);
een, van G.W. Wttewaall te 't Goy,
inzake de voorgenomen verhoging
van de wegenbelasting (aan–
scherping 'grijs kenteken') (griffienr.
111688.9);
een, van KPMG Meijburg
Amstelveen, inzake alsvoren (TK
23215) (griffienr. 111688.10);
een, van het voorzitter van de
Koninklijk Nederlands Ondernemers–
verbond te Delft, inzake alsvoren
(griffienr. 111688.11);
een, van de directeur van de
ondernemers organisatie voor
logistiek & transport (EVO) te
Zoetermeer, inzake alsvoren
(griffienr. 111688.12);
een, van de voorzitter van de
Commissie Wetsvoorstellen van de
Nederlandse Orde van Belastingadvi–
seurs (NOB) te Amsterdam, inzake de
wijziging van de Wet op de
Vermogensbelasting 1964, de Wet op
de Loonbelasting 1964 en de Wet op
de Inkomstenbelasting 1964 TK
21882) (griffienr. 112023);
een, van Coopers & Lybrand,
belastingadviseurs te Amsterdam,
inzake alsvoren (griffienr. 112023.1);
een, van Punt, Meens & Varekamp,
belastingadviseurs te 's-Gravenhage,
inzake alsvoren (griffienr. 112023.2);
een, van prof. dr T. Blokland,
belastingadviseur te Amstelveen,
inzake alsvoren (griffienr. 112023.3);
een, van de Nederlandse Federatie
van Belastingadviseurs te
's-Gravenhage, inzake alsvoren
(griffienr. 112023.4);
een, van de directeur van Veilig
Verkeer Nederland (WN) te
Hilversum, inzake gefaseerd
afschaffen van de verbruiksbelasting
van alcoholvrije dranken, wijziging
van een aantal belastingwetten, en
van de Wet Infrastructuurfonds in het
kader van het belastingplan 1994 (TK
23472) (griffienr. 111997.3).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
financiën;
een, van de Werkgroep Vlieg–
verkeer Bijlmermeer te Amsterdam,
inzake het Beleidsconvenant d.d. 16
april 1991 (griffienr. 112056).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
ruimtelijke ordening en milieubeheer;

een, van ir H. aan de Wiel te
Gorinchem, inzake de
NS-infrastructuur (griffienr. 112069).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
verkeer en waterstaat;
een, van de Algemeen Secretaris
van het Koninklijk Nederlands
Ondernemersverbond (KNOV) te
Delft ten geleide van het KNOV–
commentaar op de Memorie van
Antwoord en de nota naar aanleiding
van het eindverslag betreffende de
BON-3/Kaderwet (griffienr. 112021);
een, van alsvoren, ten geleide van
de KNOV-aanbevelingen betreffende
het regionaal economisch beleid
1991-1994 (TK 21571), inzake
Regionale Ontwikkelings Maatschap–
pijen (griffienr. 112036).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
economische zaken;
een, van Gedeputeerde Staten der
provincie Groningen, ten geleide van
de op 9 november 1993 aangenomen
motie, inzake voortzetting van
rijksdeelname met betrekking tot het
plattelandsbeleid (griffienr. 112026).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
landbouw, natuurbeheer en visserij;
een, van het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten
(NJCM) te Leiden, ten geleide van
het NJCM-commentaar op de Wet
bevordering evenredige arbeids–
deelname allochtonen (griffienr.
111612.5);
een, van de Landelijke Vereniging
voor GGD'en (LVGGD) te Utrecht,
inzake de Wet Terugdringing
Ziekteverzuim en de Wet Arbeidsom–
standigheden (TK 22898 en 22899)
(griffienr. 111641.4);
een, van Timmermans Diessen
B.V. te Diessen, inzake alsvoren
(griffienr. 111641.5);
een, van Techni-meubel b.v. te
Dongen, inzake alsvoren (griffienr.
111641.61);]
een, van BVG Uitvoeringsorgaan
Sociale Verzekeringswetten te Zeist,
inzake alsvoren (griffienr. 111641.7);
een, van het Koninklijk Nederlands
Ondernemersverbond (KNOV) te
Delft, inzake alsvoren (griffienr.
111641.8);
een, van de Samenwerkende
Instellmgen Gezondheidszorg Regio
Amsterdam (SIGRA) te Amsterdam,
inzake alsvoren (griffienr. 111641.9);
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een, van het Koninklijk Verbond
van Grafische Ondernemingen te
Amstelveen, inzake alsvoren
(griffienr. 111641.11);
een, van de Emancipatieraad te
's-Gravenhage, inzake de eerste
Nederlandse rapportage aan het
VN-comité voor de uitbanning van
discriminatie van vrouwen (CEDAW)
(griffienr. 112024).
De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.

Eerste Kamer

Ingekomen stukken

21 december 1993
EK 15

15-750

Noten
Noot 1 (zie blz. 720)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de minïster en de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op vragen, gesteld in eerste
en tweede termijn bij de behandeling van de
wetsvoorstellen inzake Arbowet (22 898) en Wet
terugdringing ziekteverzuim (22 899)

De verplichting kan de werkgever
tot loondoorbetaling gedurende de
eerste twee of zes weken van het
ziekteverzuim en de verplichting tot
het voeren van een verzuimbeleid,
geeft de werkgever of zijn arbodienst
op zich geen enkele bevoegdheid
jegens zijn werknemer. Hij heeft
derhalve op basis van de voorlig–
gende wetsvoorstellen dan ook geen
bevoegdheid tot het maken van een
inbreuk op de persoonlijke levens–
sfeer van de betrokken werknemer,
zoals onder meer beschermd in
artikel 10 van de Grondwet.
De werkgever is, evenals de
bedrijfsvereniging op grond van
artikel 39 van de Ziektewet, bevoegd
«controlevoorschriften» vast te
stellen. Dergelijke «voorschriften»
roepen echter geen verplichtingen
voor de werknemer in het leven en
moeten derhalve worden gezien als
regels waarin wordt vastgelegd op
welke wijze de werkgever, eventueel

met inschakeling van de arbodienst,
controlebeleid voert en waarop
derhalve ook besüssingen omtrent
loondoorbetaling worden gebaseerd.
De werknemer is in geen geval
verplicht zich te laten controleren.
Wel is het zo dat, indien hij zonder
goede grond weigert mee te werken
aan een controle die noodzakelijk is
voor een juiste beoordeling van de
loondoorbetalingsplicht van de
werkgever, de werkgever op grond
van een zelfstandige beoordeling van
de situatie, zonder de beschikking te
hebben over gegevens van de
werknemer, consequenties kan
verbinden in de sfeer van de loonbe–
taling.
Uiteraard is het verder mogelijk
dat de werkgever afspraken maakt
met de werknemers over gegevens–
verstrekking ten behoeve van
controle of ziekteverzuimbeleid,
bijvoorbeeld in het kader van de
arbeidsovereenkomst of de CAO. In
dat geval is de grondslag voor de
verplichting van de werknemers om
gegevens te verstrekken gelegen in
de desbetreffende overeenkomst, en
niet in de thans aan de orde zijnde
voorstellen. Deze overeenkomst
berust op wilsovereenstemming en
derhalve op instemming van de
werknemer met de gegevensver–
strekking.
De Organisatiewet sociale verze–
kering bevat verplichtingen tot
verstrekking van gegevens door
verzekerden en uitkeringsgerech–
tigden aan uitkeringsinstanties.
Werknemers zijn op grond van het
Burgerlijk Wetboek of op grond van
enige andere wet echter niet
verplicht tot verstrekking van
gegevens aan de werkgever in
verband met de loondoorbetalings–
plicht van de werkgever.
Werknemers kunnen dan ook
weigeren medische of andere
gegevens aan een werkgever te
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Gegevensverstrekking,
registratie en bescherming van
de persoonlijke levenssfeer
De gedachtenwisseling in de
schriftelijke voorbereiding en in het
plenaire overleg tot dusverre, geven
mij aanleiding om nog eens
nauwkeurig mijn standpunt weer te
geven over de vragen die zijn gesteld
met betrekking tot de controle door
de werkgever in de eerste twee/zes
weken, de verzuimregistratie en de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Ik meen dat de duidelijkheid ermee
gediend is daarbij een onderscheid
te maken tussen de vragen rond de
verstrekking van gegevens aan de
werkgever en de vragen verbonden
aan de bescherming van de
verstrekte gegevens, zoals deze
worden neergelegd in registraties.
1. Gegevensverstrekking

