1ste vergadering

Dinsdag 22 september 1992
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

van verhindering van de leden:

doen heeft.

Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:

Schuyer en Van Ooijen, wegens
ziekte.

(Deze lijst is opgenomen aan het
eind van deze editie.)2

Baarda, Baarveld-Schlaman, Baren–
dregt, Van den Berg, De Boer,
Bolding, Boorsma, Van den Bos,
Bot-van Gijzen, Braks, Coenemans,
Van Dijk, Ermen, Eversdijk, Fleers,
Gelderblom-Lankhout, Van Gennip,
Ginjaar, Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling,
Heijmans, Heijne Makkreel, Hilarides,
Hoefnagels, Holdijk, Jaarsma–
Buijserd, Kaland, Kassies, Korte-van
Hemel, Korthals Altes, Van
Kuilenburg-Lodder, Van Leeuwen,
Van Leeuwen-Schut, Luteijn, Van der
Meer, Van der Meulen, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Pitstra,
Postma, Pröpper, Redemeijer,
Rongen, Schinck, Schuurman,
Soetenhorst-de Savornin Lohman,
Spier, Staal, Steenkamp, Stevens,
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tjeenk
Willink, Tummers, Van Veldhuizen,
Veling, Verbeek, Vermaat, Vis,
Vrisekoop, Wagemakers, Van der
Werff, Van Wijngaarden, Van de
Zandschulp en R. Zijlstra,

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.

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

De voorzitter: Ik deel verder aan de
Kamer mede, dat een lijst is
opgemaakt van adressen waarom–
trent onze Kamer in het vergaderjaar
1991-1992 nog geen beslissing
heeft genomen. De Commissie voor
de verzoekschriften weet daarmee
wat zij ook dit vergaderjaar weer te

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Ambtena–
renwet 1929 en enkele andere
wettelijke regelingen betref–
fende inhouding, beslag en
korting op bezoldiging en
pensioen in verband met
herziening van de beslagvrije
voet (22377);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk III
(Ministerie van Algemene
Zaken)voor het jaar1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22617);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk VI
(Ministerie van Justitie) voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22618);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk IX A
(Nationale Schuld) voor het jaar
1992 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22621);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk X
(Ministerie van Defensie) voor
het jaar 1992 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22623);
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en de heren Heerma, staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Gabor,
staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, en
mevrouw Ter Veld, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikkmg van de voorzitters van
de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal, houdende
aanwijzing van de Nederlandse leden
van de Interparlementaire Commissie
van de Nederlandse Taalunie.
Deze beschikking wordt voor kennis–
geving aangenomen.
(De beschikking is opgenomen aan
het eind van deze editie.)1
De voorzitter: De overige
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 deze voorstellen
heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
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voorzitter
Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XIII
(Ministerie van Economische
Zaken)voor het jaar1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; tweede
wijziging) (22626);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XIV
(Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij) voor
het jaar 1992 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22627);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk XV
(Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) voor het jaar
1992 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22628);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van het Rijkswe–
genfonds voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22629);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van het Landbouw–
Egalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1992 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota)
(22630);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van het Gemeente–
fonds voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22631);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van het Provincie–
fonds voor het jaar 1992
(Wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22632);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van het Fonds
Investeringsrekening voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22633);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van het Mobiliteits–
fonds voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
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de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22634);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk IV
(Kabinet voor Nederlands-Antil
liaanse en Arubaanse Zaken)
voor het jaar 1992 (wijziging
samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(22635);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk V
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken)voor het jaar1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22636);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk II
(Hoge Colleges van Staat en
Kabinet der Koningin) voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
serste wijziging) (22639);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk VII
(Ministerie van Binnenlandse
Zaken)voor het jaar1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22640)

Voorzitter: Zijlstra

D

De beraadslaging wordt geopend.

De heer Van den Bos (D66):
Mijnheer de voorzitter! Het is
vandaag een bijzondere dag.
Eindelijk, eindelijk ligt de wet die de
gezondheid en het welzijn van dieren
regelt, ter finale behandeling in deze
Kamer voor. Na de aankondiging van
nota bene het kabinet-Den Uyl om
althans de gezondheid van dieren
wettelijk te regelen, heeft het
allemaal wel tergend lang geduurd.
Gelukkig hebben het denken en
vooral de maatschappelijke bewust–
wording in deze periode niet stilge–
staan. Het besef is, althans in
Nederland, doorgedrongen dat
vooral ook het dierenwelzijn een
brede wettelijke basis behoeft. Mede
door toedoen van de Tweede Kamer
ligt er nu een wetsvoorstel dat in elk
geval een aanmerkelijke verbetering
betekent ten opzichte van de
bestaande situatie.
Waar innerlijke beschaving, noch
welbegrepen eigenbelang voldoende
reden is voor correcte omgang met
anderen, zal deze via regelgeving
moeten worden afgedwongen. Dat
geldt voor het verkeer tussen
mensen onderling, maar vooral ook
tussen mens en dier. Ik zeg "vooral
ook", omdat regelgeving nu eenmaal
in het bijzonder nodig is om de
machteloze tegen de machtige te
beschermen, de zwakke tegen de
sterke en soms de afhankelijke tegen
de onafhankelijke. Weliswaar is de
mens in een aantal opzichten afhan–
kelijk van dieren, maar de
verhouding is door de eeuwen heen
toch bepaald door een uiterst
eenzijdige machtsrelatie, waarbij de
mens in wezen over het dier
beschikte.
In onze samenleving is de belang–
stelling voor het welzijn der dieren
de laatste jaren onmiskenbaar
gegroeid. Dit kwam tot uitdrukking in
het groeiend aantal leden van dieren–
beschermingsorganisaties en zeker
ook in hun grotere invloed. Ook de
waakzaamheid voor misstanden lijkt
duidelijk toegenomen, getuige de
vaak massaal gesteunde acties tegen
uitwassen of tegen het uitroeien of
uitsterven van diersoorten. Verder is
de vanzelfsprekendheid verdwenen
waarmee vroeger bijvoorbeeld de
jacht, de visserij of de military in de
paardesport met ongelukken en al
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Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag met
betrekking tot de aanspraken
van werknemers die als regel
gedurende niet meer dan een
derde van de normale
arbeidsduur arbeid verrichten en
van de Wet loonkostenreductie
op minimumloonniveau (22191).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Gezond–
heids– en Welzijnswet voor
dieren (16447).
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werd geaccepteerd. Het nieuwe
bewustzijn dringt ook, zij het nog te
langzaam, door tot de consument en
het bedrijfsleven. De vraag naar
produkten van bijvoorbeeld de
zogenoemde diervriendelijke slagers
of naar scharreleieren neemt toe,
hoewel de pnjsstelling zeker nog niet
echt concurrerend is.
Mijn fractie juicht deze
maatschappelijke ontwikkelingen van
harte toe. Zij vindt dat de politiek
deze ook zoveel mogelijk zou moeten
stimuleren. Er lijkt nu ook in politieke
zin algemene overeenstemming te
bestaan over het uitgangspunt dat
wij, behalve bij de mens, ook bij het
dier moeten uitgaan van de eigen
intrinsieke waarde Het dier is dus
ten principale meer dan de functies
die het voor de mens kan vervullen
als voedsel, gezelschap, object van
onderzoek of bron van vermaak. Wij
erkennen dat ook dieren pijn– en
stressbeleving kennen en een eigen
gevoels– en ervaringswereld hebben,
hoewel onze kennis hierover nog
beperkt is. Kortom, wij zijn het
erover eens dat dieren behoorlijk
behandeld dienen te worden en dat,
waar nodig, wettelijke garanties
moeten worden opgesteld. Deze
algemene overeenstemming over
algemene uitgangspunten maakt dat
wij het vandaag eens kunnen worden
over een zo algemene wet als die
welke nu aan de orde is.
Als je in de Nederlandse politiek
beginselen met een hoog fatsoenlijk–
heidsgehalte maar abstract genoeg
formuleert, valt er tamelijk gemak–
kelijk politieke consensus te
bereiken. Helaas is ook hier de
werkelijkheid of de praktijk gecom–
pliceerd en weerbarstig. Onder de
oppervlakte van alom gerespec–
teerde uitgangspunten, doemen al
snel tegenstellingen op, namelijk als
de economische belangen, ethische
overwegingen of aspecten van
menselijke volksgezondheid in het
geding zijn. Eigenwaarde van dieren
is een mooi begrip, maar zodra de
mens het dier ter eigen nutte kan
gebruiken ontstaan meningsver–
schillen over de mate waarin de
eigenwaarde van het dier toch mag
worden aangetast. Blijkbaar is de
intrinsieke waarde van dieren in de
realiteit van alledag geen absoluut
beginsel.
De praktijk is harder dan de leer.
Zo uit dierenliefde zich nogal eens
selectief. Veel mensen vertroetelen

hun hond of kat alsof het hun eigen
kind is. Dezelfde mensen sluiten
soms zonder enige schroom een
konijn in een klein gevangenisje op
of kooien vogels zodanig dat zij nooit
meer kunnen waarvoor ze zijn
geschapen, namelijk vliegen. Een
marmot wordt vertroeteld, voor een
muis zetten we een val. Mensen
houden dikwijls zo van honden of
andere huisdieren, dat zij deze ook
houden zelfs wanneer hun
huisvesting of ligging dit eigenlijk
absoluut onverantwoord maakt. Veel
dierenleed blijft verborgen en is
helaas nauwelijks met wetgeving te
voorkomen. Waar het dan dus op
aankomt is de juiste mentaliteit en
het toepassen van beschavings–
normen, ook als het dieren gaat.
Een tweede belangrijke relativering
van de gesignaleerde positieve
ontwikkeling betreft de intensieve
veehouderij. Weliswaar is de
discussie over de huisvesting van
leghennen, runderen en varkens
inmiddels flink op gang gekomen en
wordt er gewerkt aan verbeteringen,
maar al met al kan ik niet inzien hoe
de situatie te rijmen valt met het
uitgangspunt van het huidige
wetsvoorstel, de intrinsieke waarde
van het dier. Ook al erkent men,
zoals mijn fractie doet, dat dieren
gebruikt mogen worden voor mense–
lijke consumptie, dan is dat nog geen
vrijbrief voor wantoestanden op
grote schaal. Ik wil niet demagogisch
zijn, maar in alle nuchterheid, wat is
er over van de intrinsieke waarde van
een kalf dat zijn hele leven in zijn
eentje in een box moet doorbrengen
tot hij door het mes wordt bevrijd?
De EG-richtlijn 91/629 met
betrekking tot huisvesting van
kalveren luidt weliswaar een verbe–
tering in, maar schiet naar het
oordeel van mijn fractie tekort,
omdat het systeem van individuele
boxen niet geheel wordt afgeschaft
en dus niet ten principale wordt
gekozen voor groepshuisvesting. Op
grond van de richtlijn 91/630 wordt
in 1996 een verbod van kracht op
het aangebonden houden van
zeugen. Gelukkig is het ook tot
Brussel en de andere Europese
partners doorgedrongen dat het hier
om uiterst dieronvriendelijke
praktijken gaat. Een realiteit die
haaks staat op het onderhavige
wetsontwerp. Mijn fractie zou
daarom graag zien dat de staatsse–
cretaris, vooruitlopend op de imple–

