
2de vergadering Dinsdag 5 oktober 1993

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

Tegenwoordig zijn 68 leden, te
weten:

Baarda, Baarveld-Schlaman,
Barendregt, Van den Berg, De Boer,
Bolding, Boorsma, Bot-van Gijzen,
Van Boven, Braks, Van den Broek–
Laman Trip, Coenemans, Van Dijk,
Ermen, Eversdijk, Fleers,
Gelderblom-Lankhout, Van Gennip,
Ginjaar, Glastra van Loon, 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,
Mastik-Sonneveldt, Van der Meulen,
Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Pit, Pitstra, Postma, Pröpper, Rongen,
Schinck, Schuurman, Schuyer,
Soetenhorst-de Savornin Lohman,
Spier, Staal, Steenkamp, Stevens,
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tjeenk
Willink, Tummers, Van Veldhuizen,
Veling, Van Velzen, Vermaat, Vis,
Vrisekoop, Wagemakers, Van
Wijngaarden, Van de Zandschulp, K.
Zijlstra en R. Zijlstra,

en de heren Alders, minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Kosto,
staatssecretaris van Justitie, Wallage,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Heerma, staatsse–
cretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer, en Simons, staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

D

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

Van der Meer, Glasz, Luteijn,
Redemeijer en Wessel-Tuinstra,
wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden 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, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat de fractie van de VVD mij
heeft medegedeeld dat zij tot haar
vice-voorzitter heeft gekozen de heer
Korthals Altes.

Op verzoek van de fracties van de
VVD en de PvdA heb ik een aantal
leden in commissies aangewezen; de
bijzonderheden worden als noot aan
de Handelingen toegevoegd.

Ook deel ik mede dat ik tot
voorzitter van de vaste Commissie
voor defensie de heer Van Graaf–
eiland heb benoemd en tot voorzitter
van de vaste Commissie voor
onderwijs de heer Redemeijer.

Wij behandelen vandaag twee
belangrijke wetsontwerpen. Verder
hebben wij een discussie met de
president van Hongarije, wat
tenslotte ook een deel is van ons
parlementaire werk. Wij moeten even
kijken hoe wij dat zo compact
mogelijk afhandelen. Ik stel voor om
te beginnen met de verdere
behandeling en zo mogelijk de
afhandeling van de wet WVG, als het
enigszins kan vóór de lunchpauze.

Daarna volgt de tweede termijn van
de zijde van de Kamer over de Wet
bodembescherming. Ik zou rond
14.45 uur willen schorsen tot c.a.
16.15 uur voor een discussie met de
president van Hongarije in deze zaal,
waarvoor de commissies en andere
belangstellenden zijn uitgenodigd.
Om 16.15 uur zouden wij dan door
kunnen gaan met de verdere
behandeling en afhandeling van de
Wet bodembescherming. Zo zijn de
vooruitzichten, maar zoals bekend
kunnen die altijd veranderen.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

(De noot is opgenomen aan het eind
van deze editie.)1

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Regels met
betrekking tot de verlening van
voorzieningen aan gehandicap–
ten (Wet voorzieningen gehandi–
capten) (22815).

(Zie vergadering van 28 september
1993.)

De beraadslaging wordt hervat.

D

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Voorzitter!
Allereerst wil ik de bewindslieden
danken voor hun uitvoerige en
grondige antwoord in eerste termijn.
Het ware ons liever geweest als het
wetsvoorstel vorige week was
afgehandeld, en anderen met ons,
denk ik. Dit uitstel geeft echter de
mogelijkheid om aan de hand van
het debat de voors en tegens van de
wet tegen het licht te houden en te
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bezien of daar een groen licht op
volgt. Dat groene licht krijgt dit
wetsvoorstel niet van de kant van
D66. De woordvoerders hebben over
de hele linie principiële bezwaren
tegen het wetsvoorstel aangevoerd,
maar de bewindslieden zijn op geen
enkel punt overstag gegaan. Dat is
hun goed recht, maar het is onze
plicht om de wet te blijven toetsen
aan criteria als: toegankelijkheid,
doorzichtigheid, samenhang,
rechtszekerheid en uitvoerbaarheid.
Deze toetsing valt, ook na het
antwoord van de bewindslieden,
negatief uit. In tweede termijn wil ik
daarom een paar punten aanroeren
die voor ons cruciaal zijn en die ook
helderder zijn geworden door de
behandeling in eerste termijn.

Het eerste punt zijn de waarbor–
gen voor kwaliteit. Staatssecretaris
Wallage zegt, kort samengevat: de
wet wil meer doen, namelijk
uitbreiding naar 65-plussers met
behoud van kwaliteit, maar dan wel
voor hetzelfde bedrag. Decentralisa–
tie van een deel van de voorzienin–
gen naar de gemeenten moet dit
wonder bewerkstelligen. Dat
vertrouwen is gebaseerd op de
veronderstelling dat er zuiniger met
gemeenschapsgeld wordt omge–
sprongen, als de gemeenten zelf
moeten betalen voor de voorzienin–
gen. Bovendien moeten gebruikers
een deel van de kosten gaan betalen,
zodat zij zich wel twee keer bedenken
voordat zij een beroep op de
voorzieningen gaan doen. Het effect
is dus bezuinigen.

Maar het gaat hier niet om
consumenten met een vrij keuze–
gedrag. Het zijn mensen die
afhankelijk zijn van voorzieningen
om deel te kunnen blijven nemen
aan het maatschappelijk verkeer. Zij
komen in de klem tussen het
financiële plafond en de verzwakte
draagkracht door het cumulatie-effect
van eigen-bijdrageregelingen,
meerkosten die niet meer geclaimd
kunnen worden, en de belemmerin–
gen die zij ondervinden op de
arbeidsmarkt. Dat geheel drukt hen
in feite in de richting van de bijstand.
Elke maatschappij - er wordt ook wel
gesproken van het vrije spel van
maatschappelijke krachten - neigt er
nu eenmaal toe om mensen die niet
goed meekomen, uit te stoten. Dit
voorkomen, althans bijstellen voor
kwetsbare groepen, blijft dan ook
een kerntaak van de overheid. Dan
rijst de vraag hoe een overheid dat
kan doen. De weg van de premie–

gefinancierde volksverzekering, de
AAW, biedt de meeste garanties voor
de burger, maar er is gekozen voor
decentralisatie. Dat betekent dus een
overgang van zo'n verzekerings–
stelsel naar een stelsel dat is
gebaseerd op de solidariteits–
gedachte, met natuurlijk als risico
een financieel plafond, het
gemeentebudget, en met de bijstand
als bodem. Volgens de staatssecreta–
ris zal het maar zelden het geval zijn
dat mensen door die bodem zakken.
Waarop berust die veronderstelling?
Wij weten immers dat de financiële
draagkracht juist bij deze groep
ouderen, vaak chronisch zieken en
arbeidsongeschikten, laag is. Onze
fractie is dan ook beducht voor dit
effect. Volgens staatssecretaris
Simons is een afglijden in de richting
van de bijstand niet te verwachten.
Voor hulpmiddelen geldt immers een
maximum van ƒ 200. Je hoeft dus
bang te zijn dat er een cumulatie
komt van de AWBZ naar de
WVG-mensen, de gehandicapten.
Volgens ons klopt dat niet, want
daarnaast zijn er tal van hulpmidde–
len met een maximale vergoeding,
zoals gehoortoestellen, brillen en
pruiken. Daar zitten dus ook iedere
keer weer extra kosten aan. Het
Financieel overzicht zorg 1994
calculeert met name op pag. 7 dat er
juist op dat terrein door die
hulpmiddelen een stijging van 14%
van de eigen bijdrage zal plaatsvin–
den. Die stijging gaat tot een bedrag
van 1,5 mld. Juist de cumulatie met
eigen-bijdrageregelingen uit de
zorgsector maakt het afglijden in de
richting van de bijstand voorspel–
baar. Wij staan dan ook sympathiek
tegenover voorstellen die een
maximum gaan stellen aan die
cumulatie-effecten van eigen
bijdragen.

In eerste termijn is door onze
fractie, maar onder anderen ook door
collega Rongen, ingegaan op de
verschillen in rechtspositie die de
regeiingen bieden: de AAW een
volksverzekering en de WVG een
soort zorgplicht, terwijl bij de AWBZ
verstrekkingen rechtsaanspraken zijn
en de thuiszorg een pot is waarvoor
geldt "op is op". Niettemin zegt
staatssecretaris Simons: wij houden
van "gelijke monniken, gelijke
kappen". Ik houd niet zo erg van die
uitdrukking, want volgens mij zijn er
geen gelijke monniken, maar de
staatssecretaris heeft de uitdrukking
in de mond genomen. In feite gaat
de uitdrukking hier echter niet op: er

zijn totaal verschillende rechts–
aanspraken en er is vage rechtsbe–
scherming. De thuiszorg is gebonden
aan een budget en de gemeenten
werken met een plafond, zonder
geoormerkt geld. Wanneer is dat
plafond bereikt? Aan de hand van
welke gegevens en welke criteria
moeten ambtenaren - en moet straks
de rechter - beoordelen of die pot op
is? Wij zullen hier uitvoeriger op
ingaan bij de bespreking over de
notitie Overgangsrecht. In dit
verband constateren wij slechts dat
de WVG op dit punt onduidelijk blijft
en geen gelijke rechtsbescherming
biedt. Staatssecretaris Simons stelt
dat de aanspraken die voortvloeien
uit de twee in september door de
Ziekenfondsraad afgekondigde
subsidieregelingen net als de
thuiszorg niet rechtens afdwingbaar
zijn. Ook daar bestaat dus een soort
"op is op"-model. "Wel is het
mogelijk" - hier citeer ik een passage
op pag. 38 - "dat betrokkene via een
procedure later kan toetsen of de
subsidieregeling correct is
toegepast." De betrokkene is echter
in het ene geval een zorgverzekeraar
en dus niet de cliënt, terwijl de
betrokkene bij de subsidieregeling
van die ƒ 45.000 bouwkosten wel de
cliënt zou zijn. Ik wil de staatssecreta–
ris nog eens vragen of die interpreta–
tie juist is. Mijn conclusie dat de
rechtspositie nu onhelder is, blijft
hierdoor ondersteund. Vermoedelijk
speelt hier een rol dat wordt
geanticipeerd op de derde fase in de
modernisering van het stelsel,
waarin er functionele omschrijvingen
komen en er een ander type
rechtsbescherming komt. Zolang dat
er niet is, zou je in feite via de
verstrekkingen moeten werken,
omdat dat helderheid geeft voor de
cliënt. Die cliënt zal anders tussen
wal en schip vallen en dat kan niet
de bedoeling zijn.

Ik spreek nog een woord over de
woningaanpassingen boven de
ƒ 45.000. Staatssecretaris Wallage
noemt als sterk punt van de nieuwe
opzet dat de gemeenten een
woningbeleid kunnen voeren. Maar
het kader waarbinnen zij dat beleid
kunnen voeren wordt nu juist
beperkt doordat die aanpassingen
weer naar de AWBZ gaan. Hoe kan
een gemeente dan een samenhan–
gend beleid maken? Staatssecretaris
Heerma verdedigt dit besluit op
pragmatische gronden. Het is
inhoudelijk ook eigenlijk nauwelijks
te verdedigen. Ook pragmatisch is
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het moeilijk verdedigbaar, want als
de grens van ƒ 45.000 tot nu tot zo
plezierig werkte, moet toch rekening
gehouden worden met het feit dat in
de oude situatie de afweging in één
hand lag? In de nieuwe situatie
komen er twee stelsels met twee
belangengroepen en dat geeft
natuurlijk een heel ander soort
spanningen. Daar is onze kritiek op
gericht.

Ik kom te spreken over de
thuiszorg. Ondanks de schriftelijke en
mondelinge gedachtenwisseling blijft
een misverstand spelen. Door ons is
gevraagd hoe de uitbreiding aan
claims wordt gefinancierd als de
cliëntgebonden budgetten van de
AAW-situatie voor mensen onder de
65 jaar worden afgebouwd. Die
mensen gaan een beroep doen op de
thuiszorg en die thuiszorg heeft te
maken met wachtlijsten. De
staatssecretaris zegt dat hij daarvoor
60 mln. extra beschikbaar stelt. Dat
bedrag is echter nodig om de
reguliere uitbreiding van de vraag te
financieren. Dat is dus de vraag zoals
die er nu al ligt. Als in de nieuwe
situatie de WVG gaat gelden,
ontstaat er een uitbreiding door de
extra input van gehandicapten. Die
uitbreiding komt er dus bovenop.

In dit stadium van het debat
moeten wij dus constateren dat hier
een gat blijft bestaan dat onherroe–
pelijk zal gaan leiden tot premie–
verhoging in de AWBZ. Dat mag
eigenlijk niet. Ik vraag de staatssecre–
taris bovendien waarop het bedrag
van die 60 mln. is gebaseerd. In het
FOZ staat immers geschreven, op
pag. 72, dat voor gezinszorg en
kruiswerk niet aan te geven valt welk
deel van de uitgaven gedaan wordt
ten behoeve van mensen met een
handicap. Als dat niet bekend is, hoe
kan de overheid dan gelden
alloceren? Wat wordt er gedaan om
in het vervolg te voorkomen dat er
vanuit een soort onbekendheid
gehandeld moet worden?

Tenslotte kom ik te spreken over
het volgende. Ik heb de suggestie
gedaan om te voorkomen dat de
alfahulpen en de particuliere
instellingen van de markt verdwij–
nen. De staatssecretaris zegt in zijn
antwoord dat deze vormen van hulp
niet zullen verdwijnen. De genoemde
instellingen moeten het op dit
moment echter voor een groot deel
hebben van de cliëntgebonden
budgetten, omdat zij flexibeler zijn
en een goedkopere vorm van hulp
inhouden dan de reguliere zorg, de

gezinszorg en de kruisverenigingen.
Wij hebben gesuggereerd om
bijvoorbeeld in het FOZ 10% van het
budget beschikbaar te stellen voor
deze vormen van hulp. Dat zou ook
tot een zekere concurrentie leiden.

Dit is echter een zijpad. Ik ga terug
naar de hoofdlijn en stel vast dat
onze fractie principiële bezwaren
blijft behouden tegen de WVG. Die
bezwaren heb ik hier uiteengezet.
Voorlopig lijkt het erop dat wij zullen
tegenstemmen.

D

De heer Heijmans (VVD): Mijnheer
de voorzitter. Ook ik dank de
staatssecretarissen voor hun
beantwoording van mijn vragen en
hun reacties op mijn opmerkingen.
Er is toch nog een aantal vragen
blijven liggen.

Voorzitter. Staatssecretaris Wallage
is de vorige week zijn beantwoording
begonnen met de mededeling, die
naar later bleek, volkomen overbodig
was, namelijk dat er drie
ex-wethouders achter de regeringsta–
fel zaten. Dat werd in de respectieve
betogen wel duidelijk. Op zich zelf is
daar geen enkel bezwaar tegen. Het
enthousiaste verhaal van de
staatssecretaris - en tegen enthou–
siasme bestaat uiteraard ook geen
enkel bezwaar, maar je moet je als
Kamerlid niet laten meeslepen -
kwam in hoofdlijn neer op een
schets voor een geheel nieuw
proces, waarin de gemeentelijke
verantwoordelijkheid meer
gestroomlijnd en zichtbaar wordt. Ik
ging mij zelfs afvragen, wat nu het
eigenlijke doel van het wetsvoorstel
is: een stevige aanzet tot decentrali–
satie - dus een bestuurlijk doel - of
een oplossing van het AAW–
probleem voor bejaarden, dat om
inkomenspolitieke redenen niet op
een andere manier mag worden
opgelost, een sociaal-politiek doel
dus. De staatssecretaris is overigens
op mijn opmerkingen hierover de
vorige week niet ingegaan.

Het vervelende voor de bewinds–
lieden is, dat de visie van de
regering te pletter slaat tegen de vele
bezwaren op micro niveau. Ze zijn -
ik las in een krant "tot ontsteltenis
van de bewindslieden", maar ik kan
mij dat gezien de teneur van de
schriftelijke voorbereiding nauwelijks
voorstellen - de vorige week hier
uitvoerig ter sprake gekomen. Ik som
er een aantal op, zonder er dieper op
in te gaan, want dat zou een

herhaling worden. Allereerst de
budgettaire aspecten. De gemeenten,
althans vele gemeenten, klagen dat
zij te weinig financiële middelen
krijgen. De vorige week werd ik in de
schorsing van het debat nog gebeld
door een burgemeester namens een
tiental kleinere gemeenten in het
Utrechtse met precies dezelfde
klacht. Of het bij de VNG aan
coördinatie of aan overeenstemming
ontbreekt, weet ik niet, maar
vanwaar anders de vele aan ons
gerichte brieven van gemeenten.

Ik ben de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken erkentelijk, dat
zij het VNG-voorstel voor de
overgangsperiode toch nog heeft
overgenomen. Maar waarom moet er
toch altijd zo getrokken worden -
zowel tijdens de behandeling aan de
overzijde als nu weer hier - om een
toezegging te krijgen? Dit voorstel
met zijn zeer fundamentele aspecten
moet, wil het een succes worden,
een maatschappelijk draagvlak
hebben. Dat heeft het niet of
nauwelijks, mede door de
"zunigheid" bij de toedeling van de
middelen en het doen van toezeggin–
gen. Zo heb ik de vorige week bij
interruptie gevraagd of bij de
rapportage wijzigingen in de
toedeling van de middelen kan
worden aangebracht. Het antwoord
van de heer Wallage was, dat dit
mogelijk is, "als uit de rapportage
eenduidig blijkt, dat daartoe
aanleiding is. Hoe moet ik het woord
"eenduidig" zien? Krijgen wij straks
duels op het punt van een speld?

Voorzitter. ik wil over de Zieken–
fondsraad, zijn opvattingen over de
toegekende budgetten en zijn
verhouding tot de staatssecretaris
van Volksgezondheid slechts één
opmerking maken. Ik heb mij de
vorige week nagenoeg afzijdig
gehouden in het interruptiedebat
hierover, omdat ik niet het verwijt
wilde krijgen op de verkeerde plaats
de verkeerde pet te hebben opgezet.
Alleen dit: staatssecretaris Simons
ging wel erg kort door te bocht - om
het heel vriendelijk te zeggen - toen
hij sprak over de belangenbeharti–
gers die alleen kijken naar hun eigen
belang bij een adviesaanvrage. Ik
ontken dit belang niet, maar ik wijs
de staatssecretaris erop, dat de
Ziekenfondsraad ook de beheerder is
van het Algemeen fonds bijzondere
ziektekosten en - en daar gaat het
thans over - dat deze raad een pluim
van de rekenkamer heeft gekregen
voor de manier, waarop hij die taak
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uitoefent. Tussen haakjes: de
rekenkamer zwaait niet met
complimenten naar het ministerie
van Sociale Zaken, als het gaat om
het beheer van de Bijstandswet,
zoals de vorige week nog eens bleek.

Voorzitter! De Ziekenfondsraad
heeft de uitlatingen van de heer
Simons hem niet in dank afgeno–
men. Als ik goed ben ingelicht, zal
hierover tussen de raad en de
staatssecretaris, eventueel zijn
opvolger, nog een hartig woordje
worden gewisseld. Ik zie hem
instemmend knikken, dus dat klopt.

Het door de staatssecretarissen
Heerma en Simons toegezegde
gesprek met de Ziekenfondsraad
heeft gisterochtend plaatsgevonden.
Ik ga ervan uit dat de bewindslieden
in tweede termijn op de uitkomsten
hiervan ingaan. Het is niet aan mij
om dat te doen.

In eerste instantie heb ik in het
kader van dit hoofdstukje nog de
vraag gesteld, en daarop geen
antwoord gekregen, of de zorg–
verzekeraar autonoom kan beslissen
over woningaanpassing of intramu–
rale zorg en in hoeverre wensen van
de gehandicapten mede een rol
spelen. Hiermee hangt de vraag
samen of de Ziekenfondsraad als
beheerder van het algemeen fonds
slechts een volgende rol heeft dan
wel of hij in zijn verantwoordelijkheid
als beheerder van het fonds ook nog
enige zeggenschap heeft.

De naar veler mening te schrale
toedeling van financiële middelen
aan de gemeenten houdt het gevaar
in van rechtsongelijkheid en
rechtsonzekerheid. Ik heb de vorige
week met name gewezen op de
artikel-12-gemeenten, maar de
staatssecretaris heeft daarop niet
gereageerd.

Vervolgens kom ik tot de
cumulatie van bijdragen, en dan
praat ik niet alleen over de minimale
en modale inkomens, maar ook over
de middelbare en de hogere. Ik heb
het daarbij niet alleen over de
cumulatie van laat ik maar zeggen
endogene lasten, maar ook over het
samengaan hiervan met exogene
lasten die juist de bovenmodalen
kunnen treffen. Waarom de
gemeenten hierbij alle vrijheid van
handelen gegeven? Het antwoord
van de staatssecretaris was voor
mijn fractie beslist onvoldoende. Ik
sluit mij overigens graag aan bij het
principiële betoog van mevrouw
Jaarsma over de functie van de
Bijstandswet in dezen.

Voorzitter! Ik wil nog enkele
opmerkingen maken, voordat ik
namens mijn fractie conclusies trek.
De vorige week heb ik al bij
interruptie gezegd dat ik op zichzelf
geen argwaan heb ten opzichte van
gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Er is iets anders. Ik heb in dit huis
wel eens gesproken over de
achterkant van het gelijk, in dit geval
het gelijk van het proces van
decentraliseren. De voorkant van dit
gelijk wordt belicht, overbelicht zelfs,
en de achterkant - de nadelen van en
de vraagtekens bij een bepaald
beleid - wordt in het donker
gehouden. Daar praat je niet over,
that's not done. Als de staatssecreta–
ris lokaal beleid in het floodlight zet
tegenover centraal geregeld,
individueel omschreven en daarmee
met veel bureaucratie omgeven
landelijk verankerde rechtszekerheid
- je moet wel socioloog zijn om op
zo'n formulering te komen - richt ik
mijn zaklantaarntje op de achterkant
en zeg ik dat ik er buitengewoon
weinig zin in heb om straks op te
botsen tegen de bureaucratie op de
hoek van mijn straat.

Mijn zorg, niet mijn argwaan, slaat
op de tendens om gemeenten veel,
misschien te veel, toe te schuiven
zonder dat is vastgesteld of zij het
werkelijk aan kunnen. Dan denk ik
aan de gewone bijstand, de
geïndividualiseerde dito, nu de WVG
en straks de nieuwe opzet van de
bijstand. Ik denk ook aan de
toenemende bemoeienis van de
gemeenten met het
arbeidsvoorzieningsbeleid, met
bijvoorbeeld de banenpools. Kan dat
allemaal? Gaat dat straks goed? Ik
krijg nog wel eens het gedragspa–
troon van gemeenten in relatie tot de
bijstand onder ogen en ik moet
zeggen dat ik nu al niet altijd onder
de indruk ben van de cliënt–
vriendelijkheid aldaar.

Voorzitter! Het kan symptomatisch
zijn voor het in het duister houden
van die achterkant dat de staatsse–
cretaris de vorige week niet is
ingegaan op mijn opmerkingen
hierover en dat hij ze afdeed met
wantrouwen tegenover de gemeen–
ten. Ik zei het al: je praat niet over
die achterkant, that's not done.

Ik wil één opmerking maken over
de AOW. Ik heb al gezegd dat ik er
over enkele weken op terugkom. Mij
verbaasde de mededeling van de
staatssecretaris, de heer Wallage, dat
de ministervan Financiën de ruimte
in de AOW "eerst naar zich toe had

gehaald". Zie je wel, dacht ik, dat de
minister zijn vingers naar andermans
geld wilde uitsteken.

Staatssecretaris Wallage: Dit berust
op een misverstand. Misschien heb
ik dat veroorzaakt. Vandaar, dat ik nu
even interrumpeer. Voor de
budgetdiscipline wordt de optelsom
gemaakt van fondsen en alles wat
daaraan vastzit plus de rijksbegro–
ting. Met andere woorden: dat wordt
als één complex behandeld. U hebt
volstrekt gelijk als u zegt dat er een
groot verschil is in de wijze waarop
vervolgens met de onderscheiden
onderdelen moet worden omgegaan.
In het geheel van de budgetdiscipline
is echter ooit afgesproken om dat
wel degelijk als een geheel te
beschouwen.

De heer Heijmans (VVD): Voorzitter!
Dat is een afspraak dat dit kabinet
heeft gemaakt en waaraan ik niet
gebonden ben. Overigens heb ik
geciteerd uit de Handelingen. Het is
dus de letterlijke tekst van wat de
staatssecretaris heeft gezegd. Maar
goed, ik voeg er als conclusie aan
toe dat besparingen op de AOW of
welke sociale-verzekeringswet dan
ook niet van de minister zijn, maar
van de fondsen.

Namens mijn fractie trek ik de
conclusies:

1. Wij spreken over een wetsvoor–
stel dat gezien de nationale
financiële omstandigheden op het
verkeerde moment wordt ingevoerd.
En dit omdat inkomenspolitieke
motieven daartoe dwingen.

2. Het is een slecht voorstel,
omdat het gevaar bestaat dat te lage
budgetten leiden tot rechtsonzeker–
heid en rechtsongelijkheid. De
regering wil de gemeenten nagenoeg
alle vrijheid laten en ze weigert een
iets strakker kader aan te leggen.

3. Gezien alle reacties van
gehandicapten, jonger dan 65, van
gemeenten en van Ziekenfondsraad
heeft het wetsvoorstel nauwelijks of
geen maatschappelijk draagvlak. Dat
is voor een structureel ontwerp als
dit een eerste vereiste.

4. De draagkracht, ook van
bovenmodale inkomens, kan zeker
bij meervoudige handicaps te zeer
worden aangetast.

5. De gemeenten krijgen werk–
zaamheden toebedeeld zonder dat
vaststaat of zij het aan kunnen en of
geen grote lokale bureaucratie dreigt
te ontstaan. De achterkant van het
gelijk dus.
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6. De regering wil met dit voorstel
een stoot geven naar een op zich
terechte decentralisatie. Het is onjuist
om als object van dit beleid burgers
uit te kiezen die zich in een zwakke
maatschappelijke positie bevinden.
Wie dat toch doet, moet zulke
beschermende maatregelen nemen
dat inderdaad aan het begrip
"decentralisatie" enige afbreuk wordt
gedaan. De regering kiest principieel
voor het begrip en niet voor de
gehandicapte. Dat kan niet.

7. De budgettaire neutraliteit is
een schijnbare. Hoe je het ook wendt
of keert, het ouderdomsfonds moet
het tekort bijlappen. Dit is voor de
fractie van de VVD onverteerbaar.

Onze eindconclusie is dan ook dat
wij onze stem niet aan dit wetsvoor–
stel kunnen geven.

D

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Mijnheer de voorzitter. Ons is
verzocht in verband met het bezoek
van de president van Hongarije de
spreektijd zoveel mogelijk te
beperken. Ik zal daaraan voldoen,
door deze tweede termijn alleen te
gebruiken om een tussenbalans op
te maken van de gedachtenwisseling
in eerste termijn. Ik wil alleen één
zaak van principiële aard toevoegen.

De staatssecretaris van Sociale
Zaken is zijn antwoord in eerste
termijn begonnen met bezwaar aan
te tekenen tegen de suggestie dat in
deze Kamer door het aanhalen van
brieven van en - wat mijzelf betreft -
gesprekken met individuele
gehandicapten de regering impliciet
in de schoenen zou zijn geschoven
dat men geen oog heeft voor de
gehandicapten en hun positie. Mij
trof die toon van verwijt, alsof de
Eerste Kamer bezig was goedkoop te
scoren, als bijzonder onaangenaam.
Het doet de zaak geen goed als wij
het debat over dit wetsvoorstel tot
dit niveau verlagen. Als door mijn
bijdrage die indruk al is gewekt,
verzeker ik nu dat deze ten onrechte
is.

Ik stel het wel op prijs om onze
principiële uitgangsstelling nog eens
te verduidelijken. Ik heb gezegd dat
wij - dan bedoel ik de wetgever als
geheel, dus regering en parlement -
blijkbaar angst oproepen bij de
groep burgers die direct bij dit
wetsvoorstel betrokken is. Ik heb in
eerste termijn gezegd dat ik dit effect
bizar vind. Ik gebruikte die term
bewust, omdat dit effect zo strijdig is

met onze opvatting over de rol van
de overheid. Bij alle terechte
verschuiving van verantwoordelijkhe–
den is het juist de overheid die
bescherming dient te bieden aan
mensen die daarvoor - om wat voor
reden dan ook - zelf over onvol–
doende mogelijkheden beschikken.
Te vaak worden tegenwoordig de
begrïppen "de eigen verantwoorde–
lijkheid van burgers" en "de
zegeningen van de vrije markt"
volstrekt gedachteloos gebezigd. Let
wel: ik zeg niet dat het geen
begrippen zijn die eraan kunnen
bijdragen de verhouding tussen
burgers en overheid te herijken. Ik
zeg dat wij moeten blijven nagaan of
die nieuwe concepten wel altijd en
voor iedereen zo'n heilzaam effect
zullen hebben. Wie ophoudt met
deze kritische reflectie, maakt zich
schuldig aan onvergeeflijke
slordigheid. En dat past zeker de
wetgever op de allerlaatste plaats.
Juist die zal moeten blijven nagaan
hoe wet– en regelgeving uitpakken,
met name voor groepen die
onvoldoende in staat zijn om zich te
verweren tegen de effecten ervan.

Te vaak is wetgeving impliciet
gebaseerd op een normen– en
waardenpatroon dat ten principale
uitgaat van het bestaan van een
standaard-burger. Dat is een gezond,
mondig persoon, die alleszins ertoe
in staat is, zijn eigen boontjes te
doppen, voor wie inderdaad geldt
dat hij zijn eigen verantwoordelijk–
heid moet dragen en wiens
afwentelingsgedrag tegenover de
overheid inderdaad moet worden
ingedamd. Niet iedereen voldoet
echter aan dit confectiesjabloon. Er
zijn mensen die voor hun zekerheden
op de overheid zijn aangewezen. De
gehandicapten vormen zo'n groep.
Zij zijn niet zielig, zoals de staatsse–
cretaris van volksgezondheid nog
eens benadrukte. Nee, en dat heeft
ook in deze Kamer, voor zover ik heb
kunnen nagaan, niemand beweerd.
Zij zijn wel kwetsbaar en daarom
verdient wetgeving die direct aan
hun mogelijkheden in het dagelijkse
bestaan raakt, een extra zorgvuldige
behandeling. In die zin is de WVG
een testcase voor de vraag of de
overheid bij alle noodzakelijke
bezuinigingen en hervormingen haar
basale taak niet uit het oog verliest.
Die kerntaak is nog steeds het beste
aan te duiden met de intussen
ouderwets aandoende karakterisering
"het schild voor de zwakken".

Voor mijn eigenlijke tussenbalans
wilde ik dit even kwijt, omdat ik mij
bepaald aangesproken voelde door
de kritische ondertoon van de
bijdrage van de bewindslieden op dit
punt. Ik kom nu tot die tussenbalans.

Zeer tevreden zijn wij ermee dat
de staatssecretaris van sociale zaken
in eerste termijn onze juridische
exegese van de rechtszekerheid van
individuele gehandicapten heeft
onderschreven. Deze biedt onzes
inziens voldoende houvast voor de
beroepsrechter om verantwoorde
uitspraken te doen over het begrip
adequate voorzieningen en zo de
wettelijke zorgplicht inhoud te geven.

Problemen hebben wij met het feit
dat de AWBZ-voorzieningen niet
rechtens afdwingbaar zijn. Dit
betekent dat deze voorzieningen
geen deel uitmaken van het complex
adequate voorzieningen die
gehandicapten ertoe in staat stellen,
aan het maatschappelijke leven deel
te nemen. Ik dacht dat door de
gemeente te verstrekken voorzienin–
gen iets met zorgvoorzieningen te
maken hebben. Als de AWBZ-pot
leeg is, zoals de staatssecretaris van
volksgezondheid het uitdrukte, is het
op. Dan kom je dus, bijvoorbeeld, op
de wachtlijst voor de thuiszorg of
krijg je een hulpmiddel niet. Daar zit
je dan in je aangepaste huis.

Welke consequenties heeft dit
principe in de zorgvoorzieningen
voor de voorzieningen van gemeen–
tewege? Het pakket van voorzienin–
gen vormt voor betrokkenen immers
een geheel. Een pakket voorzienin–
gen met een gat erin lijkt mij niet
adequaat. Is het gevaar niet groot
dat de kosten aan gemeentekant
zullen stijgen, doordat er hogere
eisen aan de WVG-voorzieningen
worden gesteld teneinde de lacunes
van de niet verstrekte AWBZ–
voorzieningen zoveel als het mogelijk
is te compenseren? Het begrip
goedkoopste adequate voorziening
kan zo wel eens wat minder
goedkoop uitpakken dan strikt
noodzakelijk is als de AWBZ– en de
WVG-systematiek wel geharmoni–
seerd zouden zijn.

De staatssecretaris van volksge–
zondheid heeft voor de beroepsmo–
gelijkheden bij de AWBZ–
subsidieregelingen verwezen naar de
toekomstige Algemene wet
bestuursrecht. Voor zover wij die
materie hebben bekeken, menen wij
dat deze voor lang niet alle
subsidieregelingen geldt. Dus is er
toch geen beroep mogelijk of hebben
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gehandicapten, als er in de onderha–
vige regelingen wel in een
beroepsmogelijkheid is voorzien, te
maken met twee rechterlijke
instanties: de afdeling bestuursrecht
van de Raad van State voor een
aantal beschikkingen op basis van
subsidieregelingen van de Zieken–
fondsraad, en de Centrale raad van
beroep voor het begrip adequate
voorzieningen die door gemeenten
worden verstrekt. Beide instanties
zijn weliswaar aan hetzelfde
bestuursprocesrecht gehouden, maar
zij hebben een volstrekt verschillende
insteek, wat dan ook tot verschil–
lende uitkomsten kan leiden. Dit lijkt
mij niet zo handig.

Ik geef een voorbeeld: een
woningaanpassing. De gemeente
oordeelt dat het om een aanpassing
gaat die meer dan ƒ 45.000 kost. Zij
wijst het verzoek ingevolge de WVG
dus af en verwijst naar de Zieken–
fondsraad. De aanvrager is van
oordeel dat het ook voor pakweg
ƒ 44.900 kan en gaat in beroep. De
Centrale raad van beroep stelt de
gemeente in het gelijk. De Zieken–
fondsraad is echter van mening dat
de ƒ 44.900 reëel is en wijst het
verzoek dus ook af. Wat nu? Nu niets
dus, want er is geen berofipsmoge–
lijkheid. Straks kan men dan naar de
Raad van State of misschien kan ook
dit straks niet. Erg logisch en
doorzichtig komt het mij niet voor.
Vinden de bewindslieden niet dat
deze lacunes en discrepanties snel
moeten worden opgelost?

Dit wetsvoorstel, voorzitter, maakt
eens te meer duidelijk dat de
modernisering van de rol van de
overheid niet alléén een verschuiving
van verantwoordelijkheden naar de
burgers inhoudt, maar dat óók de
logica van de overheidsorganisatie
en de daarmee verbonden regelge–
ving dient te worden aangepast aan
de logica van de realiteit van
diezelfde burgers. Dit punt zou onzes
inziens wel eens wat meer aandacht
mogen krijgen.

Een tweede punt waarvan wij met
instemming kennis hebben geno–
men, is de toezegging namens de
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken dat de verdeelsleutel van het
budget over de gemeenten in 1994
en 1995 zal worden aangepast
conform het voorstel van de VNG In
ieder geval is daarmee één weeffout
al aan het begin van het traject
geëlimineerd. Wij vertrouwen dat
tegen 1996 de nieuwe verdeelsleutel,
waarop de Raad voor de gemeente–

financiën nu studeert, klaar zal zijn
en dat deze beter dan de huidige zal
passen op de veranderde omstandig–
heden.

Dan, voorzitter, ons verzoek om de
medeverantwoordelijkheid van de
wetgever wat meer body te geven bij
de evaluatie door commitment in
regeltechnische en financiële zin, zo
de resultaten van de evaluaties
daartoe aanleiding geven. De
staatssecretaris van Sociale Zaken
heeft gezegd dat het Rijk geen blokje
om gaat, als mocht blijken dat er
wijzigingen nodig zijn, ook wat
betreft het budgettaire aspect.

Op zichzelf zijn wij erkentelijk voor
die toezegging. Maar, voorzitter, echt
helemaal gerust zijn wij er toch niet
op. De bewindslieden hebben vol
enthousiasme - het is hier al eerder
gezegd door andere sprekers -
aangegeven dat wij op weg gaan in
een nieuwe richting. Stroomlijning
en meer verantwoordelijkheden voor
gemeenten, akkoord. Maar het gaat
wel om een geweldig veelomvat–
tende en ingewikkelde operatie. Ook
dat hebben de bewindslieden
toegegeven. Wij gaan een proces in
met een in principe goede richting,
maar we weten nog niet welke beren
er op de weg zullen opdoemen.
Risicoloos is het geheel bepaald niet.

De strekking van onze vraag in
eerste termijn was dan ook de
volgende. Naar eer en geweten denkt
de wetgever dat het zó kan en moet.
En ook de VNG denkt dat. Dat is
prima. Maar wat wij zouden willen
voorkomen, is dat het gaat om een
volslagen onomkeerbaar proces.
Zoiets als: als je A hebt gezegd, móet
je ook B zeggen en vervolgens het
hele alfabet. Wij vinden dat die
eenrichtingsweg voorzien moet
worden van een paar verkeersdrem–
pels èn van de mogelijkheid om
terug te komen op de eerder gekozen
richting dan wel een zijstraat in te
slaan. Gemeenten en rijksoverheid
gaan samen op weg, maar met de
mogelijkheid - ik geef het toe: dat is
in overheidsland buitengewoon
ongebruikelijk - om op een zeker
moment vast te stellen: hier hebben
wij ons vergist. En natuurlijk hopen
wij dat niet, maar die principiële
mogelijkheid moet er - al is het maar
op onderdelen - zijn.

Om dit te benadrukken, dien ik
toch de in eerste termijn aangekon–
digde motie in. Hierin wordt ook
verzocht om inschakeling van
cliëntenorganisaties, bijvoorbeeld de
Gehandicaptenraad, bij de evaluatie.

Dat is een vraag die is blijven liggen
in eerste termijn. Gezien de reactie
van de staatssecretaris in eerste
termijn verwacht ik dat hij geen
bezwaar tegen deze motie zal
hebben. Integendeel, ik denk dat hij
het er wel mee eens is om de
intenties dan ook wat ordelijk vast te
leggen.

Motie

De voorzitter: Door de leden
Jaarsma-Buijserd, Rongen, Heijmans,
Soetenhorst-de Savornin Lohman,
Van Wijngaarden en Veling wordt de
volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de WVG de
overgang van een verzekerings– naar
een voorzieningenstelsel, de
decentralisatie met een beperkt
budget in combinatie met uitbreiding
van de doelgroep, de omvangrijke
overheveling van taken tussen
verschillende uitvoeringsinstanties
ten behoeve van voorzieningen voor
een relatief kwetsbare groep inhoudt;

met instemming kennis genomen
hebbende, van het antwoord van de
regering in de nadere memorie van
antwoord waarin de stelling wordt
onderschreven dat de wetgever een
eigen verantwoordelijkheid houdt
voor het in de praktijk uitvoerbaar
zijn van de wettelijke doelstellingen
van de WVG;

ook met instemming kennis
genomen hebbende, van de
bereidheid om vanaf de invoering
van de WVG (proces)evaluatie-
onderzoek te laten verrichten en
hierover na één jaar en vervolgens in
1996 en 1999 verslag uit te brengen
aan het parlement;

verzoekt de regering, bij voornoemde
evaluatie nadrukkelijk
"cliëntenorganisaties" in te
schakelen, bijvoorbeeld de
Gehandicaptenraad;

verzoekt de regering tevens, bij deze
evaluatie niet alleen de WVG–
voorzieningen op gemeentelijk
niveau te betrekken, maar ook de
ervaringen met betrekking tot de
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betrokken subsidieregelingen van de
Ziekenfondsraad;

verzoekt de regering verder, de
rapportages over de evaluatie–
resultaten aan het parlement zonodig
vergezeld te doen gaan van
voorstellen teneinde knelpunten in
de sfeer van regelgeving en
financiën op te lossen, zulks zónder
in de verantwoordelijkheden van de
betrokken uitvoerders te treden,
maar mèt handhaving van de eigen
regelgevende en budgettaire
verantwoordelijkheden van de
centrale overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie krijgt nr. 1c (22815).