verstrekken, bijvoorbeeld omdat zij
menen dat door die verstrekking hun
persoonlijke levenssfeer geschaad
zou worden. De controle-activiteiten
van werkgevers en arbodienst vinden
hierin hun grens.
De ruimte voor werkgever en
arbodienst om verzuim-rapporteurs
op pad te sturen is er, doch doet
geen afbreuk aan de hierboven
geschetste positie van de
werknemer. De werknemer is niet
verplicht een verzuimrapporteur
binnen te laten of inlichtingen te
verschaffen. Ook is de werknemer
niet verplicht een arts binnen te laten
of inlichtingen te verschaffen. De
werkgever kan aan een dergelijke
weigering echter wel gevolgen
verbinden in de sfeer van de
loondoorbetaling. Bij weigering van
loonbetaling kan de werknemer op
zijn beurt, indien hij meent dat de
werkgever ten onrechte weigert te
betalen, de bedrijfsvereniging
(«second opinion») of de rechter
inschakelen. De weigering van een
werknemer om inlichtingen te
verschaffen, direct aan de
werkgever, aan de verzuimrap–
porteur, of onderzoek te laten doen
door een arts van een arbodienst of
een arts van de bedrijfsvereniging
verzwakt uiteraard wel zijn positie bij
een loonvordering jegens de
werkgever. De weigering van een
werknemer om gegevens te
verstrekken die niet van belang zijn
in het kader van de loonbetaling of
het verzuimbeleid van de werkgever
kan in geen enkel opzicht de positie
van de werknemer verzwakken. De
werkgever zal op zijn beurt zijn
positie verzwakken indien hij loonbe–
taling weigert zonder de werknemer
te hebben uitgenodigd zich door een
arts van een arbodienst te laten
onderzoeken.
In principe betekent dit dus dat de
werkgever niet zal beschikken over
medische gegevens van zijn
werknemers, indien de werknemers
dat niet wensen. Uiteraard is het wel
zo dat de werknemer aan de
werkgever persoonlijke gegevens kan
overhandigen indien hij dat zelf
wenselijk acht.
2. Bescherming van de
verstrekte gegevens
Aan de bescherming van de
verstrekte gegevens zijn diverse
aspecten verbonden. Als het gaat om
persoonsregistraties is de WPR van
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toepassing. Hieronder zal daarop
nader worden ingegaan.
Naast de WPR wordt er nog op
diverse andere manieren een
bescherming geboden. Zo verplicht
artikel 34 van de Arbowet tot
geheimhouding van gevoelige
gegevens. Ook de beroepscodes van
de artsen schrijven geheimhoudmg
ten aanzien van medische informatie
voor.
De voorliggende wetsvoorstellen
brengen geen nieuwe verplichtingen
tot het voeren van een verzuimregis–
tratie. Op grond van de bestaande
bepalingen van de Arbowet is er
slechts het voorschrift voor bedrijven
met 100 of meer werknemers om
een cijfermatig overzicht van het
verzuim op te nemen in het
jaarverslag, dat uiteraard geen
gegevens kan bevatten die
herleidbaar zijn tot individuele
werknemers.
De wetsvoorstellen brengen ook
niet anderszins wijzigingen met zich
mee in de praktijk van verzuimregis–
traties door werkgever of
arbodiensten met nieuwe conse–
quenties op grond van de Wet
persoonsregistratie. Om die reden is
niet eerder kontakt opgenomen met
de Registratiekamer.
Voor het voeren van een verzuim–
beleid is het voeren van een verzuim–
registratie echter wel wenselijk en
wordt daarom algemeen aanbevolen.
Onduidelijkheid in ons overleg kan
zijn ontstaan omdat de verschillende
vormen van verzuimregistratie
wellicht niet helder genoeg onder–
scheiden zijn, met de verschillende
consequenties die daaraan
verbonden zijn op grond van de
WPR.
In het kader van het onderhavige
wetsvoorstel moet onderscheid
worden gemaakt tussen twee
verschillende vormen van verzuimre–
gistratie:
1. De verzuimregistratie die naast
de persoonsinformatie van de
werknemers uitsluitend gegevens
bevat met betrekking tot aan– en
afwezigheid in verband met ziekte.
2. De registratie, die naast de
onder 1 vermelde gegevens, tevens
informatie bevat, die door de
werknemer is verstrekt over de aard
van zijn ziekte
Met betrekking tot de privacyas–
pecten van genoemde registraties
kan ik u het volgende meedelen. Ik
heb hierover kontakt gehad met de
Registratiekamer.
Op beide vormen van verzuimre–
gistraties is de WPR van toepassing.
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Deze registraties moeten derhalve
voldoen aan de in de WPR
opgenomen bepalingen inzake
aanleg, doel, inhoud en gebruik van
een persoonsregistratie en aan de
voorschriften met betrekking tot de
beveiliging van de registratie, het
verstrekken van gegevens aan
derden en de rechten van belang–
hebbenden, in casu werknemers, op
kennisneming en verbetering. In
concreto betekent dit voor een
werkgever onder meer dat deze niet
meer informatie mag vastleggen dan
voor het doel van de verzuimregis–
tratie noodzakelijk is.
De werknemer heeft in dit verband
het recht op inzage en correctie van
de over hem in de verzuimregistratie
opgenomen gegevens.
Op de onder 1 genoemde verzuim–
registratie is het Besluit genor–
meerde vrijstelling van toepassing.
Dit houdt in, dat de werkgever, die
tot de particuliere sector behoort,
niet behoeft te voldoen aan de in de
artikelen 24 en 25 van de WPR
opgenomen verplichting om de
verzuimregistratie bij de Registratie–
kamer aan te melden, dan wel indien
het een werkgever betreft, behorend
tot de (semi-)publieke sector, geen
reglement als bedoeld in artikel 19
van de WPR behoeft op te stellen
(zie in dit verband artikel 5, tweede
lid, onder g van dit besluit).
Informatieverstrekking uit de
verzuimregistratie van de werkgever
aan de arbodienst, waarmee de
werkgever een contract heeft
gesloten is toegestaan:
a. Na toestemming van de
werknemer (artikel 11, eerste lid,
WPR),
b. Zonder toestemming van de
werknemer, indien zulks noodzakelijk
is met het oog op de bedrijfsme–
dische zorg (artikel 5, zesde lid, van
genoemd besluit).
Voor de onder 2 genoemde
verzuimregistratie, die ook medische
informatie bevat, geldt in tegen–
stelling tot hetgeen in de schriftelijke
behandeling naar voren is gebracht,
het Besluit genormeerde vrijstelling
niet, zodat in dat geval wel melding
bij de Registratiekamer noodzakelijk
is respectievelijk een reglement moet
worden opgesteld. De aanmelding
geschiedt door middel van een
daartoe vastgesteld formulier, waarin
een achttal vragen omtrent het doel,
de inhoud en de werking van de
desbetreffende registratie moet
worden beantwoord. Omdat
medische gegevens moeten worden
aangemerkt als gevoelige gegevens
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zijn op het vastleggen daarvan in een
persoonsregistratie de bepalingen
van het Besluit gevoelige gegevens
van toepassing Artikel 8, onderdeel
f, van dit besluit zal in dit verband
eeri grondslag kunnen bieden voor
het opnemen van deze gegevens in
een verzuimregistratie (zie de
toelichting op pagina 21 van het
desbetreffende besluit).
Wel zal in dergelijke gevallen extra
zorgvuldig moeten worden getoetst
aan de norm van genoemd artikelon–
derdeel, dat de persoonlijke levens–
sfeer van de betrokken werknemer
niet onevenredig mag worden
geschaad. Indien de werkgever met
inachtneming van het vorenstaande
medische gegevens in zijn verzuim–
registratie opneemt, mag hij, gezien
het doel daarvan, namelijk het
voeren van een verzuimbeleid ter
voorkoming dan wel beperking van
het ziekteverzuim binnen zijn onder–
neming, hieruit gegevens verstrekken
aan de arbodienst (artikel 11, eerste
lid, WPR). Op grond van het Besluit
gevoelige gegevens moet bij die
afweging tot gegevensverstrekking
extra zorgvuldigheid worden
betracht.
Hoewel, zoals hierboven gesteld,
de voorschriften van de WPR zich
niet verzetten tegen het opnemen
van de door een werknemer
verstrekte informatie van medische
aard, verdient de registratie van
dergelijke gegevens door de
werkgever geen aanbeveling.
Immers, voor het beoordelen en
analyseren van deze informatie is
een medische deskundigheid vereist,
die de werkgever in het algemeen
niet zal bezitten. Registratie van deze
gegevens en het analyseren daarvan
ten behoeve van advisering aan het
bedrijf kan derhalve beter worden
overgelaten aan de arbodienst
Een verzuimregistratie zonder
medische gegevens is voor het
bedrijf zelf voldoende basis voor het
maken van verzuimoverzichten, het
analyseren waar zich veel of
langdurig verzuim voordoet en op die
plaatsen nagaan of daar oorzaken in
bedrijfsomstandigheden of –beleid te
vinden zijn waar het bedrijf wat aan
kan verbeteren.
De door een arbodienst in het
kader van diens ondersteunende taak
inzake de controle– en verzuimbege–
leiding gehouden persoonsregi–
stratie, is eveneens een persoonsre–
gistratie in de zin van de WPR. Voor
deze registratie geldt de aanmel–
dingsplicht bij de Registratiekamer.
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Uit deze registratie mogen aan de
werkgever slechts de bevindingen
inzake het al of niet geschikt zijn tot
werken worden verstrekt, doch niet
de medische gegevens waarop deze
bevindingen zijn gebaseerd. Dit
betekent in concreto dat wat betreft
het controle-aspect de bevinding
volstaat: «wel of niet door ziekte in
staat zijn arbeid te verrichten». Met
betrekking tot het begeleidings–
aspect gaat het daarbij om de
mogelijkheden en beperkingen van
de desbetreffende werknemer. Het
verstrekken van medische informatie
aan derden door een arts wordt
begrensd door het medisch beroeps–
geheim. In brede kring wordt ervan
uitgegaan, dat medisch beroeps
geheim inhoudt, dat een arts geen
inlichtingen aan derden verstrekt
tenzij een wettelijke regeling, die in
casu ontbreekt, daartoe verplicht, de
werknemer daarvoor zijn
toestemming heeft gegeven of
noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst.
Informatieverstrekking uit de
verzuimregistratie van de ene
arbodienst aan de andere zal niet
voortvloeien uit het doel van de
registratie en derhalve moeten
geschieden met toestemming van de
geregistreerde, in casu de
werknemer.
Indien de werkgever zich
aanvullend– dan wel herverzekerd
heeft voor het ziekterisico, zullen, ter
beoordeling van de financiële afwik–
keling van deze overeenkomst,
gegevens aan de particuliere verze–
keraar moeten worden verstrekt.
Voorzover het gaat om de risicobe–
paling, kan worden volstaan met
anonieme statistische gegevens.
Voorzover dit gegevensverkeer
beperkt blijft tot informatie om te
kunnen controleren of terecht
aanspraak wordt gemaakt op
betaling, is tegen het verstrekken van
persoonsgegevens geen bezwaar.
Naast de duur van de ziekte zal het
hier gaan om informatie die
overeenkomt met de hiervoor
beschreven informatie van
arbodienst aan werkgever. Een
verdergaande gegevensverstrekking
zonder uitdrukkelijke toestemming
van de werknemer zal bij gebrek aan
een wettelijke basis of wegens strijd
met de regels van het medisch
beroepsgeheim, achterwege moeten
blijven voorzover het gaat om
gegevens die tot individuele
werknemers herleidbaar zijn.
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Tenslotte is de term verzuimregis–
tratie ook wel gebruikt voor de
persoonlijke aantekeningen die een
direkt leidinggevende maakt van de
kontakten die hij heeft met zijn
verzuimende medewerkers. In het
algemeen zal het hier gaan om
vertrouwelijke informatie die slechts
voor eigen persoonlijk gebruik
bedoeld is en niet voor opname in
een registratie in de eigenlijke
betekenis van het woord en derhalve
niet onder het bereik van de WPR en
het besluit gevoelige gegevens valt
(artikel 2, eerste lid onder a, WPR).
Degene die dergelijke aantekeningen
maakt dient er dan ook voor te
zorgen dat duidelijk is dat deze
gegevens niet voor anderen zijn
bestemd.
Kosten
Mevrouw van Leeuwen-Schut en
de heer Rongen zijn nogmaals op de
kosten die voortvloeien uit dit
wetsvoorstel teruggekomen.
Mevrouw van Leeuwen wil weten
wat de kosten van de dienstverlening
ten behoeve van het verzuimbeleid
zijn. In mijn antwoord in eerste
termijn heb ik gezegd dat de kosten
voor het verzuimbeleid niet in
geraamde meerkosten van f 60 tot
f 90 zijn opgenomen, omdat hier in
feite sprake is van een verschuiving
van kosten. De kosten zijn nu verdis–
conteerd in de premies aan de
bedrijfsverenigingen en zullen straks
opgenomen zijn in de tarieven die de
arbodienst rekent. Verschuiving van
premie– naar tarieffinanciering
veroorzaakt op zich zelf geen
meerkosten. Hoe hoog de kosten zijn
voor de verzuimcontrole– en
begeleiding zal verschillen per
onderneming. Ook uit de offertes die
de bedrijfsverenigingen nu doen aan
de werkgevers met betrekking tot de
voortzetting van de bestaande
controle– en begeleiding in de eerste
6 weken, blijkt dat het pakket van de
controle en begeleiding per bedrijfs–
vereniging en de daarbij behorende
kosten verschillen. De kosten, die nu
besteed in deze periode worden aan
controle– en begeleiding, variëren
van f 60 tot f 110 per werknemer per
jaar. De wet laat de werkgever vrij
om zelf te kiezen welke dienstver–
lening hij inhuurt en welke zaken hij
zelf op zich neemt. De werkgever
krijgt met andere woorden alle
ruimte om kosten en baten af te
wegen. Het grote aantal ervaringen
dat inmiddels is opgedaan met een
grotere aandacht in bedrijven zelf
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voor het verzuim gecombineerd met
een daarop afgestemde deskundige
ondersteuning, leert dat de baten
van een daling van het verzuim de
lasten van de maatregelen die
daarvoor nodig zijn gemakkelijk
kunnen overtreffen.
Certificatie Arbodiensten
Mevrouw van Leeuwen wil graag
nadere informatie over de certifica–
tieverlening.
Ik kan u melden dat de Raad van
State waarschijnlijk op 23 december
a.s. zijn advies over de algemene
maatregel van bestuur Arbodiensten
zal uitbrengen. Ik streef er naar de
algemene maatregel van bestuur op
1 januari 1994 of zo spoedig
mogelijk daarna in werking te laten
treden. Bij de algemene rnaatregel
van bestuur horen twee ministeriële
regelingen. In de ministeriële
regeling deskundigheidseisen
worden de deskundigheids– en
ervaringseisen voor de vier verplichte
disciplines vastgelegd. De tweede
ministeriële regeling certificatie
arbodiensten verschaft de wettelijke
basis voor het in rekening brengen
van marktconforme tarieven. De
regeling bevat tevens de aanvraag–
procedure voor een certificaat. Dit
betekent dat voor alle aanvragers
voor een certif icaat helder is hoe ze
een certificaat moeten aanvragen,
aan welke eisen voldaan moet
worden en wat de kosten zijn van
een certificaat.
In de nadere memorie van
antwoord heb ik toegelicht de certifi–
catie-toets is opgebouwd. De toets
arbodiensten bestaat uit 3 fases.
Fase I is een soort vooronderzoek
waarin de formeel-juridische eisen
aan de orde komen die worden
gesteld ten aanzien van de deskun–
digheid, de organisatie en de
uitrusting van de arbodienst. Tijdens
fase II wordt het interne kwaliteits
systeem van een arbodienst onder–
zocht. Aan dit interne kwaliteits–
systeem worden eisen gesteld die
vergelijkbaar zijn met de in het
bedrijfsleven gangbare ISO-9000
eisen voor kwaliteitssystemen. In
fase III tenslotte wordt onderzocht of
de arbodienst daadwerkelijk de
vereiste, kwalitatief goede, dienst–
verlening op het gebied van de
arbeidsomstandigheden verricht. Dat
gebeurt steekproefgewijs in cliëntor–
ganisaties aan de hand van een
speciaal hiervoor in samenwerking
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met RPD-advies ontwikkelde,
geobjectiveerde methodiek. De certi–
ficatie-toets zal openbaar worden
gemaakt.
Diensten die voldoen aan de eisen
krijgen een certificaat. Na verlening
van het certificaat vindt jaarlijks een
controlebezoek plaats, zoals gebrui–
kelijk bij kwaliteitscertificatie. Na 4
jaar moet een nieuw certificaat
worden aangevraagd.
Vele arbodiensten zullen op het
moment van inwerkingtreding van de
Algemene Maatregel van Bestuur
nog niet kunnen voldoen aan alle
eisen die worden gesteld. Alle
diensten hebben vier jaar de tijd om
aan de eisen van de wet en de
algemene maatregel van bestuur
arbodiensten te voldoen. Wel zal van
begin af aan een minimumniveau aan
procedures, richtlijnen en voorzie–
ningen worden geëist die een zekere
kwaliteitsborging van de dienstver–
lening door de betreffende
arbodienst aannemelijk maakt. Het
certificaat wordt in dit soort gevallen
«onder voorschriften» verleend. Deze
«voorschriften» bevatten de
voorwaarden waaraan de arbodienst
binnen de afgesproken termijn moet
voldoen, wil men het certificaat
behouden. Ook dit minimumniveau
aan procedures, richtlijnen en
voorzieningen zal openbaar worden
gemaakt.
De toetsing van de arbodienst
wordt uitgevoerd door een projector–
ganisatie, het Projectbureau Certifi–
catie Arbodiensten, dat 1 januari
1994 volledig operationeel is. Op het
moment dat de algemene maatregel
van bestuur Arbodiensten in werking
is getreden krijgen alle diensten en
organisaties die zich hebben
aangemeld voor een certificaat
arbodienst een aanvraagformulier
toegezonden en kan de certificatie–
procedure beginnen.
Omdat het de bedoeling is dat de
certificatie van arbodiensten binnen
3 jaar wordt overgedragen aan certi–
ficerende instellingen, werkt het
Projectbureau Certificatie
Arbodiensten zoveel mogelijk
conform de eisen die de Raad voor
de Certificatie stelt aan private certi–
ficerende instellingen. Dit heeft
geleid tot het opstellen van de
noodzakelijke procedures en
werkvoorschriften.
In de tweede helft van 1994 wordt
het Projectbureau Certificatie
Arbodiensten door de Raad voor de
Certificatie getoetst aan diens erken–
ningscriteria voor certificerende
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instellingen. Deze toetsing kan
uiteraard niet tot een officiële accre–
ditatie van het Projectbureau leiden,
maar geeft wel een betrouwbaar en
onafhankelijk beeld van de kwaliteit
van de werkwijze van het Project–
bureau.
In navolging van wat op de markt
gebruikelijk is, zijn de kosten voor
het certificaat afhankelijk van de
grootte (aantal personeelsleden en
aantal vestigingen) van de aanvra–
gende arbodienst. De berekening van
de tarieven is gebaseerd op datgene
wat gebruikelijk is bij certificerende
instellingen die zich onder toezicht
van de RvC bezighouden met
ISO-certificatie.