mentatie van de EG-richtlijn, het
verbod op het aanbinden van zeugen
zo spoedig mogelijk bij AMvB regelt.
Graag hoor ik hierop een reactie van
de staatssecretaris.
Een derde belangrijke kanttekening
moet geplaatst worden bij het
vraagstuk van de biotechnologie en
in het bijzonder bij de genetische
codificatie. Het debat over deze
uiterst gevoelige materie komt op
gang, maar van een brede
maatschappelijke discussie is nog
geen sprake. Wellicht is het
onderwerp hier te gecompliceerd
voor. Begrijpelijkerwijs bestaat bij
menigeen de vrees dat, met dit soort
onderzoek, de doos van Pandorra
wordt geopend. Sommigen conclu–
deren hieruit, niet zonder reden, dat
de doos voor eens en voor altijd
afgesloten moet worden. Onderzoek
is immers een zelfversterkend en
zichzelf verlengend proces. Het ene
resultaat roept het zoeken naar het
volgende op. En is kennis eenmaal
beschikbaar dan wordt deze in het
algemeen ook toegepast. Anderen
zien de gevaren wel, maar willen de
weg niet geheel afsluiten naar
mogelijke onderzoeksresultaten die
bijvoorbeeld mensen van hun
ernstige ziekten zouden kunnen
genezen. Mijn fractie behoort in
zoverre tot de laatste categorie dat
zij het "nee, tenzij"-principe accep–
teert en uitsluitend als er geen alter–
natieve methoden blijken te bestaan
om ernstige ziektes te genezen en
onder de meest strikte voorwaarden
voor het miniseren van het
dierenleed, verder onderzoek niet
absoluut wil uitsluiten.
Ik kan ons standpunt ook anders
formuleren. Ruimte voor onderzoek
in deze sfeer mag uitsluitend
berusten op een in tijd beperkte
noodsituatie, waar het de enige
uitweg is om een einde te maken aan
zwaar menselijk lijden. Alle andere
overwegingen van strikt ecorio–
mische of produktieverhogende aard
worden hierbij uitgesloten. De deur
mag zeker niet voorgoed open
worden gezet en er mag zeker geen
sprake zijn van ongelimiteerde
onderzoeksprogramma's waarin
onomkeerbare processen in gang
worden gezet. De eigen waarde van
het dier mag alleen zeer tijdelijk en
bij hoge uitzondering ondergeschikt
worden gemaakt aan dat van de
mens. Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat menselijke volksgezondheidsbe–
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langen bij voorbaat zwaarder wegen
dan de integriteit van het dier. De
afweging zal in elk specifiek geval
met inachtneming van alle aspecten
moeten plaatsvinden.
Mijn fractie acht het noodzakelijk
dat over deze kwesties zo open en zo
breed mogelijk overleg wordt
gevoerd door alle betrokkenen. Wij
zien niet goed in waarom behalve
overheid, dierenbescherming, weten–
schap en industrie ook niet patiën–
tenorganisaties bij institutioneel
overleg betrokken zouden kunnen
worden, dus ook in de Raad voor
dierenaangelegenheden. Voorkomen
moet worden dat er een blokvorming
plaatsvindt tussen de dierenbe–
scherming aan de ene kant en de
industrie en de patiëntenbelangen
aan de andere. Ik doe dan ook graag
een beroep op al deze organisaties
om niet alleen afzonderlijk met de
overheid en de politici van
gedachten te wisselen, maar ook in
een open dialoog met elkaar de
gedachten en het denken in zijn
algemeenheid over dit onderwerp uit
te wisselen. Graag hoor ik de visie
van de staatssecretaris over dit even
belangrijke als gevoelige probleem
van de evenwichtige maatschappe–
lijke vertegenwoordiging in dit
stadium van de besluitvorming.
De betrekkelijke waarde van he.t
onderhavige wetsvoorstel ligt
natuurlijk ook besloten in zijn
raamwet-karakter. Dit biedt het
voordeel dat via AMvB's gemakke–
lijker en directer ingespeeld kan
worden op de vaak snelle
maatschappelijke veranderingen. Als
ik zie hoe ongemeen veel tijd de
totstandkoming van wetgeving op dit
gebied kennelijk vergt, moet ik deze
opzet wel onderschrijven. Maar deze
aanpak betekent wel dat het bovenal
aankomt op de aard van de te nemen
maatregelen. En voorzitter, mijn
fractie is daar bepaald nog niet
gerust op. Ik nodig de staatssecre–
taris graag uit om deze ongerustheid
weg te nemen en ons ervan te
overtuigen dat zijn voornemens de
toets der diervriendelijkheid in alle
opzichten echt kunnen doorstaan.
Onze twijfels over de inzet van de
regering bij het concretiseren van
het beleid, worden gevoed door een
aantal standpunten die de staatsse–
cretaris op een aantal voor ons
belangrijke punten heeft ingenomen.
Allereerst denk ik dan aan de teleur–
stellende wending ten aanzien van

het tijdstip waarop het Besluit
huisvesting leghennen in werking kan
treden Hij zag daarbij af van de
eerder door hem zelf hepleite
voortrekkersrol van Nederland en wil
ondanks alle urgentie wachten op
EG-regelgeving.
Verder verschillen wij van mening
met de staatssecretaris over de
toereikendheid van het onderhavige
wetsvoorstel en het Wetboek van
Strafvordering om effectief op te
kunnen treden tegen diegenen die
dieren verwaarlozen of mishandelen.
Samen met de Inspectiedienst
dierenbescherming hebben wij grote
twijfels over de mogelijkheden om
inbeslagneming in het belang van
het dier te effectueren en te
voorkomen dat dieren moeten
worden teruggegeven aan diegenen
die zich aan mishandeling hebben
schuldig gemaakt. Deelt de
bewindsman onze waarneming dat
het beleid van het Openbaar Minis–
terie terughoudend is ten aanzien
van de inbeslagneming van levende
have, vanwege transport– en bewaar–
problemen, alsmede hoge kosten? Is
hij het eens met onze vaststelling dat
inbeslagneming slechts op twee
gronden kan geschieden, nl. op
grond van het aan het licht brengen
van de waarheid en op grond van de
mogelijkheid van verbeurd– of
onttrokkenverklaring aan het verkeer.
Het dierenwelzijn op zichzelf is
derhalve onvoldoende reden om tot
inbeslagneming over te gaan. Staat
dit niet haaks op de strekking van
het onderhavige wetsontwerp in het
algemeen en op artikel 37 in het
bijzonder?
De staatssecretaris wil nadere
regelingen ten aanzien van het
doden van bepaalde diersoorten
laten afhangen van onderzoeksresul–
taten. Maar omdat er geen
onderzoek wordt gedaan naar het
pijnloos doden van schaal– en
schelpdieren is er - zie de memorie
van antwoord - ook geen regel–
geving op dit terrein te verwachten.
De bewindsman maakt er zich hier
wel erg gemakkelijk van af. Is hij
bereid, desbetreffend onderzoek te
bevorderen en dus op termijn wel
maatregelen te nemen?
Mijn fractie vraagt zich ook af
waarom deze bewindsman zo
halsstarrig blijft weigeren, een
verbod uit te vaardigen op het
fokken van pelsdieren. Ook hier is
weer sprake van een aloude

discussie. Wij blijven van oordeel dat
met de instandhouding van pelsdie–
renfokkerijen en dus het veroorzaken
van dierenleed, behalve een beperkt
economisch "luxe"-belang, geen
enkel redelijk doel wordt gediend In
de memorie van antwoord zegt de
staatssecretaris dat hij een verbod
"vooralsnog" van de hand wijst.
Misschien is er dus toch een
opening. Wat zou de staatssecretaris
op dit punt van gedachten kunnen
doen veranderen?
Wij onderschrijven op zichzelf de
stelling van de bewindsman dat
zolang op basis van de Visserijwet
geen toereikende welzijnsbepalingen
kunnen worden gesteld, een regelmg
krachtens het onderhavige
wetsvoorstel mogelijk is. Wij vragen
ons daarbij af waarom dat sowieso
niet op basis van deze algernene
welzijnswet kan. Wellicht kan de
staatssecretaris nog eens nader
ingaan op de door hem voorgestane
afbakening met andere wetten.
Onze fractie betreurt het dat de
regering geen totaalverbod op het
leefnet overweegt. Naar onze
overtuiging staat het vast dat vissen
in deze omstandigheden ernstig
lijden en wij zien niet in waarom er
geen verbod uitgevaardigd kan
worden. Hetzelfde geldt voor het
gebruik van levend aas, dat op grond
van de nieuwe wet verboden zou
kunnen worden. Wat belet de staats–
secretaris om hiertoe de nodige
maatregelen te nemen? Deze vraag
rijst ook ten aanzien van de
aquacultuur. Er zouden op grond van
artikel 35 regels gesteld kunnen
worden. Verschuilt de staatssecre–
taris zich hier niet ten onrechte
achter gebrek aan onderzoek?
Mijnheer de voorzitter! Het onder–
havige wetsvoorstel en de daaruit
voortvloeiende AMvB's staan op
zichzelf haaks op het ook door mijn
fractie bepleite streven naar deregu–
lering. Maar dit streven mag
natuurlijk geen dogmatisch karakter
krijgen. Op het gebied van
gezondheid en welzijn van dieren
moet een enorme achterstand in
regelgeving worden ingehaald. Wij
moeten ons wel serieus afvragen of
de toepassing van de vele nieuwe
regels wel effectief kan worden
gecontroleerd. Volgens mijn fractie
is dat bijna voorspelbaar niet het
geval. De controlemechanismen en
in het bijzonder de AID zullen
immers niet worden uitgebreid.
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Van den Bos

De heer Vermaat (CDA): Voorzitter!
Het is inderdaad een bijzonder
moment, want het gaat vanmiddag
om een bijzonder en belangrijk
wetsvoorstel. Het is zó belangrijk dat

mijn fractie vond dat hier wel enige
spreektijd aan gewijd mocht worden.
Het is niet alleen een bijzonder
wetsvoorstel vanwege de opvallende
historische gang van zaken, maar
ook vanwege het karakter van de
wet. Het gaat immers op grote en
belangrijke onderdelen om een
raam– of kaderwet. De vele uitvoe–
ringsbepalingen, vaak dwingend
voorgeschreven, moeten nog een
finale redactie krijgen. Ook dit, mede
gezien tegen de achtergrond van
discussies in de Tweede Kamer, is
voor ons een reden om op een aantal
concrete punten nog eens met de
staatssecretaris van gedachten te
wisselen.
Ter zake van de historie zei de
vorige spreker al dat er sprake is
geweest van een lange incubatietijd.
Het wetsvoorstel is in 1980
ingediend en oorspronkelijk vooral
bedoeld als een aanzet tot moderni–
sering van de oude Veewet van
1922. Sindsdien zijn er veel stukken
over tafel gegaan. Ook veel bewinds–
lieden hebben zich met dit
wetsvoorstel bemoeid: ik heb zeven
verschillende ondertekenaars geteld.
Er zijn vele nota's van wijzigingen
geweest en ook dat zegt iets over de
ontwikkelingsgang van het
wetsvoorstel. Aan staatssecretaris
Gabor valt nu de eer toe om deze
wet binnen te loodsen. Daarbij mag
naar mijn mening niet verzwegen
worden dat de oorspronkelijke
indieners, de heren Braks en Ginjaar,
nu van deze Kamer lid zijn. De
staatssecretaris zelf vindt het ook
een eer om deze wet door het
parlement te loodsen. In een
interview in het blad Dier van januari
van dit jaar heb ik althans gelezen
dat de staatssecretaris de dierenwet
een absoluut hoogtepunt vond. Dat
is een beleving die wij nog niet
helemaal de onze hebben gemaakt,
maar misschien kan dit aan het eind
van de discussie nog komen.
De huidige wet ziet er heel anders
uit dan de oorspronkehjk ingediende
wet. Die heette ook nog anders. Het
woord "modificatie" zou even
verhullend zijn als de manier waarop
vaak wordt gewerkt in de biotechno–
logie. Maar het gebruik van de
woorden "democratische manipu–
latie" kan natuurlijk ook niet. Ik zal
me maar niet aan nadere termen
wagen.
Voorzitter! Van belang is dat deze
grootscheepse verbouwingen van

het wetsvoorstel bepaalde karakte–
ristieken hebben uitvergroot.
Daarvan noem ik er drie. Als eerste
is het kenmerk van een kaderwet in
de loop van de behandeling steeds
nadrukkelijker naar voren gekomen.
In de tweede plaats betreft dit het
moderne karakter van de wet, zowel
qua breedte als qua normstelling. In
de derde plaats gaat het om de
toepassmg van het "neen,
tenzij" begmsel, dat ook niet altijd
even gebruikelijk is. Onze geestver–
wanten aan de overzijde hebben hier
grote moeite mee gehad, althans op
een bepaald onderdeel, maar daar
zal ik vanmiddag niet nog eens op
ingaan.
Bij deze uitvergroting van karakte–
ristieken is het van belang dat
daardoor een spanning is opgetreden
ten aanzien van de uitvoerbaarheid
van dit wetsvoorstel. Daarom zal ik
aan het eind van mijn bijdrage nog
op de uitvoeringsvraagstukken
ingaan.
Over het karakter van een
kaderwet of raamwet wil ik nog een
enkele opmerking maken. Op vele, in
de praktijk lang niet onbelangrijke
plaatsen is sprake van een open wet,
die door vele AMvB's zal worden
ingevuld. Het parlement heeft over
het algemeen nogal eens moeite met
dergelijke kaderwetten, maar in dit
geval hebben wij er volledig begrip
voor, tegen de achtergrond van de
snelle maatschappelijke, bestuurlijke
of politieke ontwikkelingen, bijvoor–
beeld in het kader van de Europese
Gemeenschap. Wij zijn het eens met
de staatssecretaris dat op grond
daarvan grote behoefte bestaat aan
voldoende flexibiliteit in de regel–
geving. Wetgeving is immers vaak
een zeer traag proces.
Bij dat proces van invulling dient
er wel voldoende stabiliteit en conti–
nuïteit te zijn. Het mag niet leiden tot
grote wisselvalligheid. Misschien kan
de staatssecretaris vanmiddag wat
meer zeggen over de regievoering bij
het formuleren van de talrijke
AMvB's die nodig zijn, waaraan al
wordt gewerkt, maar die nog niet
helemaal zijn afgerond. Wij gaan
ervan uit dat dit in elk geval gebeurt
in goed overleg met de relevante
maatschappelijke organisaties.
Daarbij denken wij niet alleen aan de
bekende organisaties van het
agrarisch bedrijfsleven of aan weten–
schappers, maar bij bepaalde
AMvB's denken wij ook aan groepen
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Ervan uitgaande dat deze organisatie
nu geen groot deel van haar tijd
verlummelt, kan de conclusie niet
anders zijn dan dat de controlepro–
blemen zich zullen opstapelen
Waarom overweegt de staatssecre–
taris in het kader van deze nieuwe
wet geen uitbreiding van de toezicht–
en opsporingsmiddelen?
Ten slotte is mijn fractie nogal
verbaasd dat de staatssecretaris de
Landelijke inspectie dienst dierenbe–
scherming wil onderbrengen bij het
departement, in de vorm van een
onbezoldigd ambtenaar van de AID.
Bij andere gelegenheden, zoals
onlangs bij de Wet op de landbouw–
voorlichting, kregen wij van de
minister de visie gepresenteerd dat
de beleidsuitvoering zo dicht
mogelijk bij de betrokkenen en dus
op grotere afstand van het depar–
tement moet plaatsvinden. Nu lijkt
het omgekeerde de bedoeling, of is
er sprake van gelegenheidsargumen–
tatle?
Mijnheer de voorzitter! Ik kom tot
een afronding. Wij steunen het
onderhavige wetsvoorstel, omdat dit
in een belangrijke maatschappelijke
leemte voorziet. Het biedt in principe
een goed kader voor een werkelijk
diervriendelijk beleid. Mijn fractie zal
er nauwkeurig op toezien dat de
uitvoering in overeenstemming is
met de zo mooi geformuleerde
uitgangspunten. In het perspectief
van de geschiedenis, maar ook in
vergelijking met een flink deel van de
rest van de huidige wereld,
beschouwen wij ons als een verhou–
dingsgewijs hoogbeschaafde samen–
leving. Maar het niveau van onze
beschaving wordt in hoge mate
mede bepaald door de wijze waarop
wij met dieren omgaan. Daarin past
niet dat wij dieren op grote schaal
uitsluitend zien als gebruiksvoor–
werpen ten dienste van de mens.
Daarin past wel dat wij hen
beschouwen als geheel op zichzelf
staande wezens en als deel van de
natuur dat wij moeten respecteren
als een zeer wezenlijke waarde in
zichzelf. Dat is een kwestie van
beschaving.