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Voorzitter! Dan kom ik bij het
moeilijkste punt: de cumulatie van
eigen bijdragen. In de model-VNG–
verordening treffen wij de volgende
zinsnede aan: "Van het
"doorschuiven" van gehandicapten
naar de ABW (bijzondere bijstand),
omdat zij de eigen bijdragen niet
kunnen betalen, mag geen sprake
zijn."

Hoewel de WVG voortdurend
wordt vereenzelvigd met de
gemeentelijke voorzieningen, regelt
dit wetsvoorstel veel méér. Ook de
AAW– en AWBZ-voorzieningen
maken er deel van uit. Ik herhaal niet
wat ik in eerste termijn en bij
interruptie heb aangevoerd, dat kost
nodeloos veel tijd. Wel wil ik, in
aanvulling daarop, nog eens
benadrukken wat ik vorige week
vergeefs probeerde over te brengen.
Het gaat niet aan - omdat de
overheid nog niet in staat is ècht
over de hele linie te harmoniseren -
mensen met een handicap te maken
tot een groep die een groter risico
loopt om in de bijstand te komen
dan de gemiddelde Nederlander. In
de afgelopen week heb ik ook de
term daarvoor gevonden. Daar kon ik
vorige week niet opkomen. Die term
luidt: indirecte discriminatie. Het lijkt
mij dat dit effect niet bedoeld is. Er
moet derhalve een oplossing voor
bedacht worden. De in eerste termijn
aangekondigde motie dien ik hierbij
in.

Motie

De voorzitter: Door de leden

Jaarsma-Buijserd, Rongen, Heijmans,
Soetenhorst-de Savornin Lohman,
Van Wijngaarden en Veling wordt de
volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat gehandicapten uit
hoofde van hun ziekte of gebrek een
beroep kunnen doen op werk–, zorg–
en vervoers–, woon– en leef–
voorzieningen in het kader van de
AAW en/of de AWBZ en/of de WVG
en/of de Wfv;

overwegende, dat tijdens de
behandeling van de WVG in de
Tweede Kamer de discussie over de
cumulatie van de verschillende eigen
bijdragen is aangehouden totdat de
invoering van (nieuwe) eigen
bijdragen in de AWBZ en de
Ziekenfondswet definitief is
afgerond, hetgeen nog niet het geval
is;

voorts overwegende, dat invoering
van de WVG op 1 januari respectie–
velijk 1 april 1994 betekent dat
mensen met een handicap derhalve
geconfronteerd kunnen worden met
een opeenstapeling van eigen
bijdragen en/of eigen betalingen uit
hoofde van verschillende wet– en
regelgeving;

ten slotte overwegende, dat het
ongewenst is de bijzondere bijstand
te beschouwen als algemeen
vangnet in dit opzicht;

spreekt uit, dat cumulatie van eigen
bijdragen voor voorzieningen ten
behoeve van gehandicapten uit
hoofde van verschillende wet– en
regelgeving structureel dient te
worden gemaximeerd in relatie tot
de hoogte van het inkomen;

verzoekt de regering, vóór de
inwerkingtreding van de WVG een
overgangsregeling te ontwerpen en
te implementeren die de cumulatie
van eigen bijdragen en/of eigen
betalingen van gehandicapten voor
voorzieningen die zij uit hoofde van
hun handicap nodig hebben, beperkt
tot een aan hun inkomen gerelateerd
maximum zolang bedoelde
structurele regeling nog ontbreekt;

verzoekt de regering verder, deze
overgangsregeling vorm te geven in

een niet-administratief belastende
systematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 1d (22815).

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Voorzitter! Ik rond af. Ik heb het
reeds in eerste termijn gezegd: mijn
fractie staat voluit achter de
uitgangspunten van dit wetsvoorstel.
Wij hebben echter, gezien de
condities waaronder de wet wordt
geïmplementeerd, zeer grote twijfels
bij de uitvoerbaarheid. Het
wetgevingsproces - althans tot nog
toe - vinden wij een voorbeeld van
hoe het niet moet. Omvangrijke
operaties zoals deze, die bovendien
ingrijpende consequenties hebben
voor mensen die toch al in het
verdomhoekje zitten in een tijd
waarin gezond, jong en succesvol
dominante normen lijken te zijn,
vragen een gedegener voorbereiding
en behandeling dan bij de WVG het
geval is geweest. Dat maakt nu juist
onze afweging in deze Kamer als
laatste schakel in het wetgevings–
traject zo extra ingewikkeld. Wij zijn
dan ook zeer benieuwd naar de
antwoorden in tweede termijn.

D

De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik spreek opnieuw mede
namens de fracties van SGP en RPF.
Om te beginnen dank ik de bewinds–
lieden voor hun antwoorden.

Eén opmerking die staatssecretaris
Wallage vorige week maakte, heeft
mij de dagen daarna aan het denken
gezet. Nadat vanuit de Kamer voor
de zoveelste maal nogal zuinig
gereageerd was op het vuur van het
betoog van de staatssecretaris, zei
hij: als het een gewoonte wordt in
deze Kamer om er bezwaar tegen te
maken, als een wet enthousiast
verdedigd wordt, dan zal ik mij nog
eens beraden op deze wijze van
verdediging. Ik vind dat de staatsse–
cretaris in het geval van de WVG
inderdaad reden heeft om zich eens
te beraden op dit punt.

De eerste helft van zijn betoog
heeft de staatssecretaris gebruikt om
uiteen te zetten wat de waarde is van
decentralisatie, van beleidsvrijheid
voor gemeenten met het oog op een
doelmatige besteding van het
gemeenschapsgeld en van clustering
van zorgvoorzieningen. Hij werd die
eerste helft van zijn betoog niet
onderbroken. Dat is begrijpelijk, want
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deze motieven zijn, voor zover ik kan
zien, niet omstreden. Maar goed, het
is niet verkeerd om zo'n pleidooi nog
eens te horen, zeker niet als het
enthousiast gebracht wordt. Minder
plezierig vond ik het dat de
staatssecretaris daarbij een
tegenstelling suggereerde tussen de
vooruitstrevende visie van het
kabinet en de houding van de Kamer.
De houding van onder andere onze
fracties zou defensief zijn en te veel
gericht op de belangen van
individuen. Ronduit pijnlijk vond ik
het dat in verband met de aandacht
vanuit de Kamer voor de persoon
van de gehandicapte en zijn
omgeving gesproken werd over het
gevaar van een soort neerbuigend en
dus misplaatst medelijden. De wijze,
waarop de bewindslieden in dit
opzicht hun positie bepaalden ten
opzichte van de Kamer, deugt naar
mijn overtuiging niet.

Ik heb net als anderen met zoveel
woorden de waarde van decentrali–
satie en harmonisering beaamd. Een
decentralisatie-operatie vraagt echter
naast aandacht voor bestuurlijke
ordening en budgetten op macro–
niveau ook aandacht voor de
rechtszekerheid van belanghebben–
den. Dat lijkt mij een open deur. Ik
heb betoogd dat de WVG op dit punt
onevenwichtig is. De geschiedenis
van het wetsvoorstel bewijst dat
mijns inziens ook. Op ten minste
zeven punten is op initiatief van het
parlement een correctie aangebracht
door aanpassing van het wetsvoor–
stel of door toezeggingen met het
oog op nadere regelgeving en beleid.
Ik wil de bewindslieden vragen hoe
zij deze wijzigingen terugkijkend
taxeren. Zijn dat even zovele
concessies aan een parlement dat te
weinig moed toont en zich door
sentimentele verhalen laat inpakken?
Laat ik de zeven punten nog even
opsommen.

1. Om belanghebbenden wat meer
houvast te geven, heeft de Tweede
Kamer het begrip "zorg" nader
omschreven.

2. Om een sterkere rechtsgrond
voor belanghebbenden te creëren, is
preciezer aangegeven welke
verantwoordelijkheden de gemeen–
ten hebben.

3. Het wetsvoorstel kent nu,
dankzij de Tweede Kamer, een
mogelijkheid voor de rijksoverheid
om, indien nodig, nadere eisen te
stellen aan de kwaliteit van de
beoordelingsprocedures in verband
met aanvragen van voorzieningen.

4. Aan deze Kamer is toegezegd
dat zal worden geprobeerd om de
wisseling van loketten te beperken.

5. Ook is toegezegd dat bewoners
van bepaalde AWBZ-instellingen toch
recht op bepaalde voorzieningen
zullen krijgen. Ik kom daar straks nog
even op terug.

6. Op aandringen van deze Kamer
is de verdeling van het geld over de
gemeenten verfijnd om, althans in de
overgangstijd, te voorkomen dat
gehandicapten in bepaalde gemeen–
ten de dupe zouden worden van
financiële problemen.

7. Ook is toegezegd dat de
regering eerder dan in 1996
zorgvuldig zal nagaan of er geen
ongelukken gebeuren. Een van de
zojuist ingediende moties drukt nog
eens precies uit wat wij daarmee
beogen.

Mijnheer de voorzitter! Dit zijn
zeven correcties. Zijn dat ook zeven
bewijzen van een defensieve
instelling van het parlement? Ik zou
zeggen dat dit allerminst het geval is.
Het noodzakelijke evenwicht tussen
bestuurlijke motieven en belangen
van burgers vroeg juist om deze
aanpassingen.

Er zijn, wat dit betreft, nog meer
knelpunten. Ik beperk mij thans tot
drie daarvan. De eerste twee hebben
te maken met de positie van
verstandelijk gehandicapten. Het
derde knelpunt betreft de cumulatie–
problematiek. In de eerste plaats wil
ik graag een nadere toelichting
hebben op de toezegging dat bij
nadere beschikking bewoners van
gezinsvervangende tehuizen toch
recht op vervoersvoorzieningen
zullen krijgen. Ik heb dit punt zojuist
onder 5. genoemd. Heb ik het goed
begrepen dat deze toezegging toch
niet uitsluit dat op dit punt onder–
scheid gemaakt zal blijven worden
tussen bewoners van gezinsvervan–
gende tehuizen en bewoners van
bijvoorbeeld internaten? Zo ja, welke
grond is er voor dit onderscheid?

Ik noem in de tweede plaats de
kwestie van de woningaanpassingen
ten behoeve van verstandelijk
gehandicapten. Daarover heeft
staatssecretaris Wallage de vorige
keer heel kort iets gezegd. Over die
woningaanpassingen wordt al jaren
gediscussieerd en geprocedeerd. De
Raad van State heeft herhaaldelijk
uitgesproken dat er geen reden is
om op voorhand verstandelijk
gehandicapten uit te sluiten, terwijl
de regelingen, die in de loop van de
tijd natuurlijk zijn gewijzigd - 1986,

1988 en 1992 - toch eigenlijk steeds
in dezelfde lijn spreken over
ergonomische beperkingen. De Raad
van State zegt daarover: gegeven de
intenties van de regeling is het niet
juist, de zaak ergonomisch op
voorhand te beperken, op zo'n wijze
dat verstandelijk gehandicapten daar
geen beroep op zouden kunnen
doen. De modelverordening van de
VNG zorgt ervoor, dat de discussies
en de beroepszaken vrolijk verder
zullen gaan, is mijn inschatting, want
opnieuw wordt de regeling toege–
spitst op somatische beperkingen,
terwijl de Raad van State in eerdere
regelingen, die toch eenzelfde
strekking hadden, gelet op de
intentie van die regelingen herhaal–
delijk heeft gezegd dat er geen
goede grond is om op voorhand
beperkingen op grond van bijvoor–
beeld een verstandelijke handicap uit
te sluiten.

Mijnheer de voorzitter! Mijn derde
punt noem ik kort - ook anderen
hebben daar al over gesproken –: de
begrenzing van het totaal van de
eigen bijdrage. Ook wij vinden zo'n
begrenzing van groot belang.
Wanneer de overheid een wettelijke
regeling creëert om ervoor te zorgen
dat gehandicapten de voorzieningen
krijgen die zij nodig hebben, dan is
het ons inziens niet behoorlijk, de
financiële gevolgen van deze
regeling voor de gehandicapten in
een bepaald opzicht open te laten.
Wij zijn ook van mening dat de
bijzondere bijstand geen adequaat
antwoord is op die onzekerheid. Ik
heb ook lopen denken aan een
mogelijkheid om beknopt aan te
geven, waarom dat niet kan. Ik heb
in één zin een poging gedaan: een
gehandicapte die door zijn of haar
handicap op meerdere voorzieningen
is aangewezen, of op een complex
van voorzieningen, en die - dat is
essentieel - door overheids–
regelingen naar verschillende
instanties wordt verwezen om die te
verkrijgen, moet niet te horen krijgen
dat de cumulatie van eigen bijdragen
en andere kosten, die dus het gevolg
zijn van deze regeling, een onvoor–
ziene ramp betekent, waarvoor
iemand desnoods dan maar via de
bijzondere bijstand van armoede
moet worden gered. Dat lijkt mij
geen oorbare wijze van werken. Ik
onderstreep dus het pleidooi van
velen in deze Kamer om iets aan die
cumulatieproblematiek te doen.
Mijns inziens is dat niet meer dan
netjes.
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Veling

Mijnheer de voorzitter! Misschien
kan, in de lijn van wat ik onder
andere heb gezegd, nog meer
worden gedaan om knelpunten op te
lossen. Maar, ook als wij overtuigd
raken van een evenwicht tussen
zowel het bestuurlijke belang als het
belang van de gehandicapten, en er
dus van overtuigd raken dat het
evenwicht enigermate wordt
hersteld, reden voor enthousiasme of
voor het schrijven van een vers zal
de WVG ons niet geven.

D

Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Voorzitter! Zoals we in deze
Kamer al eerder hebben gemerkt,
werkt het enthousiasme van de beide
staatssecretarissen Wallage en
Simons bij het verdedigen van de
wetsvoorstellen aanstekelijk. Je zou
bijna het mooie van deze wet gaan
inzien! Mooi is bijvoorbeeld dat het
om harmonisatie gaat, door het
bijeenbrengen van woon– en
vervoersvoorzieningen. Mooi is ook
dat de VNG toch behoorlijk
investeert in deze wet. Er is echter
wel een keerzijde aan deze medaille,
namelijk dat de regering de laatste
tijd nogal wat teruglegt bij de burger,
hetgeen betekent dat de regering
daar kennelijk wat wil halen. Zeg dan
gewoon dat het een bezuinigings–
maatregel is!

Voorzitter! Zoals vaak in de wereld
van de agressieve verkoop bemerk je
pas de volgende dag, waar je bent
ingetuind, en gelukkig kun je dan
nog binnen acht dagen annuleren.
Zo'n ontsnappingsclausule bestaat
voor de Eerste Kamer niet. Eenmaal
besloten blijft besloten. Je zou de
periode tussen het aannemen van de
wet in de Tweede Kamer en de
behandeling ervan in de Eerste
Kamer als afkoelingsperiode kunnen
zien. Door alle fracties is die tijd
goed gebruikt en de weegschaal
slaat wel erg negatief door, geen
partij uitgezonderd.

Voorzitter! Het is mij al vaker
opgevallen dat partijen in eerste
instantie een wetsvoorstel afbranden,
maar hun stemgedrag hier vervol–
gens niet op afstemmen. Wordt er
vandaag weer zo schijnheilig hoog
van de toren geblazen, vraag ik de
regeringspartijen? Ik hoor geen
positief geluid, of het zou misschien
de decentralisatiegedachte achter
deze wet moeten zijn.

De beantwoording van de
bewindslieden haalt Groen Links niet

over de streep. De kern van onze
kritiek is dat de zich emanciperende
gehandicapten door deze wetgeving
worden teruggezet, opnieuw
afhankelijk gemaakt. Bij de nieuwe
vervoersmaatregelen worden ze
gedwongen een beroep op anderen
te doen. Ze worden in een collectief
geplaatst in plaats van als individu
gezien met eigen mogelijkheden. En
dat terwijl voor veel gehandicapten
hun leven zich al onnatuurlijk veel in
groepen afspeelt.

Budgettering naar inwonersaantal
in plaats van naar reëel aantal
gehandicapten maakt dat er niet naar
hen wordt gekeken maar naar andere
groepen. De jarenlange emancipatie–
strijd van gehandicapten wordt in
één klap weer jaren teruggeplaatst.
Wil je verplaatsen naar vriend,
familie of houseparty, dan zul je als
vanouds weer een beroep op een
ander moeten doen.

Wint hier de "zorgzame
samenlevingsgedachte" van
Brinkman het in één klap van twee
PvdA-staatsmannen?

De uitlating van de heer Simons
als zouden wij in onze benadering
over zielige mensen spreken, wijs ik
met klem van de hand. Door de
beknibbelende wetgeving worden
emanciperende gehandicapten zielig
"gemaakt".

Voorts vinden wij dat onvoldoende
is gereageerd op een aantal
zwaarwegende kritiekpunten,
bijvoorbeeld:
- het onvoldoende budget voor
gemeenten met veel ouderen en
gehandicapten;
- de overhevelingsproblematiek van
dossiers naar de gemeenten;
- de cumulatie van de eigen bijdrage;
- de vervoersvoorzieningen.

De budgettering. Staatssecretaris
Wallage neemt afstand van de toon
van wantrouwen jegens gemeenten,
door deze Kamer gebezigd. Mijn
fractie wil duidelijk aangeven dat
deze kritiek niet de gemeenten
betreft, maar het Rijk dat de
gemeenten met deze problematiek
opzadelt. Het Rijk speelt kiekeboe
door wel regels te decentraliseren,
maar daarbij onvoldoende budget te
leveren.

Het soelaas dat staatssecretaris
Wallage aan gemeenten met grote
aantallen ouderen en gehandicapten
biedt door het VNG-verdeelvoorstel
over te nemen, is derhalve alleen
voor de meest problematische
gemeenten een verlichting.

De problemen worden echter naar
de toekomst doorgeschoven. Ik citeer
de staatssecretaris: "Als in de
evaluatie echt systematische
knelpunten in de verdeling aan de
orde zouden komen dan moeten wij
daar oplossingen voor zoeken. Ik
weet niet of ik er dan bij betrokken
zou zijn."

Voor een aantal gemeenten zoals
bijvoorbeeld Echt zal ook dat nog
onvoldoende zijn. Bij wie kunnen zij
hun tekorten terugvorderen? Is dat
de verantwoorde wijze van besturen,
vraag ik de heer Wallage? Wat gaat
de staatssecretaris daaraan doen?
Wat is er op tegen om voorzieningen
toe te kennen op basis van reële
aantallen in plaats van inwonersaan–
tallen?

Overdracht dossiers. Deze
overdracht zal nu niet de complete,
maar alleen de relevante gegevens
betreffen. Scheiding van dossiers
levert mijns inziens chaotisering op.
Welke vorderingen zijn er op dit
gebied te melden vanuit de
werkgroep die zich hiermee
bezighoudt?

De cumulatie van de eigen
bijdrage. De staatssecretarissen
Wallage en Simons hebben gesteld
dat deze voor minima en minimum–
loners niet boven de ƒ 186 of
ƒ 200 uitgaat. Welk bedrag is het
juiste? Zoals Wallage zei: "De
problematiek van de eigen bijdrage
is zorgvuldig afgewogen." Dit
betekent dat degenen met een
bovenmodaal inkomen naar
draagkracht worden aangeslagen.

Mijn fractie maakt zich zorgen over
de mensen die net boven het
minimumloon zitten. Zij komen niet
in aanmerking voor bijvoorbeeld
kwijtschelding van gemeentebelastin–
gen en zij krijgen minder huursubsi–
die. Welk bedrag zal van hen worden
verlangd? Als ik het interruptiedebat
tussen mevrouw Jaarsma en
staatssecretaris Wallage goed heb
begrepen, blijkt daaruit het terechte
bezwaar van de Eerste-Kamerfractie
van de Partij van de Arbeid.

Deze wet regelt de voorzieningen–
verstrekking aan gehandicapten. Zij
wordt uitgebreid met verstrekking
aan gehandicapten ouder dan 65
jaar. Dat is prima, maar welke
bijdrage kan van hen worden
verlangd en hoe sluit je nu uit dat
mensen net boven het minimum–
niveau daarvoor bovenmatig moeten
betalen? Dat lijkt op inkomenspolitiek
en daar was deze wet toch niet voor
bedoeld. Zij is wel bedoeld voor
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harmonisatie en daar reken ik
bijvoorbeeld het een-loketsysteem
onder. Maar welke garantie geeft
deze wet daarvoor? Het antwoord
van staatssecretaris Wallage, dat dit
in de praktijk zal worden getoetst, is
voor mijn fractie onvoldoende. Wil
de staatssecretaris daarop nog een
helder antwoord geven?

Daarnaast zijn er nogal wat losse
eindjes, bijvoorbeeld de gemeent&–
lijke verantwoordelijkheid inzake de
zorgplicht. Daar heeft mijn fractie
nog een vraag over. Onduidelijk is
namelijk welke beroepsgang precies
mogelijk is bij de AWBZ–
voorzieningen. Door staatssecretaris
Simons is de deskundigen–
ondersteuning door landelijke
consumenten– en gehandicapten–
organisaties benadrukt. Plaatselijke
initiatieven en het uitbreiden van het
netwerk worden door hem van harte
ondersteund. Kan de staatssecretaris
aangeven, op welke wijze dit
gebeurt? Wordt ook financiële
ondersteuning gegeven? Of worden
ook hierbij de gemeenten extra
belast?

De vervoersvoorzieningen. Hierbij
zal budgettaire neutraliteit gepaard
gaan met herijking. Er moet door de
gemeenten een afweging worden
gemaakt tussen collectieve en
individuele vergoedingen. Navraag
bij enkele gemeenten bevestigt het
beeld, dat vooral gemeenten met
relatief veel oudere gehandicapten in
de problemen zullen raken. Door de
staatssecretarissen Wallage en
Heerma is duidelijk onderstreept dat
geen onderscheid wordt gemaakt in
de benadering van lichamelijk en
verstandelijk gehandicapten.
Discriminatie in de wet bestaat niet.
Akkoord, maar wij willen toch
duidelijkheid over het antwoord op
de vraag van mijn fractie naar de
speel– en verblijfsruimte voor
verstandelijk gehandicapten. Worden
deze onder artikel 2 geplaatst? Naast
het gegeven voorbeeld van Venlo is
mij nog een reeks andere voorbeel–
den bekend.

Dan ga ik in op de voorlichting. De
regering gaat ervan uit dat 30% van
het voorzieningengeld niet zal
worden uitgekeerd, omdat men geen
gebruik maakt van de mogelijkheid.
Ik wil benadrukken dat goede
voorlichting noodzakelijk is. Vooral
audiovisueel materiaal moet worden
ingezet. Uit de bijstandspraktijk blijkt
namelijk, dat vooral allochtonen niet
op de hoogte zijn van hun rechten.
Migranten-TV en kranten zullen

hierbij een belangrijke rol moeten
vervullen, evenals de gehandicapten–
organisaties.

Met de opzienbarende transfer van
staatssecretaris Simons is een extra
dimensie aan het WVG-verhaal
toegevoegd. Dit leidt bij mijn fractie
tot de vraag: ziet de toekomstige
wethouder van Rotterdam dezelfde
voordelen in deze WVG, die hij nu
als opsteller heeft verdedigd?

D

De heer Rongen (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun uitvoerige reactie, ook op
onze inbreng.

Staatssecretaris Wallage heeft een
vurig betoog gehouden voor dit
wetsontwerp, althans voor het deel
dat betrekking heeft op de over–
dracht van de voorzieningen naar en
het bijeenbrengen van de voorzienin–
gen bij de gemeenten. Hij heeft
hierbij redenen genoemd zoals
harmonisering, decentralisering en
kostenbeheersing. In zijn vurige
betoog zat een - ik zeg het mild -
licht verwijtende ondertoon bestemd
voor deze Kamer: dat wij dat maar
niet konden zien en begrijpen. Zoals
ik in eerste termijn ook heb gezegd,
was dit voor mijn fractie niet nodig.
Wij zijn voor de beweging die met
dit wetsontwerp wordt ingezet,
namelijk het bijeenbrengen van
logisch bij elkaar horende voorzienin–
gen naar gemeenten. In onze
opvatting zijn gemeenten best in
staat om die voorzieningen adequaat
naar de gehandicapte burgers toe te
brengen.

Maar het is de taak van deze
Kamer om de inrichting van een
nieuw wetsvoorstel te toetsen op een
aantal invalshoeken, met name
rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en
transparantie van wetgeving. Daar
was onze inbreng ook op gericht. Wij
hadden daarover vraagtekens en
kanttekeningen. Een aantal hiervan
zijn beantwoord door de bewindslie–
den, maar een aantal niet, ik kom
hier nog op terug.

Als wij uiteindelijk toetsen hoe de
aanspraak van de gehandicapte
burger op zorgvoorzieningen bij de
gemeente is geregeld, zijn wij van
oordeel dat het wetsvoorstel met wat
kanttekeningen zorgvuldig en goed is
ingericht. Er is een rechtsgang
voorzien, er is beroep mogelijk en er
bestaat een zorgplicht aan de kant
van de gemeente.

De volgende vraag is, of de
middelen voldoende zijn. Welnu,
daarover is een hele discussie
geweest. Het kabinet heeft met de
VNG een zeker akkoord bereikt over
de terbeschikkingstelling van
middelen. Vervolgens was de vraag:
hoe verdeel je de middelen over de
gemeenten? Welnu, het kabinet is in
eerste termijn bereid gebleken om de
2%-norm te veranderen in een
1%-norm, zodat er in de overgangs–
periode een wat betere verdeling van
de middelen over de gemeenten
plaatsvindt. Daarvoor zijn wij de
regering erkentelijk.

Voorzitter! Een ander punt is of de
overdracht van de zorgvoorzieningen
en de bijbehorende middelen goed
wordt ingericht als proces. Daar
hebben wij ook vraagtekens en
kanttekeningen bij gezet. Als ik afga
op geluiden uit de VNG en de
gemeenten, wil ik ook eens een
positief geluid laten horen. Ik heb
kennis genomen van een uitvoerige
beschrijving van het project van
aanpak van de gemeente Alphen aan
den Rijn. Als deze gemeente het doet
zoals daar beschreven wordt, denk ik
dat er sprake is van een zorgvuldige
aanpak. Ik denk dat er meer
gemeenten zijn in dit land die op
deze wijze met het wetsontwerp
omgaan. Ik wil dit positieve geluid
ook eens laten horen.

Er blijft natuurlijk toch een
spanning bestaan op het gebied van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid,
wanneer zoveel gemeenten de
beleidsruimte krijgen en nemen om
deze wet toe te passen. Maar dat is
nu eenmaal eigen aan dit soort
decentralisatieprocessen, dat heb ik
ook in eerste inbreng naar voren
gebracht. In dit opzicht ben ik het
eens met de bewindslieden, met
name met staatssecretaris Wallage,
die nogal veel nadruk heeft gelegd
op dit facet.

Overigens zijn er ook veiligheids–
kleppen naar onze opvatting. Na één,
drie en zes jaar zullen de eigen
bijdrage en eventueel extreme
vormen van rechtsongelijkheid in de
toepassing door gemeenten in de
evaluaties worden opgenomen. Ik
wilde graag dat de bewindslieden dit
bevestigen.

Bij de overdracht van voorzienin–
gen naar de AWBZ hebben wij meer
vraagtekens en kanttekeningen. Wij
hebben de indruk dat deze nog niet
goed is geregeld. De reacties van de
Ziekenfondsraad en het KLOZ, die wij
vorige week kort voor de behande–
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ling kregen, stemden ons niet vrolijk
en zeer kritisch. Al eerder is aan de
orde geweest hoe de aanspraak is
geregeld, namelijk in de vorm van
subsidieregelingen van de Zieken–
fondsraad. Er is geen rechtsgang
voorzien en als de middelen op zijn,
zijn ze op. Zoals staatssecretaris
Simons zegt: als de pot op is, is hij
op. Dat betekent dat een burger die
in de zesde maand van het jaar
aanspraak maakt op die voorziening,
te horen kan krijgen dat hij in de
eerste maand had moeten komen
omdat het op is. Uit het oogpunt van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
vinden wij dat geen goede zaak.

In de discussie kwam de heer
Heerma nog met de gedachte om op
korte termijn, voor de behandeling
van vandaag, samen met de heer
Simons een bezoek te brengen aan
de Ziekenfondsraad om al deze
punten te bespreken. Aannemende
dat dit gesprek heeft plaatsgevon–
den, zijn wij zeer nieuwsgierig wat
dit gesprek heeft opgeleverd op de
zojuist door mij genoemde punten.
Wij zijn in ieder geval van mening
dat de overdracht van deze
zorgvoorzieningen uit de AAW naar
de AWBZ ook expliciet onderwerp
van de evaluatie moet zijn.

Voorzitter! Ik wil kort nog wat
opmerken over de ordening van de
voorzieningen, zoals die de vorige
keer is besproken. Wij zien dat ook
hier weer een mix, een menging,
genomen wordt van het onderbren–
gen van zorgvoorzieningen in een
volksverzekering en in een
voorzieningswet, de WVG. Vroeger
was het allemaal zo eenvoudig: er
waren werknemersverzekeringen,
volksverzekeringen en een voorzie–
ning in de vorm van de Algemene
bijstandswet. Bij werknemers–
verzekeringen betaalde je premie en
je kreeg een vervangend inkomen
dat was gerelateerd aan je laatste
inkomen. Er was sprake van een
equivalentiebeginsel. Met andere
woorden: wat je betaalt, moet je op
een of andere wijze ook weer
terugvinden in de uitkering en de
uitkeringshoogte. Bij de volksverze–
keringen was het anders: je betaalde
premie en je kreeg een zogenaamde
"flat rate"-uitkering, maar er was
altijd nog enig verband tussen het
betalen van premies en het
ontvangen van een basisuitkering,
zoals bij een volksverzekering het
geval is. Bij voorzieningen als de
Algemene bijstandswet was het
uiteraard anders: zij worden uit de

algemene middelen gefinancierd met
inkomens– en vermogenstoetsing en
met drempels.

De laatste jaren zien wij dat een
aantal uitkeringen en voorzieningen
niet meer in deze ordelijke wijze
worden gerangschikt, maar door
elkaar heen lopen. Dat hebben wij de
architectuur van het gehele
voorzieningenstelsel genoemd. Bij de
behandeling van de begroting van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor 1992 en 1993
hebben wij en ook anderen in deze
Kamer dat nog eens naar voren
gebracht, laatstelijk nog eens bij de
behandeling van de Algemene
nabestaandenwet. Ik wil die discussie
niet opnieuw oprakelen, maar het is
toch weer een symptoom van
dezelfde ondergrond. Ik denk dat ook
hier weer sprake is - zo kan het
althans overkomen - van een
willekeurige ordening naar een van
deze drie voorzieningenstelsels. Dat
is overigens geen kwestie van "l'art
pour l'art", maar dat heeft ook
daadwerkelijke consequenties. Ik
neem het voorbeeld dat zojuist door
mevrouw Jaarsma naar voren is
gebracht: bij de woningaanpassingen
onder de ƒ 45.000 is bij de gemeente
een beroepsgang voorzien en kan
men dus in beroep gaan. Als het
aanpassingen boven de
ƒ 45.000 betreft, moet je zelf eerst
25% betalen en vervolgens bestaat er
geen zorgplicht in het AWBZ-circuit:
op is op en dan heb je pech gehad.
Dat zijn de consequenties van de
wijze waarop het wordt geregeld. Ik
denk niet dat dit een logische
ordening is van deze voorzieningen.

Voorzitter! Ik heb nog geen
duidelijk antwoord gekregen op de
vraag of gehandicapten in intramu–
rale instellingen inderdaad worden
uitgesloten van de werking van deze
wet en op de vraag of verstandelijk
gehandicapten nu wel of geen
beroep kunnen doen op subsidies
voor woningaanpassing.

Na de uitvoerige beschouwingen
door mijn voorgangers wil ik mijn
opmerkingen over de eigen
bijdragen kort houden. Mevrouw
Jaarsma en de heer Veling hebben
een goede grond aangegeven
waarom er toch een noodzaak
bestaat om een zekere anti-cumulatie
te bewerkstelligen op het punt van
de eigen bijdragen. Ik verwijs naar
onze eerdere inbreng en naar de
argumentatie. De desbetreffende
motie steunen wij dan ook van harte.
De heer Simons heeft in eerste

termijn overigens duidelijk gemaakt
hoe ingewikkeld het is, dat het speelt
in de gehele sector van de gezond–
heidszorg en dat er gedachten zijn
om daar op termijn een zekere
oplossing voor te vinden. Als ik pag.
37 van het stenogram goed heb
begrepen, is de heer Simons zeif
geen principiële tegenstander van
een anti-cumulatieregeling en gaat
het kennelijk alleen om het moment
waarop en de vorm waarin. Welnu,
ik denk dat de motie de bewindslie–
den aanspoort om voor dit probleem
op korte termijn een oplossing te
vinden, omdat wij het kennelijk in de
grond met elkaar eens zijn.

Ik heb nog een opmerking over
het ene loket. Wij hebben in eerste
termijn gevraagd of de bewindslie–
den kunnen bewerkstelligen dat de
uitvoeringsorganen, gemeenten,
zorgverzekeraars en bedrijfsvereni–
gingen daadwerkelijk afspraken met
elkaar maken, opdat sprake kan zijn
van één intake-loket voor de
gehandicapte burger.

Voorzitter! Er is reeds gesproken
over de evaluatie: een inhoudelijke
evaluatie na drie jaar, respectievelijk
na zes jaar en na één jaar een
procesevaluatie. Ik herhaal dat wij in
ieder geval graag willen dat de
overdracht aan het AWBZ-circuit en
uiteraard ook de overdracht aan de
gemeenten in die evaluaties
meegenomen worden.

Ik vraag extra aandacht voor een
punt van de heer Wallage. Dat is het
punt of het mogelijk is om, bij
gebleken noodzaak, reeds vóór de
evaluatie additionele middelen toe te
voegen aan het Gemeentefonds. De
staatssecretaris sprak in antwoord op
een interruptie van mevrouw
Jaarsma uit dat het in zijn ogen niet
mogelijk was. In een interruptie van
mijn kant heb ik hem daaropvolgend
gewezen op datgene wat in de
memorie van antwoord en in de
nadere memorie van antwoord is
opgenomen. Daar staat namelijk dat
het wel mogelijk is. In eerste termijn
is de heer Wallage erop teruggeko–
men door te beweren dat het
inderdaad mogelijk is. Ik vond zijn
uitspraak - terug te vinden op pag.
30 van het stenogram - echter
minder hard dan wat in de nadere
memorie van toelichting staat
geschreven. Wat is nu waar? Is het
nu "ja" of "nee"?

Ik kom toe aan de eindtoets. Als
wij dit wetsvoorstel aan een
eindoordeel onderwerpen, gaat het
ons vooral om rechtszekerheid en
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rechtsgelijkheid. Is er sprake van
transparante normen? Deels "ja" en
deels "nee". Wij moeten zeggen dat
met name op het stuk van de
overdracht naar de AWBZ nog veel
vragen leven. Twee punten zijn van
beiang voor wij ons eindoordeel
kunnen opstellen. Ten eerste het
antwoord van de bewindslieden op
de motie over anti-cumulatie en ten
tweede het meenemen van de AWBZ
in de evaluaties.

De vergadering wordt van 11.25 uur
tot 11.35 uur geschorst.

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter. Ik dank de geachte
afgevaardigden voor hun inbreng in
tweede termijn. Ik wil geen stijldebat
voeren over meer of minder
enthousiasme. Wij vinden dat sprake
is van een goed voorstel. Ter zake
van de risico's moet voor de
toekomst een afweging worden
gemaakt.

De heer Heijmans raakte het hart
van het debat, toen hij sprak over de
doelstellingen van het wetsvoorstel.
Hij vroeg of sprake is van een
bestuurlijke doelstelling of van een
sociaal-politieke doelstelling. Het
wetsvoorstel heeft drie kenmerken.
De voorzieningen komen daar waar
ze horen. Ik denk dan aan de
woonvoorzieningen en de vervoers–
voorzieningen. Wij willen de
beheersbaarheid van de uitgaven
een goede impuls geven. Degene die
toekent, moet ook verantwoordelijk
zijn voor de financiering. Het
"rekening-Den Haag"-mechanisme is
geen goed mechanisme om lokaal
tot een goede afweging te komen. Er
is in deze Kamer van verschillende
zijden op dit punt gereageerd.
Mevrouw Van Wijngaarden heeft dat
het meest excentrisch gedaan. Zij zei:
het gaat om een bezuiniging en laat
de staatssecretaris dat nu maar
zeggen. Nee, het gaat om de
afweging of je op het bestaande
budget ook de boven-65-jarigen
aanspraak wilt laten maken. Als je
dat niet wilt, heb je dat vraagstuk
niet aan de orde. Wil je dit wel en
vind je dat reëel, dan kun je kijken of
er een extra budget voor kan worden
gevonden. Is er een aanleiding om te
veronderstellen - ik citeer nu
mevrouw Soetenhorst - dat je door
een nieuwe bestuurlijke aanpak deze
operatie budgettair neutraal kunt
laten verlopen? Zij zei, dat zich dan

een wonder voltrekt, omdat het dan
lokaal veel beter gaat. Dat is een
simplificatie. Wij hebben in dit land
per jaar 750 mln. beschikbaar voor
vervoerskosten. Een kwart daarvan
wordt verstrekt in de vorm van
natura: het aanbieden van vervoer.
Driekwart behelst individuele
uitkeringen aan gehandicapten. Dat
is voor die individuele gehandicapte
in een groot aantal gevallen een zeer
cruciale vervoersvoorziening. De
methodiek die wij hebben gevolgd,
heeft ervoor gezorgd, dat in dit land
een goed aan de gehandicapte
aangepast systeem van openbaar
vervoer niet is ontstaan. Wij hebben
een bestuurlijk-financiële route
gekozen die uitgaat van de indivi–
duele vervoersbehoefte. Naar onze
opvatting wordt te weinig rekening
gehouden met het feit, dat je
doelmatigheid kunt bereiken door
het voor grotere groepen te
organiseren. Je moet dan inderdaad
een bestuurlijk concept hebben,
waarmee dat wel tot stand kan
komen. Nu kan men de vraag stellen,
of wij het hebben gedaan om te
decentraliseren. Het antwoord is nee.
Het uitgangspunt was harmonisatie
en hoe wij ook voor de boven-65-
jarigen voorzieningen openstellen.
Het bestuurlijke concept dat je
vervolgens bedenkt, moet daarvoor
een oplossing bieden.

Daarbij is - en ik ben blij dat de
heer Rongen dit onderstreept heeft -
ook door de regering heel secuur
gekeken naar de rechtszekerheid van
het individu. Dit blijkt niet alleen uit
de beroepsgang, maar ook uit het
feit dat per regeling heel nauwkeurig
de positie en de aanspraken van de
betrokkenen zijn geregeld. Ik ben er
echt van overtuigd dat wij de
komende jaren in dit land een aantal
afwegingen moeten maken die
simpel geformuleerd hierop
neerkomen: hebben wij bij het goede
doel dat wij voor ogen hadden
eigenlijk wel de bestuurlijke,
financiële en organisatorische
middelen gezocht die passen?