Algemeen Verbindend Verklaren
van CAO's
De heer Rongen heeft in zijn
eerste termijn aandacht gevraagd
voor het aw'en van cao's. Hij vroeg
daarbij of het kabinet voornemens is
cao's te aw'en en waarin de vrijheid
van een werkgever is ontnomen om
in zijn onderneming financiële
prikkels daadwerkelijk toe te passen.
Naar aanleiding hiervan merkt de
heer. v.d. Zandschulp op dat hij van
mening is dat naar mate meer onder–
delen uit de sociale zekerheid
worden overgeheveld naar
werkgevers en werknemers hij met
iets meer nadruk dan anders bepleit
om het aw-instrument niet zomaar
overboord te gooien. De heer Veling
vroeg tenslotte in zijn tweede termijn
aandacht voor de cao en het aw'en
van cao-bepalingen.
Naar aanleiding van deze opmer–
kingen wil ik u wijzen op een brief
van 14 juni 1993 waarin het kabinet
heeft toegezegd dat in deze
kabinetsperiode geen nieuwe
restricties worden aangebracht in het
aw-beleid. Het kabinet heeft bij deze
toezegging zwaar laten wegen dat
een dergelijke restrictie de steun
voor het TBA wetsontwerp in de
Eerste Kamer ernstig in gevaar zou
brengen. Daarbij heeft het kabinet
aangegeven behoefte te hebben aan
een meer fundamentele standpunt–
bepaling op basis van een toekomst–
gerichte beleidsnota. Op 24
november 1993 heeft de regering
deze beleidsnota aan de Tweede
Kamer aangeboden. In de discussie
met de Tweede Kamer, die nog
gevoerd moet worden, zal het
algemeen verbindend verklaren van
cao-bepalingen die uitgaat boven de
wettelijke uitkeringen c.q. loonbe–
taling bij ziekte en arbeidsonge–
schiktheid zeker aan de orde komen.
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Voor zover zulks leidt tot voorstelling
tot wetswijziging zal daarover
uiteraard ook de Eerste Kamer
moeten oordelen.