D
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die wat verder van het departement
af staan, zoals de Dibevo of de
verschillende patiëntenorganisaties,
die zeer grote belangen hebben bij
bepaalde elementen die door dit
wetsvoorstel worden geregeld.
Voorzitter! Wij danken de staats–
secretaris voor de brief die wij
afgelopen zaterdag mochten
ontvangen, waarin een tijdschema
staat voor de opstelling van de
AMvB's, en dat zijn er nogal wat. De
termijnen zijn eigenlijk langer dan ik
had gedacht. Misschien kan de
staatssecretaris ons vertellen
waarom dit zo lang zal duren. Dat zal
niet alleen verband houden met het
overleg, maar ook met de inhoude–
lijke formuleringen.
Hierover heb ik enkele concrete
vragen. Is het de bedoeling om
gebruik te maken van vangnetbepa–
lingen in AMvB's, waardoor
sommige AMvB's wat eerder
gemaakt kunnen worden? Het
tijdschema suggereert dat de wet de
facto gefaseerd ingevoerd zal
worden, want dat mag op grond van
artikel 130 van deze wet. Is dit wel
een optimale werkwijze? Is het niet
gevaarlijk dat bepaalde compo–
nenten, die onderling verband
houden, op verschillende momenten
zullen ingaan? Zullen daardoor geen
problemen ontstaan? Nog een vraag
over de ingangsproblematiek. Op het
moment dat de wet wordt ingevoerd,
doordat bij voorbaat een AMvB
ingaat, zijn er overgangssituaties.
Worden de lopende onderzoeken
dan nog vergunningplichtig of zijn zij
automatisch vrijgesteld van zo'n
procedure? Beide antwoorden
spreken mij niet aan, maar ik weet
geen betere. Daarom vraag ik het de
staatssecretaris.
In artikel 2 van de wet is de Raad
voor dierenaangelegenheden
geregeld. In de memorie van
antwoord van enige tijd geleden
staat dat daarmee goede voortgang
wordt gemaakt, maar dit is voor ons
nog niet direct waarneembaar.
Integendeel. Ik heb hier en daar het
signaal opgevangen dat dit niet tot
ieders tevredenheid verloopt.
Misschien kan de staatssecretaris
hierover iets zeggen, in aansluiting
op wat de heer Van den Bos heeft
gezegd. Mijn fractie is er overigens
een warm voorstander van, vooral
met het oog op de afdeling biotech–
nologie van deze Raad voor dieren–
aangelegenheden, om een plaats in
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te ruimen voor iemand uit de kring
van de patiëntenorganisaties.
Dan kom ik op een moeilijk punt:
de belangenafweging. Bij de formu–
lering van de AMvB's zal uiteindelijk
een afweging moeten worden
gemaakt tussen verschillende
belangen. Hoe dat precies zal gaan,
is ons niet duidelijk. Wij begrijpen
dat vaak tegenstrijdige belangen,
factoren, invalshoeken, effecten, of
hoe je het ook wilt noemen, een rol
zullen spelen. Vaak zal de erkenning
van de intrinsieke waarde van het
individuele dier pleiten voor een
verbod van een handeling, een
activiteit of een toestand. Dat is
immers de onderliggende thematiek
van dit voorstel geworden. Daar
staan andere belangen, effecten en
overwegingen tegenover. Dat geldt
in grote mate als het gaat om
gebruiks– of landbouwhuisdieren.
In de memorie van antwoord
wordt op blz. 11 terecht gesteld dat
in die afweging ook een differentiatie
moet plaatsvinden op grond van het
type gehouden dier. Daarvoor
hebben wij begrip. Kan de staatsse–
cretaris misschien iets meer inzicht
geven in zo'n afwegingsproces, zo
mogelijk aan de hand van een
concrete casus? In feite zal er sprake
moeten zijn van het toekennen van
gewichten aan bepaalde factoren.
lets weegt zwaar, minder zwaar of
licht. Dat hoeft geen constante te
zijn, het kan ook variëren. Kan de
staatssecretaris dit iets meer
belichten? Anders wordt het
inderdaad een black box waar ineens
een AMvB uit tevoorschijn komt.
Voorzitter! In het voorlopig verslag
hebben wij veel aandacht besteed
aan de afbakeningsproblematiek. Ik
geef toe dat afbakenen een moeilijke
zaak is. Uiteindelijk blijven altijd
kernbegrippen over die in de wet niet
nader gedefinieerd worden. Het is
uiteindelijk ook arbitrair waar de
precieze afbakening valt, maar
afbakenen is ook voor deze wet een
uitermate belangrijk punt. Met name
als het gaat om begrippen als
"gehouden dieren" of "biotechno–
logie" is het zeer belangrijk dat die
ook duidelijk zijn ten behoeve van de
toepassing van de wet. Wij
betreuren het nog steeds dat deze
cruciale begrippen niet nader zijn
gedefinieerd in de tekst van de wet
zelf, hoewel er op zichzelf heel
goede, praktische definities in
Nederland voorhanden zijn.

Wij kunnen ons, in tegenstelling
tot de Dierenbescherming, wel
vinden in het standpunt van de
staatssecretaris dat, wat het
hoofdstuk welzijn betreft, dit
wetsvoorstel zich beperkt tot
"gehouden dieren". Wij kunnen dat
steunen en zien de praktische
waarde ervan in, maar er moeten
twee vragen aan verbonden worden.
Ten eerste, kan de staatssecretaris
nader ingaan op een concrete
passage uit de memorie van
antwoord? Bij het eerste gedachten–
streepje op blz. 7 wordt gesproken
over de zorgplicht ten aanzien van de
in de vrije natuur levende dieren. Het
is duidelijk dat dit geen gehouden
dieren zijn. Wie heeft er nu zo'n
zorgplicht? Om wat voor gevaüen
gaat het, op grond waarvan bestaat
die plicht, op grond van deze wet of
op grond van andere wetten? Ten
tweede, is de staatssecretaris
voornemens, bij de beoogde wijzi–
gingen van bijvoorbeeld de Visse–
rijwet en de Flora– en faunawet, een
acceptabele plaats in te ruimen voor
de welzijnscomponent voor het
individuele dier? Beide antwoorden
zullen ons definitief op dit punt
tevreden kunnen stellen.
Voorzitter! Ik houd een afbake–
ningsprobleem over, waarbij ik met
de beste wil en met het meeste
vernuft dat ik heb - dat is misschien
niet zo veel - de systematiek van de
wet niet kan volgen. Dat heeft
betrekking op de behandeling van de
vissen. Wanneer zijn het gehouden
vissen en wanneer niet? Als ik het
goed begrijp, dan is de bedoeling
ongeveer als volgt. Vissen, gevangen
en verblijvend in een leefnet, vallen
niet onder deze wet maar onder de
Visserijwet. Het vangen van vis met
een hengel, valt er ook niet onder,
ook niet als het gaat om het vangen
van vis in kweekvijvers. Het valt er
weer wel onder als het gaat om het
bedrijfsmatig vangen, want die
vissen in kweekvijvers moeten regel–
matig overgeplaatst worden van het
ene segment naar het andere
segment.
Ik begrijp het niet, dat kan aan mij
liggen, maar ik ben bang dat de
meeste burgers het ook niet
helemaal begrijpen, laat staan dat zij
het zich zullen realiseren. Ik hoor dus
graag op dit punt enige verheldering.
Ik wil nu een aantal opmerkingen
maken over het hoofdstuk welzijn.
Over het hoofdstuk gezondheid heb
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ik weinig vragen. Ik smokkel de
resterende vragen wel bij andere
hoofdstukken binnen. Wij hebben
hier kennis van genomen en zijn zeer
tevreden over de modernisering van
dit element van de wet.
Welzijn is van essentieel belang en
met name door de erkenning van het
begrip eigenwaarde van het indivi–
duele gehouden dier. Ik denk dat
men dit met recht een doorbraak in
de wetgeving op dit terrein kan
vinden. Dat inzicht is in de loop van
de tijd ontstaan, mede gevoed door
het werk van wetenschappers en
ideële organisaties. Vast is komen te
staan dat het gebrek aan individueel
welzijn van een dier niet identiek is
aan het meten van een reductie van
de produktieve waarde. Ik denk dat
dit de basis van de doorbraak is
geweest.
Wij willen, nadat wij dit consta–
teren, tegelijkertijd een pleidooi
houden voor een evenwichtige
benadering. Zeker de wetgever moet
waken voor eenzijdigheden.
Bovendien zal bij deze omslag in de
wetgeving de facto voldoende tijd
moeten worden genomen voor de
invoering en de aanpassingen
daarvan in de praktijk. Ik noem in dit
verband een aantal concrete punten.
Het eerste punt is verbonden aan
artikel 40, lid c, de zogenoemde
positieve lijst van toegestane
ingrepen. Ik noem een aantal zeer
traditionele ingrepen: het snavel–
branden voor kippen, het slijpen van
tanden bij biggen, het kortwieken
van vleugels en het couperen van
staarten bij schapen, honden,
paarden. Dit zijn gangbare en tradi–
tionele handelingen. Wij vragen de
staatssecretaris om niet te eenzijdig
op dit punt de nieuwe praktijk te
willen uitvoeren.
Ook daarbij is sprake van het
noodzakelijke draagvlak. Ik heb de
indruk dat er bij dit wetsontwerp een
zekere tweedeling in Nederland
bestaat tussen de stedeling met heel
mooie gevoelens en weinig praktijk
en het platteland met veel praktijk en
misschien minder mooie gevoelens.
Voor de uitvoerbaarheid van de wet
is het nodig om ook met het
draagvlak op het platteland rekening
te houden. Het gaat niet alleen om
emoties, maar ook over rechtsgevoel
van burgers op het platteland. Het
betreft immers gebruikelijke
ingrepen die op een verantwoorde
technische wijze worden uitgevoerd

en die verre van zinloos zijn. In elk
geval zijn ze zinvoller dan bijvoor–
beeld het vissen met levend aas.
Het volgende punt (dat eigenlijk
onder gezondheid gerangschikt
moest worden) is de problematiek
van de identificatie en registratie,
afgekort de I en R-problematiek. Het
laatste jaar is hierover veel te doen
geweest. Een deel van mijn betoog
verander ik omdat ik vanmorgen in
een kranteknipsel las dat nu een
mogelijkheid wordt geboden om in
plaats van die lelijke, onpraktische en
weinig goed controleerbare gele
flappen in de oren van het rundvee
en met name van kalveren, een
andere technische mogelijkheid toe
te passen. Ik beperk mij in deze fase
tot de vraag of dit inderdaad juist is.
Ik zou dit zeer toejuichen. Ik begrijp
eigenlijk niet dat de staatssecretaris,
die op andere terreinen - zie de
Handelingen van de Tweede Kamer zich zo open stelt voor de belangen
van het individuele dier, op dit punt
alles rücksichtslos, althans dat is
mijn indruk, afwijst.
Wij zijn het met de Dierenbe–
scherming eens dat dit systeem
serieus overwogen moet worden
voor huisdieren in het algemeen.
Misschien moet dit niet direct
morgen en voor alle huisdieren, maar
ik wil graag iets horen over de
plannen op langere termijn van de
staatssecretaris. Er zitten heel
positieve aspecten aan zo'n systeem.
Het wegloopprobleem wordt wat
gemakkelijker opgelost, het
reguleren van handel in dieren wordt
verbeterd, en zeker de bestrijding
van de illegale handel, het gezond–
heidsbelang is een positieve factor,
terwijl de fiscaliteit hierbij ook een
rol kan spelen.
Wij zijn zeer tevreden met de
paragraaf in de memorie van
antwoord over de huisvesting van
dieren. Maar wij begonnen wel
enigszins te twijfelen, toen wij in De
Boerderij van 8 september jongst–
leden lazen dat er in verband met de
verstrekking van het groene label
voor een goedgekeurd systeem van
huisvesting voor dieren, problemen
zijn gemaakt door gemeenten en
provincies. Misschien kan de staats–
secretaris hierover wat meer duide–
lijkheid verschaffen. Dit punt zal niet
bedoeld zijn als een nieuwe decen–
tralisatie-impuls.
Wij hebben over de huisvesting
van gefokte pelsdieren de informatie