Mevrouw Jaarsma heeft in dit
verband gezegd: het is heel erg dat
de betrokkenen angstig zijn
geworden; dat moet je als overheid
voorkomen, want het gaat er juist
om, zekerheid voor de betrokkenen
te bieden. Ik ben het daarmee
uiteraard eens, maar ik wil geen
illusies scheppen. In de herordening
en heroriëntering in de verzorgings–
staat zullen ook de komende jaren
grootschalige veranderingsprocessen

nodig zijn, willen individuen op
termijn nog aanspraak kunnen
maken op voor hen noodzakelijke
voorzieningen. Met andere woorden:
de keuze gaat niet tussen rust,
zekerheid en geen angst aan de ene
kant en een regering die almaar
grote veranderingen doorvoert aan
de andere kant. De keuze gaat tussen
enerzijds het vast laten lopen van
een aantal besturingsprocessen en
verdelingsmechanismen en
vervolgens individuen daar angstig
voor maken en de dupe van laten
zijn en anderzijds een zo planmatig
mogelijke herinrichting van onze
verzorgingsstaat. Ik vind dit daarom
zo'n belangrijk wetsvoorstel, omdat
het met alle risico's omgeven voor
de toekomst toch probeert om een
aantal vraagstukken in onderlinge
samenhang te behandelen.

De fractie van mevrouw Soeten–
horst heeft in dat opzicht een andere
keus gemaakt dan de regering. Zij
zegt: de AAW biedt voor de
betrokkenen de beste garanties en
decentralisatie niet. Ik laat het aan
haar over, dit stemgedrag te
combineren met de ook door D66
hardnekkig uitgedragen gedachte dat
voorzieningen dichter bij de burgers
georganiseerd moeten worden en
dat centrale regeigeving maar in een
heel beperkt aantal gevallen werkelijk
adequaat is voor de burger. Ik kan dit
moeilijk rijmen met het feit dat
uitgerekend D66 zich bij dit
wetsvoorstel als het ware ten
principale keert tegen de hoofdroute,
namelijk: breng een aantal voorzie–
ningen dichter bij de burger.

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Ter
beperking van een derde termijn en
omdat de staatssecretaris het zo
direct zegt, wil ik nu even erop
ingaan. Ik heb in eerste termijn
gezegd dat er in de uitvoering al
sprake is van functionele decentrali–
satie en dat dus het beeld van in het
ene geval Den Haag en in het andere
geval lekker dicht bij de burger een
verkeerd beeld is. Verder is al
duidelijk gezegd, ook van VVD-zijde,
dat decentralisatie ook altijd een
negatieve kant heeft. Als er een
ideaal instrument was, zouden wij
dat gebruiken, maar alles heeft voors
en tegens. Je bestuurt verkeerd als je
de voors onder de aandacht brengt
en onvoldoende oog hebt voor de
tegens.

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
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de voorzitter! Het blijft mij intrigeren
dat, als dit kabinet voorstellen doet
om een aantal voorzieningen
gebundeld onder het democratisch
gecontroleerde beheer van de lokale
overheid te brengen, van de zijde
van D66 in deze Kamer wordt
verdedigd om dat decentrale maar te
doen, maar dan niet onder het
democratisch beheer van de lokale
overheid. Ik vind dit qua opvattingen
over democratie een interessant
fenomeen. Meer heb ik er niet over
gezegd.

De heer Heijmans heeft naast de
vraag wat de echte prioriteit voor het
wetsvoorstel is, een vraag gesteld
over het wetsproces en de toezeggin–
gen. De heer Veling heeft dit nog
scherper geformuleerd, zo in de
geest van: als gedurende het
wetsproces zoveel wijzigingen nodig
waren - de heer Heijmans sprak over
het trekken aan een toezegging -
waar is men dan toch mee bezig?
Wij hebben daar een vrij nuchtere
kijk op. De regering doet een
voorstel en voert daarover gemeen
overleg met de Staten-Generaal, dat
wil zeggen niet alleen aan de
overzijde maar ook hier. Dat betekent
dat zij luistert en probeert, in dat
overleg draagvlak voor haar voorstel
te verwerven. In dat opzicht zijn
aanpassingen van een voorstel geen
nederlaag of tekenen van het feit dat
de regering het verkeerd gezien
heeft. De heer Heijmans haalde een
aardig voorbeeld over de verdeling
van de middelen aan. Aanvankelijk
dacht de collega van Binnenlandse
Zaken dat zij met de 2%-aanpak een
verantwoord voorstel had gedaan.
Vervolgens wordt dit berekend en
nog eens berekend en komt de VNG
met een nadere gedachte. Dat wordt
dan afgewogen. Het idee dat dit
contrecoeur zou zijn gedaan en dat
er ontzettend aan getrokken moest
worden, is niet juist. De heer
Heijmans heeft hier herhaald
waarom hij het een onevenwichtig
voorstel vindt. De collega van
Binnenlandse Zaken heeft, alles
afwegend, gezegd dat wij het zo
zouden doen.

De heer Heijmans (VVD): Ik
attendeer de staatssecretaris erop
dat de VNG met een nader voorstel
kwam, maar dat dit nadere voorstel
door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken in eerste termijn
werd afgewezen. Pas later - gelukkig
nog in de eerste termijn van de

regering hier - kon het worden
aangepast.

Staatssecretaris Wallage: Met deze
argumentatie doet de heer Heijmans
zich zelf te kort. Het is in deze Kamer
dat uiteindelijk finaal een aantal
afwegingen gemaakt moeten
worden. Ook staatssecretarissen, ook
die van Binnenlandse Zaken, hebben
die afweging samen met de Kamer
te maken. Als mijn collega zegt dat
zij weliswaar die brief heeft
geschreven, dat zij het zelf niet nodig
vindt, maar het gehoord de
argumenten van de Eerste Kamer
wel doet, is het laatste wat ik
verwacht dat wij het verwijt krijgen
dat wij naar de Kamer geluisterd
hebben.

De heer Heijmans (VVD): Nee, want
de Eerste Kamer was nog niet aan
bod geweest in de plenaire discussie
toen de staatssecretaris dit voorstel
van de VNG, dat midden in de
recesperiode op haar tafel kwam,
afwees. Pas toen wij hier erover
spraken, heeft zij "ja" gezegd. Zij had
natuurlijk ook onmiddellijk "ja"
kunnen zeggen. Daarmee had zij
niets aan onze competentie
afgedaan.

Staatssecretaris Wallage: Dat was
dus niet haar opvatting. Zij heeft
haar opvatting in de brief aangege–
ven. In de argumentenwisseling met
deze Kamer heeft zij aanleiding
gezien om haar eigen opvattingen te
wijzigen. Ik hoop dat deze discussie
in elk geval onderstreept dat het
kabinet tot aan de stemming in deze
Kamer toe open staat voor gedach–
ten en afwegingen. Het terugkomen
van een eerder ingenomen stand–
punt door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken moet wat mij
betreft worden gezien als het serieus
nemen van de gedachtenwisseling
en niets anders.

De heer Heijmans (VVD): Dat is een
mooie opmerking van de staatssecre–
taris. Ik wacht met belangstelling af
of hij straks ook nog met andere
toezeggingen komt.

De heer Veling (GPV): Ik prijs de
regering en de staatssecretaris dat
op deze wijze rekening wordt
gehouden met hetgeen hier naar
voren wordt gebracht. Mijn
opmerkingen op dit punt stonden in
een wat ander perspectief. Het ging
mij er eigenlijk om dat de vorige

week de staatssecretaris de indruk
wekte, dat het eigenlijk een te
defensieve houding is wanneer je
bezwaren maakt en op
onevenwichtigheden wijst. Ik begrijp
dat het nu uit de wereld is.

Staatssecretaris Wallage: Ik vcnd de
vorige week en ik vind nu dat in de
optelsom van kritiek vanuit deze
Kamer te weinig aandacht was en is
voor wat wij zien als een belangrijke
structurele ontwikkeling in de
bestuurlijke verhoudingen in dit land.
De Kamer had een checklist van
zaken waar zij het niet mee eens was
of waarover zij zorgen had. Men
kleurde het erg vanuit de rechtsze–
kerheid van het individu en hield iets
te weinig rekening met het feit dat
wij in dit land willen komen tot
nieuwe bestuurlijke verhoudingen,
ook op dit terrein. Eigenlijk was de
heer Rongen de enige die dit thema
voluit behandelde. Mijn kritiek was
inderdaad dat het evenwicht zoek
was. Nu is van de kant van de Kamer
onderstreept dat men zich niet ten
principale tegen die decentralisatie
had willen keren. Dan hoeven wij dat
debat dus niet over te doen.

Ik kom vervolgens bij die zeven
punten. Die geven voor mij aan dat
in het wetgevingsproces inderdaad
van een open gedachtenwisseling
sprake is geweest. Dat was mijn
antwoord aan de heer Heijmans.

Ik moet nog een opmerking maken
aan het adres van de heer Heijmans;
daar kan ik echt niet omheen. Hij ziet
de "zunigheid" van de regering als
een van de problemen van dit
wetsvoorstel. Ik zal nooit zeggen dat
budgetten royaal zijn. Dat weten wij
allemaal inmiddels wel. Ik vind het
van de zijde van de VVD echter nogal
een verwijt, nu zij voor de komende
jaren over bezuinigingen van 17 mld.
spreekt, die nog niet genoeg zijn en
tot 20 mld. verhoogd worden. Als het
zo gebeurt, zal naar onze
"zunigheid" nog terugverlangd
worden. Over de cumulatie–
problemen kom ik uiteraard nog te
spreken.

Ik heb mevrouw Jaarsma
geantwoord over de angst van
burgers. In haar tweede termijn klinkt
misschien nog steviger dan in haar
eerste termijn de vraag door in
hoeverre de rijksoverheid, de
wetgever, achter de betrokkene
wegstapt. Hebben wij nu een zekere
vrijheid laten ontstaan die slecht kan
uitwerken voor individuele gehandi–
capten? Dit is de zorg die in het
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betoog van mevrouw Jaarsma
doorklinkt. Ik onderstreep nog eens
dat de zorgplicht die de gemeenten
krijgen, wettelijk opgelegd wordt en
dat er dus rechtsgevolgen aan
vastzitten. Ik noem de jurisprudentie,
maar het begint al met een aantal
consequenties die het voor de
rechthebbenden jegens de gemeente
heeft. Wij moeten er kennelijk met
elkaar aan wennen dat de zorgplicht
straks in zekere zin een nieuwe
invulling is van de verantwoordelijk–
heid van de overheid in de huidige
wetssystematiek. In dit opzicht vind
ik het jammer als in de argumentatie
het beeld van decentralisatie bijna
gelijkgesteld wordt aan rechtsonze–
kerheid. Ik meen dat de wet noch de
bestuurspraktijk in Nederlandse
gemeenten zo'n conclusie rechtvaar–
digen.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Ik heb in geen enkel opzicht de
bedoeling gehad, de onzekerheid van
gehandicapten te koppelen aan
decentralisatie als zodanig. Ik heb dit
nooit beweerd, in eerste termijn niet
en in tweede termijn niet. Waar ik
het over heb gehad, is het feit dat dit
een uitermate omvangrijke operatie
is, niet alleen door de decentralisatie,
maar doordat wij in Nederland nog
steeds niet ertoe in staat zijn,
eenvoudig te besturen. Dit zal er,
vrees ik, ook niet van komen, want
dan heb je er weer een hoop
werkloze bestuurskundigen erbij. Dat
moeten wij dus ook niet willen. Het
probleem dat wij de bestuurlijke
omzettingsoperatie ingewikkeld
moeten maken, doordat onze
systematiek zo ingewikkeld is,
veroorzaakt veel meer de onzeker–
heid voor gehandicapten dan de
decentralisatie. Ik onderstreep nog
eens dat ook mijn vertrouwen in de
lokale democratie heel groot is.

Staatssecretaris Wallage: Dank u
voor deze verduidelijking.

Mevrouw Jaarsma heeft ook naar
het karakter van de evaluatie
gevraagd. Hoe onomkeerbaar is dit
proces, heeft zij op enig moment
gevraagd. Dit is een cruciale vraag.
In beginsel neem je een aantal
besluiten in een wet om deze uit te
voeren en niet om ze niet uit te
voeren of terug te draaien. Wij
hebben echter wel tot een indrin–
gend systeem van evaluatie
besloten. Ik acht het vanzelfsprekend
dat hierin de kernvragen op termijn
positief beantwoord moeten worden.

Anders komt uiteraard een nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling of de
oude weer op de politieke agenda. In
dit opzicht leidt de werkwijze die wij
hebben gekozen, er automatisch toe
dat de rijksoverheid tegenover de
Staten-Generaal verantwoording
aflegt voor de wijze waarop het
proces is verlopen. Dit bedoelde ik
met mijn opmerking dat het Rijk
geen blokje om gaat. Als er ernstige
complicaties ontstaan, die wij niet
voorzien, wordt het debat uiteraard
ten principale opnieuw gevoerd. Ik
hoop dat ik hiermee onze kijk op de
evaluatie nog eens goed heb
uiteengezet.

De heer Rongen heeft een vraag
gesteld die dicht hierbij ligt, namelijk
of je eerder dan bij de evaluatie
financieel iets kunt doen. Ik erken dat
de formuleringen die in de loop van
de tijd zijn gebruikt, deze vraag
hebben uitgelokt. Ik probeer het een
keer opnieuw om te zien of wij elkaar
goed verstaan. Vanzelfsprekend moet
je over de evaluatie beschikken om
echte budgettaire conclusies te
trekken. Je moet gewoon de feiten
goed kennen, waarvoor de in de tijd
trapsgewijs verlopende evaluatie is
opgebouwd.

Ik heb open gelaten en doe dit ook
nu, dat er zich situaties kunnen
voordoen, waardoor het budgettaire
probleem eerder aan de orde komt
dan na die evaluatie. Ik zeg er alleen
bij dat ik me niet kan voorstellen, dat
een overall-afweging rond het
budgettaire gemaakt kan worden
zonder dat je over al die evaluatie–
gegevens beschikt. Maar dat wil niet
zeggen dat het kabinet calamiteiten
of problemen die zich plotseling
voordoen, kan wegwijzen met de
mededeling: komt u over X jaar maar
terug, want dan is de evaluatie
afgelopen. Dat is precies het
evenwicht dat wij nodig hebben,
maar voor de echte evaluatie rond
het budgettaire heb je uiteraard die
systematisch verzamelde evaluatie–
gegevens nodig.

Collega Simons gaat uiteraard in
op de discussie over de geïnte–
greerde draagkrachtaanpak die nodig
is. Ik zal straks aan het einde van
mijn betoog ingaan op de cumulatie
in de relatie met de WVG.

Ik vond dat de heer Veling, ook
voor zijn doen, wel erg straffe
woorden gebruikte, toen hij het over
niet deugen van argumentaties had.
Nu weet ik wel dat dit weer iets
anders is dan dat degenen die riit
zeggen, niet zouden deugen, maar ik

wil toch de nuance hier een beetje in
het debat aanbrengen. Ik stel vast
dat wij inderdaad, meer dan in deze
Kamer, het gevoel hebben dat wij op
deze wijze een aantal positieve
effecten kunnen uitlokken die wij
anderszins niet hadden kunnen
bewerkstelligen. De opmerking van
de heer Veling sloeg op mijn
vermeende daarover heen stappen.

De heer Veling (GPV): Voorzitter! Ter
verduidelijking merk ik het volgende
op. Waar ik een beetje door geraakt
was - dat verklaart misschien die wat
straffe terminologie - is dat de
indruk gewekt werd dat deze Kamer,
waar het betreft situaties van
individuele gehandicapten, zich
eigenlijk wat liet leiden door
sentimenten die bestuurlijk minder
relevant zijn. Als dat een misverstand
was, neem ik nu graag genoegen
met die verklaring. Maar dat
verklaart mijnerzijds de wat straffe
formulering, zoals de staatssecretaris
het noemt.

Staatssecretaris Wallage: Ik heb
misschien deze opmerking mee
uitgelokt, doordat ik inderdaad aan
het begin van mijn betoog in eerste
termijn iets heb gezegd over het
citeren uit brieven van individuele
gehandicapten, enz. Heel simpel
gezegd: er zitten ook aan deze kant
van de tafel gewoon maar mensen,
die niet in de positie gebracht willen
worden dat met zakelijke menings–
verschillen over een voorstel de
suggestie gewekt zou mogen
worden, dat zij voor de individuele
zorgen van mensen minder interesse
hebben. Je creëert dat heel snel. Zo
heb ik gisteren een deputatie van
mijnwerkers uit Limburg ontvangen,
waarbij ook heel snel in het gesprek
de situatie is ontstaan, dat wanneer
iemand een andere mening heeft
over hoe een bepaalde sociale
regeling moet worden uitgewerkt,
het hebben van dat verschil van
mening vrij makkelijk in het debat de
kleur krijgt alsof de ander dan wat
minder oog heeft voor individuele
zorgen en voor wat het betekent om
gehandicapt te zijn of, in dit geval,
een mijnwerker met silicose te zijn. Ik
stelde mij een beetje te weer tegen
het binnensluipen van die tweede–
ling. Ik denk dat wij met elkaar
mogen vaststellen dat dit niemands
bedoeling is geweest en dat is wat
mij betreft een goede afronding van
dat onderdeel van ons gesprek.
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Mijnheer de voorzitter! De heer
Veling en ook de heer Rongen
hebben gevraagd naar het verschil
tussen mensen die wel en mensen
die niet in een erkende AWBZ–
instelling zitten. Dat is een complex
geheel waarop ik nu even een
preciezer antwoord geef, ook in
verband met de rechtsgevolgen die
dat kan hebben. De heer Rongen
vroeg mij heel expliciet daarnaar.

De zorgplicht van gemeenten om
gehandicapten WVG-voorzieningen
te verstrekken, geldt in beginsel niet
voor de personen die verblijven in
een erkende AWBZ-instelling. Deze
hoofdregel is neergelegd in artikel 2,
tweede lid, van het wetsvoorstel. In
het derde lid van dit artikel is echter
bepaald dat de minister van Sociale
Zaken, in overeenstemming met de
minister van WVC, in afwijking van
die hoofdregel nadere regels kan
stellen. In een nadere memorie van
antwoord zijn deze artikelen nog
eens toegelicht. Daar is opgemerkt
dat van de in het derde lid bedoelde
bevoegdheid gebruik gemaakt zal
worden, om in gevallen waarin in het
kader van de AAW een "vaste
uitvoeringspraktijk is ontstaan" om
personen in een AWBZ-instelling
bepaalde AAW-voorzieningen te
verstrekken, die uitvoeringspraktijk in
het kader van de WVG te continue–
ren. Zo zal in ieder geval de
verstrekking van vervoersvoorzienin–
gen aan de bewoners van gezinsver–
vangende tehuizen, het Dorp, de
zogenaamde grote woonvormen en
de beschermde woonvormen van
psychiatrische patiënten in de wijk,
gecontinueerd worden. Langdurig
verblijf in deze categorie AWBZ–
instellingen vormt voor de bewoners
een vervangende woonsituatie, zodat
ook om die reden, naast de vaste
uitvoeringspraktijk, WVG–
voorzieningenverstrekking in de rede
ligt. Voor zover personen verblijven
in een AWBZ-instelling die niet tot
deze vier categorieën behoort, zullen
de vervoerskostenvergoedingen,
wanneer die in het verleden op
incidentele basis wel eens zijn
toegekend, in de periode tot 1
januari 1996 worden afgebouwd.
Deze overgangsregeling zal met
name gelden voor de bewoners van
enkele AWBZ-instellingen. Het is
namelijk voorgekomen dat de
directie of het bestuur van zo'n
instelling zich in het verleden grote
inspanning heeft getroost om voor
hun bewoners massaal - dus voor
allen - AAW-vervoerskostenver–

goedingen te verkrijgen. De praktijk
wijst uit dat de bedrijfsvereniging dat
wel eens - het is dus geen vaste
uitvoeringspraktijk - heeft gehono–
reerd. Hierdoor is rechtsongelijkheid
ontstaan. Bewoners van een enkele
AWBZ-instellingen hebben
toevalligerwijs wèl een vervoerskos–
tenvergoeding, terwijl bewoners van
alle andere soortgelijke AWBZ–
instellingen die vergoeding niet
hebben. De overgangsregeling
brengt met zich, dat de kleine
minderheid die nu toevallig een
AAW-vervoersvergoeding heeft - dit
geldt meestal voor alle inwoners van
zo'n tehuis - op termijn, in 1996,
gelijk gesteld wordt met de
overgrote meerderheid die dat niet
heeft. Die precisering was ik in dezen
nog schuldig.

Ik heb de vragen van mevrouw
Van Wijngaarden over het budget in
feite reeds beantwoord, alsmede de
vragen over de vermeende
bezuinigingsdoelstelling. Groen Links
kan natuurlijk de redenering volgen,
dat mensen boven de 65 jaar pas op
deze voorzieningen aanspraak
mogen maken als er extra budget
voor is gevonden - dat zou de
sluitende redenering zijn - maar dan
moet je op zoek naar extra budget–
ten. Dat heeft het kabinet niet
gekund en ook niet gewild. Het
kabinet heeft gezegd: de mensen
hebben er aanspraak op, maar wij
moeten rationeler omgaan met de
middelen die wij hebben en dan kan
het ook. Daar zit het zakelijke verschil
van mening. De opvatting van Groen
Links is, dat het niet kan, dat het te
grote risico's heeft. De consequentie
daarvan is echter, dat je öf "nee"
moet verkopen aan de boven-65-
jarigen - ik neem niet aan dat dit de
bedoeling is van Groen Links - óf
daarvoor vervolgens extra budget
vrijmaakt. Deze discussie gaat niet
over een bezuiniging, zij gaat over
het feit, dat de regering afgezien
heeft van het bij elkaar brengen van
extra middelen, omdat wij menen
dat met de bestaande middelen
rationeler en zakelijker kan worden
omgegaan en wij op die manier als
het ware met elkaar kunnen
verdienen het toetreden van de
boven-65-jarigen zonder toegevoegd
budget. Dat is de argumentatie.

Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Nu wij over de vervoersvoor–
zieningen spreken: wij zien dat de
gehandicapten in het verleden reeds
30% hebben moeten inleveren. Wij

hebben er bezwaar tegen dat dit geld
aangewezen wordt; dat de armoede
verdeeld gaat worden. Wij vinden
dat het geld niet gehaald moet
worden bij mensen die al in grote
financiële moeilijkheden zitten.
Daarvoor had een andere regeling
getroffen moeten worden.

Staatssecretaris Wallage: U
bevestigt in feite mijn stelling,
mevrouw Van Wijngaarden, dat wij
naar uw opvatting extra budget
hadden moeten toevoegen om de
boven-65-jarigen te helpen. Dat is uw
argumentatie, dat kan. Naar mijn
mening had dit materieel betekend
dat de boven-65-jarigen nu niet toe
waren getreden. Maar goed, als je
dat geld elders bij elkaar had kunnen
sprokkelen, wellicht.

Ons punt is - en ik vind dat het
centrale punt - dat er aanleiding is
om zakelijker met de bestaande
middelen om te gaan. Als je de
bestuurlijke verhoudingen verandert,
is het wel degelijk mogelijk dat te
doen.

Voorzitter! Ik dank de heer Rongen
voor de ondersteuning van de vier
hoofdelementen van de zijde van het
kabinet. Ik vind dat heel belangrijk en
met name zijn uitspraken over de
zorgvuldigheid in de richting van de
betrokkenen. Ik vond het heel aardig
dat hij het punt van Alphen aan den
Rijn noemde. Het was namelijk na
het debat van vorige week mijn pijn
in de buik, als ik dat zo mag
formuleren, dat de toehoorder de
gedachte moet krijgen dat de
Nederlandse gemeenten als het ware
lichtvaardig zouden kunnen omgaan
met deze zaken. Er is zo onvoorstel–
baar veel geïnvesteerd, niet alleen in
geld, maar ook qua inzet, vooruitkij–
ken en goed organiseren, dat ik het
plezierig vond dat er ook eens zo'n
voorbeeld werd gegeven door deze
Kamer. Ik heb al gereageerd op de
intramurale zorg.

Ik kom nu toe aan de discussie
over de eigen bijdragen. Alvorens ik
op het probleem kom, wil ik nog
eens kort ingaan op de systematiek.
Er is - misschien komt dit door het
antwoord - enige onduidelijkheid
blijven hangen over de manier,
waarop het wettelijke systeem, zoals
wij dat voorstellen, in elkaar zit. In de
WVG wordt rekening gehouden met
de maximering van de eigen
bijdragen van mensen met lagere
inkomens. Daardoor is een beetje de
gedachte blijven hangen alsof
daarmee inensen met een hoger
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inkomen in zekere zin vogelvrij
verklaard worden, als het om eigen
bijdragen gaat. In het concept van de
nadere regels voor de WVG - dit was
al aan de orde in de Eerste Kamer -
is er echter ook in voorzien dat de
ten eigen laste komende kosten van
de WVG-voorzieningen in totaal niet
boven de draagkracht van de
gehandicapte mogen uitkomen. Met
andere woorden: ook voor degenen
met een inkomen boven modaal is er
wel degelijk een grens aan de
draagkracht. Die grens wordt ook
gerespecteerd in het wetsvoorstel.

Ik vind dan ook dat ons debat daar
behoort te beginnen. De regering is
niet voorbijgegaan aan het feit dat
ook de boven-modale gehandicapte
door een optelsom van eigen
bijdragen door de vloer van de
draagkracht zou kunnen zakken. De
draagkracht wordt vastgesteld op
een deel van het surplus-inkomen
boven het sociale minimum, zodat
de boven-minimale inkomens niet tot
bijstandsniveau worden terugge–
bracht door de bijzondere kosten,
waaronder eigen bijdragen. Dat is
dus in het voorstel voorzien. In de
bijstandssystematiek, waarnaar in de
nadere regels van de WVG wordt
verwezen, wordt uitgegaan van een
draagkracht van 35% tot 50% van het
surplus-inkomen. En dat is natuurlijk
heel veel. De gemeenten zijn na de
decentralisatie van de bijzondere
bijstand vrij om dit percentage vast
te stellen. Zij hebben zich aangeslo–
ten bij de voorheen geldende
wettelijke percentages, maar moeten,
gezien hun budgettaire verantwoor–
delijkheid, wel de mogelijkheid
hebben om het draagkracht–
percentage bij te stellen. Dat is de
systematiek van het voorstel.

Het is - hopelijk kan ik hiermee
een van de zorgpunten wegnemen -
niet de bedoeling dat de WVG gaat
functioneren als een pseudo–
Bijstandswet en daarmee in feite
dezelfde kenmerken zou gaan
vertonen. Daarom heeft de VNG de
gemeenten in het kader van een
modelverordening geadviseerd om
de draagkracht voor de WVG vast te
stellen op de helft van de draag–
kracht voor de bijstand. Het komt nu
dus neer op een inkomensbeslag van
17,5% tot 25% van de ruimte in het
inkomen boven het sociaal mini–
mum. Hiermee blijft mede voor de
hogere inkomens het totaal van de
eigen bijdragen naar onze opvatting
aanvaardbaar. Ik heb nu nog niets
anders gedaan dan nog eens

toelichten waarom de gedachte dat
wij wel een beperking hebben
aangebracht voor de laagste
inkomens en de middeninkomens,
maar niet voor de inkomens
daarboven, feitelijk niet juist is.

Om er nu voor te zorgen dat die
cumulatie geen onaanvaardbare
effecten oplevert, heb ik na overleg
met de VNG besloten om in de
nadere regels vast te stellen dat de
draagkracht voor eigen kosten voor
WVG-voorzieningen wordt vastge–
steld op de helft van de draagkracht
die in de bijstand geldt. Daarmee
wordt de intentie van de gemeenten
dus nadrukkelijk in de uitvoerende
verordening vastgelegd. Daar kan
dan ook geen misverstand meer over
bestaan. Het instrument van de eigen
bijdragen is mede bedoeld om
tegenvallers financieel beheersbaar
te houden. Ik begrijp dat men dat in
deze Kamer wel accepteert, maar ook
zegt dat dit niet zodanige vormen
mag aannemen dat de betrokkene
daar als het ware onaanvaardbare
consequenties van ondervindt. Mijn
eerste stap om deze Kamer tegemoet
te komen, is dus dat ik ervoor zal
zorgen dat de gedachte van de VNG
in het kader van de model–
verordening voor de betrokken
gemeenten in de uitvoerings–
voorschriften terecht komt.

Ik heb nu nog slechts gesproken
over de beperking van de eigen
kosten voor WVG-voorzieningen.
Ondanks deze beperking in de WVG
zou de cumulatie van eigen
bijdragen met die in de AWBZ voor
de gehandicapten die mede een
beroep moeten doen op zorg–
voorzieningen, tot een lastenverzwa–
ring leiden die tot een toenemend
beroep op bijstand kan leiden.
Misschien is het goed om dit nog
even toe te lichten. Mijn eerste
opmerking was bedoeld om te
zeggen dat ook de boven-modalen
een begrenzing van hun draagkracht
kennen en dat daar niet boven
uitgegaan mag worden. Wordt daar
wèl bovenuit gegaan, dan zou dat
kunnen leiden tot een beroep op
bijzondere bijstand van gemeenten.
Er is hier een principieel debat
gevoerd over de wenselijkheid
daarvan, waarvan wij goed kennis
hebben genomen. Maar één ding is
zeker: als we na dat debat van vorige
week niets zouden doen, zouden de
gemeenten geconfronteerd kunnen
worden met aanvragen voor
bijzondere bijstand. Waarom? Omdat
er een begrenzing voor de eigen

bijdragen, ook voor de bovenmoda–
len, in de wet zit. Nu is de vraag of je
dat een fatsoenlijke afronding van dit
proces vindt. Hier is kamerbreed
uitgesproken dat men een beroep op
de Algemene Bijstandswet in die
situatie - dus in zekere zin veroor–
zaakt door het eigen-bijdragebeleid
van de nationale wetgeving - niet
wenselijk vindt. De regering deelt die
opvatting op zichzelf niet. Ik heb dat
de vorige keer uiteengezet, en ik kom
daar inhoudelijk niet op terug, omdat
ik denk dat het type argumentatie dat
in deze Kamer is gehanteerd, heel
makkelijk kan leiden tot een
segmentering van groepen richting
de Algemene Bijstandswet, groepen
die ik maatschappelijk gezien
buitengewoon kwetsbaar vind.

Maar de Kamer heeft wel een
punt, namelijk dat gezegd wordt: wij
worden nu voor de keus geplaatst,
een wet te accepteren waarin weer
opnieuw eigen bijdragen zitten; we
kennen andere wettelijke systemen
met eigen bijdragen, en we willen
gewoon niet dat in zo'n situatie het
systeem van eigen bijdragen in de
WVG als het ware de druppel wordt
die de emmer van de draagkracht
overschrijdt. Dat is een te respecte–
ren argumentatie, en daarom heb ik
nagedacht over de manier, waarop
daaraan door de regering tegemoet
kan worden gekomen.

Als die situatie zich zou voordoen,
zou in de systematiek van het
wetsvoorstel een beroep op
bijzondere bijstand mogelijk zijn. Dat
toenemende beroep op de bijstand
kan worden voorkomen door in de
draagkrachtbeoordeling bij de WVG
ook de eigen bijdragen van de AWBZ
te betrekken. In de nadere regels
voor de Wet voorzieningen gehandi–
capten zal ik dan ook opnemen dat
geen eigen bijdrage voor WVG–
voorzieningen is verschuldigd, als de
draagkracht die de WVG in aanmer–
king neemt al door eigen bijdragen
in de AWBZ is opgebruikt. Eventueel
nog resterende draagkracht is
maatgevend voor een resterende
eigen bijdrage in de WVG. Omdat de
draagkracht op jaarbasis wordt
bepaald, zal een eventueel reeds
betaalde eigen bijdrage in de WVG
worden teruggegeven als later in een
kalenderjaar de draagkracht wordt
opgebruikt door eigen bijdragen in
de AWBZ.

Het laatste is een antwoord op de
opmerking van mevrouw Jaarsma
dat je niet door de toevallige
volgorde der dingen in de problemen
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mag komen. Als die volgorde zich
voordoet, wijkt de eigen bijdrage van
de WVG. Ik heb uiteraard overleg
gepleegd met de Vereniging van
Nederlandse gemeenten over deze
bijstelling in de uitvoerings–
maatregelen van de WVG. Misschien
is het goed om daar openhartig iets
over te zeggen, omdat dat wellicht
enige kleur geeft aan het hele debat.
Het spreekt vanzelf dat de teruglo–
pende inkomsten voor de gemeente
die hieruit voort kunnen komen
moeten worden ingeschat. Dat is niet
eenvoudig te doen, want het hangt
natuurlijk helemaal af van het beroep
dat op de WVG en de AWBZ wordt
gedaan.

De VNG heeft twee aantekeningen
gemaakt. De ene is natuurlijk
budgettair: dit kost de gemeenten
geld. De tweede is principieel: het
beperkt de speelruimte. Alles
afwegende is mijn conclusie - ik heb
daar overigens geen akkoorden over
gesloten met de VNG - dat de VNG,
als dit de afronding van ons debat
moet zijn, accepteert dat dat zo
loopt. Principieel gezien hebben we
dan een vorm gevonden die voor de
komende jaren - collega Simons
komt terug op de vraag, hoe je dat
vraagstuk structureel en principieel
aanpakt - ervoor zorgt dat ieder lid
van deze Kamer dat straks steun wil
geven aan dit wetsvoorstel, weet dat
het wetsvoorstel zelve en de
eigen-bijdragesystematiek daarin
geen ongewenste cumulatie kunnen
opleveren, noch voor de mensen met
een minimaal en laag inkomen, noch
voor de mensen daarboven. Ik meen
dat tiet verantwoord is om het te
doen, omdat ik luisterend naar deze
Kamer, ook niet de gedachte wil
laten hangen dat de regering de
optelsom van eigen bijdragen niet
als een serieus probleem zou
opvatten. Onze redenering was
alleen: de WVG heeft daarvoor een
adequate voorziening. De redenering
van de Kamer was: ja, maar de
optelsom kan tot onaanvaardbare
resultaten leiden. Mijn conclusie is
nu dat ik in de uitvoerings–
maatregelen van de WVG precies dat
zal voorkomen.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Voorzitter! Om misschien een derde
termijn te voorkomen, wil ik graag
een paar vragen stellen over dit
geheel. De staatssecretaris heeft
gesproken over de cumulatie van de
AWBZ-bijdragen en de eigen bijdrage
in de WVG. Is dat inclusief de eigen

bijdrage op basis van de Wet
financiering volksverzekeringen, want
de regeling dure woning–
aanpassingen loopt in het kader van
die wet? Ik geef toe: het is allemaal
erg ingewikkeld.

Staatssecretaris Wallage: Collega
Heerma gaat hier straks even op in.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Mijn tweede vraag is de volgende. Ik
heb in de stukken gezien dat wij, ook
van regeringszijde, geneigd zijn het
begrip "eigen bijdrage" en het
begrip "eigen betalingen" royaal
door elkaar heen te gebruiken, terwijl
deze begrippen iets heel anders
betekenen. Slaat wat de staatssecre–
taris nu net gezegd heeft, op de
eigen bijdragen en/of de eigen
betalingen?

Staatssecretaris Wallage: Ik heb de
term "eigen bijdrage" gebruikt,
voortvloeiend uit het wettelijk
systeem. Ik ga er dus vanuit dat waar
de WVG de gemeenten de bevoegd–
heid geeft om voor voorzieningen
een eigen bijdrage te vragen,
hiervoor de argumentatie geldt zoals
ik deze zojuist heb gegeven. Maar ik
zal dit na laten gaan, zodat ik u dit
exact kan laten weten.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Ik heb ook nog een huishoudelijke
vraag. Is het mogelijk dat wij
hetgeen de staatssecretaris nu in een
redelijk straf tempo heeft voorgedra–
gen, op papier krijgen? Ik zal straks
namelijk namens mijn fractie om 10
a 15 minuten schorsing vragen.

Staatssecretaris Wallage: U kunt
mijn spreektekst gekopieerd krijgen.
Hier is geen enkel bezwaar tegen.

De heer De Boer (Groen Links):
Heeft de regering bij benadering een
idee wat deze belangrijke toezegging
budgettair voor gemeenten betekent?

Staatssecretaris Wallage: Naar de
beste inschattingen die wij kunnen
maken, zou dit tussen de 10 en 15
mln. kunnen liggen. Ik gaf echter al
aan dat dit omgeven is met
onzekerheid omdat wij het gebruik
niet kennen.

Mevrouw Soetenhorst de
Savornin Lohman (D66): Hierop
aansluitend: Wij hebben als Eerste
Kamer bij de behandeling van de

Arbeidsongeschiktheidswet ook een
beetje leergeld betaald.

Staatssecretaris Wallage: Wat
bedoelt u hiermee, mevrouw?

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Ik bedoel
dat wij op het laatste moment wel
eens geconfronteerd worden met
nieuwe toezeggingen waarvan
absoluut niet te overzien valt wat de
consequenties zijn. Misschien zou u
bij uw tekst een rekenvoorbeeld
willen voegen. Dan hebben wij wat
houvast.

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik maak om twee
redenen bezwaar tegen deze
opmerking. Ik vind het altijd goed als
mensen leergeld willen betalen,
maar ik hoop dat zij het dan ook
benutten voor het doel waar het voor
bestemd is, namelijk beter leren.

Ik wil alle voorbeelden geven,
maar er heeft schriftelijk in menige
ronde en daarna mondeling een
behandeling plaatsgevonden. Ik heb
vervolgens gereageerd op een
dringend verzoek uit de Kamer. Ik
maak hiervoor binnen mijn wettelijk
instrumentarium een naar mijn
opvatting adequate vertaling.
Natuurlijk zijn er vervolgens over
consequenties heel veel vragen te
stellen, maar ik ben technisch niet in
staat, met de Kamer in gesprek
zijnde, een rekenvoorbeeld uit mijn
mouw te schudden. Ik kan wel
aangeven dat ik een sluitend
systeem voorstel. Het betekent dat er
dus afgezien zal worden van de
eigen bijdrage die op grond van de
WVG gevraagd moet worden, onder
omstandigheden die ik exact in mijn
tekst heb aangegeven. Ik zal u die
tekst verstrekken.

De heer Schinck (PvdA): Voorzitter!
Mag ik mevrouw Soetenhorst vragen
of zij kennis heeft genomen van het
wetsvoorstel dat ons aan het eind
van het debat over de WAO is
toegezegd en dat ons binnenkort zal
bereiken en of zij dan nog blijft bij
haar opvatting dat we leergeld
hebben moeten betalen?

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Ik denk
inderdaad dat wij na de behandeling
van de Arbeidsongeschiktheidswet
met een zekere kater zaten.

De heer Schinck (PvdA): U moet nu
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de verantwoordelijkheid die de
regering neemt beoordelen en de
toezeggingen die zij doet. Er ligt nu
een wetsvoorstel. U moet nu
aangeven op welke punten dit
wetsvoorstel afwijkt van toezeggin–
gen die aan het einde van het debat
over de WAO zijn gedaan.

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Voorzitter!
Ik maak bezwaar tegen deze
opdracht. Wij praten nu over een
geheel ander wetsvoorstel.

De heer Schinck (PvdA): Dan stel ik
voor dat we de discussie sluiten. Dan
heeft u iets gesuggereerd dat er niet
is.

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): De enige
parallel waar ik op wijs, is dat wij
ook bij dit wetsvoorstel in derde
termijn worden geconfronteerd met
voorstellen waarbij moeilijk te
overzien is wat de consequenties
daarvan zijn. C'est tout!

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik stoorde mij ook een beetje aan de
eerste formulering. Misschien was
het correct geweest als mevrouw
Soetenhorst bijvoorbeeld de
conclusie had getrokken dat het aan
deze Kamer is om te beoordelen of
zij een nadere afweging wil maken of
niet en dat dit geen verantwoordelijk–
heid van de regering is, in welke zin
dan ook. Juist door de nasleep van
het WAO-debat wens ik mij precies
in deze zaal niet in een situatie te
bevinden waarin ook maar een begin
van een suggestie bestaat dat ik deze
Kamer niet op een adequate manier
voorlicht. Daar sloeg de opmerking
van de heer Schinck op.

De voorzitter: Ik stel voor dat wij de
historische beschouwingen trachten
te beperken, hoe relevant die
natuurlijk ook zijn. Tenslotte ligt in
het heden verleden en in het nu wat
komen gaat. Dit is de tweede termijn
van de Kamer en de regering. Ik wil
graag weer terug naar het wetsont–
werp dat nu wordt behandeld.