EG en deregulering
Volgens de heer Rongen heeft de
Europese Unie aangekondigd dat zij
zelf reeds bestaande richtlijnen wil
onderwerpen aan een deregulerings–
toets.
Dit is juist. Naar aanleiding van de
discussie rond het verdrag van
Maastricht heeft de Europese
Commissie toegezegd een aantal
richtlijnen te herzien. Het gaat
daarbij om richtlijnen waarvan het
algemeen gevoelen was dat deze te
ver zijn doorgeschoten. In deze
deregulering zullen echter geen
richtlijnen met betrekking tot
arbeidsomstandigheden aan de orde
komen. Met de arborichtlijnen wordt
immers getracht een bodem in de
markt te leggen en «sociale
dumping» te voorkomen. In het
kader van het Framework voor
arbeidsomstandigheden is aange–
geven dat thans de fase van de
uitvoering van de richtlijnen is
aangebroken en dat de richtlijnen
toegankelijk moeten zijn voor de
gebruikers. Uitgangspunten daarbij
zijn onder meer consolidatie, rationa–
lisatie en voltooiing. Dit zal bijvoor–
beeld kunnen betekenen dat de
formuleringen van de richtlijnen
kunnen worden aangepast en dat
richtlijnen worden bijgesteld. Een en
ander moet nog worden omgezet in
concrete voorstellen. In de bespre–
kingen met betrekking tot dit
Framework zal Nederland uiteraard
de bevindingen met betrekking tot
de richtlijn inbrengen en met name
aandringen op het aspect rationali–
satie. Het mag duidelijk zijn dat de
Europese Commissie aandacht heeft
gekregen voor de problematiek rond
de richtlijnen. De inzet van diverse
lid-staten, waaronder Nederland,
heeft daar zeker toe bijgedragen.
In antwoord op een aantal vragen
die in tweede termijn door de leden
van diverse fracties zijn gesteld
inzake het wetsvoorstel Terug–
dringing Ziekteverzuim, bericht ik u
thans het volgende.