ontvangen, dat in Duitsland de
overheid het goed uitvoerbaar acht
om op dit punt een wat meer
diervriendelijk beleid voor te
schrijven. Wellicht kan de staatsse–
cretaris aangeven of dit voor
Nederland een goed voorbeeld is.
Nu iets over het moeilijke punt van
het pijnloos doden van dieren.
Begrijp ik het goed dat op basis van
de onderhavige wet, het incidenteel
doden van dieren volledig vrij is,
afgezien van de desbetreffende
bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht? Zo ja, wat is dan de
intentie van artikel 43 bijvoorbeeld
ten opzichte van - wat de heer Van
den Bos al aanduidde - de vissen, de
schaal– en de schelpdieren? Wordt
daarnaar onderzoek verricht? Of is
de staatssecretans niet van plan om
dit te regelen?
Ik heb begrip voor mensen die op
grond van godsdienstige overwe–
gingen belang hechten aan ritueel
slachten. Maar is het toch niet
mogelijk om dit te combineren met
bijvoorbeeld een elektrische
bedwelming? Dit moet mijns inziens,
gezien de bedoeling van het ritueel
slachten, heel goed uitvoerbaar zijn.
Dat zal de pijn zeker verminderen. Is
het ook mogelijk dat dit altijd
vakkundig gecontroleerd wordt? Ik
kan mij namelijk niet voorstellen dat
het ministerie zoveel controleurs in
dienst heeft dat er voortdurend één
in de slachthuizen gestationeerd is
om daarbij aanwezig te zijn. Eerlijk
gezegd, meen ik dat er een wat
liberaal gebruik van wordt gemaakt,
gezien de exportcijfers van vlees dat
via rituele slachting verkregen is.
Ik heb nog een vraag over de
agressieve dieren. De staatssecre–
taris zal daar verheugd over zijn. Hij
heeft zich hier zeer op geworpen,
uiteraard in overdrachtelijke zin. Ik
wil er graag iets meer over
vernemen. Het gaat mij hierbij
uiteraard niet alleen om de pitbull
terriërs. Mijn vraagstelling is breder.
Gaat het ook om het verbieden van
handelingen, zoals fokken, houden
en handel? Zo neen, op grond
waarvan de differentiatie? Voor
welke diersoorten of –rassen denkt
de staatssecretaris dit te regelen?
Zijn raskenmerken daarbij voldoende
determineerbaar, ook uit een
oogpunt van opsporing en
bewijslast? Zijn de raskenmerken ook
determinerend in die zin dat het
gedrag van het individuele dier
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voldoende voorspelbaar is? Of is het
de bedoeling dat er gewerkt wordt
met individuele testen van dieren op
basis van een soort agressiviteits–
schaal?
De biotechnologie vormt ook een
heel belangnjk onderdeel van de
onderhavige wet. Daarom is het
goed, hieraan enkele woorden te
wijden. Het is een heel moeilijk en
heel complex onderwerp. Uiteraard
is dit geen reden voor het publiek
bestuur om zich afzijdig te houden.
Integendeel. Het gaat erom, zeer
zorgvuldig om te gaan met de
wetgeving en de uitvoering daarvan
op dit terrein. Dit onderwerp is
moeilijk, omdat het vooral om grens–
vragen gaat, dus ook om afwegings–
vragen.
De problemen liggen natuurlijk niet
op het hele terrein van de biotechno–
logie. Er worden heel oude
voorbeelden over enzymen aange–
haald. Die vormen niet het echte
probleem. Het gaat om de biotech–
nologie in verband met genetische
manipulatie en alles wat daar
verband mee houdt.
De staatssecretaris verdedigt zijn
standpunt dat hij geen behoefte
heeft aan een definitie van biotech–
nologie in enge zin. Is in dit verband
de opsomming in artikel 66 limitatief
en voldoende? Moet ik dat ook in
ruime zin opvatten?
Voorzitter, de regering heeft
gekozen voor een stringente
benadering door middel van een
vergunningstelsel, gekoppeld aan
een "nee, tenzij"-principe. Wij
steunen op dit punt dat principe van
harte. Men hoort in de maatschappij
soms zeer uiteenlopende meningen
over dit punt, variërend van een
absoluut "nee" tot een vrijwel
ongeclausuleerd "ja". Men stelt soms
dat de mens dan wel voor ingenieur
mag spelen, maar dat de mens niet
voor God mag spelen. Op zichzelf
zijn wij het daarmee eens, maar
zaken als het ontdekken, het
verleggen van grenzen, het
innoveren of het herschikken mogen
best creatief gedaan worden. De
natuur is overigens ook geen statisch
geheel. Men mag ook niet zeggen
dat de natuur perfect is of een
absolute eigenwaarde zou hebben.
Dat laatste lijkt mij eerlijk gezegd
eerder een pantheïstische filosofie.
Wij moeten ook niet in het tegen–
overgestelde vervallen. Wij moeten
niet redeneren in de zin dat düs alles

mag, ook niet in subtielere varianten,
zoals het streven naar het optimale
nut van mens of individu.
Ik erken dat ik sterk leun op
bepaalde passages in het recente
rapport "Genen en grenzen" van het
wetenschappelijk instituut van het
CDA, waarbij het in de filosofie van
het CDA gaat om een te normeren
vrijheid. Het gaat ons niet zozeer om
de vraag of biotechnologische
ingrepen als zodanig wel of niet
zouden zijn toegestaan, als wel om
het hoe en waartoe?! Het gaat dan
uiteraard om de invulling met
normen en waarden.
Wij hebben het rapport van de
commissie-Schroten en de
stellingname van het kabinet naar
aanleiding van het advies van de
commissie-Schroten gelezen. In
grote lijnen kunnen wij ons vinden in
de stellingname van het kabinet. Dat
is uiteraard gebaseerd op het uitste–
kende rapport van de
commissie-Schroten. Heb ik uit de
memorïe van toelichting goed
begrepen, dat slechts aan een
vergunningstelsel is onderworpen de
toediening van bepaalde, nog nader
aan te wijzen, stoffen aan bepaalde,
nog nader aan te wijzen, dieren? Dat
is dus wel een uitbreiding ten
opzichte van het advies van de
commissie-Schroten, maar het zou
een heel beperkte kunnen zijn.
Misschien kan de staatssecretaris,
zonder dat hij uiteraard de AMvB's
geslagen heeft, iets meer zeggen
over de intenties op dat punt. Zijn
bijvoorbeeld het BST-hormoon, het
antibioticum avoparcine of het
hormoonpreparaat dat wordt
gebruikt voor een superovulatie, de
stoffen waaraan ik moet denken bij
de formulering van deze passage?
Ook na lezing van het verslag van het
mondeling overleg van 4 september
met de vaste Commissie voor
landbouw en \ isserij van de Tweede
Kamer is mij dat niet duidelijk
geworden.
Het gaat niet alleen om een goede
procedurele regeling, maar ook om
de inhoud ervan. U begrijpt dat die
integrale afweging, die ik zojuist in
meer algemene termen heb
behandeld, hier heel belangrijk is.
Het is goed om van de staatssecre–
taris te horen of wij het inderdaad
moeten opvatten als een "nee,
tenzij". Leidt de eigenwaarde van het
individuele dier tot een "nee", tenzij
belangrijk doeleinden met een