De heer Heijmans (VVD): Voorzitter!
Ik wil twee opmerkingen maken. Ik
zie ook een parallel met de WAO,
maar ik wil daarop in een eventuele
derde termijn heel kort terugkomen.
Ik meen dat ik dan aan uw wensen
voldoe.

Het is duidelijk dat de gemeenten
voor de financiële gevolgen moeten
opdraaien. Wat stelt de staatssecreta–
ris zich voor? Moeten de gemeenten
hogere eigen bijdragen vragen aan
andere gehandicapten die niets met
de cumulatie te maken hebben? Of
komt er toch weer een of andere
toevloed van middelen via het
Gemeentefonds? Of moet er gewacht
worden tot de evaluatie of eventueel
tot de rapportage aan het parlement
- maar dan is het kwaad al voor een
deel geschied - om dan de zaak
zover mogelijk te reconstrueren?

Staatssecretaris Wallage: Dit is een
heel begrijpelijke en terechte vraag.
Het antwoord hierop geeft beter
inzicht in hetgeen de WVG in feite is
en doet. Als wij niets zouden hebben
gedaan en er zouden mensen met
een bovenmodaal inkomen door de
eigen-bijdragecumulatie in de
problemen zijn gekomen, dan
hadden zij bijzondere bijstand
kunnen aanvragen voor rekening van
de gemeenten. De VNG heeft de
afweging gemaakt: indien mensen in
die situaties door de vloer kunnen
zakken en er is toch een gemeente–
lijke verantwoordelijkheid voor
aanpassing, is het dan niet correct
om ieder misverstand over de
cumulatie op te heffen en een en
ander te doen op de wijze die de
staatssecretaris nu voorstelt? Het
gaat in de macro-afwegingen dan
niet om een zwart-wit-vraagstuk voor
de Nederlandse gemeenten.

Ter zake van de eigen inkomsten
heeft de heer Heijmans in zoverre
gelijk, dat men eigen inkomsten
derft. Het gaat dan om de inschatting
of het totaal beschikbare budget voor
de taken adequaat is. Ik heb geen
signalen ontvangen die erop wijzen
dat de VNG met mij wilde her–
onderhandelen over dat budget. Ik
heb daaruit de conclusie getrokken,
dat een en ander met deze maatrege–
len voor de gemeenten te hanteren
zou zijn.

De heer Heijmans (VVD): En dan
krijgen wij vervolgens een stortvloed
van brieven van individuele
gemeenten!

Staatssecretaris Wallage: Dan is het
nu aan de Kamer om te beoordelen
of het door haar aan de orde
gestelde probleem, namelijk het door
de WVG veroorzaken van een
optelsom aan eigen bijdragen, wel of
niet door de mij aangedragen

maatregelen goed wordt gecorri–
geerd. Die vraag moet eerst worden
beantwoord. De Kamer heeft daarvan
een punt gemaakt en bezien vanuit
haar argumentatie is dat volkomen
begrijpelijk. Nu los ik dat op.
Natuurlijk heeft die oplossing ook
nadelen. Ik meen echter dat wij het
debat nu zuiver moeten houden; het
hoofdprobleem is door mij, voor
zover ik dat kan overzien, op een
adequate manier geadresseerd
Daarop zou het debat zich behoren te
concentreren.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Ik stel nog een uitvoeringstechnische
vraag. Mij is gebleken, dat de
buitenwacht altijd eerder op de
hoogte is van oplossingsrichtingen
dan het parlement. Dat neem ik de
staatssecretaris niet kwalijk. Hij kent
het "rondzingen". Ik werd gisteren
reeds gebeld door een verontruste
gemeente die riep dat het er zo en zo
gaat uitzien en dat dit leidt tot
verlaging van het verstrekkingen–
niveau aan hun gehandicapten. Dat
leek mij een punt voor de evaluatie.
Anders dan de heer Heijmans denk ik
dat een jaar daarover helderheid kan
verschaffen.

Een tweede verhaal - ik verwijs
naar de tekst van de motie - was dat
er weer een uitvoeringsorganisatie
zou moeten worden opgezet.
Misschien is het goed, als de
staatssecretaris dit even onderuit–
haalt. Zoals ik in eerste termijn heb
gezegd, kan dit naar mijn smaak op
een uiterst eenvoudige manier
worden uitgevoerd zonder dat
daarvoor extra ambtenaren
behoeven te worden aangesteld.

Staatssecretaris Wallage: Het is echt
heel overzichtelijk. Indien de WVG
het heffen van eigen bijdrage
mogelijk maakt en dat ook een
onderdeel van het systeem wordt,
moet de gemeente het hoe dan ook
technisch mogelijk maken om die
eigen bijdrage te innen. Het enige
wat mijn uitwerkingstoezegging
daaraan toevoegt, is dat degenen die
kunnen aantonen dat zij hetzij via de
ene route hetzij via de andere route
de maximale eigen bijdrage hebben
betaald, niet nog eens aangeslagen
kunnen worden. Dat gebeurt door
dezelfde medewerker als die de
eerste bijdrage heeft geïnd. Dit lijkt
mij dus echt een non-probleem.
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Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
In volgorde van de sprekers zal ik
ingaan op de vraagstukken waar zij
wat over hebben gezegd en waarop
de heer Wallage in zijn termijn ook
uitvoerig is ingegaan. Er resteren
nog een paar specifieke vragen aan
mijn adres rond cumulatie uit
anderen hoofde, zoals de AWBZ. Ik
zal deze aan het eind nog kort
becommentariëren.

Mevrouw Soetenhorst is begon–
nen over de cumulatie, waar ik zo
nog op terug kom, maar zij merkte
ook op dat zij minder hield van de
uitdrukking gelijke monniken, gelijke
kappen. Los van de persoonlijke
preferenties sloeg deze uitdrukking
op een ander onderwerp. Bij de
afronding van het verzekeringsstelsel
in de volksgezondheid speelt een
bredere discussie rond de sociale
zekerheid. Hoe kan de overheid of de
gemeenschap verstrekkingen zoals
de huisarts, geneesmiddelen, kunst–
en hulpmiddelen en tandheelkunde
waarborgen? Daarbij spelen factoren
als de verantwoordelijkheids–
verdeling en een zekere rem op de
kostenontwikkeling. Verder is het
goed dat burgers zien dat niet alles
uit de collectiviteit wordt gefinan–
cierd, en zijn heel gerichte eigen
betalingen wenselijk.

Als de overheid dit laatste
uitgangspunt kiest, betekent gelijke
monniken, gelijke kappen voor het
kabinet en voor mij - zie de notities
over de voortgang in het
volksgezondheidsbeleid - dat bij de
introductie van verdergaande eigen
betalingen gegarandeerd moet zijn
dat alle burgers die consequentie op
hun strookje moeten zien, en niet
alleen de ziekenfondsverzekerden.
Eigen betalingen zijn omstreden in
de volksgezondheid. Zij leiden heel
snel tot vragen over de toegankelijk–
heid, zoals wij op dit beperkte terrein
al zien. Je kan je eigenlijk alleen
maar goed verantwoorden tegenover
de samenleving als je tegen alle
burgers zegt: het is goed om op een
verantwoorde wijze tot eigen
betalingen te komen, maar dat geldt
dan ook voor alle burgers.

Het kabinet voegt daaraan toe dat
gelijke monniken, gelijke kappen
alleen maar kan in een stelsel waarin
het draagkrachtelement een
vooraanstaande plaats inneemt. De
consequentie van eigen betalingen in
de gezondheidszorg is dat je een
heel lage vloer creëert. Als je niet

wilt dat de eigen betalingen voor
sommige burgers zeer prohibitief
zijn, moet je de algemene vloer laag
leggen. Zoals ik het zie, zal een
inkomensafhankelijk maximum dus
op enig moment noodzakelijk zijn.
Dat bedoel ik met gelijke monniken,
gelijke kappen.

De tweede vraag van mevrouw
Soetenhorst was, wie er eigenlijk in
beroep kan gaan. Ik heb in eerste
termijn iets gezegd over de cliënt of
de verzekeraar en ik zal daarop in
tweede termijn een korte toelichting
geven. Ik kan bevestigen dat de
subsidieregeling van de Ziekenfonds–
raad zich richt op de gehandicapte
als cliënt en niet op de zorg–
verzekeraars. De cliënt is wel degelijk
degene die in beroep kan gaan, dat
zeg ik met nadruk.

Het derde thema van mevrouw
Soetenhorst was de relatie met het
wetsvoorstel waarvan de parlemen–
taire behandeling nu aan de andere
kant wordt afgerond: de vernieuwing
van verpleging en verzorging en de
psychiatrie. Hier doet zich een heel
inttïgerend dilemma voor. In deze
Kamer wordt gezegd dat de
staatssecretaris in eerste termijn
heeft gezegd dat voor de subsidie–
voorziening in de AWBZ op een
gegeven moment geldt: op is op.
Zoals bekend is gezinszorg een
subsidieverstrekking in het kader van
de huidige AWBZ. Daar voegen wij
nu dus niet de hulpmiddelen aan toe
die uit de AAW overkomen, want dat
worden rechtens afdwingbare
verstrekkingen, maar de gezinshulp
die overkomt uit de AAW en die nu
dus voor gehandicapten deels uit de
AWBZ-subsidie wordt betaald en
deels uit de AAW, met allerlei
ondoorzichtig grensverkeer. Dat
brengen wij over naar een eendui–
dige financieringsbron, maar voor de
korte termijn wel in een subsidie–
verstrekking. Zo ziet het kabinet het.
Daarbij kan op enig moment een rol
spelen dat de subsidie, die wordt
beheerd door de Ziekenfondsraad,
op is. Dat bedoel ik met "dilemma":
nu wordt hier, vrij vertaald, door
sommigen gezegd - en ik respecteer
dat zeer - dat deze verstrekking
eigenlijk rechtens afdwingbaar moet
zijn voor gehandicapten en voor
niet-gehandicapten met betrekking
tot gezinshulp, thuishulp en wat dies
meer zij.

Hier raken wij een politiek heel
belangrijk punt dat ook speelt bij de
afhandeling van het wetsvoorstel in
de Tweede Kamer: hoe kun je met

betrekking tot voorzieningen,
waarvan je zegt dat zij, zij het binnen
beperkte budgetten, eigenlijk
rechtens afdwingbaar moeten zijn, in
dat soort vernieuwingen van
wettelijke systemen - daar gaat
stelselaanpassing in feite over -
garanderen dat er geen effecten
ontstaan die zo kostenopdrijvend
zijn, terwijl er te weinig
"countervailing power" is? Daarmee
zit je in het hart van de vernieuwing
van de gezondheidszorg. Dan gaat
het om de vraag of bij thuiszorg,
indien dat een rechtens afdwingbare
verstrekking is, straks een inkomens–
regeling hoort die voor sommige
mensen betekent dat zij een eigen
bijdrage moeten betalen. Zijn wij
voldoende ver om verzekeraars te
budgetteren, zodat er door verzeke–
raars en verzekerden ook afwegingen
worden gemaakt, of blijft het een
soort open-eindfinanciering, zoals wij
die nu nog te veel hebben in ons
volksgezondheidsstelsel?

Bij het pleidooi om te zeggen dat
het budget misschien wel te klein is
en dat men dat burgers eigenlijk niet
mag aandoen, zit je dus in het hart
van de discussie over de veranderin–
gen in de gezondheidszorg. Ik voeg
er twee zaken aan toe. Voor wat
betreft de thuishulp en de gezins–
zorg, waarover politiek in Den Haag,
maar ook maatschappelijk een heel
actuele discussie wordt gevoerd - zie
de bejaardenoorden - is het voorstel
van het kabinet, dat uiteraard nog
parlementaire sanctionering behoeft,
om een fors aantal miljoenen uit te
trekken voor uitbreiding van de
gezinszorg boven het budget dat wij
al overbrengen van de AAW naar de
AWBZ. Wij beseffen immers dat,
gegeven een aantal maatschappelijke
tendenties, de behoefte aan
thuiszorg, aangepaste thuiszorg en
intensieve thuiszorg de komende
jaren zal toenemen. Het is dus een
langzame transformatie, ook in
budgettaire zin, van intramuraal naar
extramuraal. Zoals wij in de actuele
discussie zien, gaat dat natuurlijk
met pijn en moeite.

Mijn tweede opmerking is van een
principiëler gehalte. In parlementaire
debatten en daarbuiten - dat heeft
een lange voorgeschiedenis - merk
je soms dat budgettaire vrijheden
worden vergroot als je eenmaal
AWBZ-verzekerd of ziekenfonds–
verzekerd bent en als een voorzie–
ning in de premiesfeer en niet meer
in de begrotingssfeer zit. Financie–
ring in de premiesfeer is eigenlijk
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interessanter. Het is interessant als je
daar historisch naar kijkt, als ik dat
heel korte uitstapje mag maken. In
de jaren zestig en zeventig hadden
wij voorzieningen in dit land als
kruiswerk, voorgangers van de
RIAGG's, bureaus voor levens– en
gezinsmoeilijkheden, die lokale of
provinciale besturen en soms het
rijksbestuur begrotingsgewijs
financierden. Met betrekking tot
ziektekosten en gezondheidszorg–
voorzieningen is er in Nederland in
twintig a vijfentwintig jaar een
verschuiving naar een premie–
gefinancierd stelsel. In de verdere
ontwikkeling en vernieuwing daarvan
komt het erop aan om ook daar
budgettaire grenzen in acht te
nemen. Een verzekeringsstelsel dat
die budgettaire randvoorwaarden
niet meer zou kennen, is explosief.
Het gaat ook hier dus om de vraag,
welke eigen bijdragen verdedigbaar
zijn. Daarop kom ik straks bij de IZA
terug. Het gaat in een
overeenkomstenstelsel tussen
aanbieders en verzekeraars vooral
ook om de vraag of er voldoende
"countervailing powers" zijn die het
mogelijk maken dat er afwegingen
tussen kosten en baten plaatsvinden.
Het is after all de verantwoordelijk–
heid van het Rijk, dat jaar op jaar
vaststelt welke de macro-budgetten
zijn die voor de gezondheidszorg
beschikbaar komen. Als het, los van
het rechtens afdwingbare, hier de
vraag zou zijn of sommige burgers in
een gemoderniseerde basis–
verzekering op enig moment geen
beroep zouden kunnen doen op een
verstrekking, zeg ik dat dit inderdaad
mogelijk is. Als de rijksoverheid zegt
dat de groei in het volume 1% a
1,5% op jaarbasis is, komt er een
moment waarop tegen een burger
gezegd kan worden dat er een
wachtlijst is en dat men niets anders
kan. Dan komt er een politiek debat
over de vraag, of er extra geld
gefourneerd moet worden voor het
opschonen van wachtlijsten. Zo
hoort dat ook. De vraag in dat debat
is dus, met andere woorden, of wij
het macro-budget voor de volksge–
zondheid moeten verruimen. Dat is
de kerndiscussie. Dat moet ook
eerder onderwerp van discussie zijn
dan de opmerking dat er bij een
afdwingbaar recht als het ware
sprake is van een open financierings–
kanaal.

De heer Rongen (CDA): Dat is nu
juist waarom wij in dit opzicht van

"architectuur" hebben gesproken. Ik
denk dat de staatssecretaris zelf een
misverstand oproept als hij een
premie-gefinancierde volksverzeke–
ring met rechten creëert en die
rechten vervolgens via een budget–
stelsel terugbrengt tot een soort
subsidie. De staatssecretaris gaat
zelfs nog een stap verder door een
regeling zonder beroepsgang in te
stellen. De mensen zullen redeneren
dat zij door betaling van een
AWBZ-premie toch rechten hebben.
Ik denk dat het goed is om bij de
herziening van de stelsels nog eens
goed na te denken over de indeling
van volksverzekeringen/
werknemersverzekeringen en
voorzieningen. De staatssecretaris
maakt een mix van verzekeringen en
voorzieningen waardoor men steeds,
linksom of rechtsom, op het
verkeerde been wordt gezet.

Staatssecretaris Simons: Met het
laatste pleidooi ben ik het eens. Als
de gemeenschap of de overheid
beslist dat een voorziening voor
burgers beschikbaar moet komen en
dat die voorziening van collectief
belang is, dan is het een vrij
wezenlijke vraag langs welke lijn
men die voorziening beschikbaar laat
komen. Gebeurt dat via een lijn van
premiefinanciering of via een lijn van
begrotingsfinanciering, gebeurt dat
centraal of decentraal? Ik wil echter
het misverstand wegnemen dat bij
voorzieningen die in een premie–
gefinancierd stelsel zijn onderge–
bracht geen budgettaire randvoor–
waarden gelden. Die budgettaire
randvoorwaarden hebben betrekking
op het collectief gefinancierde deel
van een basisverzekering en niet op
het door de burgers gefinancierde
deel. Dan raakt men aan de vraag of
nominale premies en aanvullende
werknemersverzekeringen in de WAO
tot de collectieve lasten gerekend
moeten worden. Dat is bij de
volgende formatie een wezenlijk punt
en beslaat meer dan alleen boekhou–
den. Het gaat om de vraag hoe dat
maatschappelijk beoordeeld wordt. Is
het de verantwoordelijkheid van de
overheid wat burgers zelfstandig
overeenkomen met de verzekeraar?
Of is dat een verantwoordelijkheid
die de samenleving zelf wil
aanvaarden en die dus in de
opstelling van de overheid niet
meegerekend moet worden? Hoe
met die vraag wordt omgegaan, gaat
ons allen aan bij de vernieuwing van
het stelsel van sociale zekerheid en,

verderop in de jaren negentig, bij de
vernieuwing van de andere grote
sector, de volksgezondheid.

Het is mijn stelling en het is de
stelling van het kabinet dat het
collectief gefinancierde deel van de
basisverzekering onze budgettaire
verantwoordelijkheid blijft. Daarbij
zullen wij jaar op jaar vaststellen
welke volumeruimte, 1% groei of
1,5% groei, afhangend van vergrij–
zing en dergelijke, beschikbaar is. Er
kan in elk stelsel een zekere
spanning zijn tussen wat rechtens
afdwingbaar is en de beschikbare
budgettaire ruimte. De heer Rongen
wil toch niet zeggen dat door het feit
dat er sprake is van een afdwingbaar
recht - wij beschikken nu eenmaal
over verzekeringsstelsels - de
budgettaire overweging voor de
rijksoverheid secundair geworden is?

De heer Rongen (CDA): Als ik dat
onbesproken zou laten, wekt dit de
indruk dat ik het helemaal eens ben
met de door de staatssecretaris
ingeslagen richting. Als men een
volksverzekering financiert uit ter
beschikking gekomen premies, zal de
staatssecretaris een waterscheiding
moeten aanbrengen tussen zijn
begroting en de uit de premies
opgerichte fondsen. Dat is nu juist
een van de naar voren gebrachte
bezwaren: er zal een soort stelsel van
communicerende vaten ontstaan
tussen de rijksbegroting en de
centrale fondsen. Dat is nu juist het
hart van de problematiek waarover
de staatssecretaris spreekt.

Staatssecretaris Simons: Daarom
ben ik geen voorstander van het
aanbrengen van allerlei scheidingen
tussen "deels gefinancierd via de
begroting" en "deels gefinancierd
via premies" in een complex aan
voorzieningen dat inherent bij elkaar
hoort. Dat heeft de heer Rongen
misschien de afgelopen jaren
gemerkt. Een en ander zou binnen de
kortste keren leiden tot afwenteling
tussen gemeentebesturen respectie–
velijk rijksbestuur.

Mevrouw Jaarsma heeft hier een
belangwekkende opmerking over
gemaakt. Op de cumulatie–
problematiek kom ik nog terug. Zij
zegt mede naar aanleiding van die
problematiek dat harmonisatie van
de regelingen vanuit de optiek van
de burger voor de hand ligt. Waarom
kan het niet eenvoudiger? Er is al
eerder onder vorige kabinetten
serieus nagedacht over de vraag of
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het geheel van de zorg voor de
ouderen - verpleeghuizen bejaar–
denoorden, gezinszorg en
kruisverenigingswerk - niet onder
een voorziening onder lokaal bestuur
kan worden gebracht. Hier zijn
principiële aarzelingen bij geweest.
Kan het gemeentebestuur dat aan en
komen de mensen dan niet in de
knel? Men kan zich voorstellen,
welke massieve discussie gaat
ontstaan als die uiterste zorg
gedurende 24 uur per dag onder
decentrale verantwoordelijkheid
wordt gebracht. De argumentatie is
altijd geweest, dat het verkeerd is
om daarin te knippen door bijvoor–
beeld de gezinszorg onder een
voorziening te brengen. Als de zorg
dan intensiever wordt, wordt
overgegaan op een verzekerings–
stelsel. Hierover is veel nagedacht.
Als je daarin gaat knippen, neem je
onverantwoorde financiële risico's.
Je legt dan de financiële sturing op
twee niveaus. Tot mevrouw Jaarsma
zeg ik: waar mogelijk harmonisatie in
lijn met wat collega Wallage bepleit.
Om alle zorg die aan gehandicapten
wordt gegeven onder één type
bestuurlijk regime te brengen, is het
andere uiterste. Het is een zeker
absolutisme.

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Ik heb in
tweede termijn nadrukkelijk gevraagd
naar de financiering van de zorg.
Deelt de staatssecretaris de zorg van
onze fractie, dat die 60 mln.
onvoldoende is om de input van
gehandicapten op te vangen?

Staatssecretaris Simons: Mevrouw
Soetenhorst vroeg zich dat eerder af.
Tegelijkertijd zegt zij namens haar
fractie, dat ook geen premie–
verhoging moet worden doorge–
voerd. Inderdaad. Haar collega's in
de Tweede Kamer zullen straks mijn
begroting 1994 beoordelen. Er zijn
goede redenen om dat bedrag te
verhogen. Het is dan aan de fractie
van D66 om aan te geven, waar de
budgettaire ruimte moet worden
gevonden. Zij moet dan niet
weglopen voor de verantwoordelijk–
heid. De premiestabilisatie die het
kabinet nastreeft, moeten wij wel
zien te handhaven. Het zal dan gaan
om pijnlijke keuzen.

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Dat is heel
aardig. Op dit moment wordt de
illusie gewekt, dat het budgettair

neutraal kan, terwijl het in feite niet
kan. De consequenties komen later te
voorschijn.

Staatssecretaris Simons: Dat is een
misverstand. Het WVG-arrangement
is budgettair neutraal. Het aantal
chronisch zieken in onze samenle–
ving neemt toe. Hetzelfde geldt voor
de behoefte aan thuiszorg. Uit de
volumeruimte, de extra beschikbare
ruimte op de begroting Volksgezond–
heid wordt volgend jaar 600 a 700
mln. extra besteed. Ik denk aan een
extra inzet voor de thuiszorg, de
psychiatrie, verstandelijk gehandicap–
ten, enz. Dat is ren politieke keuze.
Bij specialisten, de farmacie en de
ziekenhuizen proberen we het
kraantje wat dichter te draaien. Voor
deze politieke keuze staan wij. Ik
respecteer de opmerking van
mevrouw Soetenhorst: gegeven een
aantal ontwikkelingen, waaronder de
gehandicaptenproblematiek, zitten
wij ter zake van de thuiszorg wellicht
aan de krappe kant. Dat debat zal
dan moeten worden gevoerd.

Ik kom te spreken over cliënt–
gebonden budgetten in de thuiszorg,
de AAW-gezinszorg. Ik heb al gezegd,
dat de systematiek in de overgangs–
fase ook in de subsidieregeling
Ziekenfondsraad wordt gehandhaafd.
Bestaande gevallen die in de huidige
AAW-regeling huishoudelijke hulp
krijgen, worden met de subsidie–
regeling van de Ziekenfondsraad niet
afgebouwd. De opvatting van
mevrouw Soetenhorst berust op een
misverstand. Ze spoort niet met de
uitgangspunten die de Ziekenfonds–
raad heeft geformuleerd. Zie het
advies van 26 augustus. Als
gehandicapten niet langer gebruik
maken van het cliëntgebonden
budget, wat zou kunnen, is het geld
dat daardoor vrijvalt beschikbaar
voor de thuiszorg. Ik zeg dat hier nog
eens nadrukkelijk. De overgangs–
regeling voor de huishoudelijke hulp
wordt geïntegreerd in de subsidie–
regeling inzake de gezinszorg.

De voorzitter Ik begrijp dat
mevrouw Soetenhorst opnieuw wil
interrumperen. Ik wijs erop dat dit de
tweede termijn is. De regering is nu
langer aan het woord dan de Kamer
in tweede termijn aan het woord is
geweest, mede door de interrupties.
Ik verzoek de Kamer verdere
interventies te beperken tot datgene
wat absoluut noodzakelijk is om de
oordeelsvorming over dit wetsvoor–
stel zo duidelijk mogelijk te maken

en een derde termijn zo mogelijk te
vermijden.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Ik kom tot de
opmerkingen van de heer Heijmans.
Hij heeft mij nog eens kritisch
onderhouden - dit maakt mij nog
sensitiever voor de komende
debatten over de radenstructuur -
over mijn kanttekening met
betrekking tot de Ziekenfondsraad.
De heer Heerma zal straks uitvoerig
verslag doen van het gesprek dat wij
gistermorgen vroeg op zijn departe–
ment mochten hebben met een
delegatie van de Ziekenfondsraad,
maar ik wil er ook wat over zeggen
om misverstanden te voorkomen.
Mijn waardering voor de technische
advisering van de Ziekenfondsraad
en het beheren van budgetten,
waarbij ik verwijs naar het advies
van de Rekenkamer, is niet aan
twijfel onderhevig. Die waardering is
groot. Mijn kritische opmerking had
hierop betrekking, kijkend naar de
samenstelling van de Ziekenfonds–
raad, die overigens niet de enige in
dit opzicht is, dat het een enkele keer
voorkomt - die tendens lijkt toe te
nemen - dat politieke besluiten die
zijn genomen na uitvoerige
discussies, in onze zozeer voor de
belangrijke techniek uitgeruste
organen opnieuw worden bediscussi–
eerd. Daarop sloeg mijn algemene,
kritische opmerking. Wij moeten
bezien hoe wij een goede, moderne
adviesstructuur zonder veel
doublures, onder respectering dat
die expertise soms noodzakelijk is
voor een regering, tot stand kunnen
brengen. Het gaat om een structuur,
die beter op orde is dan vandaag
geldt.

De heer Heijmans (VVD): In
sommige gevallen vindt de
Ziekenfondsraad het tot zijn plicht
behoren om ook beleidsmatig te
opereren. Dit betekent niet dat, zoals
de staatssecretaris de vorige week
heeft gezegd, er altijd sprake is van
een herhaling van parlementaire
debatten. Er zijn ook adviezen met
een beleidsmatige kant gekomen,
voordat er in het parlement over
werd gesproken.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Mevrouw Jaarsma
heeft een opmerking gemaakt over
de belangrijke kwestie van vooron–
derstellingen in wetgeving. Ik ben
het ermee eens dat je je iedere keer
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bij de start van een wetgevings–
proces daarop kritisch moet
bezinnen. Toch zeg ik in navolging
van collega Wallage dat dit, voor
zover men meent dat er vooronder–
stellingen zijn ingeslopen die
kritische bejegening vragen, een
beoordeling vraagt van het meer
algemene gehandicaptenbeleid van
dit kabinet. Ik voeg daaraan toe: ook
van vorige kabinetten. Er is altijd een
vrij royale prioriteit gegeven aan
laten wij zeggen de zorg voor
degenen, die deze zorg niet vanuit
een verkeerd soort zieligheid, maar
vanuit hun fysieke of mentale
kwetsbaarheid behoeven. Ik geloof
niet dat in de begrotingen voor de
afgelopen jaren een verkeerd soort
vooronderstellingen in deze sfeer is
geslopen.

Mevrouw Jaarsma heeft verder in
het bijzonder gesproken over
AWBZ-voorzieningen die niet
rechtens afdwingbaar zijn. Zij heeft
in dat verband gewezen op de
hulpmiddelen. Het is een misver–
stand te menen dat de op-is-op–
discussie, die ik zojuist uitvoerig heb
toegelicht, voor de verstrekking van
de hulpmiddelen geldt. Het gaat om
een verstrekking die rechtens
afdwingbaar is. Daarbij past de
algemene kanttekening dat, als wij in
enig jaar meer aan bijvoorbeeld
hulpmiddelen, medicijnen of
specialistische hulp uitgeven, dit
correcties vraagt van de kant van de
regering. Dan zitten wij midden in de
discussie over de prioriteiten en de
posterioriteiten. Een en ander geldt
dus, zeg ik nogmaals, absoluut niet
voor de hulpmiddelen. Mijn
waarneming is dat er met betrekking
tot de voorzieningen, waarvan de
burgers via subsidieregelingen
gebruik kunnen maken, geen sprake
is van een direct communicerend vat
met de WVG-aanspraken, zal ik maar
zeggen. Er kan natuurlijk enig
grensverkeer zijn; dat wil ik absoluut
niet ontkennen. Ik verwacht dit
echter niet op ruime schaal.

De heer Veling heeft over de
vervoersvoorziening gesproken. Het
is een ingewikkelde materie. Mijn
medewerkers hadden ook precies
opgeschreven hoe het zit met die
vervoersvoorzieningen bij verschil–
lende typen voorzieningen. De heer
Wallage heeft dit al vrij precies
uiteengezet. Ik ben echter bereid om
de heer Veling schriftelijk precies op
de hoogte te stellen, wanneer er
krachtens de WVG en wanneer er

krachtens de AWBZ aanspraak is op
vervoersvoorzieningen.

Ik kom bij een vraag van mevrouw
Van Wijngaarden over versterking
van de plaatselijke gehandicapten–
organisaties. Ik ben blij dat zij dit
punt nog eens naar voren heeft
gebracht. In eerste termijn heb ik ook
veel aandacht gevraagd voor die
transformatie van nationale
belangenbehartiging naar meer
regionale belangenbehartiging. Ik
ben al langer met de Gehandicapten–
raad in gesprek over die zaak. Ik kan
u melden dat de staatssecretarissen
Heerma en Wallage en ik al eerder
besloten hebben om ƒ 150.000 aan
de Gehandicaptenraad over te
dragen, om de consumenteninbreng
juist op dat lokale niveau te
versterken. Tal van initiatieven, die
nu nog centraal worden aange–
stuurd, moeten lokaal een plek
krijgen. Uit onze afzonderlijke
begrotingen hebben wij daarvoor
dus budgetten beschikbaar gesteld.
Ik heb goede hoop dat in samenwer–
king met de organisaties van
ouderen, van chronisch zieken en
ouderverenigingen dit geld voor die
netwerkontwikkeling en het
beïnvloeden van het lokaal bestuur
de komende periode nuttig besteed
wordt.

Mevrouw Van Wijngaarden heeft
aan het slot van haar betoog
gevraagd hoe ik in een mogelijk
toekomstige rol het huidige
kabinetsbeleid zou willen beoorde–
len. Ik zal niet op de finesses ingaan,
maar consistentie is een kwaliteit die
ik in het openbaar bestuur van
belang vind. Sommigen ergeren zich
ook wel eens aan een zekere
consistentie, maar zowel in mijn
lokale carrière in het openbaar
bestuur als als staatssecretaris ben ik
een overtuigd voorstander van
decentralisatie. Die houding zal de
komende jaren niet veranderen. Ik
heb in deze Kamer en aan de
overkant het wetsvoorstel tot
decentralisatie van de basis–
gezondheidsdiensten met verve
verdedigd, ondanks veel kritiek en
vragen. Er is nu een actuele
discussie over de verslavingszorg. De
vraag is gesteld of de zorg voor
verslaafden wel aan het lokale
bestuur kan worden overgelaten. Dat
kan zeker. Decentralisatie in goede
tijden, in financiële zin, en ook in
slechte tijden. In de kern is het
minder een bestuurlijk concept dan
het wel eens lijkt. Ik zeg het met
andere woorden, maar met een

zelfde toon en een zelfde lijn als
collega Wallage. Het gaat erom dat
het geld - en soms met bescheidener
middelen - daar terechtkomt waar
burgers het meest afhankelijk zijn
van die collectieve voorzieningen. Er
zijn aanwijzingen dat die maatvoe–
ring en micro-afweging het best op
het lokale niveau kunnen plaatsvin–
den. Dat zal de komende jaren best
een proces met vallen en opstaan
zijn. U kunt mij er dus aan houden
dat u mij de komende jaren in Den
Haag terugziet als een warm
pleitbezorger van verdergaande
decentralisatie.

De heer Heerma zal ingaan op het
gesprek met de Ziekenfondsraad. Ik
zeg de heer Rongen graag toe dat in
de evaluatie de budgettaire kant van
de overheveling AAW/AWBZ expliciet
wordt meegenomen.

De heer Wallage heeft concreter
aangegeven hoe te bereiken dat er in
elk geval voor de eerstvolgende
periode geen risico's voor cumulatie
zijn. Indien aan het WVG-loket wordt
vastgesteld dat de belasting ook uit
andere hoofde zodanig is dat hier
gestopt moet worden, gebeurt dat
ook. Dat was in de kern de medede–
ling van de heer Wallage. Nu komt
het erop aan dat wij ertoe in staat
zijn, twee dingen te doen.

Ik heb er al een opmerking over
gemaakt, toen mevrouw Soetenhorst
aan het woord was over het
uitgangspunt van "gelijke monniken,
gelijke kappen". Wij moeten in de
komende jaren op een verantwoorde
en sociale wijze in de gezondheids–
zorg een systematiek van eigen
bijdragen, eigen betalingen, invoeren
voor alle burgers naar de mate van
hun inkomen, zo is mijn politieke lijn.
Er ligt een rapport bij het kabinet en
inmiddels ook bij beide Kamers,
waarin de technische mogelijkheden
hiervan onder de loep zijn genomen.
De conclusie is: het kan. Het moet
naar mijn oordeel dan ook nog
binnen deze kabinetsperiode
mogelijk zijn, als kabinet ten
principale een oordeel erover te
geven. Bij invoering ervan in de
gezondheidszorg praat je, gelet op
de technische advisering, over de
periode 1995, 1996, omdat het nauw
samenhangt met de afronding van
de discussie over het verzekerings–
stelsel. Ik zie niet snel een kabinet
komen dat geïsoleerd voor
ziekenfondsverzekerden een reeks
van eigen betalingen invoert en
anderen ongemoeid laat. Op een of
andere manier zal dus de discussie
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over het verzekeringsstelsel afgerond
moeten worden, wil je eigen
bijdragen introduceren. Het gaat dus
om een snelle politieke discussie en
besluitvorming over de hoofdlijn en
om uitvoering in 1995, 1996.

Ik beluister bij de Kamer, de heer
Rongen, mevrouw Jaarsma en
anderen, dat zij vindt dat de bredere
cumulatie nog op enig moment in
discussie kan zijn. De heer Wallage
zei dat wij op korte termijn het zeer
beperkte risico kunnen afdekken met
de formule die hij ervoor heeft
aangereikt. Dan is het misschien toch
zinvol, parallel met de IZA–
systematiek, te onderzoeken of het
op enig moment ter vermijding van
alle risico's wenselijk is om over de
gehele linie tot een regeling, een
generieke regeling, te komen die alle
zorgen wegneemt voor mensen die
te maken hebben met de optelsom
van een keurige WVG-systematiek,
die intrinsiek verdedigbaar is, en op
termijn een keurige IZA-regeling, die
naar mijn oordeel ook intrinsiek
verdedigbaar moet zijn. Zoals ik het
zie, zitten aan zo'n regeling zeer veel
technische complicaties. Namens het
kabinet zeg ik graag de bereidheid te
hebben om op weg naar definitieve
besluitvorming over het IZA-systeem
zo'n generieke regeling aan een
kritisch onderzoek te onderwerpen.

De heer Heijmans (VVD): Ik heb in
eerste en in tweede termijn een
vraag gesteld, waarop ik van de heer
Simons geen antwoord heb
gekregen. Kunnen de zorg–
verzekeraars autonoom beslissen... Ik
merk dat deze vraag naar de
staatssecretaris van volkshuisvesting
gaat.

Dan zit ik toch nog met het punt
van de Ziekenfondsraad, waarvoor ik
waarschijnlijk bij de staatssecretaris
van Volksgezondheid moet zijn. Wat
is de verantwoordelijkheid van de
Ziekenfondsraad als fondsbeheerder,
wanneer hij, zoals ik aanneem, alleen
volgend kan opereren, kan betalen,
maar niet kan ingrijpen? Dit hangt af
van de vraag of de zorgverzekeraars
autonoom kunnen beslissen.

Staatssecretaris Simons: Het punt
van de budgettaire ruimte, de grens
van ƒ 45.000 etcetera, betreft
natuurlijk voluit mijn collega Heerma.
In het gesprek met de Ziekenfonds–
raad is ons geworden dat, voor zover
er een taxatieverschil is, het op die
voorzieningen betrekking heeft en
niet op de overheveling van AAW

naar AWBZ. Ik heb via de heer
Rongen al toegezegd om dit punt
nadrukkelijk in de evaluatie te
betrekken. Uit het gesprek met de
Ziekenfondsraad is mij dus gebleken
dat men daar geen onoverkomelijke
problemen ziet.

D

Staatssecretaris Heerma: Voorzitter.
Voor mij resteren enkele vragen
waarop ik moet ingaan om het
antwoord van de regering te
completeren.

Dat is in de eerste plaats een
vraag van mevrouw Soetenhorst, die
in haar bijdrage in tweede termijn
inging op mijn verdediging in eerste
termijn van de grens van ƒ 45.000 bij
de woningaanpassing, de cesuur
tussen de Wet voorzieningen
gehandicapten en de verschuiving
naar de AWBZ. Anderzijds is er de
grens van ƒ 45.000 die al bestond. Ik
handhaaf mijn verdediging in eerste
termijn en om wille van de tijd zal ik
deze niet herhalen, maar ik wil in het
bijzonder ingaan op de opmerking
van mevrouw Soetenhorst dat deze
grens ook pragmatisch moeilijk
verdedigbaar is, omdat er twee
stelsels met twee belangengroepen
ontstaan.

Voorzitter! Dat vind ik een
eenzijdige en derhalve een niet
correcte voorstelling van zaken wat
het voorgenomen beleid ter zake
betreft, immers, gemeenten kunnen
een samenhangend beleid voeren
doordat zij alle aanvragen voor
woningaanpassing ontvangen, of het
nu onder het bedrag van ƒ 45.000 is
of erboven. De gemeenten kunnen
dan binnen hun totale woning–
voorraad en ook in combinatie met
het beleid betreffende deze
gedecentraliseerde vorm van het
gehandicaptenbeleid, naar een
oplossing zoeken. Het beleid is erop
gericht - dat moet een van de
vruchten zijn van een decentralisatie
- dat er een voorraad ter plaatse
ontstaat, waarbij je niet in elke
woning steeds die investering hoeft
te herhalen, maar dat er hergebruik
van woningen is. De woningen
dienen dan goed geïdentificeerd te
worden, omdat zij gebruikt worden.
Dat is in het verleden te weinig
gebeurd. Het departement heeft er
faciliteiten voor gegeven aan
gemeenten om dat bij te houden.

Lukt het niet een oplossing in de
totale woningvoorraad te vinden,
dan valt men bij een woning–

aanpassing boven ƒ 45.000 in termen
van de regeling van de Ziekenfonds–
raad en dan pas is de Ziekenfonds–
raad aan snee. Ik kom zo meteen nog
op het grensverkeer waar in eerste
termijn op gewezen is, als ik verslag
doe van een gesprek dat college
Simons en ik hebben gehad met
voorzitter en secretaris van de
Ziekenfondsraad.

Om dit nu meteen maar te doen,
wijs ik op het volgende. Wij hebben
hier afgesproken een gesprek op de
rails te zetten tussen Vereniging van
Nederlandse gemeenten en
Ziekenfondsraad, om juist dat
grensverkeer rond die ƒ 45.000 uit te
sluiten. Ook mevrouw Jaarsma wees
er op dat het net ƒ 100 erboven of
eronder kan zijn. Ik denk dat er,
gezien de intentie van beide partijen,
heel praktische en werkbare
oplossingen voor gevonden kunnen
worden. Ik heb er ook alle vertrou–
wen in. Ik zeg toe dat ik dit nadrukke–
lijk zelf bij de evaluatie wil volgen.
De heer Rongen wees in dit verband
- ik kom er straks nog op terug - op
een aantal punten ter zake van
overdracht aan AWBZ en de
evaluatie. Maar ik hecht er bepaald
ook aan.