1. Rechtsbescherming
Door diverse fracties zijn vragen
gesteld met betrekking tot de rechts–
bescherming van de werknemer en
de inbreuk die de second opinion op
de scheiding tussen publieke en
private taken zou maken.
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Aan de hand van een globaal
overzicht zal ik hierna aangeven
welke stappen door de werknemer
ondernomen kunnen worden indien
hij een verschil van mening heeft
met zijn werkgever over de arbeids–
ongeschiktheid Daarna zal ik ingaan
op de vragen die samenhangen met
de gekozen vormgeving van de zes
(twee) wekenmaatregel.
Indien de werknemer van mening
is dat hij ziek is en de werkgever
daarentegen van mening is dat de
werknemer niet ziek is, dan heeft de
werkgever op basis van artikel
1638b BW het recht om geen loon
uit te betalen. Immers, op basis van
artikel 1638e BW bestaat alleen een
loondoorbetalingsverplichting voor
de werkgever indien de werknemer
ziek is. De werknemer heeft nu twee
mogelijkheden Ten eerste kan de
werknemer zich tot de bedrijfsver–
eniging wenden met het verzoek om
een second opinion. Ten tweede kan
de werknemer zich rechtstreeks tot
de kantonrechter wenden met het
verzoek om doorbetaling van loon op
basis van artikel 1638e, eerste lid
BW.
a. Second opinion
Voorwaarde voor uitbetaling van
uitkering is dat de bedrijfsvereniging
een onderzoek heeft verricht en
daarbij tot het oordeel is gekomen
dat sprake is van ongeschiktheid tot
werken, wegens ziekte Er is, zoals
de heer Van de Zandschulp terecht
opmerkt, sprake van een publiek–
rechtelijke beslissing in een privaat–
rechtelijk geschil. Ook mevrouw
Gelderblom wees daarop. In de
nadere memone van antwoord heb ik
onderkend dat het hier een tussen–
voorziening betreft voor «noodsi–
tuaties». De inbreuk die hierdoor
wordt gemaakt op de eerder
verwoorde scheiding tussen publieke
en private taken vindt naar mijn
mening ten volle zijn rechtvaardiging
in de meermalen bepleite vangnet–
functie ten behoeve van werknemers
die, zonder deze voorziening, zonder
inkomen zouden zijn als de
werkgever ten onrechte zijn
loondoorbetalingsverplichting niet
nakomt. De vrees dat hierdoor weer
een afwenteling op de collectieve
sector zal plaatsvmden lijkt mij
ongegrond. Ingevolge de bepaling
met betrekking tot de second opinion
wordt immers de door de bedrijfs–
vereniging betaalde ziekengelduit–
kering verhaald op de werkgever.
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b. Kantonrechter
De werknemer kan zich altijd
rechtstreeks tot de kantonrechter
wenden indien de werkgever geen
loon doorbetaalt bij ziekte.
Hij kan zich ook tot de kanton–
rechter wenden indien hij op basis
van reglernent, arbeidsovereenkomst
of cao recht heeft op bovenwettelijke
aanspraken op loon bij ziekte.
Daarbij kan de werknemer de
kantonrechter verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen
(artikel 116 Rv).
In prmcipe berust de bewijslast bij
een procedure bij de kantonrechter
op de werknemer. De werknemer
kan bijvoorbeeld met inschakeling
van een medisch deskundige zijn
ziek zijn bewijzen. Of dit bewijs
voldoende overtuigend is, hangt af
van de tegenargumenten die de
werkgever aandraagt. De kanton–
rechter heeft in een dergelijke
procedure de mogelijkheid om de
bewijslast anders te verdelen. Ook
heeft de kantonrechter de
mogelijkheid om het advies van een
onafhankelijke deskundige te vragen.
Het gebruik van een oordeel van een
publiekrechtelijke instantie in een
civielrechtehjke procedure is in het
arbeidsrecht niet ongebruikelijk. Met
name in zaken waarbij de
arbeids(on)geschiktheid van de
werknemer een belangrijke rol
speelt, is de kantonrechter geneigd
om gebruik te maken van oordelen
die uit de publiekrechtelijke sfeer
komen.
Hierboven is geschetst welke
mogelijkheden de werknemer heeft
bij een conflict met de werkgever dat
erin resulteert dat de werkgever
geen loon meer doorbetaalt. Tevens
is aangegeven hoe een verwevenheid
kan ontstaan tussen private en
publiekrechtelijke aspecten. Een
tussenvoorziening als de second
opinion doet - gelet op het instand
blijven van het karakter van de zes
(twee) wekenmaatregel, waarbij de
(financiële) verantwoordelijkheid bij
de werkgever berust - naar mijn
mening geen afbreuk aan de door
het kabinet voorgestane scheiding
van private en publieke taken en
verantwoordelijkheden.
Ik zie overigens niet in dat de
hierboven geschetste mogelijkheden
(second opinion/procedure kanton–
rechter) de werknemer de
mogelijkheid biedt om werkgever en
bedrijfsvereniging tegen elkaar uit te
spelen, zoals mw. Soetenhorst
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vreest. De werknemer kan zich
immers pas met een verzoek om een
uitkering tot de bedrijfsvereniging
wenden, als de werkgever niet aan
zijn verplichting tot loondoorbetaling
voldoet.
Door de heer Van de Zandschulp is
een aantal voordelen genoemd die
een regeling van de twee/zes weken–
maatregel in de ZW zou hebben
boven een regeling in het BW. Als
eerste voordeel heeft hij genoemd
dat er sprake is van een enkel–
voudige in plaats van een duale
structuur: één begrip «ziekte», één
begrip «zijn arbeid», met daarop
gebaseerde jurisprudentie in plaats
van twee deels divergerende
begrippen.
Ik merk hierover op dat ook bij de
huidige eigen-risicodragers in de ZW
sprake is van een duale structuur.
Ook voor eigen-risicodragers blijven
de thans bestaande bepalingen van
het BW met betrekking tot de
loondoorbetaling wegens ziekte van
de werknemer van kracht. Het
opnemen van de twee/zes weken
maatregel in de ZW zou daar ook
geen verandering in brengen. Het
opnemen van de twee/zes weken–
maatregel in de ZW leidt er wel toe
dat de bedrijfsvereniging de
(eind)verantwoordelijkheid heeft
voor het verzuimbeleid en ook recht–
streeks de loondoorbetaling
overneemt als de werkgever geen
loon doorbetaalt. Uitgangspunt van
de thans voorliggende maatregel is
juist de verantwoordelijkheid voor
het ziekteverzuim (zowel financieel
als inhoudelijk) nadrukkelijk bij de
werkgever te leggen.
Bij ziekte van de werknemer is er
altijd sprake van dualiteit. In de
eerste plaats is er het recht op loon
op basis van het BW en aan de
andere kant is er het recht op
ziekengeld op basis van de ZW. Wel
is er, zoals al eerder opgemerkt, ten
gevolge van de voorgestelde maatre–
gelen, sprake van een verschuiving
van lasten. Tijdens de twee/zes
wekenmaatregel heeft de werknemer
in principe geen recht op ziekengeld
en zal hij zich tot zijn werkgever
moeten wenden om doorbetaling van
loon te verkrijgen.
Als tweede voordeel geeft de heer
Van de Zandschulp aan dat, anders
dan in het BW, in de wettelijke
kaders van Ziektewet en OSV een
aantal elementaire zaken goed
geregeld is, zoals de medewerkings–
verplichting van de werknemer aan
medisch onderzoek en controle, en
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medewerkingsverplichting van de
werkgever en werknemer aan reïnte–
gratie - artikel 30 ZW - sancties op
overtredingen etc. Bij een keuze voor
het BW vallen er nu forse lacunes
die elders weer opgevuld moeten
worden via arbeidsreglement of
arbeidsovereenkomst, aldus de heer
Van de Zandschulp.
Ik onderschrijf dat in de ZW een
aantal zaken goed geregeld is. Dat is
ook inherent aan een verzeke–
ringswet waarop werknemers een
beroep moeten doen. In het kader
van het BW worden meer algemene
regels gesteld met betrekking tot de
verplichtingen van werkgever en
werknemer. Binnen de grenzen van
het BW kunnen werkgever en
werknemer nadere afspraken maken.
In het kader van het ziekteverzuim
zijn er nu ook al de nodige
regelingen en voorschriften waaraan
de werknemer zich moet houden,
zoals bij wie men zich zich moet
melden, binnen welk tijdstip men
zich moet melden en meer van dit
soort zaken. Op het niet naleven van
deze voorschriften kan een sanctie in
de vorm van een boetebeding staan.
Op basis van het BW heeft de
werkgever ook nu al een eigen
verantwoordelijkheid bij de
beslissing of hij overgaat tot het
doorbetalen van loon bij ziekte van
de werknemer. Alleen baseert de
werkgever in de huidige situatie zijn
oordeel op het advies dat de
bedrijfsvereniging automatisch aan
hem geeft. In de nieuwe situatie is
hij, ondersteund door een
arbodienst, gedurende de eerste
twee/zes weken zelf verantwoordelijk
voor zijn beslissing. Wel kan hij
eventueel de bedrijfsvereniging voor
een second opinion inschakelen.

Naar mijn mening spelen
inderdaad bij dit vraagstuk twee
elementen een centrale rol. Enerzijds
is dit de nadere regelgeving die
gewenst of zelfs noodzakelijk is.
Anderzijds is dit de positie van de
uitvoeringsorganen.
a. Nadere regelgeving

De heren Heijmans, Van de
Zandschulp, Veling en De Boer
hebben vragen gesteld over de
invoeringsproblematiek verbonden
aan de wetsvoorstellen, de stand van
zaken met betrekking tot de uitvoe–
ringsmaatregelen en de problemen
die de bedrijfsverenigingen
ontmoeten, onder meer bij de
ontvlechting van sociale verzeke–
rings– en arbotaken (verwezen werd
met name naar de brief van de BVG).
In algemene termen vertaald, is de
centrale vraag hierbij of het verant–
woord is om het wetsvoorstel TZ per
1 januari aanstaande in te voeren.