redelijke kans kunnen worden
nagestreefd, zonder dat er sprake is
van onevenredige aantasting van het
dierenwelzijn of onaanvaardbare
risico's voor mens en milieu, terwijl
evenmin kansrijke alternatieven
beschikbaar zijn? Ik zeg het nu even
in mijn eigen woorden, maar ik dacht
dat dit de strekking was van de
stelling van de staatssecretaris.
In dit verband wil ik een opmerking
maken over de beperking die het
kabinet gekozen heeft ten aanzien
van het advies van de
commissie-Schroten wat betreft de
toetsing van de risico's voor mens en
milieu respectievelijk de verwachte
sociaal-economische effecten. Het
hjkt niet logisch om bepaalde
aspecten buiten beschouwing te
laten als men een integrale afweging
wil. De nadruk leggen op een
ethische waarde, op een moraliteits–
waarde en de toetsing daarvan houdt
zeker niet in dat het gaat om partiële
toetsing en dat men zich beperkt tot
een aantal aspecten. Het wezen
daarvan is immers dat het een
integrale afweging is. Wij zouden dit
graag aan de staatssecretaris
voorleggen. In onze visie moet het
gaan om een totale afweging. Het
omslaan van de balans van het
"neen" naar het "ja" kan alleen maar
gebeuren na sommering van alle
relevante gewichten en niet van
slechts een aantal.
Dan nog even een nevenop–
merking naar aanleiding van een
punt dat, gezien de pers, vaak in
discussie komt. Dat betreft de vraag
of het mogelijk moet zijn om op dit
punt octrooien te verlenen. Wij
kunnen ons volledig vinden in de
antwoorden die door staatssecretaris
Van Rooy zijn gegeven op de vragen
van 19 juni 1992 van de Tweede–
Kamerleden Huys en Beckers-de
Bruijn. Mijn vraag is of de staatsse–
cretaris het met die antwoorden
eens is. Ik neem aan dat dit het geval
is, tenzij ik het tegendeel hoor.
Ten slotte de handhaafbaarheid
van de wet. De staatssecretaris
herinnert zich ongetwijfeld het intro
van onze bijdrage aan het voorlopig
verslag, waarbij wij spraken van
"gemengde gevoelens". Die
gemengde gevoelens hebben heel
veel te maken met uitvoerings–
vragen. Het gaat ons daarbij in de
eerste plaats om de mentaliteit. Wat
wil men met een wet? Het gaat ons
dan vooral om de mentaliteit van de
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overheid. Wij vinden dat wetgeving
serieus bedoeld moet zijn. Het moet
niet gaan om een wensen-wet, maar
om een normstelling die als dat
nodig is - helaas - ook afgedwongen
moet kunnen worden. Het kan niet zo
zijn dat een minister of een staatsse–
cretaris op welk terrein dan ook bijvoorbeeld deze staatssecretaris
toen het ging over enkele Zeeuwse
gemeenten inzake het overtreden
van de Kampeerwet - zou gaan
schrijven dat bepaalde overtredingen
maar niet gesignaleerd moeten
worden.
Wij hebben ernstige twijfels over
de capaciteit om deze wet voldoende
te controleren en op de juiste
uitvoering te toetsen. Het gaat dan
vooral over de AID. De twijfels
worden groter, als men leest wat er
in de memorie van toelichting op
hoofdstuk XIV (LNV) van de
begroting 1993 staat over de
capaciteit en de taken van het
controleapparaat. In die memorie
van toelichting wordt een vijftal
oorzaken genoemd voor het
toenemen van de handhavingstaken.
Dit wetsvoorstel wordt er niet eens
bij genoemd. Dat is in die zin juist
dat de wet nog niet geldt. In de loop
van dit jaar en volgend jaar zal de
wet echter in werking treden. Men
spreekt ook over het stellen van
prioriteiten bij de handhaving. Er is
één punt, namelijk de opsporing en
bestnjdmg van de illegale handel in
bedreigde uitheemse soorten, dat
onder deze wet valt. De overige
prioriteiten vallen buiten dit
wetsvoorstel. Ik zeg daarmee
overigens niet dat het geen priori–
teiten moeten zijn. Wij vragen de
sta?tssecretaris, aan te geven of hij
de controleerbaarheid van deze wet
in de loop van de komende jaren
mogelijk acht. Ik denk hierbij niet
aan een taakverlegging naar bijvoor–
beeld de landelijke inspectie dieren–
bescherming. Dat zou een onjuiste
gedachte zijn. Misschien ligt er een
taak voor de groep werkloze
douaniers. Ik herinner aan de goede
adviezen die de Europese Commissie
op dit punt heeft gegeven. Misschien
is daarin enige extra capaciteit te
vinden. Het staat voor mijn fractie
vast dat de controlecapaciteit moet
worden uitgebreid, wil deze wet
serieus genomen kunnen worden.
Dan nog een vraag over de
voorlichting. In de memorie van
antwoord heeft de staatssecretaris
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een gewijzigd voorstel, dat in de
ogen van de Tweede Kamer ook niet
voldeed. In 1989 kwam dit voorstel
voor het eerst in behandeling. De
voortgezette behandeling vond
plaats na de installatie van het
kabinet-Lubbers/Kok.
Bij de behandeling van dit
wetsvoorstel wil ik melding maken
van de rol die de Dierenbescherming
bij de totstandkoming ervan
gespeeld heeft. Vooral het
uitbrengen van een alternatief
wetsvoorstel heeft grote indruk
gemaakt en naar mijn mening ook
een belangrijke rol gespeeld.
De inhoud kunnen wij, kort door
de bocht geformuleerd, kwalificeren
als: van gezondheid van dieren naar
gezondheid en welzijn van dieren en
van alles is toegestaan tenzij het is
verboden, maar niets mag tenzij
zwaarwegende belangen in het spel
zijn. Van grote waarde achten wij de
preventieve toetsing van huisves–
tingssystemen, de instelling van een
Raad voor de dierenaangelegen–
heden en een absolute verbodsbe–
paling voor het organiseren van of
doen deelnemen van dieren aan
dierengevechten. Als positief punt
noemen wij ook de kijk op de
biotechnologie. Biotechnologische
handelingen zijn niet toegestaan,
tenzij men daarvoor een vergunning
heeft gekregen. Samenvattend: het
D
is een wetsvoorstel met vele belang–
De heer Redemeijer (PvdA):
rijke en waardevolle elementen.
Mijnheer de voorzitter! Anderen
Op het eerste gezicht moet dit
hebben het al gezegd: de Gezond–
voldoende reden zijn om nu te
heids– en Welzijnswet voor dieren is
stoppen met de discussie en de wet
in de afrondende fase. Vandaag
aan te nemen, vooral na de
nemen wij hier in dit huis de defini–
langdurige en intensieve wijze
tieve beslissing. Er kan geen twijfel
waarop het wetsvoorstel in de
over bestaan dat dit wetsontwerp het Tweede Kamer is behandeld. Toch is
haalt. Vanuit een negatieve
er aanleiding om op een aantal
benadering kan men zeggen: alles is
aspecten en onderdelen van het
beter dan niets, maar een positieve
wetsvoorstel nader commentaar te
benadering - daar is naar onze
leveren en vragen te stellen. Het is
opvatting alle reden toe - kan slechts opvallend dat de vragen en opmer–
leiden tot de conclusie dat het
kingen tot nu toe dezelfde onder–
denken over gezondheid en welzijn
werpen betreffen.
van dieren in een kleine 20 jaar
Om te beginnen sluit ik aan bij de
ongelooflijk is veranderd.
stelling dat het om een ambitieus
Het is al gezegd: het begon
wetsvoorstel gaat. Soms bekruipt me
allemaal in 1974. Naar aanleiding
het gevoel dat het wel eens te
van misstanden in de intensieve
ambitieus kan zijn. Vooral de grote
veehouderij startte het ministerie van
hoeveelheid nadere regelen die nog
Landbouw en Visserij op verzoek van
moeten worden getroffen - de
de Tweede Kamer met de formu–
Dierenbescherming noemt zo'n 70
lering van een gezondheidswet voor
AMvB's en ministeriële regelingen dieren. In 1980 kwam het eerste
roept de vraag op of het allemaal
wetsvoorstel, afgewezen door de
binnen een redelijke termijn kan. De
Tweede Kamer. In 1985 kwam er
passage die de staatssecretaris in de
gezegd dat er een uitgebreide en
doeltreffende voorlichtingscampagne
verbonden zal zijn aan de invoering
van deze wet. Dat lijkt ons inderdaad
noodzakelijk, want de mensen weten
niet dat zij de wet aan het overtreden
zijn. Dat kan natuurlijk niet. Hoe
denkt de staatssecretaris dit te
organiseren? Ik neem dat het in de
loop van 1993 gestalte krijgt. In de
memorie van toelichting bij de
begroting van LNV lees ik dat er 6,2
mln. in mindering wordt gebracht op
het budget voor voorlichtingstaken.
Waar denkt de staatssecretaris het
geld voor deze campagne vandaan te
halen?
Ik vat samen. Het is een belang–
rijke wet. Zij betekent een doorbraak
op het gebied van de eigenwaarde
van het individuele gehouden dier.
Zij betekent een verdieping en
verbreding van de wetgeving in
Nederland. Dat is heel belangrijk.
Het blijft een raamwet. Vandaar dat
wij vandaag nog over een groot
aantal concrete punten van
gedachten willen wisselen met de
staatssecretaris.
De staatssecretaris zal ons aanne–
melijk moeten maken dat deze wet
ook werkelijk wet kan zijn en dat zij
uitvoerbaar en controleerbaar zal
kunnen zijn.
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memorie van antwoord hieraan wijdt,
geeft ook een indicatie in die
richting. De planning is nu al te
optimistisch en het gaat om een
omvangrijke wetgevingsoperatie op
een in belangrijke mate nieuw
beleidsterrein. Ook het overleg met
de betrokken maatschappelijke
organisaties vraagt veel tijd. Uit het
overzicht dat ons voor het weekend
bereikte, blijkt dat het in ieder geval
tot begin 1995 duurt voordat de wet,
en dan nog slechts deels, geïmple–
menteerd zal zijn. Is deze lijst
overigens compleet? Zo niet, wat
betekent dit voor het tijdschema?
Een volgend punt is de afweging
tussen gezondheid en welzijn van
dieren en andere belangen, zoals
economische belangen en milieube–
langen. Vreest de staatssecretaris
niet, dat nu, gelukkig, gekozen is
voor het "nee, tenzij"-model, steeds
aangetoond moet worden dat iets
wat verboden is, toch toegestaan
moet worden vanwege andere
belangen? Ook ik roep het
wetsvoorstel over de huisvesting van
legkippen in herinnering. Bij de daar
gemaakte afweging wonnen de
economische belangen het. Als dat
vaker gebeurt, zal in de beeld–
vorming snel het idee ontstaan dat,
hoe mooi de gezondheids– en
welzijnsdoelstellingen ook mogen
zijn, andere belangen kennelijk
overheersen.
Een passage in de memorie van
antwoord trof ons, namelijk op
pagina 3, tweede alinea, waar wordt
gesproken over eventuele strij–
digheid met het communautaire
recht. Wij lezen dèze passage zo: het
principe levert geen strijdigheid op,
maar bij de uitwerking kan dat wel
gebeuren. Met andere woorden, iets
mag niet, maar moet zonder belan–
genafweging toch toegestaan
worden omdat het vanwege de
Europese regels moet. Zien wij dat
goed?
Een ander probleem dat wij zien
ontstaan is de toepasbaarheid van de
veterinair-rechtelijke en fytosanitaire
communautaire voorschriften als de
grenzen per 1 januari 1993 echt
open gaan. Na de ervaringen rond de
superheffing en de wijze waarop de
zuidelijke lidstaten deze bepalingen
hebben nageleefd, wat jaren zonder
sancties heeft kunnen plaatsvinden,
slaat ons de schrik om het hart als er
geen controle meer zal plaatsvinden
bij de invoer, uitvoer en doorvoer van
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dieren en produkten van dierlijke
oorsprong binnen de EG. Zou de
staatssecretaris willen pogen onze
ongerustheid op dit punt weg te
nemen? Overigens is het ook
interessant te weten hoe de rechts–
procedure zal lopen, als bijvoorbeeld
een Italiaanse veewagen wordt
aangehouden die de Nederlandse
regelgeving c.q. de EG-richtlijnen ten
aanzien van het vervoer van dieren
overtreedt.
Hoe hard zijn de EG-regels
eigenlijk? Wij zijn getroffen door een
bericht in het blad van de Dierenbe–
scherming. Daarin werd er melding
van gemaakt dat de richtlijn voor
internationaal vervoer van dieren
zegt dat varkens, tenzij bijzondere
omstandigheden anderszins
vereisen, moeten kunnen staan en
liggen. De daarvoor benodigde
ruimte is een kwestie van interpre–
tatie. Ik citeer uit het blad Dier.
De Nederlandse overheid beweert
dat zij voldoet aan de uitgangs–
punten van vrije stal– en ligruimte
voor varkens tijdens transport. Dit is
een bewust valse voorstelling van
zaken. Dat zal iedereen die ook maar
enig verstand heeft van dieren–
transport kunnen bevestigen.
Nationaal en internationaal
onderzoek naar vrije sta– en ligruimte
wijst uit dat de veewagen echt vol is
als de varkens er tot een maximaal
gewicht van 235 kilo per m2 in
worden geladen. De Nederlandse
overheid heeft echter met de resul–
taten van eigen onderzoek in de
hand en onder druk van het bedrijfs–
leven bepaald dat varkens tot 260
kilo per m2 geladen kunnen worden.
Voor nationaal vervoer mag dat zelfs
300 kilo zijn, aldus de Dierenbe–
scherming. Als richtlijnen zo van een
vrije interpretatie kunnen worden
voorzien, dan rijst de vraag of wij ze
inderdaad moeten stellen.
Een ander voorbeeld van richt–
lijnen en een afwijkend praktijk is de
bepalmg dat dieren na maximaal 24
uur moeten worden gevoederd en
gedrenkt, tenzij ze kort daarna de
plaats van bestemming bereiken. Dit
"tenzij" kan echter nooit bedoeld zijn
om toestanden in het leven te
roepen waarbij tijdens transporten
naar het zuiden die langer duren dan
50 uur met alle hitte en
benauwdheid van dien niet eens
water wordt verstrekt. Dat zou dan ik citeer nog steeds - met onofficiële
toestemming van de overheid gaan.

Ik wil nog een paar opmerkingen
maken over toezicht en handhaving.
Eerder in mijn bijdrage heb ik de
staatssecretaris gevraagd of de
regelgeving, een wet met op termijn
zoveel AMvB's en ministeriële
regelmgen, niet te veel en te
complex is. Nu wil ik hem vragen of
er met het hem ten dienste staande
toezichtsapparaat voldoende
mogelijkheden zijn om dit allemaal te
controleren. Is de staatssecretaris
hier niet te optimistisch? Ik denk
even terug aan de Wet op de dierge–
neeskunde. Toen werd er een
discussie gevoerd over de vraag of
er voldoende controle plaatsvond op
illegale verkoop van medicijnen.
Deze staatssecretaris of de minister
heeft toen gezegd: dat hebben wij
volledig in de hand, er is goede
controle. Wie schetst mijn verbazing
toen ik nog niet zo lang geleden las
dat er 12% zwarte handel in dierge–
neesmiddelen was, waarop de
staatssecretaris heeft gezegd dat hij
zich daarover heeft verbaasd? Ik
denk dat dit een voorbeeld is van
wat je in de praktijk op een veemarkt
rondlopend hoort en wat wij denken
dat er gebeurt.
Bovendien is er kennelijk een
veelheid van controle mstanties, als
gevolg waarvan ook nog afstem–
mingsproblemen kunnen ontstaan
met als gevolg daarvan gebrek aan
slagvaardigheid
Ik heb er een paar op een rij gezet.
Er zijn een veterinaire inspectie en
een AID, de reguliere politie heeft
taken en daarnaast is er een aantal
controletaken die voortvloeien uit de
Wet dierenvervoer, de Vleeskeu–
ringswet, de Wet op de dierproeven,
de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet
bedreigde uitheemse diersoorten. En
dan zijn er ook nog de opsporings–
ambtenaren van de Dierenbe–
scherming. Wil deze wet geen dode
letter worden, dan zal een profes–
sioneel en goed toegerust opspo–
ringsapparaat nodig zijn. De staats–
secretaris onderkent en erkent dat
ook wel. In de memorie van
antwoord zegt hij immers, dat door
het maken van afspraken over de
verdeling van werkterreinen en de
daarbij te hanteren prioriteiten een
optimale inzet kan worden
verkregen. Moeten wij uit de
gekozen tekst opmaken dat de
inspectiedienst van de Dierenbe–
scherming niet moet worden
ingelljfd bij de AID, zoals de Dieren–
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bescherming meent dat de intentie
van de staatssecretaris is? De
Dierenbescherming voelt daar
kennelijk niets voor, omdat zij vreest
haar onafhankelijkheid kwijt te raken.
Wil de staatssecretaris nog eens
aangeven hoe hij in de toekomst de
positie van de inspectiedienst van de
Dierenbescherming ziet? Wil hij in dit
kader ook meedelen of de weergave
in het blad "Dier" juist is, dat het
ministerie in het verleden een aantal
keren gepoogd heeft om de Dieren–
bescherming ervan te weerhouden
bepaalde controles uit te voeren,
omdat die economisch niet goed uit
kwamen. Als dat bericht waar is, kan
hij dan tevens aangeven om welke
zaken het toen ging?
De staatssecretaris heeft het in de
memorie van antwoord over priori–
teiten in de handhaving. Wat moet ik
mij daarbij voorstellen? Kan een
bepaalde verbodsbepaling rustig
worden overtreden, omdat naleving
ervan geen prioriteit heeft? Dan
meen ik dat de heer Vermaat er
terecht op heeft gewezen, dat wij te
ambitieus zijn en een wet in het
leven roepen die niet naleefbaar is.
Het overleg over de relatie tussen
de inspectie van de Dierenbe–
scherming en de AID is reeds
gestart. Is er al iets te melden over
de eerste afspraken? In welke
richting gaan die? Uiteraard wachten
wij ook met belangstelling de notitie
ter zake af die een jaar geleden aan
de Tweede Kamer is toegezegd. Eén
oplossing is niet genoemd, althans
niet door het kabinet. Hier is zij al
twee maal eerder genoemd. Dat is
namelijk de uitbreiding van het
apparaat. Wij willen graag nu al de
toezegging van de staatssecretaris
dat extra middelen ter beschikking
komen als die nodig zijn om de wet
goed te kunnen handhaven. De wijze
waarop is dan een kwestie van
nadere uitwerking.
De biotechnologie omvat een
enorm complex terrein. Politieke,
economische, maatschappelijke,
juridische, ethische en ecologische
problemen lopen door elkaar heen.
Er hangt te veel van biotechnologie
af om de ontwikkeling ervan aan de
wetenschap en de industrie over te
laten. Dr. G. Ruivenkamp zegt in zijn
proefschrift "de invoering van
biotechnologie in de agro-industriële
productieketen":
"De snelle ontwikkelingen in de
biotechnologie en de verwachte