Voorzitter! Dan kom ik bij de
Ziekenfondsraad. Naar aanleiding
van de gedachtenwisseling, het
overleg, in eerste termijn hebben
collega Simons en ik inderdaad een
gesprek gehad met de voorzitter en
de secretaris van de Ziekenfondsraad
en daarbij hebben wij elementen uit
het advies van de Ziekenfondsraad
van september nog eens langs
gelopen, omdat daar wellicht
misverstanden over zouden kunnen
ontstaan. Wij hebben in dat gesprek
mogen constateren dat de Zieken–
fondsraad ter zake van de overdracht
van de ADL-clusters naar de AWBZ
geen enkel probleem ziet en ook de
verwachting heeft dat met het
budget dat overgedragen wordt, het
beleid ongewijzigd voortgezet kan
worden. Dat is constaterïng 1.

Constatering 2 is dat daar waar
het in het advies van de Ziekenfonds
raad de woningaanpassing boven
ƒ 45.000 betreft, men twijfel heeft
over het voldoende zijn van het over
te dragen budget. Voorzitter!
Daarvan hebben wij gezegd dat wij
de laatste realisatiecijfers 1992 als
uitgangspunt nemen. Daar zit een
jaarlijkse stijging in van 5%; dat
wordt overgedragen en dat lijkt ons
voldoende. Maar ook hier geldt dat
de overdracht voldoende moet zijn.
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Dat is het beleidsuitgangspunt
geweest. Daarover is het volgende
afgesproken. Daar waar het advies
van de Ziekenfondsraad spreekt over
een evaluatie na een jaar, hebben wij
ons ervoor uitgesproken, ons te
willen voegen in de evaluatie na een
jaar. Daarbij kan nadrukkelijk aan de
orde komen of ter zake van de
realisatiecijfers van het eerste jaar
dat een woningaanpassing boven
ƒ 45.000 onder het regime van de
Ziekenfondsraad valt, de volume–
ontwikkelingen correct zijn.

Ik heb ook nog de cijfers genomen
van de realisatie in het lopende
tijdvak: daar zit een vingerwijzing in
dat het ter zake van het volume
waarvan het het voornemen is dit
over te dragen aan de Ziekenfonds–
raad, voldoende is. Maar ik zeg
nogmaals, dit punt samenvattende,
dat er bereidheid is van de zijde van
het Rijk om ons met de Ziekenfonds–
raad te voegen in die evaluatie na
een jaar en de realisatiecijfers te
volgen, om te kijken of het budget
voldoende is.

Ik dacht dat in eerste termijn nog
twee andere elementen een rol
speelden. Een ervan noemde ik al:
het grensverkeer. Krijgen wij nu het
effect dat de gemeenten het over de
grens heen duwen en dat de
Ziekenfondsraad het in omgekeerde
richting over de grens heen duwt?
Dat kan de bedoeling niet zijn.
Daarover zal een gesprek komen met
VNG en Ziekenfondsraad en met
vertegenwoordigers van de
departementen van WVC en VROM.
Het tweede onderwerp op de agenda
zal de woningtoewijzing zijn.
Daarmee zijn kanttekeningen in het
advies van de Ziekenfondsraad
bepaald overkomelijk en op te
lossen. Voor zover zij zich manifeste–
ren in de toekomst, zijn zij oplosbaar.

Voorzitter! De heer Heijmans
vroeg, of de zorgverzekeraar
autonoom kan beslissen over
woningaanpassing of intramurale
opname. Dat is niet het geval. De
betreffende subsidieregeling wordt
door de Ziekenfondsraad uitgevoerd.
Daardoor is niet de zorgverzekeraar
maar de Ziekenfondsraad bevoegd te
oordelen over de ingediende
subsidieaanvraag. Bij een juiste
uitvoering zal uiteraard ook
geluisterd worden naar de opvatting
van betrokkene. Is betrokkene het
niet eens met de beslissing van de
Ziekenfondsraad, dan kan deze een
beroepsprocedure aanspannen.
Overigens wijs ik erop, dat in artikel

16 van de desbetreffende subsidie–
regeling de uitvoering opgedragen
wordt aan de algemeen secretaris
van de Ziekenfondsraad.

Mijn volgende antwoord heeft
betrekking op een vraag van
mevrouw Jaarsma over de beroeps–
gangen. De Algemene wet bestuurs–
recht treedt per 1 januari aanstaande
in werking. Derhalve geldt deze
Algemene wet bestuursrecht op het
moment van de voorgenomen
inwerkingstredingsdatum van de Wet
voorzieningen gehandicapten alsook
van de subsidieregeling van de
Ziekenfondsraad. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht is er
beroep mogelijk tegen onder andere
aan individuen verstrekte subsidies
op grond van een algemene
geldende subsidieregeling en
derhalve ook tegen beslissingen
ingevolge de subsidieregeling van de
Ziekenfondsraad. Ik dacht dat in het
oordeel van mevrouw Jaarsma
hierover twijfel bestond. Vandaar dat
ik dat hier nadrukkelijk stel. Dat
beroep wordt behandeld door de
administratieve kamer van de
arrondissementsrechtbank. Er is
derhalve in onze ogen geen lacune
tussen de beroepsmogelijkheden op
voet van de WVG en op voet van de
subsidieregeling van de Ziekenfonds–
raad. Tegen uitspraken van deze
kamer van de rechtbank is hoger
beroep mogelijk. Voor WVG-zaken is
hoger beroep mogelijk bij de
Centrale raad van beroep, voor
Ziekenfondsraadzaken is hoger
beroep nodig bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State. De kans dat de uitkomst van
de verschillende rechtsgangen,
inclusief hoger beroep, tot een
discrepantie in jurisprudentie zal
leiden, lijkt mij niet groot. Het bewijs
daarvoor is in de toekomst gelegen.
Het is derhalve boeiend dat te
volgen.

Voorzitter! De heer Veling,
mevrouw Van Wijngaarden en de
heer Rongen zijn in hun bijdrage in
tweede termijn teruggekomen op de
verstandelijk gehandicapten. Om
misverstanden weg te nemen, doe ik
er wijs aan in dezen de wet letterlijk
te citeren. In artikel 1 is de gehandi–
capte gedefinieerd als "een persoon
die ten gevolge van ziekte of gebrek
aantoonbare beperkingen ondervindt
op het gebied van het wonen of van
het zich binnen of buiten de woning
verplaatsen." Daaruit mag dan ook
de conclusie getrokken worden - er
werd daarbij terecht verwezen naar

het antwoord van collega Wallage in
eerste termijn - dat onder die
omschrijving in beginsel zowel
lichamelijke als psychisch gehandi–
capten vallen. Ik citeer vervolgens
artikel 1, eerste lid, c, waarin de
woningvoorziening is gedefinieerd.
Daarbij moet het gaan om "ingrepen
van bouwkundige of bouwtechnische
aard in of aan de woonruimte die
zijn gericht op het opheffen of
verminderen van ergonomische
beperkingen." Dat is de bandbreedte
van de wet. Dat is naar mijn mening
een helder wetskader, ook voor
toetsing door de rechter of andere
beroepsinstanties.

Voorzitter! Waar er twijfels bestaan
over de overdracht naar de AWBZ,
heeft de heer Rongen nadrukkelijk
gevraagd om niet alleen het volume
- ik noemde net de afspraak met de
Ziekenfondsraad - maar ook het
functioneren van de ADL-clusters en
de woningaanpassingen boven
ƒ 45.000 expliciet mee te nemen. Ik
kan hem zeggen dat de bereidheid
daartoe bestaat. Dit zal dus
meegenomen worden.

Ik kom tot een afronding naar
aanleiding van een vraag van
mevrouw Jaarsma. Collega Wallage
heeft al iets gezegd over de
cumulatie van bijdragen. Ook collega
Simons is hier al op ingegaan. Bij
interruptie heeft mevrouw Jaarsma
echter nog aan collega Wallage
gevraagd hoe omgegaan moet
worden met de woningaanpassingen
boven ƒ 45.000. Op dit punt kunnen
zich vier situaties voordoen. Zoals
bekend, kan het niet-subsidiabele
deel van aanpassingen van
huurwoningen worden doorberekend
in de huur. Dit geldt zowel voor
aanpassingen boven als onder
ƒ 45.000. Deze huur valt normaliter in
de termen van de individuele
huursubsidie. Dit zijn de eerste twee
voorbeelden.

De andere twee voorbeelden
betreffen eigen woningen. Ik wijs
erop dat situatie in de praktijk zeer
veelkleurig zal zijn. Het kan gaan om
een handicap ten gevolge van een
ziekte of een ongeval. Daarbij is het
weer de vraag of er sprake is van
een uitkering ingevolge een
verzekering of dat de kosten verhaald
worden op een veroorzaker. Wat de
woningaanpassingen boven
ƒ 45.000 betreft, hebben wij het over
zo'n 300 gevallen op jaarbasis.
Daarbij zal een sterke maatvoering
dus een rol spelen. Bij de evaluatie
kunnen wij nagaan om hoeveel
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huurwoningen en hoeveel eigen
woningen het hierbij gaat. In die
gevallen van die 300, waarin het om
een eigen woning gaat, zal al dan
niet met behulp van de gemeente
een lening afgesloten worden voor
het niet-gesubsidieerde deel. Ik denk
hierbij aan een gemeentegarantie en
eventueel een gemeentelijke
kredietbank. Deze lening zal binnen
verantwoorde marges over jaren
uitgesmeerd worden. Ik stel mij voor
dat, binnen het kader van hetgeen
collega Wallage hierover gezegd
heeft, de per jaar te betalen lasten bij
die lening betrokken worden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Mij is door een van
de deelnemers aan het debat
gevraagd om een derde termijn na
de schorsing. Ik wil even weten of er
inderdaad behoefte bestaat aan een
derde termijn.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Dat hangt af van hetgeen wij tijdens
de schorsing bespreken.

De voorzitter: Mocht er om een
derde termijn worden gevraagd en
mocht de Kamer dit verzoek
goedkeuren, dan moet ik de leden
wel vragen om zich tot het uiterste
minimum te beperken. De regering
heeft anderhalf uur geantwoord in
tweede termijn. Ook de Kamer heeft
een ruime tweede termijn gehad. Het
moet dus mogelijk zijn om in een
kwartier tot een halfuur tot oordeels–
vorming te komen. Ik wil de
vergadering nu schorsen voor de
lunchpauze. Daarna kunnen wij
overgaan tot de afhandeling van het
wetsvoorstel, eventueel inclusief een
derde termijn.

De heer Heijmans (VVD): Wellicht is
het mogelijk om een iets uitvoeriger
stemverklaring te geven. Daardoor
kunnen wij tijd sparen.

De voorzitter: Dat lijkt mij een
buitengewoon goede suggestie.

Het College van senioren komt om
tien over half twee bijeen.

De vergadering wordt van 13.15 uur
tot 14.00 uur geschorst.

De voorzitter Er blijkt geen
behoefte te zijn aan een derde
termijn. Er is wèl gevraagd om
hoofdelijke stemming. Voordat we
daartoe overgaan, geef ik gelegen–

heid tot het afleggen van stemverkla–
ringen.

D

Mevrouw Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66): Voorzitter!
Uitermate kort en uitsluitend voor de
afronding een stemverklaring van
mijn kant. Onze fractie vindt dat er
onvoldoende waarborgen zijn om de
kwaliteit van de voorzieningen op
een goed niveau te houden en dat er
geen, te veel verschillende of te
zwakke rechtspositiewaarborgen in
het geheel zitten. Ten slotte
verwachten we te veel uitvoerings–
perikelen, ook rondom het laatste
voorstel dat naar aanleiding van de
motie is ingediend, hoewel dat zeker
een verbetering betekent. Decentrali–
satie is een groot goed, maar het
mag niet een soort bezuinigingsope–
ratie worden, waar bepaalde, vooral
zwakkere groepen, extra door
getroffen worden. Dat is voor ons de
reden, waarom wij tegen dit
wetsvoorstel zullen stemmen.

D

De heer Heijmans (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Evenals begin juli, bij
het WAO-debat, dreigt nu door de
regeringspartijen in deze Kamer één
punt uit een complex van bezwaren
tegen het voorliggende wetsvoorstel
te worden gehaald, dat als pièce de
résistance moet dienen. Als de
staatssecretaris daarover een
toezegging doet, zeggen ze "ja". De
staatssecretaris heeft een toezegging
gedaan op het punt van de cumula–
tie. Ik denk dat de regeringspartijen
dit punt zullen aangrijpen om toch
hun instemming te betuigen, althans
de overgrote meerderheid van de
leden van die fracties. Ach ja, een
kinderhand is snel gevuld!

Wij hebben vanmorgen in tweede
termijn zeven punten genoemd om
nee te zeggen. Een van die punten
was de cumulatie van betalingen. De
staatssecretaris is ons inderdaad op
dit punt tegemoetgekomen, zij het
dat er geen financiële consequenties
aan verbonden zijn, en de gemeen–
ten dus voor de lasten zullen moeten
opdraaien. Dat gaat waarschijnlijk
betekenen dat de gehandicapten die
niet met een cumulatie zitten, extra
bijdragen zullen moeten gaan
betalen om het tekort te dekken. Ik
herhaal wat ik bij interruptie
vanmorgen heb gezegd: ik denk dat
wij weer een zondvloed van brieven

van gemeenten krijgen waarin staat,
dat dat allemaal echt niet kan.

Voorzitter! Ondanks de erkentelijk–
heid voor die toezegging, blijft onze
fractie bij haar standpunt dat zij dit
wetsvoorstel niet kan accepteren.

D

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Voorzitter! Laat ik om te beginnen
nog eens herhalen dat dit wetsvoor–
stel qua intenties en doelstellingen
als dat mogelijk zou zijn voor meer
dan 100% door mijn gehele fractie
zou worden onderschreven. Met
name denken wij dat de richting van
de decentralisatie, waar het gaat om
uitvoering van dit soort zaken, een
heel goede is.

Aan het begin van dit proces
hebben wij vastgesteld dat de
condities buitengewoon onzeker zijn,
en in feite zijn we van die onzeker–
heid nog niet verlost.

Ik denk dat wij in het proces toch
een zekerheid hebben ingebouwd die
het mogelijk maakt, met deze
onzekerheid te leven. Deze zekerheid
is neergelegd in een motie die ertoe
strekt, dat wij na een jaar reeds
kijken hoe de zaken ervoor staan en
vervolgens de reeds aangegeven
evaluatiemomenten benutten, met
hieraan gekoppeld de toezeggingen
van de zijde van de regering om er
regeltechnisch en budgettair
consequenties aan te verbinden.

Wat mijn fractie betreft, is de
procesgang van dit wetsvoorstel niet
voor herhaling vatbaar. Dit mag wat
mij betreft worden opgevat als een
waarschuwing. Mijn fractie zal in
voorkomende gevallen, wanneer zij
met wetsvoorstellen wordt gecon–
fronteerd die met dermate grote
gaten worden afgeleverd, hier de
consequenties aan verbinden.

Voorzitter! Wij zijn het debat
ingegaan vanuit de invalshoek: Wat
zijn de risico's voor de groep om wie
het hier gaat, met name de
gehandicapten? Dit heeft tot enige
discussie geleid. Ik denk dat wij wat
de rechtszekerheid betreft in dit
debat voldoende waarborgen hebben
gekregen. Zij geven ons in ieder
geval het vertrouwen dat er met de
nodige zorgvuldigheid gewaakt zal
worden voor de volstrekte afbraak
van voorzieningen, waarvoor wel
gevreesd is bij dit wetsvoorstel.

Een tweede risico voor de
gehandicapten is gelegen in het
voorzieningenniveau. Deze operatie
gaat gepaard met een budgettaire
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Jaarsma-Buijserd

vermindering en men is bevreesd
voor de gemeenten die hiermee uit
de voeten moeten. Ik wijs de mensen
die hieraan twijfelen nogmaals op
het feit dat ook gemeenten volwaar–
dig democratisch gekozen organen
zijn. Ik wijs er dus op waar u moet
zijn, als u klachten heeft: niet meteen
bij de beroepsrechter, maar eerst
even bij uw eigen gekozen gemeen–
tebestuur. In dit verband zou het wel
aardig zijn om de
verkiezingsprogramma's voor de
komende gemeenteraads–
verkiezingen eens kritisch door te
nemen.

De voorzitter: Mag ik u vragen om
u zoveel mogelijk tot een stemverkla–
ring te beperken?

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Ja, maar anders had ik een derde
termijn gevraagd.

De voorzitter: Zeker, maar u heeft
geen derde termijn gevraagd. U
moet dus binnen de grens van de
stemverklaring blijven.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Prima. Ik constateer dat wij als extra
zekerheid wat deze risico's voor de
gehandicapten betreft, bovendien
een evaluatiemotie hebben inge–
diend die ertoe leidt, dat wij na een
jaar kunnen kijken hoe het ervoor
staat.

Het derde risico voor de gehandi–
capten is uiterst belangrijk, namelijk
het financiële risico. Ik ben de
bewindslieden buitengewoon
erkentelijk voor de toezegging met
betrekking tot de anti-cumulatie van
eigen bijdragen. Wij hebben in de
gedachtenwisseling die erop volgde
vastgesteld dat eigen bijdragen gelijk
mogen worden gesteid met eigen
betalingen. Wij hebben ook
vastgesteld dat niet alleen de pure
AWBZ-voorzieningen, zoals deze
genoemd werden in de tekst van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid onder dit kader
vallen, maar ook bijvoorbeeld de
subsidieregeling eigen–
woningaanpassingen op basis van
de Wet financiering volksverzekerin–
gen. Het lijkt mij belangrijk, dit nog
even vast te stellen.

De facto heeft de regering met
deze toezeggingen materieel
invulling gegeven aan het door ons
gevraagde instellen van een
eigen-bijdrageruimte. Wij hebben
naar aanleiding van de kopie die ons

is uitgereikt, enig rekenwerk verricht.
Dit leidt ertoe, dat wanneer men
twee maal het norminkomen
verdient...

De voorzitter: Ik heb toch bezwaar
tegen deze stemverklaring. Dan had
u echt een derde termijn moeten
vragen. Een stemverklaring moet niet
uitmonden in een verkapte derde
termijn. Bij een derde termijn moet
er gelegenheid zijn te reageren.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Ik stel geen vragen, dus er hoeft ook
niet geantwoord te worden.

Ik vat samen. Naar onze waarne–
ming biedt deze vormgeving van de
eigen-bijdrageruimte in ieder geval
voor de korte termijn en in de
overgangsperiode voldoende
zekerheid aan de gehandicapten. De
vraag is dan of onze motie, wat de
anti-cumulatie van eigen bijdragen
betreft, overbodig is geworden. Ik
meen van niet, omdat daarin een
belangrijke extra opdracht is
geformuleerd. Wij vragen namelijk
op de lange termijn een structurele
voorziening inzake de eigen bijdrage.
Ik handhaaf derhalve beide moties.

Ik wil nog een ding opmerken.

De voorzitter: Ik moet u zo
langzamerhand het woord ontne–
men. U kunt nu uw zin afmaken of
nog een laatste zin uitspreken.

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Dan is dat een lange zin, want ik dien
recht te doen aan de mensen in mijn
fractie die hun stem niet aan dit
wetsvoorstel willen geven. De
doelstelling van dit wetsvoorstel, een
gedecentraliseerd voorzieningen–
stelsel, onderschrijven zij ten volle.
De uitwerking van de wet, vooral de
uitbreiding van de doelgroep, de
budgettaire aspecten, de verschil–
lende aard van de kaders van de
voorzieningen, de ingewikkelde
beroepsmogelijkheden en de
belangen van de kwetsbare
doelgroep vinden naar hun mening
met dit wetsvoorstel onvoldoende
waarborg.

De voorzitter: Het laatste deel acht
ik inderdaad een stemverklaring.

D

De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De door mij vertegen–
woordigde fracties hebben zich
samen met anderen van meet af aan

beijverd om het ontbreken van
voldoende evenwicht in de bestuur–
lijke afweging en de belangen–
afweging in het voorstel WVG te
helpen corrigeren. Wij zijn op dit
moment van oordeel, dat dit in
redelijk bevredigende mate is gelukt.
Wij zullen derhalve het wetsvoorstel
steunen.

De voorzitter: Dat is ook een
stemverklaring.

D

Mevrouw Van Wijngaarden (Groen
Links): Voorzitter! De fractie van
Groen Links heeft in eerste en
tweede termijn aangegeven enorme
bezwaren tegen deze wet te hebben.
Door de toezeggingen van de
staatssecretarissen zijn deze
bezwaren niet weggenomen. Het zal
niemand verbazen dat wij tegen zijn.

De voorzitter: Wij gaan nu overtot
hoofdelijke stemming over dit
wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Coene–
mans, Van Dijk, Eversdijk, Fleers, Van
Gennip, Grol-Overling, Holdijk,
Huberts-Fokkelman, Jaarsma–
Buijserd, Kaland, Kassies, Van
Kuilenburg-Lodder, Kuiper, Van
Leeuwen, Luimstra-Albeda,
Mastik-Sonneveldt, Van der Meulen,
Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Pit, Postma, Pröpper, Rongen,
Schinck, Schuurman, Steenkamp,
Stevens, Veling, Vermaat, Wagema–
kers, Van de Zandschulp, R. Zijlstra,
Baarda, Baarveld-Schlaman,
Barendregt, Van den Berg, Boorsma,
Bot-van Gijzen, Braks en de
voorzitter.

Tegen stemmen de leden: Ermen,
Gelderblom-Lankhout, Ginjaar,
Glastra van Loon, Van Graafeiland,
Heijmans, Heijne Makkreel, Hilarides,
Hoefnagels, Korthals Altes, Van
Leeuwen-Schut, Pitstra, Schuyer,
Soetenhorst-de Savornin Lohman,
Spier, Staal, Talsma, Tiesinga–
Autsema, Vis, Vrisekoop, Van
Wijngaarden, K. Zijlstra, De Boer,
Bolding, Van Boven en Van den
Broek-Laman Trip.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met 39 tegen 26
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie–
Jaarsma-Buijserd c.s. (22815, nr. 1c).
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voorzitter

De motie wordt bij zitten en opstaan
met algemene stemmen aangeno–
men.

In stemming komt de motie–
Jaarsma-Buijserd c.s. (22815, nr. 1d).

De motie wordt bij zitten en opstaan
met algemene stemmen aangeno–
men.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Uitbreiding
van de Wet bodembescherming
met een regeling inzake de
sanering van de bodem (21556).

(Zie vergadering van 28 september
1993.)

De voorzitter: Er is mij verzocht, de
Kamer voor te stellen, de stemming
pas volgende week te doen
plaatsvinden, ingeval er wordt
verzocht om hoofdelijke stemming.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Wij hebben nog
twintig minuten voordat ik schors
voor het bezoek van de president
van Hongarije.

De beraadslaging wordt hervat.

D

Mevrouw Vrisekoop (D66): Mijnheer
de voorzitter! Graag bedankt mijn
fractie de minister van Volkshuisves–
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer voor zijn reacties op
met name de bijdrage van mijn
fractiegenoot Spier aan de discussie
over dit wetsvoorstel. Wij hopen dat
die discussie als een positieve
bijdrage is beschouwd. Mijn fractie is
doordrongen van de sanerings–
doelstellingen, de saneringsnoodzaak
en de saneringsurgentie uit deze wet
en onderschrijft de systematiek die
daarvoor is gekozen. Over de
praktische uitwerking en de daarmee
samenhangende problemen liet mijn
fractiegenoot Spier zijn licht reeds
schijnen. Met de reactie van de
minister daarop zijn wij tevreden
gesteld. Ook de in de wet voorge–
stane bevoegdheidsverdeling heeft
onze goedkeuring.

Bij de behandeling van dit
wetsvoorstel in de afgelopen week
heb ik voorts proberen aan te geven
dat naast onze grote zorg voor het
milieu constitutionele zorgen bestaan
over deze wet, die elementen bevat
die ingrijpende gevolgen kunnen
hebben voor de rechtspositie van
individuele burgers en bedrijven en
voor de rechtsorde in het algemeen.
Beantwoording van mijn vragen en
opmerkingen omtrent de rechtsstate–
lijkheid en de rechtszekerheid en die
van de meeste van mijn collega–
woordvoerders in deze Kamer is tot
mijn spijt, althans voor wat betreft
het gedeelte van de staatssecretaris
van Justitie, te kort en onbevredi–
gend geweest. Niet alleen zijn de
vragen die daarbij namens mijn
fractie naar voren zijn gebracht niet
of nauwelijks beantwoord, maar
bovendien is nogal gemakkelijk het
standpunt ingenomen dat er
inderdaad sprake is van rechtsonze–
kerheid, maar dat het belang - lees:
de financiële positie - van de Staat
een dergelijk omverwerpen van
rechtsbeginselen rechtvaardigt.

Erkend wordt dat inbreuk gemaakt
wordt op het rechtszekerheids–
beginsel, volgens onder meer prof.
Van der Vlies een van de beginselen
van behoorlijke wetgeving. Ook
indien de rechtszekerheid geen
absoluut begrip is - en waarom ook
eigenlijk niet? - rijst de vraag of er
dusdanig zwaarwegende belangen
spelen, dat zij een inbreuk op de
rechtszekerheid rechtvaardigen. Voor
zover in de 150 lopende procedures
nog niet (volledig) door de overheid
gesaneerd is - en dat is vaak het
geval, omdat de landsadvocaat
pleegt te dagvaarden nadat de
kosten van onderzoek en dus nog
niet de saneringskosten door de
overheid zijn gemaakt– kan naar de
mening van mijn fractie nog een
saneringsbevel worden gegeven en
zijn de vervuilers in dezelfde positie
als alle anderen die een sanerings–
bevel kunnen krijgen. Met andere
woorden: voldoende zwaarwegende
belangen om inbreuk op de
rechtszekerheid te maken, ontbreken.

De door mijn fractie naar voren
gebrachte punten beogen een
zuivere beoordeling van een zaak,
die overigens onze grote zorg heeft.
Ik blijf herhalen dat de zorg voor het
milieu en voor schone grond de
fractie van D66 buitengewoon aan
het hart gaat. Dat geldt echter ook
voor de rechtsstaat. Het is mijn taak
om namens mijn fractie en als

wetgever aan het rechtvaardigheids–
gehalte van de samenleving bij te
dragen.

"De functie van (...) de bewaarder
van het evenwicht gedijt redelijk als
er al een evenwicht is. Dan bevech–
ten partijen elkaar met ongeveer
gelijke wapens en dan maakt de
rechter een min of meer afgewogen
keuze tussen de argumenten van
partijen en blijft de wetgever redelijk
binnen de consensus van een
uitgewogen samenleving. De
nuttigste eigenschap van wetgeving
is dan misschien de logheid daarvan.
De conserverende werking van het
recht remt verbeteringen maar ook
verslechteringen." Het bovenstaande
is overigens een citaat uit het artikel
van Pieter Boeles in het Nederlands
Juristenblad en wel uit de aflevering
"Wetswaardigheden" van december
1992.

Al eerder tijdens de behandeling
in deze Kamer werd prof. Van der
Grinten aangehaald, die over deze
wetgeving in het blad De Naamloze
Vennootschap van september 1993
heeft geschreven: "De Hoge Raad
acht het niet billijk en niet rechtvaar–
dig indien ondernemers aansprakelijk
zouden zijn voor sanering van
bodemvervuiling die zij in redelijk–
heid niet als onrechtmatig behoefden
te erkennen. De regering gaat in
artikel 47, lid 5, hieraan volledig
voorbij."

De regering stelt zich daarbij op
het standpunt dat de Raad van State
geen bezwaar had tegen de wijziging
als bedoeld in artikel 47, lid 5, van
deze wet. De recente arresten van de
Hoge Raad gaan echter niet in deze
richting. Het is dus de vraag of de
Raad van State in zijn advies het
"gewone" onrechtmatigheidsrecht
op juiste wijze weergaf. De bezwaren
tegen de materiële terugwerkende
kracht, in combinatie met de
uitholling van het onrechtmatige–
daadsrecht, blijven eigenlijk
onverkort van kracht. Daarmee wil de
fractie van D66 overigens niet
gezegd hebben, zaken als de
vervuiling door Shell in de zaak
Shell/Gouderak en de Volgermeer–
polder te sanctioneren. Die gevallen
hadden ook geen betrekking op
verontreiniging van eigen bedrijfster–
rein.

Hoewel ik niet in herhaling van
zetten wil vervallen, lijkt het mij
zinvol wanneer ik de vragen en de
punten die ik aan de orde heb
gesteld, nog even kort samenvat.
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Vrisekoop

In mijn eerdere betoog verwees ik
naar artikel 107 van de Grondwet in
samenhang met de Wet bodem–
bescherming. Daarbij is destijds
artikel 15 blijven staan, maar werd
de toezegging aan de Eerste Kamer
gedaan dat van de bevoegdheid een
zeer terughoudend gebruik gemaakt
zou worden. Dat is tot op heden ook
gebeurd. Ik heb de staatssecretaris
hier nog niet op horen reageren.

Bovendien heb ik gevraagd om
aan te geven hoeveel procedures
thans met succes tot verhaal hebben
geleid. Ook is de vraag niet
beantwoord welke omvang de door
de minister voorgestane verhaals–
vergoeding heeft die op grond van
dit wetsvoorstel gerealiseerd zou
kunnen worden en of in die zaken
niet eerst het in deze wet beoogde
bevel kan worden gegeven,
waartegen dezerzijds geen bezwaar
bestaat. Vervolgens heb ik gevraagd
of het juist is dat slechts 150
verhaalsprocedures tot dusverre
door de Staat aanhangig zijn
gemaakt en welke kosten daaraan
voor de Staat verbonden zijn
geweest.

Ten slotte kom ik even terug op
een van mijn voorbeelden uit de
eerste termijn. De staatssecretaris
heeft daarbij op nogal badinerende
toon een reactie gegeven. Wij
zouden echter niet moeten vervallen
in intellectuele woordspelletjes. Het
probleem waar het hier om gaat, is
van een hogere orde. Ik noem het
voorbeeld van het beschadigde
schilderij. Het staat Karel Appel vrij
om zijn eigen schilderij te bekrassen.
Het staat mij echter niet vrij om mijn
schildetïj van Karel Appel te
bekrassen, omdat de wet een
persoonlijkheidsrecht aan de auteur
geeft. Wat hier bij deze wet gebeurt,
is dat achteraf aan de overheid
alsnog een soort persoonlijkheids–
recht met betrekking tot de bodem
wordt toegekend. Voor de toekomst
kan dat, maar niet voor wat betreft
het verleden.

Bij de veroorzaker moet "een
algemeen benadelingsbesef" hebben
bestaan. Wat is dat eigenlijk? Ik geef
opnieuw een voorbeeld. Alle
tankstations in Nederland zijn
verontreinigd omdat in de jaren
zeventig vloeistofdichte vloeren en
dergelijk niet bekend waren en
omdat die door de overheid ook niet
verlangd werden. Hadden de
exploitanten van tankstations die op
eigen grond zaten, naar het oordeel
van de regering niettemin een

algemeen benadelingsbesef? Met
andere woorden, is het denkbaar dat
een gehele beroepsgroep zich
realiseert of behoorde te realiseren
derden te kunnen schaden?

Mijn fractie zou graag positief
staan tegenover deze wet. In het
bovenstaande heb ik een paar
vragen gesteld waarvan de beant–
woording van wezenlijk belang is
voor de uiteindelijke oordeels–
vorming. Ik wil de minister vragen of
hij bereid is om een toezegging te
doen om geen gebruik te maken van
het verhaalsrecht in het geval van
verontreiniging van voor 1975. Dat is
niet zo'n grote concessie, want in het
beleid staat nu de vrijwillige
sanering, met als stok achter de deur
het saneringsbevel, centraal. Zo'n
saneringsbevel kan worden gegeven
voor verontreinigingen, ongeacht de
vraag, hoe lang geleden zij veroor–
zaakt zijn.

Wanneer de minister niet bereid is
tot bovenstaande tegemoetkoming,
zou hij dan bereid zijn om alleen
gebruik te maken van het verhaals–
recht in het geval van verontreinigin–
gen voor 1975 als de onrechtmatig–
heid bestaan heeft uit een schending
van een geschreven overheidsregel,
te weten een wet in materiële zin of
een vergunningsvoorschrift? Dat wil
dus zeggen: niet in het geval van
uitsluitend vermeende onzorgvuldig–
heid. Bij schending van een
geschreven overheidsnorm is er ook
minder reden om bezwaar te hebben
tegen artikel 47, lid 5. Wie immers
een overheidsregel schendt, moet
niet verbaasd zijn dat hij ook jegens
de overheid onrechtmatig handelt,
en aldus schadeplichtig is.

Op deze laatste twee vragen wil de
fractie van D66 graag een antwoord
van de minister ontvangen.

D

De heer Korthals Altes (VVD):
Mijnheer de voorzitter. Ik dank de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
voor zijn beantwoording. Ik heb
respect voor zijn inzet voor het
milieubeheer en milieubeleid, maar
ik kan zijn antwoord op een
belangrijk punt niet waarderen. Ik
heb bij de schriftelijke voorbereiding
veel aandacht besteed aan de
gevolgde procedure bij de invoeging
van het vijfde lid van artikel 47 en de
overgangsrechtelijke bepaling vervat
in artikel VI. Op grond van hetgeen
de regering heeft geantwoord, heb ik

in mijn eerste termijn de conclusie
getrokken, dat de regering een
misslag heeft begaan door over de
verlangde toevoegingen niet
aanstonds het advies van de Raad
van State te vragen. Ik verzocht de
regering deze misslag ruiterlijk te
erkennen. Dat heeft zij bij monde van
de minister geweigerd. De regering
zegt bij monde van de minister, dat
de uitspraak van de Hoge Raad een
adviesaanvrage niet indiceerde. Daar
gaat het echter niet om. Het gaat
erom of de aanvulling van het
onderwerpelijke wetsvoorstel zo
onbelangrijk was, dat een adviesaan–
vrage aan de Raad van State
achterwege kon blijven. In de nadere
memorie van antwoord heet het, dat
de wijziging niet belangrijk genoeg
was om advies te vragen. De
regering is echter met zich zelf in
tegenspraak. De staatssecretaris van
Justitie heeft immers herhaald - wat
ook al in de nadere memorie van
antwoord stond - dat moet worden
erkend, dat sprake is van een inbreuk
op de rechtszekerheid, maar dat
daarvoor een rechtvaardigingsgrond
zou bestaan. Het is naar mijn oordeel
niet voor tegenspraak vatbaar, dat de
invoeging van bepalingen in een
wetsvoorstel die een inbreuk
betekenen op het beginsel van de
rechtszekerheid, een voorstel is van
ingrijpende aard. Het is klaarblijkelijk
ook in de ogen van de regering zo
ingrijpend, dat het achterwege hoort
te blijven, tenzij er een
rechtvaardigingsgrond is om inbreuk
te maken op het beginsel. Ik kan mij
niet voorstellen, dat de regering in
gemoede wenst te handhaven, dat
een inbreuk op het rechtszekerheids–
beginsel, ook al zou er een
rechtvaardigingsgrond voor bestaan,
niet zo ingrijpend is, dat daarvoor te
allen tijde advies aan de Raad van
State moet worden gevraagd,
voordat het voorstel bij de Tweede
Kamer aanhangig wordt gemaakt.

Tot zover mijn repliek op het
antwoord van de minister. Nu het
antwoord van de staatssecretaris.
Indien in een rechtsstaat het
rechtszekerheidsbeginsel niet wordt
gehandhaafd, verliest die staat zijn
aanspraak op de kwalificatie
rechtsstaat. Het is misschien
denkbaar, dat zich gevallen voor–
doen, waarbij een keuze moet
worden gemaakt tussen twee
ongeveer even zwaarwegende
beginselen, bijvoorbeeld tussen
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
In een dergelijk geval zou er
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misschien aanleiding kunnen zijn, het
beginsel van de rechtszekerheid
voorrang te verlenen boven dat van
de rechtsgelijkheid of omgekeerd,
maar of die aanleiding er in concreto
is, zal van het aan de orde zijnde
geval afhangen. Maar waar gaat het
hier om? De opnieuw geuite
bewering, dat artikel 21 Interimwet
bodembescherming eigenlijk
hetzelfde effect beoogde als artikel
74, vijfde lid, juncto artikel VI, is een
loze bewering. Als zelfs de Hoge
Raad - die op dit punt nu eenmaal
het laatste woord heeft - van oordeel
is dat de wetgever die bedoelingen
in 1982 onvoldoende duidelijk heeft
gemaakt, hoe hadden dan de
rechtssubjecten tegen wie de Staat
inmiddels procedeert die bedoeling
dan wel moeten kennen, en zelfs met
zekerheid moeten kennen? De
regering beoogt de in 1982 onvol–
doende duidelijk geregelde materie
thans alsnog ondubbelzinnig te
regelen, maar dat kan alleen, als de
voorgestelde regeling door haar
onmiddellijke werking toe te kennen
materieel terugwerkt, zelfs in reeds
aanhangige procedures. Deze
materieel terugwerkende kracht,
waarbij zelfs tijdens appelprocedures
een ander aansprakelijkheidsrecht
geldt dan daarvoor, is strijdig met de
rechtszekerheid. De regering erkent
die strijdigheid met het
rechtszekerheidsbeginsel, maar acht
daarvoor een rechtvaardigingsgrond
aanwezig. Zij wijst op de onverhaal–
baarheid van de saneringskosten van
verontreiniging van voor 1975. Hier
wordt dus de rechtszekerheid
opgeofferd aan het financiële belang
van de Staat als procespartij in
aanhangige procedures. Ik twijfel er
geen seconde aan dat het financiële
belang geen rechtvaardigingsgrond
kan zijn. Eigenlijk geloof ik ook niet
dat de staatssecretaris van Justitie
en de minister van Justitie, die de
memories van antwoord aan deze
Kamer mede heeft ondertekend,
oprecht ervan overtuigd zijn dat het
financiële belang wel een
rechtvaardigingsgrond zou kunnen
zijn voor een inbreuk op het
rechtszekerheidsbeginsel. Ik hield de
staatssecretaris vorige week als
uitweg voor dat hij en de minister
van Justitie zich in geval van twijfel
hadden dienen te onthouden van
deze inbreuk.

Wat ons allen, regering en
Staten-Generaal, tot richtsnoer moet
dienen, is in dit opzicht het Statuut
voor het Koninkrijk. Artikel 43 noemt

de fundamentele menselijke rechten
en vrijheden èn de rechtszekerheid in
een adem. De staatssecretaris zal
toch niet willen volhouden dat
verwezenlijking van de fundamentele
menselijke rechten en vrijheden ook
van tijd van tijd zal moeten wijken
voor het financiële belang van de
Staat en dat fundamentele mense–
lijke rechten en vrijheden slechts
relatieve begrippen zijn? De inhoud
van de onderscheidene verklaringen
van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden bepalen
zelf op welke rechten, onder welke
omstandigheden en onder welke
waarborgen bij wet inbreuk gemaakt
kan worden. Anders dan in onze
Grondwet het geval is met betrek–
king tot de daarin gewaarborgde
grondrechten, kent artikel 43 van het
Statuut niet de vrijheid voor de
wetgever om bij wet van het
rechtszekerheidsbeginsel af te
wijken. In zoverre is het karakter van
het door het Statuut gewaarborgde
rechtszekerheidsbeginsel zelfs in
meer absolute zin geredigeerd dan
de door de Grondwet gegarandeerde
grondrechten en zeker minder
relatief dan de staatssecretaris het
deed voorkomen.

Ik wil niet verhelen dat beide
bewindslieden van Justitie mij diep,
zeer diep hebben teleurgesteld in de
wijze waarop zij zowel in de
schriftelijke voorbereiding als in het
openbaar hebben geprobeerd te
vergoelijken en goed te praten wat
niet te vergoelijken of goed te praten
valt.