Wat betreft de nadere regelgeving
merk ik het volgende op. In mijn
beantwoording in de nadere
memorie van antwoord en de beant–
woording in eerste termijn ben ik wat
uitgebreider ingegaan op de nadere
regels die dezerzijds getroffen
moeten of kunnen worden. Het gaat
hier om de amvb op grond waarvan
bedrijfsverenigingen werkgevers op
hun verzoek toestemming moeten
verlenen om eigen risicodrager te
worden en de facultatieve amvb
ingevolge artikel 59 ZW met
betrekking tot bovenwettelijke uitke–
ringen. Het is mij in dit verband niet
duidelijk wat de heer De Boer
bedoelt met zijn verwijzing naar de
amvb waarin nog een groot aantal
uitvoeringsaspecten moet worden
geregeld en die onontbeerlijk zou zijn
voor de uitvoering van het
wetsvoorstel. Zoals ik in de beant–
woording in eerste termijn heb
aangegeven is er geen reden thans
een amvb over bovenwettelijke uitke–
ringen te treffen: de amvb met
betrekking tot het eigen risicodragen
zal, juist in verband met uitvoerings–
technische problemen die bedrijfs–
verenigingen verwachten, pas op 1
juli 1994 in werking treden.
Verder kan ik u meedelen dat
inmiddels alle nadere regels die de
SVr moeten treffen ook daadwer–
kelijk zijn gesteld. Na voorbereiding
in de afgelopen maanden in de
Commissie Advisering van de SVr
(waarbij, indien nodig, ook de uitvoe–
ringsorganen hun oordeel hebben
kunnen geven) heeft de SVr op 16
december 1993 alle noodzakelijke
regels gesteld. De SVr heeft de
nadere regels gesteld die betrekking
hebben op de kostentoerekening met
betrekking tot de controletaken van
de bedrijfsverenigingen ingevolge de
artikelen 39a en 39c (gedurende de
eerste twee/zes weken) en de nadere
regels met betrekking tot de
aanduiding van de eerste
ziektedag/eerste werkdag in
bijzondere situaties. Deze nadere
regels zullen gelijk met de invoering
van het wetsvoorstel TZ in werking
treden.
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2. Invoeringsproblematiek:
ontvlechting sv/arbotaken

Voor een aantal andere onder–
werpen geldt dat de SVr hierover
nadere regels kan stellen. Zoals ik in
de beantwoording in eerste termijn
al heb gezegd zullen de nadere
regels met betrekking tot de
bevoegdheid van de bedrijfsver–
eniging tot verhaal van de zieken–
gelduitkering op de werkgever,
indien de werkgever gedurende de
loondoorbetalingsperiode op inade–
quate wijze invulling heeft gegeven
aan de verzuimbegeleiding, begin
1994 gereed zijn.
De overige, facultatieve, nadere
SVr-regels (bijvoorbeeld met
betrekking tot door de bedrijfsver–
eniging op te leggen sancties indien
de werkgever niet aan zijn verplich–
tingen met betrekking tot ziek– en
herstelmelding voldoet) zijn nog niet
gereed. Het ontbreken van deze
regels belemmert echter geenszins
de uitvoering van de wet per 1
januari a.s.
b. Positie uitvoeringsorganen
De heer De Boer verweet mij dat ik
allerlei vragen vanuit het uitvoe–
ringsveld «van tafel wapper». Dit is
geenszins mijn intentie geweest. Ik
heb verschillende dingen willen
aangeven. In de eerste plaats ben ik
van mening dat er veel minder
onduidelijkheden zijn dan door een
aantal uitvoerders wordt gesugge–
reerd. Hierbij verwijs ik naar de
zojuist gegeven schets met
betrekking tot de nadere regel–
geving. Een ander element in mijn
betoog is dat een aantal uitvoerders
het afgelopen jaar vooral veel
energie heeft gestoken in het doen
voorkomen dan wel doen wijzigen
van onderdelen van de voorliggende
voorstellen. De uitvoerders zijn al
geruime tijd op de hoogte van de
visie van het kabinet met betrekking
tot de ontvlechting van sociale verze–
kerings– en arbotaken. Zo mag ik
verwijzen naar het kabinetsstandpunt
sociaal-medische begeleiding van 1
juni 1992 en naar de nota naar
aanleiding van het eindverslag van
27 april 1993. Deze nota bevat
bijvoorbeeld de volgende passage:
«De werkgever/arbodienst heeft
onder meer tot taak om verzuim–
beleid te voeren. De bedrijfsver–
eniging beoordeelt of de
werkgever/arbodienst zijn begelei–
dingstaken goed verricht. Het zal
duidelijk zijn dat beide taken niet
binnen één organisatie mogen
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samen komen. In dat geval zou het
immers zo zijn dat het ene deel van
de organisatie een oordeel geeft
over het andere deel van de organi–
satie». Het wetsvoorstel is op 2 juni
aanvaard door de Tweede Kamer,
inclusief het amendement onder stuk
nummer 15 van de leden Bijleveld en
Leijnse, dat ertoe sterkt dat bedrijfs–
verenigingen en administratiekan–
toren gedurende een overgangspe–
riode bevoegd zijn tegen kostprijs
werkzaamheden te verrichten in
opdracht of ten behoeve van
arbodiensten (derhalve niet recht–
streeks in opdracht of ten behoeve
van werkgevers).
De Toezichtkamer van de SVr
heeft op 22 september 1993 zijn
nota inzake de gevolgen van het
amendement Bijleveld/Leijnse voor
de omzetting van taken bij bedrijfs–
verenigingen vastgesteld. Deson–
danks heeft een aantal uitvoerders
ervoor gekozen om in te zetten op
een (overgangs)constructie die
afwijking van de lijnen zoals
vastgelegd in het wetsvoorstel zelf,
de parlementaire stukken en de
toezichtkaders van de Toezicht–
kamer. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
personeelsadvertentie van de Detam,
waar de heer Heijmans naar heeft
verwezen. Ik heb geconstateerd dat
de Toezichtkamer in zijn brief van 3
december 1993 aan de uitvoerings–
organen het volgende heeft moeten
opnemen: «De Toezichtkamer heeft
u met haar schrijven d.d. 10
november 1993 verzocht aan te
geven welke gevolgen de invoering
van de wet TZ per 1 januari 1994
voor uw organisatie heeft. In haar
brief heeft de Toezichtkamer infor–
matie gevraagd over de concrete
stappen die nodig zijn, welke van die
stappen per 1 januari a.s. kunnen
worden gerealiseerd en welke
knelpunten hierbij worden voorzien.
Tevens werd inzicht gevraagd in de
wijze van uitvoering door de bedrijfs–
verenigingen en de daarbij
behorende consequenties voor het
werkproces en de personele omvang.
In uw reactie heeft u ten aanzien van
uw voornemens slechts een beperkt
inzicht geboden, zij het niet allemaal
in dezelfde mate. De informatie was
dientengevolge in alle gevallen
onvoldoende toereikend om een
oordeel te vellen over de mate
waarin is voldaan aan de uitgangs–
punten van de wetgever en Toezicht–
kamer. Evenmin bestaat duidelijkheid
over de personele consequenties en
de daaruit voortvloeiende financiële

consequenties». De desbetreffende
brief van de Toezichtkamer heb ik als
bijlage gevoegd bij de voorliggende
stukken. In de eerder genoemde nota
van de Toezichtkamer van september
1993 werden overigens de uitvoe–
ringsorganen al opgeroepen om de
Toezichtkamer regulier geïnformeerd
te houden. Uit de brief van 3
december 1993 blijkt eveneens dat
de Toezichtkamer ten volle bereid is
om in de tweede helft van de maand
december alsnog de besluitvorming
over de voornemens van de uitvoe–
ringsorganen af te ronden. De volle
medewerking van de uitvoeringsor–
ganen is hiervoor echter een eerste
voorwaarde Dit alles is de achter–
grond van mijn uitspraak in eerste
termijn dat degene die lang wacht,
veel haast zal krijgen. Ik heb
daarmee nadrukkelijk niet gedoeld
op enigerlei vorm van laksheid; een
aantal uitvoerders heeft bewuste
keuzen gemaakt waarvan duidelijk
had moeten zijn (gelet op de aange–
duide «incomptabilité» van taken/
werkzaamheden) dat daarmee een
doodlopende weg werd ingeslagen.
Het resultaat tot dusverre is
vervolgens het schrijven van
«brandbrieven» aan Toezichtkamer,
departement en Eerste Kamer. Zoals
gezegd, zouden de uitvoeringsor–
ganen er beter aan doen om in
samenspraak met de Toezichtkamer
een snelle oplossing van de
problemen te creëren.