verstrekkende gevolgen daarvan
kunnen als revolutionair worden
betiteld, maar dan moet wel worden
gesproken van een revolutie van
bovenaf, omdat niet sociale
bewegingen, maar multinationale
ondernemingen biotechnologie
gebruiken om de maatschappelijke
verhoudingen drastisch te veran–
deren".
In die discussie kiest de Dierenbe–
scherming duidelijk partij: geen
geknutsel aan dieren, want de
biotechnologie laat de dierlijke
machine zoveel mogelijk produceren
met zo weinig mogelijk bedrijfssto–
ringen; de eigenschappen van het
dier worden aangepast aan de
wensen van de mens.
Uit de samenleving is de Eerste
Kamer van twee zijden benaderd
over de consequenties van artikel
128 van het wetsontwerp. Daarin is,
in mijn eigen woorden gesteld,
bepaald dat de Dierenbescherming
het recht heeft te vorderen dat
gedragingen die in strijd zijn met de
belangen van het dierenwelzijn,
worden verboden. Het zou kunnen
zijn dat, gezien de opvattingen die de
Dierenbescherming huldigt, met dit
artikel in de hand een groot aantal
processen wordt aangespannen.
Bedrijven die zich bezighouden met
biotechnologisch onderzoek of
biotechnologische technieken
toepassen en dit doen met een
vergunning, kunnen voor de rechter
worden gedaagd. Nu kan men stellen
dat het ook zo hoort in ons rechts–
bestel. Het is echter duidelijk dat
deze tak van industrie daar niet
gelukkig mee is. De industrie stelt
dat artikel 128 een politiek en
publieksgericht aangrijpingspunt aan
de Dierenbescherming geeft om het
door haar inmiddels formeel
ingenomen standpunt tegen elke
vorm van dierlijke biotechnologie via
de civiele rechter maatschappelijk af
te dwingen.
Wij zijn erg gelukkig met het via
amendement ingebrachte artikel
128. Wij menen dat de ongerustheid
van de industrie overtrokken, zo niet
onjuist is. Er moet immers eerst een
vergunning zijn. Daarbij wordt
tevoren op alle aspecten getoetst.
Als zo'n vergunning wordt verleend
en de daarbij gestelde regels keurig
in acht worden genomen, kan er toch
geen aanleiding zijn te vrezen dat de
rechter de Dierenbescherming in het
gelijk zal stellen. We nemen aan dat

de staatssecretaris deze mening
deelt.
Ook diverse patiëntenorganisaties
vrezen dat als gevolg van deze
mogelijkheid hun belangen geschaad
zouden kunnen worden. Zij stellen
dat door middel van dierlijke
biotechnologie geneesmiddelen
zullen kunnen worden geproduceerd,
die vrijwel niet op enigerlei andere
wijze gemaakt kunnen worden of
tegen zeer hoge produktiekosten. Zij
vragen daarom om wat meer
evenwicht bij de afweging tussen de
belangen van de mens en het dier.
Hoewel wij begrip hebben voor de
zorg van de patiëntenorganisaties
menen wij dat deze niet terecht is.
Immers, er is een vergunningen–
stelsel waarbij tevoren alle aspecten
worden afgewogen en er is onzes
inziens geen enkele reden om aan te
nemen dat bij deze afweging tussen
de belangen van mens en dier onvol–
doende aandacht zal worden
geschonken aan de betekenis die
biotechnologie kan hebben voor de
ontwikkeling van geneesmiddelen.
Over het couperen van honde–
staarten het volgende. Wij zijn
overspoeld met vaak voorgedrukte
brieven van individuele hondenbe–
zitters en fokkers en van organisatie
op het terrein van de kynologie die
hun zorgen uitspreken over de
verstrekkende gevolgen van een
algeheel coupeerverbod. Zij wijzen
daarbij onder meer op de onmoge–
lijkheid om te exposeren met gecou–
peerde honden. Zij stellen een
wijziging van artikel 40 respectie–
velijk 41 van het wetsontwerp voor,
waardoor zogenaamde werkhonden–
rassen niet onder het coupeerverbod
vallen. Nu kunnen wij al niets aan
een wet veranderen, maar in dit
geval willen wij dat ook niet. Slechts
indien een diergeneeskundige
noodzaak bestaat, is een lichamelijke
ingreep acceptabel. Dit is namelijk
de beste manier om recht te doen
aan het begrip eigenwaarde van een
dier.
Hoe staat het met de samen–
stelling van de voorlopige raad voor
de dierenaangelegenheden? Is er
sprake van een evenwichtige
opdelmg van deze raad en van
inbreng van alle mogelijke
geledingen? Is er ook ruimte voor
een organisatie als Nivebo?
Het komt mij niet zo zinnig voor
hier een pleidooi te houden voor een
verbod op het vissen met levende
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aasvissen. Dat verhaal is op uitste–
kende manier aan de overkant
gehouden en heeft geleid tot een
breed gesteunde uitspraak dat zo'n
verbod er zo spoedig mogelijk moet
komen. Je zou zo denken dat een
AMvB die dit regelt een jaar later
getroffen kan zijn. Niets daarvan en
als wij het toegezonden lijstje met
AMvB's zien staat deze er zelfs niet
eens op. Dit brengt ons tot de vraag
waarom de staatssecretaris geen
uitvoering geeft aan de uitspraak van
de Tweede Kamer op dit punt.
Ik sluit mij op het punt van de
pelsdieren en het ritueel slachten
aan bij de opmerkingen die daarover
eerder zijn gemaakt.
Afrondend merk ik op dat, ondanks
enkele kanttekeningen bij dit
wetsvoorstel, wij het voorstel van
harte zullen steunen, maar wij doen
dat ook in de veronderstelling en de
verwachting dat de staatssecretaris
met grote voortvarendheid
waarmaakt wat de wet beoogt,
namelijk het verbeteren van de
gezondheid en het welzijn van
dieren.

De heer Pitstra (Groen Links):
Voorzitter, de wordingsgeschiedenis
van deze wet - eerst was het slechts
een wet ter bestrijding van
veeziektes - laat zien, dat de veran–
derende opvattingen in de
maatschappij over dierenwelzijn en
dierenrechten pas langzaam
doordringen tot het departement en
de verantwoordelijke bewindslieden.
Met name het alternatieve
wetsvoorstel vanuit de Dierenbe–
scherming heeft de politiek zodanig
onder druk gezet, dat het aanvanke–
lijke wetsontwerp fors op zijn kop
werd gezet. Maar steeds moesten de
initiatieven vanuit de samenleving
komen en steeds moest het
parlement via talloze amendementen
veranderingen en verbeteringen
afdwingen. Ook in de laatste
gesprekken tussen de dierenbe–
scherming en de bewindslieden werd
door sommige van de aanwezigen de
conclusie getrokken, dat de verant–
woordelijke bewindslieden niet echt
persoonlijk gemotiveerd zijn om
voortvarend aan de slag te gaan en
voorzover die persoonlijke betrok–
kenheid er wel is, slaagt men er
goed in dat verborgen te houden.
Het grote gevaar van de huidige

situatie is, dat we wel een aardige
kaderwet hebben, waarin uitgegaan
wordt van de intrinsieke waarde van
het dier en het "nee, tenzij"-principe
wordt verwoord, maar dat er met het
concrete beleid, met de uitvoering,
de tientallen maatregelen van
bestuur, wordt getreuzeld. Zou
misschien een rol spelen dat
concrete keuzen altijd leiden tot
heibel en conflicten met belangen–
groepen, of het nu sportvissers,
jagers of honderasverenigingen zijn?
Het lijkt er sterk op dat de verant–
woordelijke bewindsman niet van
deze conflicten houdt en dat hij met
"nader onderzoek" en "opnieuw
overleg met jagers of hengelaars" de
dierenbeschermers en actiegroepen
op dit gebied aan het zo welbekende
lijntje houdt. De indruk wordt
gevestigd dat er permanent een
tussenweg wordt bewandeld, wat de
grijsheid van de (CDA)-aanpak
bevestigt. Durf je nek eens uit te
steken, staatssecretaris, de samen–
leving is er allang rijp voor.
Het feit dat bij de uitwerking van
de AMvB's ernstige vertraging is
ontstaan, versterkt de analyse van
Groen Links dat, als het eropaan
komt economische belangen in deze
- kapitalistische - maatschappij en
de in samenhang hiermee ontwik–
kelde normen en waarden de
doorslag geven en de intrinsieke
waarde van het dier dagelijks
vertrapt blijft worden.
Hoe is het anders mogelijk dat de
bio-industrie bestaat, waarin
varkens, kistkalveren en kippen
wordt gehuisvest op een wijze
waarin de intrinsieke eigenschappen
van deze dieren systematisch
worden onderdrukt? Prof. P.R.
Wiepkema, die ons indringend
toesprak bij het werkbezoek in
Wageningen, schrijft in dit verband
dat de natuur zich slechts laat
beheersen door haar te gehoor–
zamen en dat ondanks allerlei gefok
en aanpassingen kalveren nog steeds
zoogdieren, varkens wroetende
bodembewoners en kippen scharre–
lende voerverzamelaars zijn en dat
huisvestingssystemen die dit
negeren, tot allerlei abnormaal
gedrag en ziekten leiden. De weinig
verheffende besluitvorming over de
afschaffing van de legbatterij waarbij ik, in tegenstelling tot de
heer Van den Bos, niet de staatsse–
cretaris maar CDA en PvdA aan de
overzijde verantwoordelijk stel - laat

zien dat geld en vermeende concur–
rentiepositie belangrijker worden
gevonden dan dierenwelzijn.
Dat is ook logisch, omdat in deze
maatschappij de dieren vooral
gebruikt worden om zoveel mogelijk
winst te maken, om de produktie
gigantisch op te voeren, om van elke
koe een topsporter te maken. Zolang
de politiek niet nadrukkelijk kiest
voor ecologische landbouw en de
bestaande dieronvriendelijke
landbouw definitief laat omscha–
kelen, zal de wet die wij vandaag
behandelen niet verhinderen, dat
dierenkwelling nog jarenlang zal
doorgaan.
Bij haar verkiezing als dierenbe–
schermster van het jaar zei Ria
Beckers: "Een maatschappij die niet
goed met dieren omgaat, is geen
goede maatschappij".
In het prachtige boek van Milan
Kundera, "De ondragelijke lichtheid
van het bestaan", werd het harde en
juiste oordeel geschetst over de
voormalige Sovjet-Unie via dit
criterium. Ik citeer: "En Tereza dacht
aan een tweeregelig krantebericht
van misschien tien jaar geleden: er
stond dat in een Russische stad alle
honden werden doodgeschoten. (...)
Dat bericht was een voorbode voor
alles wat daarna kwam. (...) De
agressiviteit van Russische
handlangers moest eerst op een
provisorisch doel worden getraind.
Dieren vormden dat doel. De kranten
begonnen destijds series artikelen te
publiceren en een lezerspubliek op te
zetten. Men vroeg bijvoorbeeld de
duiven in de steden uit te roeien. En
ze werden uitgeroeid. De belang–
rijkste campagne was echter tegen
de honden gericht. De mensen
waren nog wanhopig door de catas–
trofe van de bezetting, maar kranten
en radio en televisie spraken alleen
over honden die stoepen en parken
vervuilden, daardoor de gezondheid
van kinderen bedreigden, nutteloos
waren en toch gevoed werden. Pas
een jaar later trof de opgekropte (en
op dieren geoefende) woede het
ware doel: mensen. Ze werden uit
hun werk ontslagen, gearresteerd,
voor het gerecht gesleept. De dieren
konden eindelijk rustig ademhalen".
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maakt, zo is er geen enkele reden
om in het Westen tevreden te zijn en
kunnen hier ook niet alle dieren
"rustig ademhalen". Het maakt de
dieren niet uit of ze door machtsmis–
bruik van een autoritaire staat of
door winstbejag vanuit de vrije markt
gekweld worden. Er worden nog
steeds nertsen en vossen gefokt om
hun bont, en proefdieren voor
cosmetica is een nog steeds
wettelijk toegestane activiteit, om
maar eens twee flagrante
voorbeelden te noemen. Minder
flagrant - maar leuk om te noemen
omdat het hier vlakbij is - is de
houding van sommigen bij de duiven
op het Binnenhof, die ze slechts als
een vervuilend probleem zien. Voor
de fractie van Groen Links is de
emancipatiestrijd van het dier via de
pluriforme dierenbeweging - van
breed tot meer radicaal - een
onderdeel van ons algemeen
emancipatiestreven. Dit raakt de
fundamentele vraag over de
verhouding tussen mens en dier.
Grofweg ingedeeld, zijn er drie
visies. In de eerste visie is het dier
volstrekt ondergeschikt aan en een
middel tot behoeftebevrediging van
mensen. In de tweede visie zijn
dieren een partner van de mens. In
de derde fundamentalistische visie
kunnen mensen ondergeschikt
worden gemaakt aan dieren. Zo
weigerde Mohammed Gandhi
bouillon, melk en eieren aan zijn
zieke kind te geven, met de grote
kans dat het zou sterven. "Zelfs ter
wille van het leven zelf mogen we
bepaalde dingen niet doen" was zijn
antwoord aan de dokter. En hoewel
Gandhi een van de inspiratiebronnen
van Groen Links is, zal toch menig
Groen Linkser, waaronder ik, deze
visie en vooral de radicaliteit en de
consequenties hiervan niet onder–
schrijven.
De partnervisie, consequent
toegepast, is de richting die ons
aanspreekt. Het is daarbij mijn indruk
dat de heersende, dominante
opvatting - ondanks het sausje en de
geringe beperkingen op basis van de
intrinsieke waarde van het dier in dit
wetsontwerp - nog steeds van de
eerste visie uitgaat, waarin het dier
ondergeschikt is aan de nukken en
grillen en het winststreven van
mensen. Want anders zouden de
bio-industrie, de nertsfokkerijen, de
plezierjacht, de dierproeven voor
cosmetica of genetische manipulatie