Dat de minister van VROM in zijn
gedrevenheid voor het milieubeleid
onvoldoende oog had voor het
rechtszekerheidsbeginsel en de
verplichting om advies aan de Raad
van State te vragen, kan ik mij nog
zeer wel indenken, al is het niet te
billijken. Zijn adviseurs hadden hem
daar overigens voor moeten
behoeden. Als het gaat om ingrepen
in het burgerlijk recht wijst artikel
107 van de Grondwet uitdrukkelijk de
weg naar de codificatie. De adviseurs
van de ministers van VROM en van
Justitie herinneren zich evenals
mevrouw Vrisekoop zeer wel de
discussie die de minister van Justitie
destijds heeft gevoerd met de
toenmalige minister van VROM naar
aanleiding van het bij amendement
ingevoerde artikel 15 van de Wet
bodembescherming. De adviseurs en
dus de ministers waren derhalve
gewaarschuwd dat niet zo maar bij
bijzondere wet van het gecodifi–

ceerde burgerlijk recht kan worden
afgeweken. Van de bewindslieden
van Justitie had ik echt beter
verwacht.

Mijnheer de voorzitter! In de
schriftelijke voorbereiding heb ik
laten blijken, maar moeilijk te kunnen
geloven dat de minister van Justitie
werkelijk van den beginne af aan op
de hoogte is geweest van de
invoeging van het vijfde lid van
artikel 47 en van de beoogde inbreuk
op het rechtszekerheidsbeginsel door
in strijd met vast gebruik onmiddel–
lijke werking en dus materieel
terugwerkende kracht aan artikel 47,
lid 5, toe te kennen. In haar
antwoorden laadt de regering de
volle verantwoordelijkheid op de
minister van Justitie. Aan een zeer
dringend gesteld verzoek van de
gehele commissie van deze Kamer
om bij de openbare behandeling
aanwezig te zijn, heeft die minister
geen gevolg gegeven. Hij heeft
uiteindelijk zijn agenda niet in
overeenstemming willen brengen
met de agenda's van zijn ambtge–
noot van VROM en van deze Kamer
en heeft het aan de staatssecretaris
van Justitie overgelaten, voor hem
de kastanjes uit het vuur te halen.

De staatssecretaris heeft erkend
dat sprake is van inbreuk op het
rechtszekerheidsbeginsel. Zoals
gezegd, de rechtvaardiging daarvan
zou gelegen zijn in een oudere wet,
die echter volgens de Hoge Raad niet
ondubbelzinnig was en daarom voor
de betrokken partijen dus ook niet
kon zijn, en in een financieel belang
van de gemeenschap. Deze
beweerdelijk gerechtvaardigde
inbreuk op het rechtszekerheids–
beginsel zou een ingreep in ons
rechtsbestel zijn van zodanig geringe
importantie dat een adviesaanvrage
aan de Raad van State aanvankelijk
niet eens nodig werd geoordeeld.
Wil deze Kamer haar rol als laatste
hoedster van onze constitutionele
beginselen geloofwaardig blijven
vervullen, dan kan zij niet instemmen
met een wetsvoorstel waarin het
constitutioneel verankerde
rechtszekerheidsbeginsel zo sterk
wordt verloochend. De leden dezer
Kamer die zich beriepen op
meningen van Vranken, Drupsteen,
Van Dunné en misschien nog wel
anderen die het voor dit wetsvoorstel
hebben opgenomen, wijs ik erop dat
het niet slechts gaat om een meer of
minder belangrijk juridisch aspect,
maar dat het gaat om de constitutio–
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nele verantwoordelijkheid van de
wetgever. Die is aan de orde.

Ik had thans willen ingaan op het
niet gepubliceerde artikel van prof.
Drupsteen, maar dat bespaar ik u. Ik
begrijp dat ik het slot van mijn
betoog op een later moment mag
uitspreken.

De voorzitter: Daarmee zou u mij
en de president van Hongarije -
hoewel ik hem nog niet ontmoet heb
- waarschijnlijk buitengewoon veel
genoegen doen.

De vergadering wordt van 14.55 uur
tot 16.15 uur geschorst.

De heer Korthals Altes (VVD):
Mijnheer de voorzitter. Ik had juist
gezegd dat een aantal leden van
deze Kamer zich heeft beroepen op
meningen van hoogleraren zoals
Vranken, Drupsteen, Van Dunné en
misschien anderen, die het voor het
wetsvoorstel hebben opgenomen. Ik
wees erop dat het niet alleen gaat
om meer of minder belangrijke
juridische aspecten, maar ook om de
constitutionele verantwoordelijkheid
van de wetgever.

Prof. Drupsteen heeft ons voor een
misstap willen behoeden door ons
een artikel toe te zenden dat
waarschijnlijk niet wordt gepubli–
ceerd, maarwaarvan de inhoud ons
door de toezending alsnog bekend is
geworden. Hij stelt dat de Hoge Raad
de vraag van de relativiteit onver–
wachts centraal heeft gesteld. Dit
heeft mij verbaasd, want de
relativiteitsvraag speelt al sinds 65
jaar in de jurisprudentie. Na 65 jaar
is het niet onverwacht.

De Hoge Raad zou geëist hebben
dat het voor de veroorzaker van de
verontreiniging duidelijk was of had
moeten zijn dat de Staat zich het
belang van de sanering van de
bodem zou gaan aantrekken. Dit is
ook niet zomaar uit de koker van de
Hoge Raad gekomen; de regering
zelf heeft het als motivering
gegeven, toen hier artikel 21 van de
Interimwet bodemsanering werd
behandeld.

Prof. Drupsteen noemt de grens
arbitrair. Wanneer op een zeker
ogenblik een datum moet worden
bepaald, is het altijd enigszins
willekeurig of je nu net voor of net
na die datum zit. Je kunt nu eenmaal
niet anders en een rechter is er nu
eenmaal toe geroepen om een
dergelijke grens te bepalen.

Dan zegt prof. Drupsteen dat er
veel voor te zeggen is dat het hele
relativiteitsvereiste in verhaalsacties
van de Staat verdwijnt, omdat het
een oneigenlijk element is. De Staat
treedt immers op voor de gemeen–
schap. Ik kan mij best indenken dat
de minister had voorgesteld dat er
een publiekrechtelijke plicht zou zijn
om de Staat verhaal te bieden. Dan
hadden wij hierover met elkaar
kunnen spreken, los van het
civielrechtelijke aansprakelijkheids–
recht. De minister heeft dit nu
eenmaal niet gedaan. Ik heb de
vorige keer ook gezegd dat het zeer
wel denkbaar was geweest dat in
1982, of eerder of later, een
dergelijke verhaalsplicht op grond
van het publieke recht was geves–
tigd, maar dit is niet gebeurd.

Prof. Drupsteen zegt dat voor de
vaststelling of er onrechtmatig is
gehandeld, alleen maar voldaan
hoeft te zijn aan alle overige
elementen van onrechtmatige daad,
namelijk onrechtmatigheid,
verwijtbaarheid en redelijke
toerekening. Dan zeg ik: zou prof.
Drupsteen wel kennis genomen
hebben van de stukken? Ik lees juist
in de nadere memorie van antwoord
op mijn uitdrukkelijke vraag in die
richting, dat de regering met al die
vragen niets of althans zo weinig
mogelijk meer te maken wil hebben.
Ik citeer uit de nadere memorie van
antwoord, waar het gaat over het
onrechtmatig handelen:
"Aan bedoelde eis moet naar het
thans nog geldende recht - zonder
artikel 47, vijfde lid - wél worden
voldaan. Indien aan deze eis naar het
oordeel van de rechter niet kan
worden voldaan, leidt dat tot
afwijzing van een krachtens artikel
21, eerste lid, van de Interimwet
bodemsanering ingestelde verhaals–
actie. Indien wél sprake is van
onrechtmatig handelen jegens de
overheid komen de vragen betref–
fende toerekening (schuld) en
causaal verband aan de orde. In dat
kader spelen "derden" geen rol. Het
niet langer stellen - krachtens artikel
47, vijfde lid - van de eis dat jegens
de overheid onrechtmatig moet zijn
gehandeld, kan overigens, gezien de
moeilijk individualiseerbare gevolgen
van bodemverontreiniging, toch
moeilijk de nieuwe eis met zich
brengen dat de overheid in rechte
zou moeten aantonen dat jegens een
aanwijsbare derde onrechtmatig is
gehandeld en dat causaal verband
bestaat tussen de door een bepaalde

derde geleden schade en het
onrechtmatig handelen."

De memorie vervolgt dan: "De
mogelijke verwarring in deze over de
positie van derden wordt wellicht
veroorzaakt door de overweging in
het advies van de Raad van State,
dat de vervuiler wel moet hebben
beseft dat zijn activiteiten in het
algemeen gesproken aan derden
nadeel zouden kunnen berokkenen.
Ook die visie is door de eerste
ondergetekende overgenomen in het
genoemde nader rapport van 24
februari 1992. Daarmee is echter
geenszins beoogd de hiervoor
bedoelde eisen te stellen betreffende
onzorgvuldig handelen jegens een
aanwijsbare derde en/of causaal
verband met door een aanwijsbare
derde geleden schade." Daarmee
worden ook in deze nadere memorie,
het laatste schriftelijke stuk bij de
voorbereiding van dit wetsvoorstel,
alle pijlers van het onrechtmatige–
daadsrecht weer onderuit gehaald.
Ook dat - het is een juridisch
bezwaar - vind ik een groot bezwaar
tegen dit wetsvoorstel en kennelijk
vindt prof. Drupsteen dat ook, want
hij zegt dat aan die eisen wel moet
zijn voldaan.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom
terug op de constitutionele taak van
deze Kamer, nu het rechtszekerheids–
beginsel in het geding is. Ons
staatsbestel kent geen rechterlijke
toetsing van wetten aan de
Grondwet of aan het Statuut,
evenmin aan geschreven of
ongeschreven rechtsbeginselen zoals
rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en
rechtseenheid. Degenen die een
constitutioneel hof of een constitutio–
nele toetsing door een rechter
verwerpen - ik behoor tot die
categorie - beroepen zich erop dat
het juist de wetgever zelf is, en in het
bijzonder de gekozen volksvertegen–
woordigers, die deze constitutionele
toetsing moet waarborgen. Anders
dan rechters dienen laatstgenoem–
den verantwoording af te leggen van
hun handelen en oordelen, en anders
dan onafzetbare rechters kunnen zij
bij falen door de kiezer met hun
verantwoordelijkheid worden
geconfronteerd. Ik acht dat een
verkieslijker systeem dan toetsing
van wetten door een rechter bij
wiens benoeming in een dergelijk
systeem politieke overwegingen een
rol kunnen gaan spelen. Wie
daarover meer wil weten, verdiepe
zich in de samenstelling van de
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Conseil Constitutionnel in de Vijfde
Franse Republiek.

De zwakheid van het door mij
voorgestane stelsel - het laatste
woord bij de Staten-Generaal - is
gelegen in de mogelijkheid dat de
leden van de Staten-Generaal
zwichten voor politieke druk. Dat kan
politieke druk zijn, doordat het
kabinet de verwerping van een
wetsvoorstel onaanvaardbaar noemt.
Daarvan is in dit geval gelukkig geen
sprake; alleen de uitspraken van de
Hoge Raad waren onaanvaardbaar.
Maar aan dat woord, zo lazen wij in
de nadere memorie van antwoord,
hoeft in die context geen staatsrech–
telijke betekenis te worden toege–
kend.

De politieke druk kan ook
binnenskamers worden uitgeoefend.
Dat was het geval bij de
Harmonisatiewet. Anders dan de
staatssecretaris van Justitie vorige
week veronderstelde, was er geen
sprake van onoplettendheid van deze
Kamer, integendeel. Een meerder–
heid had constitutionele bezwaren,
omdat naar haar oordeel het
rechtszekerheidsbeginsel werd
geschonden. Een deel van die
meerderheid zwichtte toen voor het
politieke argument, maar toen de
Hoge Raad, die in ons Nederlandse
stelsel de wet vervolgens in stand
moest laten en ook in stand liet, wel
een oordeel gaf over de schending
van het rechtszekerheidsbeginsel,
heeft de regering daaruit destijds de
enig juiste consequentie getrokken
en de wet doen intrekken.

Wat is daaruit de les voor dit
geval? In elk geval deze, dat politieke
druk, openlijk of binnenskamers,
ongeoorloofd is, indien een
meerderheid van de Kamer zich laat
leiden door constitutionele bezwaren.
Als er van constitutionele bezwaren
sprake is, behoren deze immers altijd
zwaarder te wegen dan welke
politieke argumentatie ook. De
regering zal daarom, naar mijn
mening, aan deze Kamer op een
bepaalde wijze tegemoet moeten
komen - ik kom daar zo op terug -
want gebeurt dat niet, dan is de
consequentie dat het gehele
wetsvoorstel verworpen dreigt te
worden.

De minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer ducht waarschijnlijk van de
indiening van een novelle vertraging.
Ik verwacht echter dat het met die
vertraging wel zal meevallen. Indien
deze wet zou worden aanvaard,

verwacht ik daarentegen wederom
jarenlange procedures. Daarbij zal tot
en met de Hoge Raad aan het
oordeel van de rechter worden
onderworpen, of een daad wel
onrechtmatig kan zijn jegens een
moeilijk en veelal niet te identificeren
derde, wiens rechten door de Staat
worden geldend gemaakt op grond
van door de Staat gemaakte
saneringskosten, zonder dat de Staat
- volgens de regering - in de rechten
van die derde is getreden, ook al lijkt
de rechtsfiguur zoals de Raad van
State die omschreef - eveneens
volgens de regering - wel veel op
segregatie. Onduidelijker wetgeving
lijkt mij moeilijk te bedenken.

De overwegingen die de Hoge
Raad brachten tot de aan de regering
onwelgevallige uitleg van artikel 21
Interimwet bodemsanering, lijken mij
zonder meer van toepassing op
artikel 47, vijfde lid. Dan spreek ik
nog maar niet over het te verwach–
ten oordeel met betrekking tot de
schending van het rechtszekerheids–
beginsel als gevolg van artikel VI.
Aanvaarding van de wet leidt mijns
inziens tot een lijdensweg voor
regering en voor gedagvaarde
ondernemingen. Alleen voor
advocaten strekt het lawyers'
paradise zich uit.

Als de minister van Volkshuisves–
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer gezwind een novelle
voorbereidt waarin artikel 47, vijfde
lid, en artikel VI worden ingetrokken
en bij de Tweede Kamer op spoed
aandringt, heeft hij tevens de
gelegenheid, de algemene maatrege–
len van bestuur voor te bereiden en
misschien nog enkele andere
retouches aan te brengen waartoe
het debat in deze Kamer hem
aanleiding zou kunnen geven. Tegen
de tijd dat de Kamer tot een
eindoordeel wordt geroepen, is
wellicht aan een aantal andere
punten van kritiek tegemoet
gekomen en wordt het draagvlak van
de wet alleen maar groter.

Voorzitter! Ik heb aan mijn
ernstige kritiek op dit wetsvoorstel
ook een als opbouwend bedoeld
voorstel gekoppeld. Ik heb in de
schriftelijke voorbereiding bij
herhaling geprobeerd, te doorgron–
den of er nu sprake was van
onrechtmatige daad jegens een
aanwijsbare derde in wiens rechten
de Staat door de sanering was
getreden. Dan zou er sprake zijn
geweest van een naar burgerlijk
recht aanvaardbare rechtsfiguur. De

regering heeft echter in alle
toonaarden gezegd dat daarvan geen
sprake was. Als de regering nu
onverhoopt niet mocht vragen om
schorsing van de beraadslagingen in
verband met een voornemen de
indiening van een novelle te
bevorderen, zal mijn fractie haar
steun aan het wetsvoorstel moeten
onthouden. Ik ga er daarbij van uit,
dat de regering niet bij machte is in
tweede termijn argumenten te
bezigen die zij zowel bij de schrifte–
lijke voorbereiding als in de eerste
termijn aan deze Kamer heeft
onthouden.

D

Mevrouw Van Kuilenburg-Lodder
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik

dank de beide bewindslieden voor
hun beantwoording van de bijdrage
van mijn fractie aan dit debat.
Voordat ik op de beantwoording in
ga, wil ik eerst een paar algemene
opmerkingen maken over de manier
waarop in deze Kamer dit wetsont–
werp is versmald tot voer voor
juristen. Het gevolg daarvan is, dat
het echte maatschappelijk belang
van dit wetsontwerp uit het zicht
raakt, omdat daarbij opnieuw de
keuzes gemaakt moeten worden
tussen zogenaamde economische
belangen en zogenaamde milieu–
belangen. Maar misschien vergis ik
mij wel en is het feit, dat er
inhoudelijk zo weinig gereageerd
wordt, wel een teken van kwaliteit
van het wetsontwerp na de
uitvoerige behandeling in de Tweede
Kamer. Tevens is de kwaliteit van de
beantwoording van de door mij
gestelde vragen dermate volledig,
dat ik in tweede termijn geen
aanleiding zie daar verder op terug
te komen.

Mijn fractie hecht er aan dat dit
wetsvoorstel ongeschonden door
deze Kamer komt. Wij erkennen
daarbij dat art 47, lid 5 een belangrijk
onderdeel van de wet vormt, maar
dit wetsontwerp regelt méér. Een
belangrijk gegeven op dit moment is
het feit, dat de overheden die
uiteindelijk met deze wet gaan
werken, via het IPO duidelijk
gemaakt hebben dat zij hopen op
een snelle inwerkingtreding van deze
wet. De samenleving let met
argusogen op ons handelen, omdat
men duidelijkheid wenst over de
vraag, of nu het instrumentarium
wordt geleverd om vervuilers ook
daadwerkelijk verantwoordelijk te
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stellen voor hun handelen. Het
Servicecentrum grondreiniging merkt
nu reeds, dat vervuilers zich
terughoudend opstellen met het
verstrekken van opdrachten, omdat
zij erop speculeren wellicht niet
aangepakt te worden. Dat moet een
gruwel zijn voor al degenen in deze
Kamer die het onomstreden
uitgangspunt aanhangen dat de
vervuiler betaalt.

Het zal geen verwondering wekken
dat wij instemmen met de strekking
van de brief die wij van de Stichting
natuur en milieu mochten ontvan–
gen. Met deze stichting zijn ook wij
van mening dat reeds lang voor de
datum van 1 januari 1975 diverse
overheden zich reeds de vervuiling
van de bodem aantrokken. Het gaat
nu te ver om daar een historisch
overzicht van te geven, maar ik maak
er wel enkele opmerkingen over aan
de hand van de recente geschiede–
nis. Dat de overheid zich de zorg
voor de bodem al voor 1 januari
1975 aantrok, blijkt onder andere uit
de wetsgeschiedenis van de
Bestrijdingsmiddelenwet van 1962.
Bij de parlementaire behandeling
kwam nadrukkelijk de zorg voor
bodem en milieu naar voren. In 1962
werd door de toenmalige minister
van Sociale Zaken een commissie
ingesteld die tot taak kreeg, na te
gaan of het wenselijk was om nadere
wettelijke maatregelen te nemen ter
bescherming van de kwaliteit van het
grondwater tegen verontreiniging
door aardolieprodukten en chemi–
sche stoffen, alsmede, zo zulks
gewenst werd geacht, een vooront–
werp van wet op te stellen. Bij de
kabinetsformatie van 1967 werd
besloten, maatregelen te nemen
tegen verontreiniging van bodem en
grondwater. Hieruit kwam het
voorontwerp van wet van 1971 voort.

Opmerkelijk is ook het arrest van
de Hoge Raad van 20 maart 1970
over de vervuiling van een water–
wingebied. De Hoge Raad ging ervan
uit dat de door de Staat gemaakte
kosten ter bescherming van
waterwinning konden worden
verhaald en overwoog in dat
verband dat de gehele Nederlandse
bodem in beginsel bestemd was als
waterwinplaats. Dit is een duidelijk
voorbeeld van bescherming door de
overheid van de bodem, in die zin
dat maatregelen worden genomen
en de kosten daarvan vervolgens
worden verhaald op diegenen door
wiens onrechtmatige daad de
verontreiniging is veroorzaakt.

Hieruit blijkt dat de door de Hoge
Raad gekozen datum willekeurig is.
De rijksoverheid formuleert in haar
wetgeving in dezen een reeds lang
bestaande norm :n de maatschappij.
Lagere overheden hadden al lang
behoefte aan een wettelijk kader om
hun inzet ter bestrijding van
vervuiling meer resultaat te laten
krïjgen. De overheid is meer dan
alleen de rijksoverheid. Lagere
overheden zijn al ver voor 1 januari
1975 een partij. Dat de rijksoverheid
degene is die de processen voert om
de bedragen die met de sanering
gemoeid zijn, te verhalen, is hooguit
een technische bijzonderheid.

Mijnheer de voorzitter! Volgens
mijn fractie heeft het geen zin om de
juridische dogmatiek in dezen zo ver
door te trekken. Dat is ten eerste niet
nodig en ten tweede ook niet
gewenst. Het relativiteitsbeginsel is
pas deel gaan uitmaken van het
Nederlands recht in het nieuw
Burgerlijk Wetboek, terwijl het sinds
de jaren twintig al in de Nederlandse
rechtspraak ingeburgerd is. De fractie
van de PvdA is met de staatssecreta–
ris en prof. Drupsteen van mening
dat het nieuwe verhaalsartikel slechts
een juridisch-technische beperking
aan het verhaalsrecht opheft ter
voorkoming van ongewenste
maatschappelijke gevolgen. Alle
overige elementen van een
onrechtmatige daad blijven overeind.
Met artikel 47, lid 5, zal de zorgvul–
digheid nog altijd getoetst moeten
worden aan de destijds geldende
normen en de inzichten van de tijd,
waarin de vervuiling plaatsvond. Aan
ons is de schone taak om de laatste
hand te leggen aan de vormgeving
van een breed gedragen rechtsge–
voel dat de vervuiler betaalt, zonder
daar met juridische slimmigheidjes
onderuit te kunnen komen. Het zal de
geloofwaardigheid van de politiek en
het vertrouwen van de burger in ons
handelen weer versterken.

D

De heer Pitstra (Groen Links):
Voorzitter! De balans opmakend in
de Eerste Kamer moet ik de
conclusie trekken, dat de regering er
een hele dobber aan zal hebben, dit
wetsvoorstel succesvol af te ronden.
Vaak vinden wij dat niet zo bezwaar–
lijk, zoals bij de WVG of de WAO,
maar bij dit voorstel wel. Er staat
hier heel wat op het spel. De vraag
is, wie de rekening gaat betalen: de
belastingbetaler of de vervuilers, en

daarmee verbonden is ook een
bepaalde visie op rechtsgevoel in het
spel. Vanwege die enorme belangen,
voorzitter, permitteer ik me ook een
wat uitgebreidere tweede instantie.

De voorzitter: Het is me niet
helemaal duidelijk, waar "ook" op
slaat, omdat de vorige sprekers zich,
soms in tegenstelling tot wat ze van
plan waren, hebben beperkt. Ik zou
het aardig vinden als u dat voorbeeld
zou willen volgen.

De heer Pitstra (Groen Links): Nou,
het verhaal van de VVD was vrij
uitgebreid, maar goed, ik heb de tijd
niet opgenomen, en u ongetwijfeld
wel.

Door de fracties van VVD en CDA
zijn op het eerste oog hecht
opgetrokken verhalen neergezet, die
de conclusie moeten onderbouwen
dat artikel 47, lid 5 en VI 6 Over–
gangsbepalingen, niet door de
beugel kunnen. Er wordt verwezen
naar vakliteratuur, maar verzwegen
wordt dat er een politieke keuze uit
die vakliteratuur is gemaakt. Andere
opvattingen worden verzwegen, en
daardoor kom ik tot de stelling dat er
een behoorlijk eenzijdige keuze voor
de argumentatie van de bedrijfs–
advocatuur wordt gemaakt. Juist in
deze bedrijfsadvocatuur wordt in
mijn ogen rechtgepraat, wat krom is.

Het opgetrokken bouwwerk van
VVD en CDA steunt op twee
belangrijke pilaren. Ik zal proberen
aan te tonen dat die nogal bouwval–
lig zijn.

1. De uitspraak van de Hoge Raad,
die als uitgangspunt, bijna als
axioma, wordt genomen. De heer
Korthals Altes zegt dat de regering
deze uitspraak ongelegen kwam.
Kennelijk kwam het zijn fractie, om
niet nader aangeduide redenen,
gelegen dat vervuilers voor 1975 niet
meer hoefden te betalen, ook als ze
aan alle voorwaarden van een
onrechtmatige daad voldeden.

2. De stelling over het relativiteits–
beginsel dat er altijd jegens iemand -
en dat moet dan een natuurlijke
persoon, een rechtspersoon, zijn -
onrechtmatig moet zijn gehandeld.
Zonder gelaedeerde geen aansprake–
lijkheid, zo wordt stellig beweerd.

Eerst de uitspraak van de Hoge
Raad. In mijn eerste termijn noemde
ik al prof. Drupsteen, die zegt dat
niet de Hoge Raad, maar de
wetgever de wet stelt in Nederland.
Hij vindt dat er verschil in opvatting
mogelijk is of er inbreuk wordt
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gemaakt op de rechtszekerheid en de
rechtseenheid. Hij zegt dat het,
gezien de ernst van de maatschappe–
lijke problematiek, gerechtvaardigd
kan zijn dit te doen, mits het
weloverwogen en goed beargumen–
teerd gebeurt. Hij trekt in een lang
betoog de conclusie, dat "naar mijn
idee de rechtsstaat Nederland niet
onmiddellijk op tilt zou springen
wanneer dit voorstel zou worden
aangenomen" (NJB 18 juni 1992).

Voorzitter! Omdat ik zelf geen
advocaat ben, laat ik me graag
ondersteunen door juristen, die met
deze problematiek dagelijks bezig
zijn, en zal ik een niet zo belangen–
gebonden, onafhankelijk denker
aanvoeren om het arrest van de
Hoge Raad ook inhoudelijk ter
discussie te stellen. Ik kom dan bij
prof. Vrancken, die trouwens net
advocaat-generaal bij de Hoge Raad
is geworden, dus het kan daar nog
spannend worden. Dit is toch niet de
eerste de beste in deze problematiek,
en hij stelt in een recente publikatie,
waarin met vakgenoten wetenschap–
pelijk over deze problematiek wordt
gediscussieerd: "Mijn grootste
bezwaar tegen de uitspraak van de
Hoge Raad is dat zich het geval kan
voordoen dat iemand voor 1 januari
1975, gemeten aan de toen
bestaande zorgvuldigheidsnormen,
onrechtmatig heeft gehandeld, toch
niet tot kostenverhaal kan worden
aangesproken, omdat hij, behoudens
bijzondere omstandigheden, niet
jegens de Staat onrechtmatig heeft
gehandeld. Op dat punt haak ik af".

Ook prof. Drupsteen wijst in zijn
niet geplaatste brief aan de NRC -
gelukkig wel aan ons gefaxt - op de
arbitraire grens van 1975. Voor
verontreiniging voor 1974 is de
veroorzaker niet aansprakelijk, dan
ontbreekt de relativiteit. Voor
verontreiniging veroorzaakt in januari
1975 zou dit geheel anders liggen,
want dan is er wel sprake van
relativiteit. Wie het begrijpt, mag het
zeggen. Is het nu echt redelijk dat
vervuilers voor 1975 de dans
ontspringen als ze wel bewust
schadelijke stoffen loosden, wisten
dat het schadelijk was en dat zij
vergunningsvoorwaarden overtra–
den? Hoe redelijk is dit tegenover
bedrijven die in die tijd wel
zorgvuldig handelden en kosten
maakten?

Laat ik het nog eens met een
plastisch voorbeeld duidelijk maken.
Ik heb dit ontleend aan een artikel in
het Tijdschrift van milieu–

aansprakelijkheid, 1992, nr.6, van J.L
de Wijkerslooth.

Een vrachtwagen vervoert dozen
met slaapmiddelen, die er onderweg
uitvallen, omdat de deur niet goed
gesloten was.

Er zijn drie gevallen.
1. Kinderen vinden de slaapmidde–

len, eten ervan, krijgen hersenletsel
en schade.

Ongetwijfeld zal de transporteur
dit moeten betalen. ledereen is het
hierover denk ik met mij eens.

2. De apotheker mist zijn spullen
en rijdt de route met taxi's na en
maakt hiervoor heel veel kosten.

Ongetwijfeld zullen zijn kosten
vergoed worden.

3. De apotheker laat de politie de
spullen ophalen.

Zouden de kosten nu niet verhaald
kunnen worden, omdat een
overheidsinstantie als de gemeente
de kosten probeert te verhalen? Elk
Eerste-Kamerlid zal de onredelijkheid
hiervan begrijpen.

Ook het IPO wijst er in haar brief
op dat zo'n generaal pardon voor
1975 onterecht werd gevonden. De
ratio hiervan is dat grote multinatio–
nals niet op één lijn gesteld kunnen
worden met kleine vervuilers, omdat
deze organisaties veel deskundiger
en op de hoogte van de schadelijk–
heid van stoffen waren en dus eerder
aansprakelijk. Nog sterker, de Staat
heeft vele procedures voor 1975 wel
gewonnen. Zou dit allemaal
onterecht zijn geweest?

Door collega Vis is al gewezen op
het gevaar van geschiedvervalsing,
toen hij citeerde uit een overheids–
stuk van voor 1975 waaruit duidelijk
was dat de overheid zich het belang
van de bodemsanering al lang
aantrok. In de brief van Natuur en
milieu wordt verwezen naar een stuk
van het gemeentebestuur van
Utrecht uit 1888 waaruit blijkt dat
men toen de problemen al kende.
Bovendien kan men zich over de
kenbaarheidsvraag niet alleen op
overheidspublikaties en regelgeving
baseren. Ook artikelen in de media,
acties van de milieubeweging en
artikelen in de vakpers zijn hierbij
van groot belang.

We komen nu bij het tweede
fundament, de relativiteit. Ik begin
opnieuw met een citaat van
Vrancken: "Ik verdedig dat in
gevallen van historische bodemver–
ontreiniging het relativiteitsbeginsel
geen functie heeft, althans dat men
er geen dogmatische kwestie van
moet maken, maar moet doorstoten

naar datgene waar het werkelijk om
gaat: de afweging van belangen
tussen enerzijds de verontreiniger
die in het verleden onrechtmatig
heeft gehandeld en anderzijds de
Staat, die de ten laste van de
gemeenschap komende sanerings–
kosten op deze verontreiniger wil
verhalen."

En dan gaat hij in op het betoog,
dat de schade jegens een natuurlijke
persoon gericht zou moeten zijn. Ik
citeer: "De schade is vaak niet
concreet tegen iets of iemand
gericht. Meestal ontbraken en
ontbreken direct belanghebbenden
die iets (hadden) kunnen onderne–
men en, zo al, zeker niet (hadden)
kunnen bewerkstelligen dat het
terrein zou moeten worden
gesaneerd... Ligt het dan niet in de
rede, dat de Staat zich de behartiging
van dat algemene belang aantrekt en
dan ook verhaal mag zoeken op
degenen die naar de normen ten
tijde van de verontreiniging,
onrechtmatig hebben gehandeld?".

Tegen de fractie van D66 wil ik
zeggen, dat de heer Spier zich
terecht zorgen heeft gemaakt over
micro-organismen in de bodem.
Maar wie kan voor deze organismen
opkomen? Wie kan opkomen voor de
rechten van planten, dieren en
toekomstige generaties, anders dan
de overheid die zich deze belangen
in het algemeen belang dient aan te
trekken?

De vergelijking die mevrouw
Vrisekoop maakte met een kras op
een schilderij in eigen bezit, heeft bij
de Stichting natuur en milieu grote
bevreemding opgeroepen. Grond is
een duurzaam gebruiksgoed dat
jarenlang een functie moet vervullen.
Hierbij zijn gemeenschapsbelangen
in het geding die uitstijgen boven het
directe eigenaarsbelang. De vraag
laat zich dan ook stellen waar D66
staat als milieupartij als dit soort eng
juridische verhandelingen zo
dominant kunnen zijn.

En nogmaals, zo heel ongewoon is
dit allemaal niet. Ik verwees in eerste
termijn naar de Barcea-zaak, die de
vogelwerkgroep moest betalen. De
uitspraak van de heer Korthals Altes
"zonder gelaedeerde geen
aansprakelijkheid" is wel aantrekke–
lijk voor vervuilers, maar niet voor
mensen die het rechtsgevoel hebben
dat vervuilers moeten betalen als ze
aan de criteria van een onrechtma–
tige daad voldoen.

Voorzitter! In de Tweede Kamer is
deze problematiek uitgebreid aan de
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orde geweest. Ik sprak vorige week
op een informele milieuborrel - deze
zijn toch nog ergens goed voor - de
CDA-woordvoerder van de overzijde
de heer Esselink. Ook hij heeft deze
hele problematiek over zich heen
gekregen. Hij was bijzonder
verontrust over wat zich in de Eerste
Kamer afspeelde. In de Tweede
Kamer heeft die discussie zich
uitgebreid afgespeeld en in de
Handelingen las ik van de heer
Esselink - en dat was uitgesproken
namens zijn hele fractie, inclusief de
juristen aldaar, zo verzekerde hij mij
- de volgende kernachtige uitspraak:
"Er wordt nu vastgelegd dat
onrechtmatig gehandeld is jegens de
overheid. Er wordt bij wet vastge–
legd, dat de overheid inschuift als de
"jegens". Daar gaat het om". Dat is
toch een frappante tegenstelling met
de CDA-fractie hier, alhoewel, ik
moet de tweede termijn van de heer
Wagemakers nog horen. Mocht de
heer Esselink zijn partijgenoten aan
deze zijde nog niet genoeg overtui–
gen, dan haal ik nog een laatste keer
de woorden aan van prof. Drupsteen.
Hij stelt in dat niet gepubliceerde,
maar wel gefaxte artikel voor de
NRC: "Op de keper beschouwd heft
het nieuwe verhaalsartikel een
juridisch-technische beperking aan
het verhaalsrecht op die kan leiden
tot maatschappelijk ongewenste
resultaten en ten onrechte centraal in
de verhaalsproblematiek staat". Zij
zijn er nog, de hoogleraren met
maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn
conclusie is dan ook dat de twee
pilaren in de betogen van VVD en
CDA zijn gebaseerd op juridisch
drijfzand en dat de stellingname
tegen dit wetsvoorstel alleen met
zeer eenzijdige politieke keuzen
verdedigd kan worden.

Wat zijn dan wel de diepere
beweegredenen van volksvertegen–
woordigers om deze miljoenen–
rekening naar de belastingbetaler
door te schuiven en de vervuilers
een generaal pardon te verschaffen
in alle gevallen van bodemvervuiling
van voor 1 januari 1975? Daar
kunnen wij slechts naar gissen.
Misschien heeft het te maken met
verschillende ideeën over rechtsge–
voel die in de samenleving bestaan,
misschien heeft het ook te maken
met belangen die in het spel zijn en
misschien met een vervlechting van
die twee. Ik blijf er echter vooralsnog
van uitgaan, dat een meerderheid
van de Senaat dit zal doorzien en dat

dit wetsvoorstel de eindstreep haalt.
Aan de minister wil ik trouwens nu al
de niet onbelangrijke vraag stellen:
welke consequenties trekt hij uit het
verwerpen van deze wet c.q. het
afdwingen van een novelle op artikel
47, lid 5? Aan hem en aan de Eerste
Kamer wil ik vragen wat het eigenlijk
voor zin heeft om een novelle te
vragen op dit punt als een grote
meerderheid in de Tweede Kamer,
uitgezonderd de VVD en de
Centrumdemocraten, overtuigd is
van de redelijkheid van dit artikel -
zij worden overigens gesteund door
de Raad van State - en de steun
voor een wijziging in de verste verte
niet valt te verwachten?

D

De heer Wagemakers (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Het voorlig–
gende wetsvoorstel bevat een
saneringsregeling die in een veelheid
van artikelen is neergelegd.
Daarnaast is er de kwestie van
kostenverhaal. Een element daarvan
is op het laatste moment ingevoegd
in een lid van artikel 47.

Indien het de bedoeling is geweest
om met de invoeging van dat
element van kostenverhaal een
discussie over de door mij als
zodanig ervaren hoofdmoot van het
wetsvoorstel te voorkomen, dan is
dat meer dan gelukt. Niettemin heeft
mijn fractie aanleiding en ruimte
gevonden om ook bij de rest van het
wetsvoorstel stil te staan en in dat
verband kritiek te uiten op het feit
dat de bewindslieden voornemens
zijn het wetsvoorstel in werking te
doen treden zonder dat de AMvB's
zoals bedoeld in de artikel 27a sub 1
en sub 3 beschikbaar zijn. Ik heb in
mijn betoog in eerste instantie vooral
stilgestaan bij de principiële
betekenis van bedoelde AMvB's,
bevattende de rechtsgrond voor het
saneringsbevel. Ik permitteer mij in
dit verband een vergelijking. Het zou
toch vreemd zijn als men een Wet op
de inkomstenbelasting zou maken en
het begrip "inkomen" nader zou
definiëren in een AMvB die niet
beschikbaar is als de wet van kracht
wordt. ledereen snapt dat men dan
geen goed zicht heeft op de
reikwijdte van de wet.

Het viel mij op dat in de beant–
woording meer werd gekozen voor
een praktische lijn op dit punt, zijnde
de verwijzing naar de bestaande
Leidraad. De minister zei dat er in
feite niets wezenlijks verandert, maar

dat het formeel regelen daarvan
edoch 77 weken kost. Op zichzelf
mag dat een opvallende combinatie
heten. Het is in ieder geval geen
antwoord dat ingaat op het
principiële punt.

Hoe zien wij wetgeving eigenlijk?
Zien wij wetgeving als iets wat nodig
is om een wettelijke basis te hebben
teneinde bevoegdheden te kunnen
uitoefenen tegenover burgers door
de overheid? Of is wellicht juist de
notie van de rechtsstaat dat
wetgeving vaak een binding van de
overheid zelve is? Dat het een
kwestie is van het stellen van
grenzen naar vorm en inhoud ten
aanzien van overheidsmacht. Als dat
waar zou zijn, is het toch niet zonder
principiële bedenking indien in een
discussie en ook in de daaraan
voorafgaande schriftelijke behande–
ling eigenlijk steeds gepoogd wordt
en een zekere neiging zichtbaar
wordt om bepaalde begrippen en
artikelen in hun interpretatie op te
rekken? Uiteraard mag men grenzen
opzoeken, maar men moet dan ook
niet klagen als men dan tenslotte op
die grenzen botst.

Met betrekking tot het kosten–
verhaal valt de zaak wellicht te
groeperen onder de volgende drie
hoofden. Hoe zijn wij in deze situatie
verzeild geraakt? Wat ligt nu voor?
Hoe beoordelen wij dat?

Met betrekking tot het eerste
element, de vraag hoe wij in deze
situatie verzeild zijn geraakt, moeten
enige elementen worden benoemd.
Als eerste is dat het fenomeen dat er
met name in de jaren zeventig niet
tijdig wettelijke normen zijn gesteld
met betrekking tot bodemverontreini–
ging. Wat zei de minister in eerste
instantie? Hij zei dat bedrijven die
bijvoorbeeld met chemische stoffen
omgaan wellicht beter hadden
kunnen en moeten weten. Niet
onderbelicht moet echter blijven dat
ook de overheid in die jaren wellicht
beter had kunnen of moeten
handelen. Als er een wettelijke norm
was geweest, had dat een totaal
ander licht geworpen op de discussie
over het al of niet bestaan van
onrechtmatigheid. Als er een
wettelijke regeling was geweest, had
dit ook een ander beeld geworpen
op de vraag wanneer de overheid
begonnen is met het zich daadwerke–
lijk aantrekken van dit belang. Dat
staat op dit moment in de discussie
nogal centraal. Eigenlijk ziet men de
overheid eerst in beweging komen
na Lekkerkerk 1980 met een
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interimwet in 1981 of 1982. Als men
dan bekijkt waaraan de verhaals–
mogelijkheid in die wet gekoppeld is,
ziet men dat er toen voor is gekozen
om dat te koppelen aan onrechtma–
tig handelen van de betrokkene in de
zin van het BW. Je kunt achteraf naar
die keuze kijken en zeggen dat het
misschien wel getuigt van een
aanstekelijk optimisme en misschien
ook van een vertederend simplisme.
Als ik het analyseer, denk ik dat er
tenslotte de gedachte achter zit dat
de vervuiler betaalt. Dat is ook een
simplisme van de medewetgever.
Het is dus niet enkel te relateren aan
degenen die het wetsvoorstel toen
hebben verdedigd. Ik denk dat daar
het idee achter zat dat het idee van
"de vervuiler betaalt" toen in de
gedachten min of meer gelijk is
gemaakt aan "hij die onrechtmatig
handelt, is aansprakelijk".