overgangsperiode de bedrijfsvereni–
gingen is toegestaan om, zolang een
werkgever geen contract heeft met
een arbodienst, de controle en
begeleiding gedurende de eigen
risicoperiode te blijven verrichten
tegen een «abonnementstarief»,
uitgedrukt in een percentage van de
loonsom. De Toezichtkamer heeft
ook hierover een afwijzend
standpunt ingenomen. De Toezicht–
kamer heeft uitgebreide discussies
aan deze thema's gewijd en is dus
zeker niet over één nacht ijs hierbij
gegaan. In mijn visie sluit de
benadering van de Toezichtkamer
aan bij de bedoelingen van de wet.
Een abonnementstarief impliceert
immers weer een verevening van
kosten hetgeen juist teruggedrongen
moest worden. In mijn gesprek met
de directeuren van de zelfadministre–
rende bedrijfsverenigingen, waar in
de brief van de BVG naar verwezen
wordt, heb ik hen geadviseerd
richting Toezichtkamer aan te geven
wat, wanneer (binnen verifieerbare korte - termijnen) en hoe kan
worden ontvlecht. Langs die weg
moet mijns inziens tot werkbare
afspraken over het overgangstraject
en de daaraan gekoppelde
problemen gekomen kunnen worden.
Zoals uit de brief van 3 december
'93 blijkt, is de Toezichtkamer
daartoe ten volle bereid

Met het bovenstaande meen ik,
tevens impliciet, ook antwoord te
hebben gegeven op enkele concrete
vragen met betrekking tot de
ontvlechting. De Toezichtkamer heeft
in zijn toetsingskaders onder meer
aangegeven dat personele unies
tussen arbodiensten en bedrijfsver–
enigingen niet zijn toegestaan en dat
sociale verzekeringsmiddelen niet
bestemd kunnen zijn om particuliere
(ondernemers)activiteiten te starten.
Dit zou ook concurrentievervalsend
werken naar andere (startende of
uitbreidende) aanbieders van
abozorg Dit is ook de reden van de
kritische visie van de Toezichtkamer
op de (in de woorden van de heer
Heijmans) bruidschat van 30 000
gulden per ontslagene van het GAK
als mogelijke indirecte financiering
van ArboNed. De BVG verzoekt in de
brief aan de leden van de Eerste
Kamer om vast te stellen dat de
wetsontwerpen en de daarbij
behorende amendementen een
zodanige uitleg toelaten dat het in de

In mijn antwoord op de vraag van
de heer Van de Zandschulp over het
onderscheid kleine/grote werkgever
en de «ingewikkelde formule van
loonsommen», merk ik het volgende
op. Voor bedrijfsverenigingen is het
tellen van loonsommen veel eenvou–
diger dan het tellen van het aantal
werknemers. De loonsommen per
bedrijf is voor de bedrijfsvereni–
gingen een bekend gegeven, omdat
zij dit gegeven ook moeten
gebruiken voor de premievaststelling
en voor het «poolen» in verband met
het premiedifferentiatiesysteem.
Mw. Gelderblom heeft opgemerkt
dat de prikkel verschoven is naar de
cao-onderhandelingen, maar dat
daar wel een onderscheid moet
worden gemaakt naar kleine en grote
werkgevers. De prikkels voor kleine
werkgevers werkt volgens haar niet
goed. Er is daar geen sprake van
halvering van de ZW-premie. Voorts
merkt zij op dat de kosten van ziekte
over de eerste zes (twee) weken nog
niet weg zijn en vraag zij zich af of
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deze kosten nog tot de collectieve
lastendruk (CLD) horen.
De heer De Boer vraagt zich af of
de inzet van TZ een verlaging van de
CLD is en wat het effect eigenlijk is
op de CLD.
Dat het wetsvoorstel TZ niet goed
werkt bij kleine werkgevers, bestrijd
ik. Juist door het geringe aantal
personeelsleden zijn zij zeer direct
betrokken bij de ziekte van hun
werknemers. Weliswaar is de finan–
ciële prikkel bij kleine werkgevers
minder, maar dat is niet zonder
reden. Het ziekterisico kan bij een
kleine werkgever niet worden
gespreid over meerdere werknemers
en derhalve is ervoor gekozen om
kleine werkgevers slechts twee
weken eigen risico te laten dragen.
Dat laatste is ook de reden
waarom er geen halvering van de
ZW-premie van kleine werkgevers is.
Zij moeten vanwege de kortere eigen
risicoperiode meer ZW-premie
betalen dan grote werkgevers die zes
weken het eigen risico dragen. Twee
weken eigen risicodragen komt
overeen met 1/3 van de huidige
ZW-lasten.
Zoals ik reeds in de eerste termijn
heb weergegeven gaat het om een
halvering van het gemiddelde van
het totaal van de ZW-premies.
Aangezien het grootste gedeelte van
de werknemers werkzaam is bij een
grote werkgever, zijn de premies van
de grote werkgevers meer van
invloed op het gemiddelde dan de
premies van kleine werkgevers. De
middeling geschiedt namelijk aan de
hand van de loonsommen van
werknemers. Het is inderdaad zo dat
de kosten van ziekte over de eerste
2/6 weken blijven. Ik had nimmer
betoogd dat er sprake is van een
besparing op de ziektelasten, maar
van een gedifferentieerde
verschuiving van kosten van de
ziekengeldkassen naar werkgevers
Aangezien de werkgever verplicht is
om gedurende de eerste zes weken
70% van het loon door te betalen,
worden de kosten over de eerste 6
(2) weken wel tot de CLD gerekend.
Kortom de verschuivingen die
teweeg worden gebracht, leiden op
zichzelf nog niet tot een verlaging
van de CLD. Inzet van het
wetsvoorstel is dan ook niet om
optisch de CLD te verlagen, maar om
het ziekteverzuim terug te brengen
en daardoor de lasten daadwerkelijk
te reduceren. Wanneer het ziekte–
verzuim met de beoogde doelstelling
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van 1,5%-punt wordt teruggebracht,
dan dalen de ziektelasten met 1,8
mld.
De heer Heijmans vraagt of een
eigen risicodrager weer collectief
verzekerd kan worden, wanneer deze
de lasten niet meer zelf kan dragen.
Een eigen risicodrager kan altijd
weer collectief worden verzekerd,
oftewel de lasten van deze
werkgever kunnen weer worden
omgeslagen over alle werkgevers
binnen die bedrijfstak. De eigen
risicodrager wordt dus weer
omslaglid. De meeste bedrijfsvereni–
gingen stellen overigens wel
voorwaarden in de zin dat een
voormalige eigen risicodrager enige
jaren omslaglid moet blijven. Het kan
volgens de bedrijfsverenigingen niet
zo zijn dat een werkgever op het
moment dat hij weinig ziekteverzuim
heeft, eigen risicodrager wordt en op
het andere moment dat het ziekte–
verzuim hoog is collectief verzekerd
is.
De AMvB voor het eigen risico–
dragen zal de voorwaarden om eigen
risicodrager te worden versoepelen,
maar zal naar verwachting geen
regeling inhouden met betrekking tot
de termijn waarbinnen een
voormalige eigen risicodrager
omslaglid moet blijven. De Sociale
Verzekeringsraad zal mij binnenkort
van advies voorzien over de inhoud
van de AMvB.

onderkant van de arbeidsmarkt, met
daarbinnen een verhoudingsgewijs
hoog aandeel deelnemers met speci–
fieke in de persoon gelegen
problemen.
Er zal nog nader bekeken worden
op welke wijze prikkels in het kader
van het terugdringen van het ziekte–
verzuim binnen de JWG gestalte
kunnen krijgen, daarbij rekening
houdend met het specifieke karakter
van de JWG. Voor de JWG-organi–
satie geldt met invoering van het
wetsvoorstel TZ ook een eigen risico–
periode van zes of twee weken, maar
het Rijk vergoedt alle loonkosten.
JWG'ers horen bij de risicogroep
«overige» van de Bedrijfsvereniging
voor de Overheidsdiensten (BVO).
De ZW-premie was in 1993 voor
deze risicogroep 2,75% en wordt in
1994 2,90% voor de grote
werkgevers en 3,96% voor de kleine
werkgevers. In tegenstelling tot
vrijstel alle andere ZW-premies dalen
de premies van de risicogroep
«overige» van de BVO niet. Dit is de
resultante van enerzijds een relatieve
daling door zes (twee) weken eigen
risicodragen en anderzijds een
relatieve stijging van de ZW-premie
om de tekorten van deze risicogroep
weg te werken. Daarmee komt de
ZW-premie voor deze risicogroep
ongeveer op het gemiddelde voor
1994 te liggen.
Bijlage