ten behoeve van produktieverhoging,
verboden worden of zijn.
Baanbrekend in het denken over
dit onderwerp is het boek "Animal
Liberation" van de Australische
filosoof Peter Singer, waarin hij het
begrip "specicisme" hanteert. De
mens bevoordeelt zijn eigen soort
zonder een ethische norm. Hier moet
mee gebroken worden.
Een ander hoofdpunt dat ik in mijn
algemene beoordeling rangschik, is
de afbakening van deze wet ten
opzichte van andere wetten. In de
Tweede Kamer is hier veel over
gezegd. Deze wet gaat - in onze
ogen ten onrechte - alleen uit van
gehouden dieren. De vrij in het veld
levende dieren vallen onder andere
wetten zoals de Jachtwet, de Flora–
en faunawet of de Visserijwet.
Natuurlijk is dit vreemd, want
waarom heeft de haas in het groen,
groen knollenland geen recht op die
intrinsieke waarde en die zo
beweerde afweging van belangen en
het konijn in het hok wel?
Onze vraag wanneer de Flora– en
faunawet wordt behandeld, is niet
beantwoord. Ik mag er toch van
uitgaan dat de staatssecretaris dit
verzuim vandaag goedmaakt.
De essentiële vraag bij de
afstemming van de wetten is de
volgende: wordt het welzijn van het
individuele, niet gehouden dier echt
geregeld in de andere wetten? Wordt
in deze wetten ook uitgegaan van het
"nee, tenzij"-principe? Ik verwacht en
hoop hierop een duidelijk antwoord
te krijgen.
Voorzitter! Na de algemene beoor–
deling kom ik op de memorie van
antwoord. Ik zal op een aantal
punten daarvan ingaan, waarna ik
nog een aantal concrete onder–
werpen zal aansnijden. De memorie
van antwoord komt - in antwoord op
de vraag of het niet effectiever is om
de intensieve veehouderij verplicht te
laten omschakelen naar ecologische
veeteelt - met de veel gehoorde,
dominante, liberale stelling, dat de
overheid niet het karakter van de
bedrijfsvoering mag verplichten; wel
wat randvoorwaarden stellen, maar
niet fundamenteel orde op zaken
stellen.
De fractie van Groen Links is het
hier volstrekt mee oneens. Een
actieve, sturende overheid is noodza–
kelijk om de grote milieuproblemen
aan te pakken en om in dit geval de
"intrinsieke waarde" van het dier

echt te waarborgen Zolang
diervriendelijke alternatieven duurder
zijn - en dat is zo - en een
kostenpost vormen, zullen maar
weinigen daarvoor durven en willen
kiezen. Alleen overheidsbeleid kan
dat sociale dilemma - een individu
die zegt: ik ga kapot als ik het alleen
doe - doorbreken.
Een andere geliefkoosde stelling die ook werd gehanteerd in de
memorie van toelichting - is de
verwijzing naar de consumenten–
vrijheid. Als de consumenten maar
diervriendelijk consumeren, schakelt
de sector vanzelf over op diervrien–
delijke produktie. Dezelfde
redenering wordt ook vaak
opgehangen ten aanzien van biolo–
gische produkten in het algemeen.
Natuurlijk is een alternatieve praxis mensen die het andere gedrag in
praktijk brengen - noodzakelijk om
veranderingen tot stand te brengen,
al was het alleen maar om te laten
zien dat het ook anders kan. Maar als
dat in de praktijk bewezen is - de
biologische veeteelt en de groene
slagers hebben dat afdoende aange–
toond - dan is het voor structurele
doorbraken belangrijk dat de
overheid dit via wetgeving onder–
steunt. Door zo'n overheidsbeleid
kan het probleem van de veel hogere
prijs - onder andere door de kleine
schaal van produktie - tot meer
acceptabeler proporties terugge–
drongen worden. Geen verdubbeling
van prijzen, maar pakweg 10 tot 15%
extra, al was het alleen maar omdat
veel consumenten, soms noodge–
dwongen, die hogere prijs nu
eenmaal niet willen of kunnen
betalen. Ik denk daarbij aan de
minima in onze maatschappij. Wat
met een scharrelei nog wel lukt hetgeen een beperkte ingreep in het
budget van de consument betekent wordt niet omgezet in een conse–
quente keuze in het totale voedsel–
pakket. En het is toch ook verlei–
delijk: waarom die ecologische
aardappelen kopen in een super–
markt, als daarnaast die veel
goedkopere gifpiepers liggen
waarvan de smaak niet eens zo
beroerd is? Het recente
LEI-onderzoek laat dit beeld ook
zien. Ik kan niet begrijpen dat de
consumenten– en producenten–
vrijheid zo moet worden beleden. Zo
is er bij de spuitbussen ook geen
keuze mogelijk tussen goedkope
CFK-spuitbussen en dure spuit–

Eerste Kamer

Gezondheids– en Welzijnswet voor
dieren

22 september 1992
EK 1

1-19

Pitstra
bussen zonder CFK.
De laatste stelling om te onder–
bouwen dat de overheid niet moet
kiezen voor de ecologische veeteelt
vond ik - ik zeg het heel hard idioot. Zo zouden er, schrijft de
staatssecretaris in de memorie van
toelichting, vormen van ecologische
veeteelt zijn die risico's zouden
inhouden voor het welzijn van het
dier, zoals het continu buiten houden
van dieren. De Dierenbescherming
had in haar reactie al gewezen op
deze onzinnige redenering, omdat
juist de ecologische veeteelt naast
milieudoelstellingen ook het welzijn
van de gehouden dieren centraal
stelt. Op welke vormen van veeteelt
doelde de staatssecretaris eigenlijk?
Waar gebeurt het dat ecologische
veeteelt sjoemelt met dierenwelzijn?
Tijdens het debat over het afschaffen
van legbatterijen heb ik juist
gewezen op de scharrelkippen die
zijn goedgekeurd met het
EKO-keurmerk. Juist de scharrel–
ruimte, zowel binnen als buiten,
vormde een centrale voorwaarde
voor het EKO-keurmerk via SKAL. De
bewindslieden die binnenkort de
nota Biologische landbouw
uitbrengen, hadden dit behoren te
weten, juist gezien vanuit de intrin–
sieke waarde van de kip, omdat deze
voldoende moet kunnen scharrelen
en pikken. Hetzelfde geldt voor
andere beesten. Ik kan het niet
anders zien dan als schamele en
doorzichtige uitvluchten om niet te
willen kiezen tegen de economische
en exportbelangen van de
bio-industrie.
Voorzitter! Ik kom op de
genetische manipulatie. Het
wetsvoorstel gaat uit van een "neen,
tenzij"-constructie. Groen Links gaat
verder, want dat "tenzij" willen wij
veel strikter zien. Tijdens het beleids–
debat over de landbouwbegroting
citeerden wij een passage uit het
boek "Gaia" van Lovelock, waarin
een genetisch gemanipuleerde alg
het leven op aarde dood maakt en
slechts een atoombom het proces
zou kunnen stoppen. Wij zien dit niet
als een onwerkelijke fantasie. De
hamvraag die Groen Links bij
genetische manipulatie stelt, is de
volgende. Zijn deze proeven, experi–
menten ook nodig als er gekozen
wordt voor biologische landbouw,
waarbij dus niet gekozen wordt voor
een nog hogere produktie, maar voor
extensivering van het gehele areaal?

Veel proeven zijn nu gericht op
bestrijding van de symptomen die de
huidige zieke landbouw, de
chemische landbouw, vertoont. De
uierziekte mastitis is daar een
voorbeeld van. Allerlei resistenties
tegen pesticiden ontwikkelen, is
geknutsel aan een zieke landbouw,
waarbij de oorzaken niet aangepakt
worden. Veel genetische manipulatie
wordt door Groen Links op grond
van dit criterium afgewezen. Denk
hierbij aan BST of Clenbuterol. Wat
vindt de staatssecretaris, die
hierover binnenkort een nota
uitbrengt, eigenlijk van dit criterium?
Een andere hoofdvraag betreft de
afhankelijkheid van de Derde Wereld
van gepatenteerde produkten en
genetische manipulatie. Voor de
boeren in Nederland speelt trouwens
hetzelfde: zij worden er ook afhan–
kelijk van. Is de staatssecretaris het
niet met ons eens dat genetische
manipulatie en de octrooiering
daarvan de bestaande uitbuiting en
armoede van de Derde Wereld niet
mag vergroten en dat de grotere
afhankelijkheid van de multinationals
- de heer Redemeijer had hierover
ook een prachtig citaat - principieel
moet worden afgewezen, omdat de
ontwikkeling van de arme landen
daarmee in de weg kan worden
gestaan? Is de natuur niet van
iedereen? Groen Links gaat uit van
de variatie in de natuur, dus van
bio-diversiteit. Juist daarom heeft
Groen Links in de Tweede Kamer het
klonen van embryo's afgewezen. Ziet
de staatssecretaris niet het gevaar
van die klonering en van de
aantasting van de bio-diversiteit?
Ten slotte de derde vraag. Is er
geen andere weg dan het geknutsel
en geknip aan genen, waarmee de
natuur wordt gereduceerd tot
bouwpakket om er van alles uit te
kunnen halen? En wat is het
maatschappelijke belang? Zo zie ik
niet wat de maatschappij opschiet
met nog een witte chrysant. Ziet de
staatssecretaris dat wel?
Naast de niet openbare en daarom
moeilijk in het debat te betrekken
acties van anonieme groepen die
zich van de meest fantasierijke en
wisselende namen voorzien, wordt
door een respectabele organisatie
als Natuur en Milieu, door kritische
wetenschappers en een handvol
politici, vooral hier in de Eerste
Kamer, fundamentele kritiek geleverd
op de experimenten. Maar de