Minister Alders De heer Wagema–
kers reageerde al op bewegingen
van mijn wenkbrauwen. Ik denk dat
het goed is om in herinnering te
roepen dat de toenmalige regering
een wetsvoorstel had ingediend dat
juist niet hierop was gebaseerd. Het
wetsvoorstel was gebaseerd op het
opleggen van heffingen aan een
ieder om daarmee de kosten van
bodemsanering te bestrijden. Het
was de medewetgever die zei dat dit
betekent dat onschuldigen zullen
moeten lijden onder schuldigen. De
wetgever was derhalve van mening
dat degene die onrechtmatig heeft
gehandeld, moet worden opgezocht
en moet worden aangesproken.
Nadat dit op verzoek, bij amende–
ment, in de wet was opgenomen,
werd daar in een motie aan
toegevoegd dat de regering vanaf
dat moment alles in het werk moest
stellen om dat te doen en de
artikelen direct in de praktijk toe te
passen. Gelet op de geschiedenis
was de eerste weg die gekozen werd,
dus juist een geheel andere. Ik weet
niet of het vervolg van de behande–
ling destijds onder simplisme van de
wetgever kan worden verstaan. Het
was een welbewuste keuze tegen–
over een ingediend voorstel.

De heer Wagemakers (CDA): Het
gaat mij niet zozeer om de rolverde–
ling ten aanzien van medewetgever
en regering in dit kader. Het gaat mij
eigenlijk om een technische
beoordeling achteraf van een
gemaakte keuze ten aanzien van het
opteren voor het leerstuk van de

onrechtmatige daad en het inzetten
daarvan voor het toen beschreven
doel. Wat is de onrechtmatige daad
immers als leerstuk? Het leerstuk van
de onrechtmatige daad is niet een in
de wet neergelegde beleidsnorm van
"iedereen ten opzichte van
iedereen". Ik zie de minister "ja"
knikken. Het is een aan de eisende
partij gegeven recht om de schade
onder bepaalde omstandigheden op
iemand te verhalen. Dat is het
leerstuk van de onrechtmatige daad.
Je moet het leerstuk dus als het
ware bezien vanuit de eisende partij.
Dat leerstuk is met allerlei waarbor–
gen omgeven. Het ging mij niet om
een verwijt of om de geschiedschrij–
ving van wat eraan vooraf is gegaan,
maar eigenlijk om de conclusie dat
de zaak gestruikeld is over de
waarborgen die terecht aan dat
leerstuk zijn verbonden.

Bij deze twee elementen van de
voorgeschiedenis voegt zich ook de
behandeling van dit wetsvoorstel.
Wij hebben in de memorie van
antwoord de stelling aangetroffen
over de betekenis die thans ten
aanzien van artikel 47 wordt
verdedigd, dat er geen verschil zou
zijn tussen de bedoelingen in 1982,
1990 en 1993 en geen verschil tussen
de bedoelingen aan de overzijde en
hier.

Nu is het begrip "bedoelingen"
een breed begrip. Als met bedoelin–
gen wordt bedoeld: alles doen om
kostenverhaal te kunnen toepassen
of het winnen van processen, dan
denk ik dat die bedoeling altijd
hetzelfde is gebleven. Maar er zijn
natuurlijk ten aanzien van de inhoud
van het artikel tijdens de behande–
ling steeds andere lezingen naar
voren geschoven. Ik moet zelfs
zeggen dat ik de consequentheid van
de benadering van de regering op dit
punt eerder vind in het feit dat met
een zekere vlotheid de interpretatie is
veranderd, wanneer de inderdaad
gehandhaafde bedoeling, het winnen
van processen, in gevaar kwam bij
een bepaalde interpretatie.

Ik hoef de hele reeks niet te
herhalen, van het ecarteren van de
relativiteitsvereiste tot en met iets
wat redactioneel onjuist omschreven
is als het ecarteren van de
relativiteitsvereiste. Vervolgens
heette het het bundelen van
verhaalsrechten, vervolgens een
soort subrogatie en vervolgens het
tegengaan van de nieuwe eis van het
stellen van een voorzienbare
vermogensschade ten aanzien van

concrete derden, in het kader van
onrechtmatigheid en causaliteit. Die
lijst hebben wij tijdens de behande–
ling inmiddels afgewerkt.

Kijk, men kan best spijt hebben
over een in 1982 door de wetgever
gemaakte keuze, maar wat is de
relevantie van die spijt? Fouten
maken mag, naar mijn mening, maar
dat is vaak voor eigen rekening. Als
men de nu voorliggende voorstellen
beoordeelt, die inderdaad inbreuk
maken op de rechtsorde zoals wij die
kennen, denk ik dat wij er niet
omheen kunnen dat wij ook
betekenis toekennen aan deze
voorgeschiedenis van herhaald falen
van wetgever en medewetgever.

Dan kom ik op de aard van de
voorgestelde wijziging, zoals in
eerste instantie door de CDA-fractie
werd uiteengezet. Wij zeiden: wat u
voorstelt, is het volgende. Het is een
vrijwel onbegrensde verhaalsactie
van een geheel eigen soort, zonder
reële mogelijkheden voor verweer
van de aangesprokene. Bij wijze van
wettelijke fictie wordt het een
onrechtmatige daad geacht te zijn.

Het heeft mij getroffen dat die
stelling vrijwel onbesproken en
daarmee natuurlijk ook in zekere
mate onweersproken is gebleven. Als
ik de discussie nader toespits op het
vraagstuk van de onrechtmatige
daad en de elementen die thans
centraal staan in de discussie, ziet
men ook dat het om wat meer gaat
dan datgene wat in het vorige
betoog heette: het ecarteren van het
relativiteitsvereiste als een soort
technische foef.

Ik denk dat van de zijde van de
regering wel wordt erkend dat niet
langer bij de door de regering
gegeven interpretatie van artikel 47,
lid 5, het verweer gevoerd kan
worden: ik heb niet gehandeld in
strijd met normen of belangen die de
overheid beogen te beschermen. In
die zin is het relativiteitsvereiste
inderdaad geëcarteerd.

Maar er is natuurlijk meer
gebeurd. Kan de schade die door de
overheid is geleden, die bestaat uit
in de jaren tachtig gemaakte
saneringskosten, wel worden gezien
als een voorzienbaar gevolg van het
handelen van de aangesprokene in
de jaren zestig en hem worden
toegerekend? Ook dat verweer
beoogt de regering weg te poetsen.
Men kan wel zeggen, zoals de
staatssecretaris deed: de overheid
vordert een andere schade dan die
van de niet concreet aan te duiden
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derden, maar dat is een eufemis–
tische omschrijving gelet op het feit
dat er in ieder geval in het verleden
geen derden in beweging zijn
gekomen ten aanzien van hun
schade. Ware die groot geweest dan
hadden zij dat gedaan. Op zichzelf
ligt er thans vaak een enorme claim
voor van de overheid tegen de
aangesprokene. De schadepost die
thans door de overheid wordt
gevorderd, heeft eigenlijk niets meer
te maken met die zogenaamde niet
concreet aan te wijzen derden. Een
artikel van mijn studie– en jaargenote
- en gelukkig nog steeds mijn
vriendin - mevrouw Wiggers-Rust,
biedt een buitengewoon heldere
interpretatie van het recht op dit
punt. Dat artikel toont aan dat het
burgerlijke recht het schadebegrip
waar de overheid mee werkt niet
kent. Men kan dat een complicatie
vinden. Het rechtsstelsel als
complicatie. Het is echter niet
anders.

Ik kom te spreken over de
zorgvuldigheidsnorm. Hoe kan men
zich verweren tegen de beschuldi–
ging van onzorgvuldig handelen,
indien de afwezigheid van een
identificeerbare derde, ten opzichte
van wie onzorgvuldig gehandeld zou
zijn, er niet meer toe doet? Dat wil ik
wel eens horen. De consequentie van
die redenering is dat men het
onrechtmatige-daadstuk als het ware
reduceert tot een soort van
anonieme klacht. De regering zegt:
"Bewijst u maar dat er niemand is
die enig nadeel heeft geleden". De
niet-aanwezigheid van bepaalde
feiten, negatieve feiten dus, is vrijwel
nooit te bewijzen.

De regering heeft op dit punt het
volgende ingebracht bij de memorie
van antwoord. Zij schrijft dat bij
verontreiniging op het eigen terrein
in de meest gevallen wel nadeel voor
derden te verwachten is, al was het
alleen maar door het grondwater dat
overal in Nederland aanwezig is of
het feit dat een terrein wellicht voor
derden toegankelijk is geweest. Als
men echt kijkt naar wat de regering
heeft ingebracht ten aanzien van de
zorgvuldigheidsnorm, ziet men dat er
ofwel geen reële mogelijkheid van
verweer is voor de aangesprokene,
ofwel dat het verweer een tamelijk
absurde grens trekt tussen zij die wel
en zij die niet aansprakelijk zijn.

Dat kan ik uitleggen. Als ik een
bedrijf zou hebben op het platteland
in Drenthe, dan waren daar vijftien
jaar geleden geen derden te vinden.

In dit geval ga ik met de bedoelde
redenering dus vrijuit. Er was toch
geen derde bij mij in de omgeving?
Ik heb een prachtig landschap en er
is verontreiniging op mijn perceel
aanwezig, maar gelukkig is er geen
spoor van derden. Dat in tegenstel–
ling tot de situatie op het industrie–
terrein in de Randstad Holland, waar
men onmiddellijk naast derden zou
zitten. Als men deze redenering
volgt, wordt er een buitengewoon
zonderlinge grens getrokken tussen
wel en niet aansprakelijk. Dat bewijst
dat de manier structureel niet deugt
en niet kan.

Wat stel ik vast in de stukken ten
aanzien van dit wetsvoorstel in deze
Kamer? De bewindslieden hebben de
verleiding niet kunnen weerstaan om
als het ware hun positie te trachten
te verbeteren door op voorhand het
verweer dat eventueel nog een
procedure gevoerd zouden kunnen
worden, uit handen te slaan bij de
potentieel aangesprokene. Men kan
voor die lijn kiezen, hoe onverstandig
ook. Het is toch zo dat hoe ingrijpen–
der de voorliggende wijziging is, hoe
minder aanvaardbaar het is om die
regeling terugwerkende kracht te
geven? Kortom, als het voorliggende
verdedigd had moeten worden, had
de primaire verdedigingslijn van de
regering uiteraard moeten zijn dat
het nogal meeviel met het ingrij–
pende karakter van de voorgestelde
wijziging. Ik begrijp niet dat die lijn
niet ontwikkeld is en dat men alles
gedaan heeft om de andere kant
ervan te accentueren.

Dat brengt mij op de vraag: Wat
vinden wij hiervan? Ik denk dat het
antwoord besloten ligt in wat ik
reeds heb opgemerkt. Geen van allen
die hier in de Kamer zitten, hebben
aan de tafel gezeten toen de Hoge
Raad de arresten moest wijzen. Ik
denk echter dat de aanwezige leden
gezegd hebben: "Wat heeft de
overheid zich weer in de nesten
gewerkt". Het toen gevelde en in
arresten vastgelegde oordeel is er
een die volstrekt aansluit bij ons
rechtsstelsel. Men kan het betreuren,
maar het is niet anders. Er is pas
sprake van onrechtmatigheid indien
duidelijk was dat de overheid zich
het belang zou aantrekken in
vermogensrechtelijke zin. Dat heeft
vervolgens geleid tot de vraag:
Wanneer was dat zo? Er is een
onderzoek geweest aan de hand van
de parlementaire stukken, er is een
WODC-onderzoek geweest en er is
een datum bepaald. Die datum is in

een betoog dat ik zojuist hoorde,
gekarakteriseerd als een generaal
pardon vóór 1 januari 1975. Dat is
het echter niet, het is een regel van
bewijsrechtelijke aard. Het draait
namelijk de bewijslast om per 1
januari 1975. De regel zegt tegen de
overheid dat zij het mag aantonen
als zij denkt dat het bij een betrok–
kene anders ligt. Men ziet het slagen
van dat bewijs bij Philips Duphar: de
datum is gesteld op 1970. Het is een
volstrekt redelijk oordeel van de
Hoge Raad. Het is te waarderen, dat
hij aldus aansprakelijkheid heeft
gecreëerd in een tijd, dat de overheid
in ieder geval nog niet tot wetge–
vende activiteiten was overgegaan.
Dat was pas in 1982 het geval. Het
was in ieder geval een ongelooflijk
veel genuanceerder en reëler
criterium dan het onbeholpen gedoe
rondom niet concreet aan te wijzen
derden en daaraan onzorgvuldigheid
of onrechtmatigheid te relateren.

Voorzitter. Dit alles wijkt niet voor
financiële belangen die in een
procedure nu eenmaal voor beide
partijen per definitie gelijk zijn. De
ene vordert en de ander moet
betalen, als het toegewezen wordt.

Blijft over de terugwerkende
kracht, het wijzigen van het
aansprakelijkheidsrecht met
terugwerkende kracht. Ik denk dat dit
zonder precedent is in het koninkrijk.
Het is ook erkend, dat dit in strijd is
met de rechtszekerheid, althans
daarmee strijdig is. Overigens vind ik
de stelling van de staatssecretaris op
zich zelf juist, dat rechtszekerheid
geen absoluut recht is, met alle
referentie naar het medelid van dit
huis. Ware het anders, dan zou altijd
eerbiedigende werking moeten
worden toegekend aan bestaande
gevallen en bestaande situaties.
Terecht is de hoofdregel van
invoeringsrecht bij wetgeving, ook
ten aanzien van wetgeving in een
periode, dat de heer Korthals Altes
minister was, onmiddellijke werking
die ertoe leidt, dat er nieuw recht
intreedt. Dat neemt niet weg - en
daar zit zijn gelijk - dat het beginsel
van de rechtszekerheid een norm aan
de wetgever voorlegt. Deze dient met
zorgvuldigheid een keuze te maken.
Die keuze is door mijn fractie
betracht.

Voorzitter. Ik heb vrijwel in deze
samenstelling op 23 mei een
discussie gehad met de staatssecre–
taris van Justitie en de staatssecreta–
ris van VROM over het invoerings–
recht bij het wetsvoorstel 22179. Het
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betrof de mogelijkheid, dat een
rechter in geval hij de belangen van
een verhuurder van kamers zwaarder
zou zien wegen, hij de kamerhuur
zou kunnen beëindigen. Ik heb toen
gevraagd waarom de hoofdregel niet
wordt toegepast. Waarom niet
onmiddellijke werking? Het werd
kennelijk niet aanvaardbaar
gevonden voor bestaande huur–
verhoudingen. Ik begreep daar niets
van. Door de staatssecretaris is toen
het tegenovergestelde standpunt
verdedigd dan wat hij nu verdedigt.
Op zich is dat geen punt. Als in beide
gevallen het verkeerde standpunt
wordt verdedigd, dan vind ik dat wel
een punt.

Voorzitter. Ik rond af. Men kan niet
met 18 jaar terugwerkende kracht
verweer uit handen slaan, teneinde
personen op die manier aansprakelijk
te houden ten aanzien van handelin–
gen die volgens ons hoogste
rechtscollege niet onrechtmatig
waren, toen ze werden bedreven. Als
wij vandaag een belangrijk leerstuk
op dit terrein uit het BW weggooien,
wat gooien wij dan morgen weg?

Voorzitter. Ik kreeg door een
advocaat in Zeeland de pleitnotities
toegestuurd van een zaak die op 27
mei van dit jaar had gediend voor
het Hof te 's-Gravenhage. lemand
van het kantoor van de landsadvo–
caat verdedigde, dat het aanvaard–
baar was om te anticiperen op de
regeling, neergelegd in artikel 47, lid
5, omdat er immers geen enkele
indicatie was, dat de Eerste Kamer
dat wetsvoorstel zou verwerpen. Dat
nu lijkt mij een erg optimistische
zienswijze.

D

De heer Holdijk (SGP): Voorzitter!
De dank voor de beantwoording van
mijn inbreng in eerste termijn gaat
eigenlijk uitsluitend uit naar de
staatssecretaris. De aard van mijn
bijdrage verklaart dit feit ook. De
staatssecretaris zal zich er, denk ik,
niet over verbazen dat zijn betoog
mij niet heeft overtuigd. Ik zeg dit
maar om te beginnen.

Als de kern van zijn betoog
beschouw ik zijn stelling dat
rechtszekerheid geen absoluut begrip
is, dat het algemeen belang in dit
geval rechtvaardigt dat een inbreuk
wordt gemaakt op het
rechtszekerheidsbeginsel en dat de
Staat als wetgever bevoegd is tot
zulk een inbreuk. Laat hij zelf maar
zeggen of ik met deze bewoordingen

de kern van zijn positie in dit debat
juist heb weergegeven.

Het komt mij, voorzitter, niet zinvol
voor om in tweede instantie
nogmaals de argumenten te
releveren op grond waarvan ik tot de
conclusie kwam dat de rechtszeker–
heid in dit wetsvoorstel het heeft
moeten afleggen tegen het financiële
belang van de overheid. In deze
termijn wil ik slechts enkele
fundamentele kanttekeningen maken
bij de stelling van de staatssecretaris.
Ik kan mij sterk beperken na hetgeen
door voorgangers op dit spreekge–
stoelte naar voren is gebracht.

Hem geef ik toe dat rechtszeker–
heid - ik zou er bijna aan toevoegen:
uiteraard - geen absoluut begrip en
ook geen absoluut rechtsbeginsel is.
Het gegeven dat het om een beginsel
gaat, brengt mee dat het ook als
zodanig niet, in elk geval zeker niet
volledig gecodificeerd is, al wil ik
beslist niet voorbijgaan aan het hier
al eerder genoemde artikel 43 van
het Statuut voor het Koninkrijk. Wel
is talloze malen dit beginsel
uitgewerkt in wettelijke regels,
waarin een bestuursorgaan wordt
verboden na verloop van een aantal
jaren een begunstigende beschikking
in te trekken. Nu moet de staatsse–
cretaris niet direct antwoorden dat
het in dit voorstel niet over
begunstigende beschikkingen gaat.
Wij zullen het erover eens zijn dat
het rechtszekerheidsbeginsel als
algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur algemeen in een rechtsstaat
erkend wordt, althans erkend
behoort te worden en uit dien
hoofde een plaats zal krijgen in de
tweede tranche van de Algemene
wet bestuursrecht.

Het rechtszekerheidsbeginsel is
tevens een algemeen rechtsbeginsel
en geldt als zodanig ook als een
beginsel voor behoorlijke regelge–
ving. De wetgever in een rechtsstaat
kan van zijn regelgeving niet maar
maken wat hij wil. Ook hij dient het
rechtszekerheidsbeginsel te
respecteren. Argumenten aan het
algemeen belang ontleend, zouden
volgens de staatssecretaris een
inbreuk op dit beginsel kunnen
rechtvaardigen. Ook ik kan mij een
inbreuk indenken, namelijk in een
noodsituatie en in situaties waarin
op verwachtingen omtrent de
toekomst inbreuk wordt gemaakt.

Dat, als men meegaat met het
standpunt van de staatssecretaris
vervolgens de zorgvuldigheid in het
vizier komt, heeft hij zelf toegegeven.

Over die eis zou in relatie tot dit
wetsvoorstel het nodige op te
merken zijn. Waartoe ik mij thans
beperk, is het aspect van de
materieel terugwerkende kracht die
in het wetsvoorstel ligt opgesloten.
Dat is in tweeërlei opzicht in mijn
visie het geval: enerzijds door het
voorzienbaarheidsvereiste los te
maken van de door de Hoge Raad
bepaalde datum van 1 januarï 1975
en anderzijds door een inbreuk
mogelijk te maken op zaken die
reeds aan rechterlijke toetsing zijn
onderworpen. Deze beide conse–
quenties wegen voor mijn fractie
zeer zwaar. Zij maken een inbreuk op
het rechtszekerheidsbeginsel
moeilijker verdedigbaar naarmate het
terugwerkend effect zich verder in
het verleden uitstrekt. Wanneer de
datum van 1 januari 1975 wordt
losgelaten, is er in feite in het geheel
geen datum meer die houvast biedt.
Bovendien is het voor mij nog de
vraag of het financiële belang van de
overheid zonder meer als een
algemeen belang kan worden
gekwalificeerd.

In eerste instantie heb ik er reeds
blijk van gegeven dat ik mij zeer wel
bewust ben van het feit dat mijn
bezwaren slechts één aspect van het
wetsvoorstel, namelijk het kosten–
verhaal, betreffen. Als fractie staan
wij, als zo dikwijls, voor de opgave
om onze bezwaren tegen een
onderdeel af te wegen ten opzichte
van het geheel. Het zou de sterke
voorkeur van mijn fractie hebben,
indien de staatssecretaris dan wel de
minister dan wel zij samen de
kwestieuze onderdelen uit dit
wetsvoorstel wegnemen. Dan zou
het niet moeilijk zijn om voor dit
wetsvoorstel te stemmen.

De vergadering wordt van 17.15 uur
tot 17.25 uur geschorst.

D

Minister Alders: Voorzitter. Ik heb
met veel belangstelling opnieuw
kennis genomen van de opvattingen
van uw Kamer. Voordat ik op een
aantal aspecten inga, ga ik op een
punt uit het betoog van de heer
Korthals Altes in.

De heer Korthals Altes heeft zich
tot de minister van Justitie gericht en
gesproken over het feit dat deze niet
bij dit debat aanwezig is. Het lijkt mij
juist, hier te herhalen dat wij over
deze zaak in de afgelopen tijd een
aantal keren met elkaar van
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gedachten gewisseld hebben. In de
Tweede Kamer heeft de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer de
verdediging van het wetsvoorstel in
zijn eentje voor zijn rekening
genomen, maar de conclusie van uw
Kamer was dat de minister van
Justitie erbij moest zijn. Hierover is
een aantal keren agendaoverleg
gepleegd en hebt u, voorzitter, met
mij contact gelegd. Gegeven de
agendaproblemen heb ik u de
mogelijkheid voorgelegd dat de
minister van VROM zich door de
staatssecretaris van Justitie zou laten
vergezellen. Naar mijn beste weten is
in de Kamer de vraag aan de orde
geweest of dit een aanvaardbare
oplossing was. U hebt mij hierop
geantwoord: ja. Of het node is
geweest of niet, in de kern was het
antwoord ja. Het stoort mij na deze
voorgeschiedenis, waarin goed
overleg is gepleegd over de wijze
waarop de behandeling hier zou
plaatsvinden, dat dit in verwijtende
zin hier werd uitgesproken. Ik
meende deze opmerking te moeten
maken voorafgaande aan de
beantwoording.

De heer Korthals Altes (WD):
Voorzitter, ik geef graag een korte
reactie. Wij hebben als volledige
commissie voor de zomer om de
aanwezigheid van de minister van
Justitie gevraagd. In de maand
augustus, toen de Kamer op reces
was, hebben wij een brief van de
griffier van onze commissie gekregen
waarin werd meegedeeld dat de
behandeling was bepaald op 28
september en dat de staatssecretaris
van Justitie aanwezig zou zijn. Op
dat moment is ons niet gevraagd of
wij hiermee konden instemmen. In
de eerste de beste commissie–
vergadering na het reces hebben wij
ons hierbij neergelegd, omdat wij
wisten dat de regering er zeer veel
waarde aan hechtte dat het
wetsvoorstel in ieder geval nog in de
maand september in openbare
behandeling zou komen. Zo is het
gegaan.

Dat de minister zich gestoord heeft
aan mijn opmerking over de
afwezigheid van de minister van
Justitie, die geen kans heeft gezien,
zijn agenda in overeenstemming te
brengen met de zijne of die van deze
Kamer, betreur ik, want zo was het
niet bedoeld. Het is wel een gegeven
dat de Kamer heel duidelijk heeft
laten weten dat zij met de minister

van Justitie wilde debatteren,
wetende dat het in de Tweede Kamer
niet was gebeurd. De staatssecretaris
is het zeer wel toevertrouwd om die
taak van de minister over te nemen.
Dat wil ik ook wel zeggen.

Minister Alders: Ik ben de heer
Korthals Altes erkentelijk voor zijn
reactie.

Voordat ik op het hoofdpunt van
het debat inga, dunkt het mij goed,
een aantal feitelijke vragen te
beantwoorden. Mevrouw Vrisekoop
heeft mij gevraagd hoeveel
procedures met succes tot verhaal
hebben geleid en welke omvang met
de door de minister voorgestane
verhaalsvergoeding op grond van dit
wetsvoorstel kan worden gereali–
seerd. De 157 zaken waarin ooit een
dagvaarding is uitgegaan, hebben
inmiddels tot 150 uitspraken geleid.
Zeventig hiervan waren overwegend
positief voor de Staat, 40 waren
positief voor de gedaagde en de
overige uitspraken waren neutraal. In
vijftien gevallen is hetzij een
schikking bereikt, hetzij het betref–
fende terrein tegen een zeer
summier bedrag gekocht, zodat de
opbrengst na sanering als winst voor
de Staat kan worden beschouwd.
Daarnaast wordt in zestien zaken
onderhandeld met de wederpartij.

Naast de gestarte procedures is er
nog een aantal gevallen waarin
zonder te dagvaarden succes is
geboekt: zestien overeenkomsten tot
vrijwillige betaling en 68 vrijwillige
saneringen onder auspiciën van de
Staat of de provincie. Hiermee zijn
vele honderden miljoenen guldens
gemoeid.

Op grond van dit wetsontwerp zou
in de aanhangige procedures een
verwacht verlies van ruim een half
miljard gulden worden voorkomen
en ten aanzien van de niet-gestarte
procedures van enkele miljarden
guldens.

Voorzitter! Ik kom bij de verhaals–
acties, het primaat van het
saneringsbevel en de relatie tussen
de 150 rechtszaken en mogelijker–
wijze 106.000 terreinen die vervuild
zijn. Er kan geen misverstand over
bestaan dat sanering in eigen beheer
per locatie de voorkeur heeft boven
saneren met overheidsfinanciering.
Door de grote omvang is het een
illusie te denken dat het saneren met
overheidsfinanciering zal teruglopen.
De meerjarencijfers laten dat beeld
ook zien. Het verhaalsartikel heeft
dus betrekking op nog enkele

miljarden uitgegeven en nog uit te
geven guldens. Een succesvo!
verhaalsartikel heeft uitstraling ter
zake van de bereidheid van bedrijven
om in eigen beheer te saneren en
preventieve maatregelen te nemen.

Voorzitter! De vraag luidde: is het
juist dat ongeveer 150 verhaals–
procedures door de Staat aanhangig
zijn gemaakt tegenover 106.000
ernstig vervuilde terreinen? Het
aantal van 106.000 vervuilde
terreinen, waarvan sprake is in het
rapport van de Rekenkamer, is een
achter de werktafel berekend aantal.
Eind 1992 waren 8453 concrete
locaties in het kader van de
Interimwet bodemsanering aange–
meld door de provincies. In circa
2000 van deze gevallen is sane–
ringsnoodzaak vastgesteid. Ruim
1100 hiervan zijn door de provincies
voor kostenverhaal aangemeld. De
overige gevallen waarbij sanerings–
noodzaak is geconstateerd, worden
op dit moment, mede op aandrang
van de Algemene Rekenkamer,
doorgenomen met de provincies.
Van die 1100 aangemelde zaken is in
157 gevallen een dagvaarding
uitgestuurd, in 26 zaken een
overeenkomst bereikt tot vrijwillige
betaling, in 68 zaken sanering in
eigen beheer bewerkstelligd en in 80
zaken een sommatie verzonden,
terwijl in 85 zaken geen verhaal
mogelijk is. In de overige ongeveer
700 zaken worden de gegevens
verzameld die nodig zijn voor een
succesvolle juridische actie.

Voorzitter! Mevrouw Vrisekoop
hanteerde in haar verhaal het
voorbeeld van de benzinestations.
Wat is eigenlijk een algemeen
benadelingsbesef? Tankstations in de
jaren zeventig hadden geen
vloeistofdichte vloeren. Hadden de
exploitanten die op eigen grond
zaten, niettemin een algemeen
benadelingsbesef? Met andere
woorden: is het denkbaar dat de hele
beroepsgroep zich gerealiseerd heeft
of zich heeft behoren te realiseren
dat zij derden kunnen schaden? Dit is
inderdaad een goed voorbeeld.

Verontreiniging bij tankstations
kan globaal gesproken door drie
oorzaken ontstaan: lekkage van de
installatie, overvullen bij het vullen
van de voorraadtanks en mors–
verliezen bij het tanken. Het gevaar
van olieprodukten is reeds lang bij
de branche bekend en hoort ook
reeds lang bekend te zijn bij iedere
exploitant van een tankstation. Hij
gaat immers bedrijfsmatig met die
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stoffen om. Er worden ook al sinds
vele jaren, al voor de oorlog,
maatregelen genomen om lekkage
tegen te gaan en deze worden ook
voorgeschreven: het afpersen, het
aanbrengen van anodes, enz. En
verder is het tegengaan van lekkage
in hoge mate een kwestie van goede
constructie en zorgvuldig onderhoud.
Overvullen is te voorkomen door
goed te peilen hoe het niveau in de
tank is, zodat kan worden bepaald
hoeveel produkt erbij kan en in het
algemeen door goed op te letten bij
het vulien: slangen goed aankoppe–
len, zorgen dat de slang niet uit de
vulopening springt en erbij blijven
voor het geval er toch iets misgaat.
Ook morsen is in hoge mate te
beperken door goede en deskundige
bediening van de pompen en door
automatische afslag van het
vulpistool, reeds sinds het begin van
de jaren zestig gebruikelijk. Vooral bij
diesel is er een grote kans op
morsverlies omdat diesel gaat
schuimen en daardoor de vulopening
blokkeert. Het mag duidelijk zijn, dat
reeds lange tijd een zorgvuldige
bedrijfsvoering mogelijk is en ook
verwacht mag worden. In de
kostenverhaalspraktijk is het niet
voldoende te wijzen op olie in de
bodem. In die gevallen waarin sprake
is van ernstige verontreiniging, lijkt
er vrijwel altijd sprake te zijn van
slecht onderhouden tanks of van
incidenten bij het vullen. Omgekeerd
zijn er wel degelijk stations die
tientallen jaren gedraaid hebben en
waar bij sluiting geen noemenswaar–
dige verontreiniging werd of wordt
aangetroffen.

Van een algemeen benadelings–
besef is sprake indien de betrokke–
nen hebben begrepen of moeten
begrijpen, dat hun handelen derden
zou kunnen benadelen. Meer
concreet, indien de veroorzaker op
de hoogte was of had moeten zijn
van de gevaren van de door hem
gebruikte stoffen en wist of had
moeten weten, dat door de wijze
waarop hij zijn bedrijf had georgani–
seerd, nadeel voor derden zou
kunnen ontstaan als gevolg van
bodemverontreiniging. Dan kun je
spreken van een benadelingsbesef.
Een dergelijk besef kan in het
algemeen ontstaan, wanneer er
bijvoorbeeld algemene normen
komen. Met betrekking tot het door
mevrouw Vrisekoop genoemde
voorbeeld, kan bijvoorbeeld worden
gewezen op de Benzinecommissie,
ingesteld in de jaren twintig. Die

commissie heeft toen reeds een
rapport uitgebracht, getiteld
"Rapport der Benzinecommissie over
ondergrondse opslag en vervoer van
benzine te land". Verder wijs ik op de
richtlijnen uit 1967 van de commissie
Preventie rampen voor benzinesta–
tions. Daarnaast kan een bijzonder
benadelingsproces verondersteld
worden indien de feitelijke omstan–
digheden, de gebruikte stoffen, de
bedrijfsvoering, de kennis van de
veroorzaker of andere concrete feiten
zodanig waren dat de veroorzaker
móet hebben beseft dat bij derden
nadeel zou kunnen ontstaat.

Al deze overwegingen hebben
ertoe geleid, dat ik met alle
benzinestations in Nederland in één
keer de bodemsanermg heb kunnen
realiseren, voor rekening van de
benzinemaatschappijen. Overal waar
u op dit moment komt, ziet u dat de
bodem onder de benzinestations
gesaneerd wordt. Dat is het gevolg
van die afspraak. Dat is inderdaad
een erkenning van de feiten
waarover wij nu spreken.

Voorzitter! De heer Wagemakers
stelde dat het handelen van de
overheid gebaseerd dient te zijn op
wetgeving. Hij vroeg zich af, hoe zich
dit verhoudt met de toepassing van
de wet terwijl enige belangrijke
AMvB's er nog niet zijn.

De artikelen op grond waarvan
provincies bijvoorbeeld sanerings–
bevelen kunnen geven, zullen direct
in werking treden. Daarvoor zijn
geen AMvB's nodig. Sanerings–
bevelen kunnen worden gegeven
indien er sprake is van ernstige
verontreiniging. Al vele jaren worden
daarvoor criteria toegepast zoals
vastgelegd in de Leidraad bodem–
bescherming. Die criteria zijn
genoegzaam bekend. Mijns inziens
kunnen dergelijke bevelen dus wèl
worden gegeven, ook al zijn die
criteria in de nieuwe zin nog niet
geformaliseerd. Uiteraard verdient
het de voorkeur die criteria zo
spoedig mogelijk bij AMvB vast te
leggen, daarover waren wij het eens.
Wij moeten echter niet net doen,
alsof er in de periode tussen 1982 en
vandaag sprake was van een geheel
andere situatie dan hetgeen hier nu
door de inbouw geregeld wordt. Al
tien jaar lang worden er bevelen
gegeven. Al tien jaar lang worden
die bevelen gegeven op grond van
criteria die in die perïode ontwikkeld
en vastgelegd zijn en die het grote
voordeel hebben algemeen bekend

te zijn. Die overweging heb ik
meegegeven.

Voorzitter! De heer Korthals Altes
heeft mij opnieuw aangesproken op
de procedure die ik gegaan ben
rondom artikel 47, lid 5, en het
overgangsartikel VI. Ik heb niet
gezegd, dat hier een kleinigheid aan
de orde is. Ik heb erop gewezen, dat
de argumentatie van het kabinet
gebaseerd was op de voorgeschiede–
nis. Naar mijn vaste overtuiging
bedoelde de wetgever in 1982 wat
hier expliciet geregeld wordt. De
Hoge Raad heeft namelijk uitgespro–
ken dat het wel degelijk aan de orde
is geweest, met name in de Eerste
Kamer. Het feit is echter niet expliciet
in de Tweede Kamer aan de orde
geweest en daarom is er onduidelijk–
heid. Op die lijn ben ik doorgegaan.
Toen de heer Korthals Altes mij
vroeg of ik een andere weg had
kunnen volgen, heb ik daar ruiterlijk
"ja" op geantwoord. Ik had direct
naar de Raad van State kunnen gaan.
Vervolgens heb ik er evenwel op
gewezen dat dit overigens wel is
gebeurd. Ik heb geen afstand
genomen van de vraag of ik een
andere weg had kunnen gaan, maar
van de uiting van de heer Korthals
Altes dat ik onzorgvuldig heb
gehandeld.

Ik weet inmiddels dat hij mij heeft
aangesproken als een bewogen
minister, begaan met het milieu,
maar helaas geen jurist. Het laatste
kan ik niet ontkennen. Ik hoop echter
niet dat daarin de opmerking is
gelegen dat deze minister niet
gehouden is om de wet uit te voeren
en de rechtsbeginselen in acht te
nemen. Ik kan de heer Korthals Altes
zelfs zeggen dat ik daar veel waarde
aan hecht. Tegen die achtergrond
heb ik zijn opmerking ook goed
beluisterd. De heer Korthals Altes
kiest zijn woorden gelukkig en
terecht zorgvuldig. Als hij over
onzorgvuldigheid spreekt, moet ik
dat als een zware beschuldiging zien.
De wijze, waarop hij hierop is
teruggekomen, onderlijnt dat. En op
dat punt verschillen onze opvattin–
gen wel degelijk, maar niet over de
vraag of ik de aan de orde zijnde
zaak hiermee gekleineerd heb. Dat
heeft de heer Korthals Altes ook
overigens niet uit mijn beantwoor–
ding kunnen begrijpen.

De heer Korthals Altes (VVD):
Voorzitter! Ik heb vandaag gememo–
reerd dat de minister er vorige week
in zijn antwoord op heeft gewezen
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dat de uitspraak van de Hoge Raad
niet indiceerde dat er opnieuw
advies moest worden gevraagd aan
de Raad van State. Aan de nadere
memorie van antwoord ontleen ik
echter heel duidelijk de mededeling
van de regering dat alleen maar
advies behoeft te worden gevraagd,
wanneer het om een belangrijke
wijziging gaat. Dat houdt dus in dat,
wanneer dat advies niet wordt
gevraagd, er naar het oordeel van de
regering geen sprake is van een
belangrijke wijziging. Ik vind het
echter een belangrijke wijziging,
wanneer men naar aanleiding van
een arrest van de Hoge Raad zegt:
wij moeten eerdere wetgeving
verduidelijken en kennen daar
materieel terugwerkende kracht aan
toe.

Minister Alders: Voorzitter! Ik heb er
zowel in de mondelinge als in de
schriftelijke beantwoording op
gewezen dat het de opvatting van de
regering is dat de vraag ten
principale bij de behandeling van de
Interïmwet bodemsanering aan de
orde is geweest. Ik kom daar dadelijk
nog op terug. Wij hebben het nu
over de uitspraak van de Hoge Raad
in 1990 over de zaak-Van Amersfoort.
De Hoge Raad zegt daarin, zonder
daar overigens conclusies aan te
verbinden, dat aan de eenduidigheid
getwijfeld kan worden. Hij verwijst
daarbij naar momenten, waarop het
wel in de parlementaire behandeling
aan de orde is geweest. Hij twijfelt
niet over de vraag of de wetgever
dat had kunnen overwegen en of dat
bedoeld had kunnen zijn, maar over
de eenduidigheid van de bedoelin–
gen van de wetgever. Wat dat
betreft, hebben wij gezegd - men
kent de overwegingen - dat wij
meenden, datgene wat in 1982
beoogd werd, onverkort vast te
leggen in het ontwerp dat op dat
moment aan de orde was. En dat
heb ik gezegd, ook tijdens de
schriftelijke voorbereiding. Dit is in
ieder geval niet het kleineren van de
zaak. Dat heeft de heer Korthals Altes
ook overigens niet uit de beantwoor–
ding kunnen begrijpen.

Voorzitter! Juist het feit dat wij
praten over een niet eenvoudige
afweging, maakt dat wij over en
weer bij het doen van uitspraken en
het trekken van conclusies steeds
zullen merken dat wij op hetzelfde
moment twijfels bij ons zelf kunnen
bespeuren. Hoe stellig de eenduidig–
heid van de conclusies op sommige

momenten in dit debat ook wordt
geformuleerd, men zal snel met mij
concluderen dat een en ander niet zo
eenduidig is. Natuurlijk kan ik
vandaag - ik zal daar straks een paar
voorbeelden van geven - over
bepaalde conclusies die hier als
absoluut worden geformuleerd,
enige twijfel zaaien, zoals deze
Kamer dat omgekeerd terecht bij de
regering heeft geprobeerd. Maar
laten we dat ook erkennen! Twijfels
die aan de orde zijn, maken het
noodzakelijk om de zaak inderdaad
heel goed te overdenken. Daarover
hebben wij geen misverstand laten
bestaan.