De heer Heijmans wil alsnog een
antwoord op zijn vraag over het
ziekteverzuim van JWG'ers. Hij
vraagt:
- of de toename van het ziekte–
verzuim bij de deelnemers van het
Jeugdwerkgarantieplan een tijdelijk
of structureel verschijnsel is?
- wat de bewindslieden denken
hieraan te doen?
- welke gevolgen deze ontwik–
keling heeft voor de hoogte van de
premies?
Er zijn geen aanwijzingen dat het
ziekteverzuim binnen de JWG
verhoudingsgewijs onevenredig hoog
is. Het door de SVr op basis van
steekproeven geconstateerde ziekte–
verzuim van 6,5% ligt beneden het
landelijke gemiddelde van 8%. De
constatering dat er gezien de leeftijd
van de doelgroep sprake zou zijn van
een relatief hoog ziekteverzuim is op
zich geen vreemd gegeven. Immers
de doelgroep van de JWG bevindt
zich per definitie aan de (relatieve)

De Toezichtkamer heeft u met
haar schrijven d.d. 10 november
1993 verzocht aan te geven welke
gevolgen de invoering van de wet TZ
per 1 januari 1994 voor uw organi–
satie heeft. In haar brief heeft de
Toezichtkamer informatie gevraagd
over de concrete stappen die nodig
zijn, welke van die stappen per 1
januari a.s. kunnen worden gereali–
seerd en welke knelpunten hierbij
worden voorzien. Tevens werd
inzicht gevraagd in de wijze van
uitvoering door de bedrijfsvereni–
gingen en de daarbij behorende
consequenties voor het werkproces
en de personele omvang.
In uw reacties heeft u ten aanzien
van uw voornemens slechts een
beperkt inzicht geboden, zij het niet
allemaal in dezelfde mate. De mfor–
matie was dientengevolge in alle
gevallen onvoldoende toereikend om
een oordeel te vellen over de mate
waarin is voldaan aan de uitgangs–
punten van de wetgever en Toezicht–
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kamer. Evenmin bestaat duidelijkheid
over de personele consequenties en
de daaruit voortvloeiende financiële
consequenties.
De Toezichtkamer wijst u op het
volgende.
Allereerst heeft de Toezichtkamer
meermalen aangegeven dat de
besluitvorming in het kader van de
structurering van private en publiek–
rechtelijke dienstverlening gemeld
dient te worden. Daarnaast is u
bekend dat u voor het verrichten van
werkzaamheden in het kader van een
administratieopdracht vooraf
toestemming nodig heeft. Beslis–
singen, die desalniettemin ten
uitvoer worden gebracht, alvorens de
noodzakelijke toestemming van
Toezichtkamer of minister is
verkregen, zullen ter schorsing aan
de minister worden voorgedragen.
Daarnaast heeft de Toezichtkamer
ontstemd kennis genomen van
voorgenomen besluiten om de
kosten voor het verrichten van
controle in de eerste twee/zes weken

in rekening te brengen via korting of
opslag op de premies. Dit is in strijd
met de wet. Hiervoor dient een
aparte facturering tot stand te
worden gebracht. In bijgaande nota
(nota inzake de financiering) heeft de
Toezichtkamer aangegeven welke
uitgangspunten zij voor deze factu–
rering hanteert. Overeenkomstig die
uitgangspunten dient te worden
gehandeid.
De Toezichtkamer is bereid in een
extra vergadering aan het eind van
deze maand te trachten de noodza–
kelijke besluitvorming over uw
voornemens tot structurele resp. het
verrichten van administratieop–
drachten af te ronden, indien u,
naast alle eerder gevraagde infor–
matie, de daartoe strekkende
bestuursbesluiten per ommegaande
overlegt.
De Toezichtkamer van de Sociale
Verzekeringsraad,
prof. mr. W.J.P.M. Fase
voorzitter

Noot2 (zieblz. 751)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de minister en de
staatssecretaris van Financiën op vragen
gesteld tijdens de algemene financiële
beschouwingen inzake het in 1994 te voeren
beleid (23 400)
Budgetrecht
De heer Boorsma merkt op dat het
budget– en autorisatierecht van de
Eerste Kamer wordt aangetast door
de besluiten over investeringen
welke ten laste komen van het Fonds
Economische Structuurversterking,
die de Eerste Kamer nog niet heeft
behandeld.

zich bij de behandeling van de
ontwerp-begroting van het Infra–
structuurfonds uitspreken over zowel
de uit het FES te ontvangen bijdrage,
als over de projectmatige invulling
van de te ontvangen bijdrage Het
budget– en autorisatierecht van de
Kamer wordt derhalve niet
aangetast.

Reactie
Het Fonds Economische Structuur–
versterking is een verdeelfonds: er
worden bijdragen toegekend aan
andere begrotingen voor projecten
die van nationaal belang zijn en de
economische structuur versterken.
De voor concrete projecten aan te
gane verplichtingen alsmede de
daaruit voortvloeiende uitgaven,
staan op de ontvangende ontwerp–
begrotingen. Voor 1994 geldt dat
thans voor het Infrastructuurfonds
een bijdrage uit het FES is voorzien
van f 508 miljoen. De Kamer kan

De zesde wijziging van de
Comptabiliteitswet
De heer Boorsma maakte een
opmerking over de wijziging van de
Comptabiliteitswet. Het betrof
daarbij het vooruitlopen op de zesde
Wijziging van de Comptabiliteitswet
(de samenvoeging van personeel en
materieel en de invoering van agent–
schappen). Daarnaast werden door
de heer Boorsma twee vragen
gesteld over deze wijziging van de
Comptabiliteitswet. In de eerste
plaats werd gevraagd of kon worden
aangegeven bij welke begrotings–
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hoofdstukken de p– en m-artikelen
worden samengevoegd. In de
tweede plaats werd gevraagd wat
voor wijzigingen in de komende
zesde Wijziging van de Comptabili–
teitswet worden voorgesteld.
Reactie
In de zesde wijziging van de
Comptabiliteitswet worden onder
meer voorstellen gedaan omtrent de
invoering van agentschappen, de
samenvoeging van de begrotingsarti–
kelen personeel en materieel en de
versnelling van de financiële verant–
woordingsprocedure.
Vooruitlopend op de zesde
wijziging wordt in de begrotingswet
van de ministeries die van start
willen gaan met agentschappen,
aangegeven op welke punten wordt
afgeweken van het huidige
comptabele begrotingsregime.
Daarnaast is in de begrotingswet de
samenvoeging van de begrotingsarti–
kelen personeel en materieel
geregeld.
Zoals bij beantwoording van de
schriftelijke vragen is vermeld,
vereist het volgen van deze
procedure dat de desbetreffende
begrotingswetten door zowel de
Tweede Kamer als de Eerste Kamer
worden goedgekeurd Daarnaast zijn
deze wijzigingen expliciet in de aan
de orde zijnde Miljoenennota 1994
opgenomen, zodat de Eerste Kamer
inhoudelijk op de instelling van
agentschappen en de samenvoeging
van personeel en materiaal kan
reageren.
Wat betreft de vraag over de
samenvoeging van personeel en
materieel bij de ministeries kan
worden opgemerkt dat bij alle minis–
teries, met (een tijdelijke) uitzon–
dering van de ministeries van
Defensie en WVC, de artikelen voor
personeel en materieel worden
samengevoegd.
Materieel beheer. contract–
beheer en leasecontracten
De heer Boorsma stelde een aantal
vragen over het materieel beheer,
over het contractbeheer en over
leasecontracten.
Reactie
De heer Boorsma bracht de
behandeling van de vierde wijziging
van de Comptabiliteitswet in herin–
nermg Daarbij drong hij aan op
meer aandacht voor het activa– of
materieel beheer bij het Rijk.
Om een doelmatig materieel
beheer te bevorderen is in de vierde
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