In 1982 kwam de Interimwet
bodemsanering tot stand. Kijkend
naar de periode tussen 1982 en 1990,
zien we dat in die hele periode over
de uitleg waarover wij nu spreken
geen twijfel bestaat. Tegen de Kamer
wil ik zeggen: leest u de literatuur uit
die periode er eens op na. Vaak gaat
het daarbij om dezelfde auteurs die
hier vandaag in dit debat zijn
opgevoerd. Zij hebben in die periode
geen twijfel over de bedoelingen van
de wetgever op dat punt. Zet ons dat
vandaag niet aan het twijfelen? Er
wordt met zo veel stelligheid gezegd
dat wat hier nu aan de orde is,
destijds niet de bedoeling van de
wetgever kan zijn geweest, maar hoe
is het dan mogelijk dat wij gedu–
rende een periode van tien jaar daar
allen van uitgingen? Hoe is het
mogelijk dat in de gevallen die ik net
de revue heb laten passeren en
waarnaar mevrouw Vrisekoop vroeg,
vonnissen zijn geveld die daarop zijn
gebaseerd? Is er dan niets van twijfel
aan de orde bij de vraag hoe dat zit?

Daar komt nog bij dat de Hoge
Raad tegen de Kamer in zijn
overwegingen zegt dat het weliswaar
niet in de Tweede Kamer, maar wel
in de Eerste Kamer aan de orde is
geweest. De CDA-fractie stelde
destijds in de schriftelijke voorberei–
ding de vraag, of de uitleg juist was
dat bij tweede nota van wijzigingen
een specifiek verhaalsrecht van het
Rijk was opgenomen, ongeacht het
antwoord op de vraag, jegens wie de
onrechtmatige daad is gepleegd. Het
antwoord op die vraag was "ja". Dat
is de reden dat ik de vorige keer, in
een interruptiedebat met de heer
Korthals Altes, heb gezegd: het is
dan toch met name de Eerste Kamer
die destijds, met dit antwoord op de
vraag - onderdeel uitmakend van de
behandeling - in volle bewustzijn
heeft ingestemd met de betekenis

van het artikel waarover wij nu
spreken?

Twijfels? Natuurlijk twijfels! Is dat
het enige voorbeeld? Nee, mijnheer
de voorzitter, het is niet het enige
voorbeeld. Deze Kamer, in deze
samenstelling, heeft recent, eind
1992, met deze minister een
wijziging van de Wet milieubeheer
behandeld. In artikel 18.17, derde lid,
staat dat voor de toepassing van dit
artikel niet vereist is dat op het
tijdstip waarop de in het eerste lid
bedoelde handelingen met de in dat
lid bedoelde afvalstoffen zich hebben
voorgedaan, reeds jegens de
overheid onrechtmatig werd
gehandeld. Als het over de rechts–
eenheid gaat, mag ik toch vaststellen
dat het niet alleen in 1982 mogelij–
kerwijze een dwaling of vergissing
was, maar dat wij recent hierover
met elkaar het debat daarover
hebben gevoerd. Sterker nog: er is in
de hele behandeling geen woord aan
gewijd. Het heeft dus onderdeel
uitgemaakt van de stemming die we
met elkaar hebben doorgemaakt.
Twijfels, mijnheer de voorzitter? Toch
op z'n minst twijfels bij de eendui–
digheid die aan de orde is. Daar–
mee...

De heer Korthals Altes (VVD): Ik wil
over het eerste punt van artikel 21
van de Interimwet bodemsanering en
de behandeling in deze Kamer in
1982 nog een vraag stellen. De
minister citeert een vraag die de
CDA-fractie toen heeft gesteld, en het
antwoord daarop was volgens hem
"ja". Maar staat het mij nu zo
verkeerd voor de geest, dat het
antwoord luidde dat de algemene
onrechtmatigheid hierin was gelegen
dat de vervuiler kon voorzien dat de
overheid zich de zorg voor de
bodemsanering terecht aantrok? Was
dat niet het antwoord? Dat is toch
het punt waarop de Hoge Raad, in
zijn arrest van 1990, terugkwam?

Minister Alders: Voorzitter! Aan de
orde was en is dat degene die
aangesproken wordt op de onrecht–
matigheid, aangesproken wordt op
de normen en het kennisniveau van
destijds bij zijn handeling. Dat was
zo en dat is zo. In de 157 gevallen
die ik net de revue heb laten
passeren, rust er dus een heel grote
bewijslast op de Staat om de
onrechtmatigheid naar de normen en
het kennisniveau van toen aan te
tonen. Hieraan wordt door dit
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voorstel geen enkel geweld aan
gedaan.

De vraag was dus expliciet aan de
orde of er sprake was van onrecht–
matigheid, ongeacht het antwoord
op de vraag jegens wie de onrecht–
matige daad is gepleegd. Deze vraag
is bevestigend beantwoord. Dat is
precies de situatie die wij nu met
elkaar bespreken. Laten we eerlijk
zijn. Er blijft volstrekt in stand dat we
de onrechtmatige daad overigens
moeten aantonen.

De heer Wagemakers (CDA):
Betoogt u nu dat de heldere
interpretatie zoals deze thans door
de regering wordt gegeven ten
aanzien van artikel 47, lid 5, in haar
volledige doorwerking naar de
elementen die hierbij thans aan de
orde zijn, in het volledige besef op
tafel heeft gelegen in 1982 toen deze
keus werd gemaakt? Is dat uw
stelling?

Minister Alders: Voorzitter! De heer
Wagemakers zei in zijn betoog dat er
nu sprake was van een specifiek
verhaalsrecht, ongeacht de vraag
jegens wie de onrechtmatige daad is
gepleegd. Dit was nu precies de
vraag die destijds aan de orde werd
gesteld. Ik citeer opnieuw: "Bij
tweede nota van wijziging een
specifiek verhaalsrecht wordt
geïntroduceerd, ongeacht het
antwoord op de vraag jegens wie de
onrechtmatige daad is gepleegd."

Ik stel vast dat in dit betoog beide
elementen een belangrijke rol
vervullen. Is er sprake van een
bewust besluit tot een specifiek
verhaalsrecht? Was hier al eerder
sprake van, ongeacht jegens wie de
onrechtmatige daad is gepleegd? Ik
stel vast dat dit exact de vraag was
die de CDA-fractie stelde in het
debat. Je moet in ieder geval met
elkaar vaststellen, los van hoe je er
achteraf over oordeelt, dat beide
vragen in dit debat reeds een rol
gespeeld hebben. Dat is voor mij de
reden geweest, ook zojuist al in mijn
antwoord aan de heer Korthals Altes,
om te zeggen dat de vragen op dat
moment expliciet aan de orde waren
en dat wij in lijn hiermee bleven.
Nog sterker, ik zie dat wij eind 1993
de lijn doortrekken in deze Kamer, in
dit overleg om tot een conclusie te
kunnen komen.

De heer Wagemakers (CDA): Wij
moeten op dit moment niet trachten,
de geschiedenis te herschrijven. In

de passage die u aangeeft, is de
onrechtmatige daad min of meer
geabstraheerd van de concrete
benadeelde. Inmiddels is helder
geworden dat dit geen werkbare
constructie is, die zich verstaat met
het leerstuk. Men moet nu niet doen
alsof de wetgever hiervoor expliciet
gekozen heeft in 1982, want dat is
gewoon niet zo. Overigens was er
nog een ander element in uw
betoog. U zei dat de literatuur in al
die jaren had gezwegen. Maar er is
toch een artikel van Arnold(us) uit
1983 die onmiddellijk op dit
probleem gewezen heeft? De
discussie over het feit dat het zo niet
kon, is dan toch ook onmiddellijk in
de literatuur gestart? Dat zal u toch
bekend zijn?

Minister Alders: Ik dank u voor het
vertrouwen.

Voorzitter! Er was en er is vandaag
de situatie dat de Staat als proces–
partij moet aantonen dat er een
onrechtmatige daad is gepleegd,
gemeten naar de normen en het
kennisniveau van destijds. Dat is de
essentie waarom het gaat. Hierin is
geen wijziging aangebracht.

Voorzitter! Er wordt door de Raad
van State op gewezen dat er bij
schade vaak een direct verband is
tussen de daad vandaag en de
schade die direct optreedt. Uit vele
voorbeelden, bijvoorbeeld die van
mevrouw Vrisekoop, blijkt dat de
schade direct optreedt. Maar wat
zegt de Raad van State hierover? Dat
je bij milieuschade vaak te maken
hebt met onverwachte gevolgen op
een onverwacht tijdstip, omdat het
sluipende karakter van de schade -
dit heeft alles te maken, mijnheer
Wagemakers, met de grondwater–
stand in ons land - zich heel
langzamerhand manifesteert. Er gaat
een langere periode voorbij voordat
de schade aan het licht komt. De
stoffen zijn weliswaar destijds in
tonnen ingepakt, maar na 20 jaar
ontstaat lekkage en treedt de schade
dus in volle omvang op. Verder
noemt de Raad van State de
daarmee samenhangende enorme
omvang van de schade die vervol–
gens optreedt. Dat zijn volgens de
Raad van State redenen om dit
specifieke element bij het geven van
antwoord op de vraag of er een
schade is, of er een belang is, of er
verhaald mag worden, mede in de
beschouwing te betrekken. Twijfels?
Zeker. Is er zo maar een vergelijk–
baarheid met overige situaties?

Inzake de rechtseenheid hebben
wij al de vergelijking gemaakt. Ik wijs
hierbij op een besluit dat hier in 1992
en eerder is genomen. Ik wijs de
Kamer erop dat de uitspraak van de
Hoge Raad ons voor vele problemen
plaatst. Als de datum wordt
gehanteerd voor eigen bedrijfs–
terreinen, vallen daar dan ook onder
stortingen en lozingen juist buiten de
terreingrens? Zijn stortplaatsen ook
bedrijfsterreinen? En zo nee, welke
datum of welk criterium geldt daar
dan?

De datum 1 januari 1975 valt
meestal midden in de
verontreinigingsperïode. Moet dan
een proportionele verdeling worden
gemaakt? En hoe meet je die? Of
geldt dat geen verhaal meer mogelijk
is als de verontreiniging al ernstig
was en sanering toen dus al
noodzakelijk was? Dat zijn vragen die
ogenblikkelijk optreden als je een
datum prikt. Hoe gaan wij daarmee
om? Wij worden toch gesteld voor
die vraag om die te beantwoorden?
Ik stel hier vast dat er vele onbeant–
woorde vragen zijn als wordt
gekoppeld aan die datum. Twijfels?
Natuurlijk. Als je kijkt naar het artikel
dat wij zojuist hebben gehanteerd en
dat nog een keer terugkomt, dan
blijkt toch dat die situatie iedere keer
aan de orde is? Kan ik een en ander
met het saneringsbevel? Wij moeten
goed kijken. Voor datgene wat al
gesaneerd is, kan geen sanerings–
bevel meer worden gegeven.
Rechtsgelijkheid? Nee, geen
rechtsgelijkheid. Want daar waar het
reeds gebeurd is, is het sanerings–
bevel onmogelijk.

En hoe verhoudt zich dit geheel tot
het debat dat hier is gevoerd over de
verjaringstermijn van 30 jaar? Het is
hier onlangs vastgesteld: voor milieu
geldt een verjaringstermijn van 30
jaar. Maar als 1975 als datum wordt
gekozen, is die termijn dus 18 jaar.
Wat is dan de betekenis van de
behandeling die wij hier zojuist
hebben gehad waarbij het stellen
van de verjaringstermijn - dat was
een bewuste stap van de wetgever -
op 30 jaar aan de orde was? Die
heeft ten opzichte van het dossier
dat hier wordt behandeld, geen
waarde meer. En dan ben ik
benieuwd waar die dan wel waarde
aan ontleent. Die behandeling heeft
zeer onlangs in deze Kamer
plaatsgevonden. Daarin hebben wij
bewust besloten, de verjaringster–
mijn voor milieu niet vast te stellen
op 20 jaar, maar op 30 jaar.

Eerste Kamer Bodemsanering
5 oktober 1993
EK2 2-129



Wagemakers

De heer Wagemakers (CDA): Ik
dacht dat verjaring, als leerstuk, eruit
bestond, dat je daardoor een bepaald
verhaalsrecht kwijtraakte als je het
had. Wij spreken hier toch precies
over het tegendeel? Wat is nu de
waarde van zo'n argument bij het
creëren van verhaalsrecht daar waar
het niet bestond? Dat is toch in alle
opzichten het tegendeel? Waar dient
die verjaringstermijn van 30 jaar
voor? Gerekend vanaf 1975 werkt die
dus nog een jaar of twaalf.

Minister Alders: Ik heb net
aangegeven in welke samenhang
naar mijn wijze van zien het eerdere
antwoord op een andere wijze
gegeven moet worden. Ik stel de
heer Wagemakers een vraag terug.
Welke overige gevallen had hij voor
ogen toen hij instemde met een
verjaringstermijn van 30 jaar? Het
lijkt mij goed, om voor beide kanten
goed te doordenken wat de
betekenis is van dit artikel als juist
deze situatie, die niet meer van
toepassing kan zijn behalve in de
periode na 1975, zich voordoet. Ik
stel de Kamer vragen. Ik stel mijzelf
vragen. Welke betekenis heeft het op
dat moment? Kijk naar het geheel,
kijk naar de rechtvaardigheid. Had
iemand, terwijl hij wist van de
gevolgen van vandaag, ooit mogen
bevroeden dat hij daarop nooit
aangesproken zou mogen worden?
Ook dat is rechtszekerheid. Is
rechtszekerheid alleen een zaak van
de dader of ook van het slachtoffer?
Dat zijn toch vragen die verscheidene
malen in dit huis aan de orde zijn
geweest. Dat zijn vragen die
inderdaad door deze Kamer en mij
beantwoord moeten worden.

Voorzitter! Ik heb heel goed
geluisterd in dit debat. Ik heb heel
goed begrepen, dat vele inbrengen
tenderen in een richting waarin die
vragen anders beantwoord moeten
worden dan de regering heeft
voorgesteld. Ik heb aangegeven dat
het niet zo eenvoudig is om op elke
vraag eenduidig antwoord te geven.
Maar dat was ook hetgeen de
staatssecretaris van Justitie, de heer
Kosto, de vorige keer heeft betoogd.
Als je het allemaal de revue hebt
laten passeren, resteert een keuze,
want de eenduidigheid is niet in het
leerstuk te vinden.

Ik ben vandaag niet in staat om al
die antwoorden te geven. Ik heb
geprobeerd aan te geven, dat er
vragen te stellen zijn, ook bij de
betogen die door deze Kamer

gehouden zijn. Luisterend naar de
Kamer en daarover napratend,
menen de staatssecretaris en ik dat
wij tijd nodig hebben om dit op ons
te laten inwerken en om met
anderen te overleggen. Ik hoop van
ganser harte dat er bij de Kamer nog
enige gelegenheid is om na te
denken over de vragen die ik heb
gesteld. Wanneer beide partijen
nadenken, is er mogelijkerwijs nog
een weg te vinden. Bovendien, zeg ik
tegen de heer Korthals Altes, lijkt het
mij goed dat mijn collega van
Justitie van de overige opmerkingen
kennis kan nemen.

De heer Korthals Altes (VVD):
Voorzitter! Als de minister van VROM
in mijn kritiek heeft menen te horen
doorschemeren dat ik hem een
uitstekend minister vond maar geen
jurist, wil ik graag verklaren dat ik
denk dat er in ons Nederlands
bestuur vele zeer goede bestuurders
zijn, die hun kwaliteit mede ontlenen
aan het feit dat zij juist geen jurist
zijn. Dat geldt dus ook voor hem.

Maar dat is niet de enige
opmerking die ik wil maken. Ik wil
nog citeren uit het bewuste stuk,
waaruit ook de minister heeft
geciteerd. Ik citeer de memorie van
antwoord aan de Eerste Kamer bij
artikel 21, eerste lid, van de
Interimwet bodemsanering, in 1982:

"Er is gevraagd of er bij verhaal,
zoals aangegeven in artikel 21, eerste
lid, gesproken kan worden van een
onrechtmatige daad jegens het Rijk.
In de eerste plaats merk ik op dat de
verontreiniging van de bodem in het
algemeen onrechtmatig is mede
jegens het Rijk, omdat het Rijk zich
terecht het belang van de bodem–
sanering aantrekt en uit dien hoofde
een gedeelte van de kosten daarvan
voor zijn rekening neemt."

Dat is precies de fatale passage
waar de Staat vervolgens bij het
arrest uit 1990 over is gestruikeld. En
dan vervolgt de passage met het
citaat van de minister: "Verder geldt
dat juist om iedere twijfel betref–
fende de mogelijk van verhaal door
het Rijk te voorkomen, in artikel 21
bij tweede nota van wijziging een
specifiek verhaalsrecht van het Rijk is
opgenomen, ongeacht het antwoord
op de vraag jegens wie de onrecht–
matige daad is gepleegd."

Maar daaraan gaat dus vooraf de
uitdrukkelijke mededeling van de
minister van toen dat er sprake is
van onrechtmatigheid jegens het
Rijk, vanwege de voorzienbaarheid

van het feit dat het Rijk zich het
belang van de bodemsanering is
gaan aantrekken. Dat was de
strekking van mijn opmerking
vanmiddag.

De voorzitter: Heb ik goed
begrepen dat de regering, dus ook
de staatssecretaris, nu van het woord
afziet?

D

Staatssecretaris Kosto: Ja, op een
enkele opmerking na, die ik via u,
voorzitter, richt tot mevrouw
Vrisekoop. Zij meende dat mijn
antwoord niet toereikend was, maar
daar hadden meer geachte afgevaar–
digden last van. Zij vond ook dat
mijn toon badinerend was en daar
ben ik van geschrokken. Het is
geenszins mijn bedoeling geweest
om badinerend van toon te zijn. Ik
vermoed dat dit samenhangt met de
voorbeelden die zij noemde. Ik heb
mij laten meeslepen door deze
voorbeelden. Maar het kan nooit
mijn bedoeling zijn door woorden,
maar ook niet door toon, iemand te
kwetsen. Dat zou politiek uitermate
contraproduktief zijn, want het gaat
in de politiek niet om gelijk hebben,
maar om gelijk krijgen. Alles wat de
weg naar dat doel zou kunnen
belemmeren, is schadelijk. Ik heb
niet badinerend willen zijn. Voor
zover die indruk is gewekt, spijt mij
dat.

Overigens sluit ik mij vanzelfspre–
kend aan bij de woorden van de
minister. Wij streven ernaar aan de
Kamer het allerbeste antwoord te
geven dat te vinden is. Ook
aansluitend bij de minister, ik hecht
er persoonlijk aan dat de minister
van Justitie, die over mijn hoofd
heen zo ernstig is toegesproken voor
zijn activiteiten in deze wet tot
dusverre, wat niet alleen samenhing
met zijn aanwezigheid of zijn
afwezigheid, maar ook met de
kwaliteit van zijn stellingname, in de
gelegenheid is om zijn inbreng in dat
antwoord te geven.

De voorzitter: Ik constateer dat door
de regering wordt gevraagd om het
antwoord van de regering hier af te
kappen, omdat op een aantal vragen
nog onvoldoende duidelijk antwoord
is te geven en omdat daarvoor een
bedenkperiode nodig is. Is door de
minister aan te geven of die periode
tot een week kan worden beperkt?
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Minister Alders: Het antwoord is
"ja".

De voorzitter: Dan stel ik de Kamer
voor om het antwoord van de
regering volgende week te vervol–
gen.

De heer De Boer (Groen Links):
Voorzitter! Staat u mij toe om nog
een vraag te stellen? Het is mij
namelijk niet helemaal duidelijk
waarover nu precies nagedacht gaat
worden. De minister vraagt de
Kamer vriendelijk om nog eens na te
denken over zijn gloedvolle betoog.
Ik stel vast dat zijn betoog inderdaad
gloedvol was, maar dat er geen
nieuwe argumenten meer zijn
aangedragen, net zoals er door de
Kamer in tweede termijn ook geen
nieuwe argumenten zijn aangedra–
gen. Wij herhalen dus zetten en dat
zijn ook nog zetten die aan de
overzijde ook al uitvoerig zijn
gedaan. Als er nu dus nog wordt
nagedacht, lijkt het mij wel aardig
om te weten waarover precies wordt
nagedacht en waarover de Kamer
nog moet nadenken.

D

De heer Vis (D66): Ik heb een iets
praktischer kwestie. De minister heeft
aan het begin van zijn verhaal in
hoog tempo een groot aantal
cijfermatige gegevens over ons
hoofd uitgestort. Ik heb geprobeerd
om zijn tempo bij te houden, maar
dat is mij niet gelukt. Zou het de
bewindsman mogelijk zijn om ons
deze cijfers ook in schrïftelijke vorm
mede te delen?

De voorzitter: Sterker nog: als de
minister ermee akkoord gaat, lijkt het
mij verstandig om het ongecorri–
geerde stenogram met deze
passages in ieder geval aan de
woordvoerders te sturen, ervan
uitgaande dat mijn voorstel wordt
aanvaard om de beantwoording van
de minister volgende week voort te
zetten. Misschien kan de minister
naar aanleiding van de vraag van de
heer De Boer nog aangeven
waarover het antwoord met name zal
gaan.

D

Minister Alders: Ik rapporteer
regelmatig aan de Tweede Kamer

over het verloop van de verhaals–
acties.

De heer Vis (D66): Ik kan niet alles
lezen!

Minister Alders: Nee, maar ook die
gegevens zal ik de Kamer nog doen
toekomen. Dat lijkt mij een goed
voorstel, want daarin wordt
systematisch een overzicht gegeven
van de hoeveelheid zaken die
aanhangig zijn, hoe zich dat tot de
rest verhoudt, welke soorten
uitspraken er zijn en welke kwesties
daarbij aan de orde zijn. Ik ben
gaarne bereid om de woordvoerders
en ook de overige kamerleden dat te
verstrekken.

Ik begrijp de vraag van de heer De
Boer, maar moet ik, ook op basis van
de bijdrage van de woordvoerder
van zijn fractie, niet vaststellen dat
wij zien aankomen dat hier twee
standpunten recht tegenover elkaar
staan? Dat was zelfs aanleiding voor
de woordvoerder van de fractie van
de heer De Boer om een heel ver
gaande vraag aan mij voor te leggen,
waarvan de heer Korthals Altes
overigens heeft opgemerkt dat die
vraag helemaal niet aan de orde zou
mogen zijn. Ik stel vast dat vele
woordvoerders hebben gezegd dat
deze wet met deze bepaling zo niet
kan. Dat kan ertoe leiden dat wij voor
een heel fundamentele vraag staan.
Is het nu gek of vreemd dat je stap
voor stap de uitgewisselde argumen–
ten nog eens helemaal wil doorlo–
pen, waarbij de vraag aan de orde is
of er nog een tussenweg is? Dat is
heel simpel. De heer Korthals Altes
zegt dat indien er een aanwijsbare
derde zou zijn en de Staat, omdat die
derde kan worden aangewezen,
vervolgens een verhaalsrecht heeft,
dit zou betekenen - om het maar
heel nuchter te zeggen - dat de
positie van de Staat in het proces
wordt bemoeilijkt. Het is echter de
vraag of die positie onmogelijk
wordt. Als je daarover doordenkt, is
het zelfs de vraag of het uiteindelijk
een toereikend antwoord zou zijn. Zo
zijn er toch in de beschouwingen
elementen naar voren gekomen. Het
lijkt mij goed om die elementen,
vóór de ultieme vraag aan elkaar te
stellen, nog eens helemaal door te
nemen. De kern van het betoog van
beide kanten was immers dat er
geen eenvoudige zaak aan de orde is
en dat alle vragen die hier stapsge–
wijs de revue zijn gepasseerd en die
vroegen of er nog een andere weg

is, beantwoord moeten worden. Men
moet het mij vergeven: ik vind dat
die mogelijkheid, in het belang van
de zaak, nog eens door ons moet
worden benut. Mijn betoog was dat
het goed is om een vraag terug te
stellen, vóórdat wij met elkaar
zeggen de eindstreep bereikt te
hebben. Dat mag toch? Als wij de
tijd nemen, gaat de Eerste Kamer
dan nog eens na of het wel zo
eenduidig is en of de bijzondere
omstandigheden die bij het verhaal
aanwezig zijn - ik heb gewezen op
het optreden van de schades, ver in
de tijd uitgestreken - misschien niet
maken dat het door de regering
gegeven antwoord, mede in relatie
met het eerder gegeven antwoord,
wel degelijk mogelijk is? Misschien is
het een vergaande vraag, maar hij
lijkt mij wel in het belang van de
zaak waar het hier om gaat. Dan heb
ik het in eerste plaats niet over het
financiële belang. Laat daar geen
misverstand over bestaan. Wij gaan
wat betreft het milieu niet alleen
over het heden en over de toekomst.
Wij dragen bij het milieu ook een
verleden mee en wij hebben daar
zorgvuldig mee om te gaan. Daarom
doe ik dit voorstel. Men is gewoon te
vroeg met die vraag aan mij.

De heer De Boer (Groen Links): De
laatste vraag die de minister aan
deze Kamer stelde, lijkt mij uitste–
kend. Ik ben blij dat de minister nu
helderheid geeft, maar dat creëert
helaas wel een nieuw probleem. De
minister zegt dat men natuurlijk kan
vragen wat het standpunt van de
regering is als deze Kamer het
wetsvoorstel onverhoopt zou
afwijzen. De minister is echter ook
bereid om na te denken over
eventuele veranderingen die
tegemoetkomen aan de ernstige
bezwaren die in deze Kamer zijn
geuit. Dan begrijp ik echter niet meer
dat wij volgende week eventueel tot
afhandeling zouden kunnen komen.
Dan rijst immers het probleem van
de Tweede Kamer. Hoe denkt die
over een eventueel "nader
nadenken" van de regering? De
aanname van het wetsvoorstel aan
de overzijde was immers nogal
duidelijk, met slechts een kleine
minderheid tegen. Als er nu concrete
toezeggingen of stappen gedaan
worden in de richting van de in deze
Kamer geuite bezwaren, dan zie ik
niet hoe wij volgende week tot een
afhandeling kunnen komen. Dan
moet er immers nog het een en
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ander gemasseerd worden aan de
overzijde. Toch?

Minister Alders: Op dat "toch" kan
met "ja" geantwoord worden. Maar
als er misschien meer is dan "ja" of
"nee", dan moet de Kamer het mij
vergeven dat wij ons daar op willen
beraden en dat wij op z'n minst een
vraag terug hebben. Als wij met
instandhouding van het uitgangspunt
een weg zouden kunnen vinden, dan
wil ik aan deze Kamer vragen of ik
het juist gezien heb alvorens ik naar
de Tweede Kamer stap. De Kamer
moet het mij vergeven, maar ik kan
aan het einde van dit debat wel
destilleren dat ik mogelijkerwijs
velen een plezier zou doen door een
novelle aan te kondigen waarin
artikel 47, lid 5, en de overgangsbe–
paling VI worden geschrapt. Voor het
overige vind ik het moeilijk om te
ontdekken wat precies een draagvlak
heeft in deze Kamer bij een
eventuele tussenweg. Voordat ik een
vraag voorleg, waar dan ook, wil ik
in ieder geval een helder antwoord
van de Eerste Kamer.

De beraadslaging wordt geschorst.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

Sluiting 18.15 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:

a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 21 december 1993:

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXB (Ministerie van
Financiën) voor het jaar 1994 (23400
IXB);

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXA (Nationale Schuld)
voor het jaar 1994 (23400 IXA);

Vaststelling van de begroting van
de lasten en de baten en van de
kapitaaluitgaven en –ontvangsten van
het Staatsmuntbedrijf voor het jaar
1994 (23400E);

Overeenkomst inzake het
architectonisch erfgoed van Europa;
Granada, 3 oktober 1985 (Trb. 1985,
163) (22386);

b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen door
de vaste Commissie voor financiën
te doen plaatsvinden op:
12 oktober 1993

Voorstel van wet van de leden
Vermeend en Vreugdenhil tot
wijziging van een aantal wetten
inzake belastingen, alsmede van een
aantal andere wetten met het oog op
het bevorderen van werknemers–
participaties en winstdelings– en
spaarregelingen voor werknemers
(20291);

Goedkeuring en uitvoering van het
Verdrag ter afschaffing van dubbele
belasting in geval van winst–
correcties tussen verbonden
ondernemingen; Brussel, 23 juli 1990
(22691);
de vaste Commissie voor economi–
sche zaken
te doen plaatsvinden op:
19 oktober 1993

Wijziging van de Prijzenwet
(aanscherping van het ingrijpingscri–
terium) (22591);
de vaste Commissie voor algemene
zaken en Huis der Koningin
te doen plaatsvinden op:
19 oktober 1993

Wijziging van de Wet op de
inlichtingen– en veiligheidsdiensten
(23045);
de vaste Commissie voor justitie
te doen plaatsvinden op:
9 november 1993

Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht inzake algemene strafbaar–
stelling van voorbereidings–
handelingen (22268);
de vaste Commissie voor volkshuis–
vesting
te doen plaatsvinden op:
16 november 1993

Wijziging van de Huurprijzenwet
woonruimte in verband met de
decentralisatie van de subsidiëring
van de volkshuisvesting en de
liberalisatie van huurprijzen van
duurdere woningen (22350);
de vaste Commissie voor financiën
te doen plaatsvinden op:
16 november 1993

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXB (Ministerie van
Financiën) voor het jaar 1994 (23400
IXB);

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXA (Nationale Schuld)
voor het jaar 1994 (23400 IXA);

Vaststelling van de begroting van
de lasten en de baten en van de
kapitaaluitgaven en –ontvangsten van

het Staatsmuntbedrijf voor het jaar
1994 (23400E);

Overeenkomst inzake het
architectonisch erfgoed van Europa;
Granada, 3 oktober 1985 (Trb. 1985,
163) (22386).

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:

Regeling inzake de adeldom (Wet
op de adeldom) (21485);

Wijziging van de Vreemdelingen–
wet en van het Wetboek van
Strafrecht (22735);

Wijziging van de Wet
arbeidsvoorwaardenontwikkeling
gepremieerde en gesubsidieerde
sector (WAGGS) in verband met het
vervallen van het ultimatum
remedium (23025);

Wijziging van enkele onderwijs–
wetten in verband met aanpassing
van de regeling voor vervoerskosten–
vergoeding ten behoeve van
leerlingen in het basisonderwijs, het
speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs (23135).

Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;

2. de volgende missives van de
minister van Buitenlandse Zaken:

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Grondwet en het
Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden, ten geleide van het
Verdrag inzake het open luchtruim,
met bijlagen; Helsinki, 24 maart 1992
(Trb. 1992, 142, en 1993,21),
alsmede een toelichtende nota
(griffienr. 111515);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Grondwet en het
Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden, ten geleide van de
Overeenkomst tussen de Lid-Staten
van de Europese Gemeenschappen
inzake de toepassing van het
beginsel ne bis in idem; Brussel, 25
mei 1987 (Trb. 1987, 167), alsmede
een toelichtende nota (griffienr.
111516);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Grondwet en het
Statuut voor het Koninkrijk, ten
geleide van de Overeenkomst tussen
de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen betreffende de
vereenvoudiging en de modernise–
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ring van de wijze van toezending van
uitleveringsverzoeken; San Sebas–
tian, 26 mei 1989 (Trb. 1990, 97),
alsmede een toelichtende nota
(griffienr. 111517);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Grondwet en het
Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden, ten geleide van de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek
Polen inzake de bevordering en
wederzijdse bescherming van
investeringen, met Protocol;
Warschau, 7 september 1992 (Trb.
1992, 156), alsmede een toelichtende
nota (griffienr. 111518).

Deze missives zijn inmiddels gedrukt
en aan de leden toegezonden. De
tractatenbladen zijn neergelegd op
het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

3. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van

Buitenlandse Zaken, conform het
bepaalde in artikel 13, vierde lid, van
het voorstel van rijkswet goedkeu–
ring en bekendmaking verdragen, ten
geleide van de Overeenkomst tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en
Oekraïne inzake internationaal
vervoer over de weg; Kiev, 7
september 1993 (griffienr. 111489);

een, van de minister van
Buitenlandse Zaken a.i., ten geleide
van een afschrift van de brief die de
minister-president op 21 september
jl. heeft gezonden aan de president
van de Republiek Suriname, inzake
steun van Nederland voor de
Surinaamse regering (griffienr.
111487);

een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, inzake de
geannoteerde agenda Uitvoerend
Comité in het kader van het Akkoord
van Schengen (18 oktober 1993 te
Parijs) (griffienr. 111491);

een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, inzake voorstel–
len tot grondwetswijziging in deze
kabinetsperiode (griffienr. 111510);

een, van alsvoren, inzake het
arbeidsvoorwaarden– en
werkgelegenheidsbeleid voor het
rijkspersoneel 1993-1995, met
bijlagen (griffienr. 111526);

een, van de minister van
Financiën, ten geleide van het
heroverwegingsrapport
"Tariefdifferentiatie openbaar
vervoer" (griffienr. 111486);

een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het ontwerp-besluit tot
intrekking van vijf algemene
maatregelen van bestuur betreffende
de geluidproduktie van bouw–
machines (griffienr. 111490);

een, van de minister van
Economische Zaken, inzake de
wijziging van het Besluit subsidies
energiebesparingstechnieken en het
Besluit subsidies windenergie,
intrekking van het Besluit subsidies
energiezuinige en emissie-arme
verwarmingstoestellen (griffienr.
111511);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
inzake het rapport "Beleidsoperatie
experiment budgetfinanciering,
decentralisatie en deregulering
sociale werkvoorziening", met bijlage
(griffienr. 111520);

een, van alsvoren, inzake de
beantwoording openstaande vragen
betreffende de Wet Voorziening
Gehandicapten (WVG) (griffienr.
111306.20).

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

4. de volgende missives:
een, van de Directeur van het

Kabinet der Koningin, ten geleide
van een aantal door Hare Majesteit
bekrachtigde voorstellen van wet
(griffienr. 111531);

een, van de President en de
secretaris van de Algemene
Rekenkamer, ten geleide van het
door de Rekenkamer op 29 septem–
ber 1993 vastgestelde rapport bij de
financiële verantwoording 1992
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(hoofdstuk XV) (griffienr. 111527);

een, van alsvoren, ten geleide van
het op 20 september 1993 door de
Rekenkamer vastgestelde rapport
"Algemene Bijstandswet: toezicht en
beleid" (griffienr. 111529).

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

5. de volgende geschriften:
een, van de Stichting Organisatie

Gescheiden Mensen (SOGM) te
's-Gravenhage, inzake wetsvoorstel
21893 (Wet verevening pensioen–

rechten bij scheiding) (griffienr.
110854.3);

een, van de coördinator van het
Buro voor Rechtshulp te Amsterdam,
inzake de Wet op de Rechtsbijstand;
ter visie gelegd Ontwerp-Besluit
Rechtsbijstand– en Toevoegcriteria
(griffienr. 111495);

een, van de directeur van de
Brabantse Milieufederatie (BMF) te
Tilburg, inzake de voorgenomen
verhoging van het griffierecht; met
bijlage (griffienr. 111496).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor justitie;

een, van het College van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Dungen, inzake de
gemeentelijke herindeling: Klooster–
straat (griffienr. 110874.6).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
binnenlandse zaken en de Hoge
Colleges van Staat;

een, van het Platform van
dienstcommissies van rijksdiensten
in Oostelijk Zuid-Limburg te
Kerkrade, inzake bezuinigings–
maatregelen op het Rijksambtenaren–
apparaat en verplaatsing van
diensten (griffienr. 111502).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
binnenlandse zaken en de Hoge
Colleges van Staat en voor economi–
sche zaken;

een, van de voorzitters van de
Raad van Nederlandse Werkgevers–
verbonden VNO en NCW te
's-Gravenhage, inzake wetsvoorstel
21556 (Bodembescherming)
(griffienr. 111501);

een, van de directeur van het
Interprovinciaal Overleg te
's-Gravenhage, inzake de inbouw van
de Interimwet bodemsanering in de
Wet bodembescherming (griffienr.
111500).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
ruimtelijke ordening en milieubeheer;

een, van het Uitvoeringsorgaan
Sociale Verzekeringswetten (BVG) te
Zeist, inzake de gevolgen van het
wetsvoorstel TZ voor
zwangerschaps– en bevallings–
uitkeringen in de BVG-sector
(griffienr. 111493).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid;
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een, van de Vereniging van
Nederlandse Zorgverzekeraars te
Zeist, inzake de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (griffienr. 111306.7);

een, van de Stichting exploitatie
het Dorp te Arnhem, inzake alsvoren
(griffienr. 111306.15);

een, van de vereniging van
Nederlandse fabrikanten van
revalidatie produkten (vnfr) te
Zoetermeer, mede namens de
Vereniging van Revalidatie–
hulpmiddelen Importeurs in
Nederland (VERIN), inzake alsvoren
(griffienr. 111306.16);

een, van de Nederlandse Cystic
Fibrosis Stichting (NCFS) te Baarn,
inzake alsvoren (griffienr. 111306.17);

een, van J. Kist te Zwolle, inzake
alsvoren (griffienr. 111306.19);

een, van de Raad van Nederlandse
Werkgeversverbonden, VNO en
NCW, te 's-Gravenhage, inzake
kwaliteitsborging in het kader van de
WVG (griffienr. 111306.18).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
sociale zaken en werkgelegenheid,
voor volkshuisvesting en voor
welzijn en volksgezondheid.

De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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Noot

Noot 1 (zie blz. 89)

De voorzitter heeft op verzoek van
de fractie van de WD de volgende
leden in commissies aangewezen:

tot plv. lid van de vaste Commissie
voor buitenlandse zaken de heer
Talsma in de bestaande vacature;

tot lid van de vaste Commissie
voor ontwikkelingssamenwerking
mevrouw Van den Broek-Laman Trip
i.p.v. mevrouw Van Leeuwen-Schut
en tot plv. lid van deze commissie
mevrouw Van Leeuwen-Schut in de
bestaande vacature;

tot lid van de vaste Commissie
voor Europese samenwerkingsorga–
nisaties de heer Luteijn in de
bestaande vacature en tot plv. lid
van deze commissie de heer Van
Boven i.p.v. de heer Luteijn;

tot plv. lid van de vaste Commissie
voor binnenlandse zaken en Hoge
Colleges van Staat mevrouw Van den
broek-Laman trip i.p.v. de heer Van
Boven;
tot plv. lid van de vaste Commissie
voor wetenschapsbeleid en hoger
onderwijs mevrouw Van den Broek–
Laman Trip in de bestaande
vacature;

tot lid van de vaste Commissie
voor defensie de heer Korthals Altes
in de bestaande vacature en tot plv.
lid van deze commissie de heer
Verbeek;

tot plv. lid van de vaste Commissie
voor landbouw, natuurbeheer en
visserij mevrouw Van den Broek–
Laman Trip in de bestaande
vacature;

tot plv. lid van de vaste Commissie
voor sociale zaken en werkgele–
genheid mevrouw Van den Broek–
Laman Trip i.p.v. de heer Hilarides;
tot plv. lid van de vaste Commissie
voor welzijn en volksgezondheid
mevrouw Van den Broek-Laman Trip
i.p.v. de heer Gmjaar,

tot lid van de vaste Commissie
voor cultuur mevrouw Van den
Broek-Laman Trip in de bestaande
vacature.

De voorzitter heeft op verzoek van
de fractie van de PvdA de volgende
leden in commissies aangewezen:

tot lid van de vaste Commissie
voor algemene zaken en Huis der
Koningin mevrouw Van der Meer in
de bestaande vacature en tot plv. lid
van deze commissie de heer Pit i.p.v.

mevrouw Van der Meer;
tot plv. lid van de vaste Commissie

voor Europese samenwerkingsorga–
nisaties de heer Van den Berg in de
bestaande vacature;

tot plv. lid van de vaste Commissie
voor binnenlandse zaken en de Hoge
Colleges van Staat de heer Schinck
in de bestaande vacature;

tot lid van de vaste Commissie
voor onderwijs de heer Redemeijer
in de bestaande vacature en tot plv.
lid van deze commissie de heer Pit
i.p.v. de heer Redemeijer;

tot lid van de vaste Commissie
voor wetenschapsbeleid en hoger
onderwijs de heer Schinck in de
bestaande vacature;

tot lid van de vaste Commissie
voor economische zaken de heer Pit
i.p.v. de heer Schinck;

tot plv. lid van de vaste Commissie
voor sociale zaken en werkgele–
genheid de heer Pit i.p.v. de heer
Van den Berg.
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