situatie is dat de wet– en regelgeving
achter de feiten aan holt. Morgen
gaan wij met de Eerste Kamer op
bezoek bij een bedrijf en daar
gebeuren natuurlijk allemaal dingen
waar wij geen weet van hebben. Er
gebeurt al heel veel, maar de politiek
stuurt de ontwikkelingen niet echt.
Wij vinden het een verheugende
en opmerkelijke gebeurtenis, dat de
Dierenbescherming als eerste grote
organisatie in Nederland stelling
heeft genomen tegen genetische
manipulatie met dieren. Zij is bezig
met een grote publieksactie om de
discussie in Nederland aan te
zwengelen en om aan het grote
publiek uit te leggen wat de
geoctrooieerde Harvardmuis en de
transgene stier Herman nu eigenlijk
zijn. De Dierenbescherming vindt
elke genetische manipulatie in strijd
met de intrinsieke waarde van het
dier. Dat is een helder standpunt.
Hoewel Groen Links de ontwikkeling
van levensreddende medicijnen voor
mensen niet volledig wil uitsluiten,
zijn wij blij met dit standpunt. Wij
hopen dat dit het begin wordt van
een fundamentele discussie over de
risico's en onwenselijkheden van het
geknutsel met genen.
Bij de ontwikkeling van medicijnen
moet trouwens wel worden
opgemerkt dat er door de
voorstanders en beoefenaars van
genetische manipulatie vaak zeer ten
onrechte gouden bergen worden
beloofd en onrealistische verwach–
tingen worden geschapen, waardoor
patiëntenorganisaties zeer begrij–
pelijkworden aangelokt. Hans
Achterhuis stelde dit ook op het
symposium dat werd georganiseerd
door het ministerie. De schamele
resultaten en successen tot nu toe
rechtvaardigen dit optimisme niet,
terwijl de gevolgen voor de dieren
afschuwelijk zijn: pootgebreken,
grote kans op maagzweren,
onvruchtbaarheid, veel ziekten en
sloomheid. De technici doen zich
voor als idealisten. Zij pretenderen
grote maatschappelijke problemen
op te lossen, maar verdrinken zich in
symptoombestrijdingen waarvan de
risico's op lange termijn onbekend
zijn. Je kunt het vergelijken met
kernenergie, waarvan in het begin
ook slechts de voordelen werden
genoemd en de gevaren werden
ontkend of gebagatelliseerd. Niet
alles wat kan, moet ook. De politiek
dient dit proces te sturen, niet de op
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winst en prestige beluste laboranten
en industriëlen.
Zolang er nog geen deugdelijke
wetgeving op dit gebied bestaat,
ondersteunen wij het standpunt van
een moratorium op dit gebied In de
huidige "nee, tenzij"-constructie
hebben wij te weinig fiducie. In de
memorie van antwoord op vragen
van de CDA-fractie over artikel 66,
eerste lid, onderscheidt de regering
de volgende biotechnologische
gebieden: transgenese bij dieren
door recombinante DNA-technieken
en embryotechnologie. Achter dit
laatste staat dan klonering en chima–
eravorming. Ik mag er toch van
uitgaan dat dit geen limitatieve
opsomming is, maar slechts twee
voorbeelden? Het zou namelijk
betekenen dat alle andere technieken
wel zijn toegestaan en dat lijkt mij
niet de bedoeling.
Er kan niet anders dan geconsta–
teerd worden dat artikel 66, eerste
lid, onderdeel c, de toediening van
stoffen, in strijd is met het "nee,
tenzij"-principe, waar de hele wet
van uitgaat, en dat dit een "ja,
mits"-formule is. Minister Bukman
heeft dit ook toegegeven in het
overleg met de Tweede Kamer. Het
is verboden zonder vergunning
stoffen toe te dienen die bij
algemene maatregel van bestuur
worden aangewezen. Alleen deze
stoffen zijn verboden, andere niet.
Het "nee, tenzij"-principe verbiedt
alle stoffen die het functioneren van
een dier veranderen, tenzij zij
mogen. Hierbij worden vooral
medicijnen bedoeid Het is trouwens
onduidelijk welke stoffen de regering
bedoelt; alleen biotechnologische
stoffen of vallen hormonen er ook
onder?
Onze fractie nam het voorstel van
Dierenbescherming over om het als
volgt te formuleren. Stoffen zijn
toegestaan, die conform de dierge–
neeskunde– en diergeneesmidde–
lenwet of voor normale voedering en
drenking van dieren gebruikelijk zijn.
Water op een lijst zetten lijkt ons een
beetje onzin. Nu komt het ministerie
met een antwoord dat verwarring
schept. Zij stelt dat dit voorstel
weliswaar de charme van de
eenvoud heeft, maar, en nu komt
het: "de formulering is enerzijds te
ruim en anderzijds te eng". De
formuleringen "gebruikelijk" en
"normaal" zouden niet duidelijk zijn.
De Dierenbescherming wijst er in

haar reactie terecht op dat ook het
wetsontwerp wemelt van dit soort
vaagheden. In elke wet staat vaak:
een redelijk doel dienend of een
zorgvuldige afweging. Waarom dit
bij onze formulering opeens op grote
problemen zou stuiten, ontgaat ons
te enen male.
De formulering lijkt ons niet te eng
te zijn. Als tegen het vaccin tegen
Aujesky bijvoorbeeld geen medische
bezwaren bestaan, dan valt dit
gewoon onder het begrip conform
de diergeneeskundewet. Te ruim
suggereert dat de regering opeens
strenger zou zijn dan Groen Links en
de Dierenbescherming. Dat was even
schrikken, maar bij nadere bestu–
dering en discussie slaat dit ook
nergens op. Als bepaalde stoffen een
ethische toets niet kunnen
doorstaan, mogen zij ook niet in de
diergeneeskunde– of in de dierge–
neesmiddelenwet worden
opgenomen. Hierbij moet onder–
scheid worden gemaakt tussen de
ontwikkeling en het gebruik van
stoffen. De ontwikkeling van stoffen
moet toch altijd worden getoetst aan
de wet milieugevaarlijke stoffen of
de Hinderwet?
Er wordt verwarring gezaaid om
het "ja, mits"-principe bij dit artikel
in stand te houden. Ik laat in het
midden of dat bewust of onbewust
gebeurt, maar waarom gebeurt het?
Wil men niet de kans lopen, stoffen
te verbieden of ruimte te scheppen
voor allerlei stoffen die anders
verboden zouden moeten worden?
Voorzitter! Ik kom bij een oude
jeugdzonde: het vissen. In de
maatschappelijke discussie zijn er
heftige debatten en tegenstellingen
tussen dierenbeschermers en henge–
laars. Het zou te mooi zijn als de
wetenschap een aantal controversen,
bijvoorbeeld de vraag "hebben
vissen pijn", zou kunnen beslechten.
Al een aantal jaren houd ik mij met
deze discussie bezig, omdat ik een
krachtige tendens heb ervaren om
behalve het gebroken geweer ook de
gebroken vishengel als symbool te
nemen en ik daartegen vanuit mijn
jeugdzonde bedenkingen heb. Want
als je tegen de hengel als
vangmiddel bent, dan denk ik dat
andere vangmiddelen die evenveel of
meer stress bij de vissen veroor–
zaken, ook ter discussie moeten
staan. Met z'n duizenden in zo'n net
van die Urker vissers en dan meteen
ingevroren worden, lijkt mij ook geen

lolletje. Eigenlijk zou je dan tegen het
eten van vis moeten zijn, want
alvorens een vis te kunnen eten,
moet die toch eerst gevangen
worden.
Nu lijkt het me een respectabele
persoonlijke keuze om de haringboer
en lekkerbek op de markt te
boycotten, maar het ging mij te ver
om daar een partijstandpunt van te
maken. Met meer dan gemiddelde
interesse heb ik dan ook kennis
genomen van de onderzoeken van
prof. Verheijen van de projektgroep
neuro-ethologie van de Universiteit
van Utrecht. In de NRC van 26 maart
beschrijft hij zijn proefnemingen en
resultaten van dit unieke onderzoek.
Volgens mij is nergens in de wereld
zo'n onderzoek verricht.
Hij rekent af met het onderscheid
tussen koudbloedigen en warmbloe
digen. Hij zegt dat dit in de biologie
verouderd is. Het vooroordeel om de
vis als een koudbloedige "dumbo" te
beschouwen, moeten wij als achter–
haald beschouwen. Vooral over het
vissen met levend aas is prof.
Verheijen zeer stellig: het is een
marteling van de aasvis. De haak in
het bekje schijnt nogal mee te vallen.
Het argument dat de alternatieven,
het kunstaas, minder effectief
zouden zijn, kan natuurlijk niet
voldoende zijn om deze praktijken
voort te zetten.
Het is opmerkelijk dat vanuit de
wetenschap vervolgonderzoek naar
het gebruik van levend aas wordt
afgewezen. Ik verwijs naar de desbe–
treffende brief. De facultaire dierex–
perimenten-commissie van de
Universiteit van Utrecht acht nieuwe
proeven wetenschappelijk overbodig,
omdat het ongerief voldoende
vaststaat. Ik citeer: "bewuste
toebrenging van dit ongerief ten
behoeve van een meer gedetail–
leerde vaststelling van de mate van
ongerief is ons inziens ethisch
onaanvaardbaar".
Ik vraag de staatssecretaris dan
ook nadrukkelijk om zelf met een
initiatief te komen, de sportvissers te
trotseren en vissen met levend aas te
verbieden. Waar wacht hij nu
eigenlijk op als alle kennis hierover
bekend is? Wat vindt hij trouwens
van de suggestie van Hugh P.
Gallacher, eens een kritisch
ambtenaar op het ministerie, die hij
heeft gedaan in een artikel in de
NRC. Hij heeft daarin een procedure–
voorstel ontwikkeld om dit soort
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onderzoeken niet als "freischwe–
bende Intelligenz" te verrichten,
maar de betrokken maatschappelijke
groeperingen er via een klankbord–
groep of een begeleidingscommissie
bij te betrekken. Zo kan een
discussie zakelijker en op een beter
niveau gevoerd worden, omdat
belangenorganisaties het onderzoek
anders naar believen interpreteren
en vooral de nuanceringen onmid–
dellijk naar zich toe trekken.
Een dergelijk model zou succesvol
hebben gewerkt bij de discussie in
het Groningse Westerkwartier, waar
boeren zwarte kraaien wilden
afschieten omdat die een bedreiging
zouden zijn voor de weidestand.
Vastgeroeste patronen konden door
feitelijk onderzoek doorbroken
worden.
Nu hebben de sportvissers de
vernietigende passages over het
levende aas en het leefnet "over het
hoofd gezien" en dierenbeschermers
de passages over geen pijn door een
haak. Vooral de stelling dat mensen
geen vissen zijn en pijn dus niet
zonder meer vergeleken kan worden,
hebben zij liever niet naar voren
gebracht.
Naast het verbod van levend aas,
moet in onze ogen op basis van het
onderzoek van Verheijen het leefnet
verboden worden. Midas Dekkers
noemt het een "sterfnet". Gevangen
vis moet onmiddellijk zo pijnloos
mogelijk worden gedood of
zorgvuldig weer te water worden
gelaten.
In de Tweede Kamer vond de
staatssecretaris nog dat je zo'n ding
gewoon moest verbieden. Hij dat je
daarin geen modaliteiten kon
aanbrengen. In de memorie van
antwoord aan de Eerste Kamer wordt
opeens gesproken over "regelen
omtrent eisen aan het leefnet".
Vanwaar die nuancering? Of wordt
eraan gedacht, de maaswijdte zo
groot te maken, dat een flinke
brasem er leuk doorheen kan
zwemmen? Dan valt er met ons wel
over te praten.
De stand van zaken bij het
wedstrijdvissen, het zogenoemde
rallyvissen, waarbij vis in plastic
zakken stikt en daarna in een
container wordt gesmeten, moet veel
voortvarender aangepakt worden. Is
het aangekondigde onderzoek niet
overbodig, als wij weten dat een
rechter de handeling al strafbaar
heeft genoemd, maar geen boete

kan opleggen omdat de wetgeving
onvoldoende was.
Ik kom bij de schaal– en schelp–
dieren en de inktvissen. Als het
mogelijk is, deze op humane wijze te
doden, moet dat onderzocht worden.
Waarom wordt hier geen onderzoek
naar verricht? De heer Van den Bos
sprak hierover ook. Volgens de
organisatie Rechten voor al wat leeft,
heeftTNO aangeboden, hiernaar
onderzoek te willen verrichten, als de
staatssecretaris dat vraagt. Waarom
vraagt hij dit niet? Waarom wordt
paling eigenlijk levend op de markt
gebracht?
Als laatste punt hierbij stel ik de
verbraseming aan de orde. In allerlei
grootschalige experimenten wordt
brasem weggehaald om de
zuiverheid van het water te
herstellen. Niet de brasem, maar de
mens is de veroorzaker van de
watervervuiling. Zolang niet zeker is
dat de eutrofiëring van het desbe–
treffende watergedeelte kan worden
stopgezet, lijkt het mij een dwaze
politiek. Alleen bij die garantie zijn
de ingrepen die het verstoorde
evenwicht moeten herstellen te
rechtvaardigen. De Dierenbe–
scherming staat op het standpunt
dat afvallozing in het water in de
komende Flora– en faunawet
strafbaar gesteld moeten worden,
omdat opzettelijk lozen van giftig
afvalwater betekent het opzettelijk
toebrengen van pijn en/of letsel aan
dieren. Is de regering dit van plan?
Het bestaan van pelsdierfokkerijen
is in onze ogen volstrekt in strijd met
de geest van deze wet en de intrin–
sieke waarde van het dier. Pelsdieren
hebben een groot territorium nodig
om zich wel te voelen. Ze worden
gefokt voor een luxe artikel waar
goede alternatieven voor zijn. Het is
zeer te betreuren dat slechts D66 en
Groen Links in de Tweede Kamer
hier zo over denken. Er zal onderzoek
worden verricht, maar de resultaten
laten drie jaar op zich wachten.
Hoewel de acties van het comitè
Bont voor Dieren enorme resultaten
hebben gehad en de meerderheid
van de bevolking het ermee eens is,
talmt de politiek, talmen de regering
en het departement en moeten
gemeenten, die daar ethisch tegen
zijn - en het zijn er steeds meer - via
allerlei sluipwegen proberen, deze
inzichten en opvattingen die steeds
sterker onder de bevolking leven, wel
te vertalen in regelgeving die hier

eigenlijk niet voor bedoeld is. Wat
vindt de staatssecretaris van het
Duitse onderzoek en de maatregelen
van de Duitse deelregering van
Hessen? Deze deelregering stelt
allerlei eisen aan de huisvesting van
pelsdieren. Vossen bijvoorbeeld
moeten minstens over 40 m2
beschikken.
Een voor Groen Links ingewik–
kelder standpunt is het probleem van
het ritueel slachten. Het gevaar
ontstaat snel dat dit in een racistisch
betoog wordt getrokken. Maar goed,
wij snijden dit punt toch aan.
Godsdienstige overtuigingen zouden
niet toestaan dat dieren elektrisch
verdoofd worden. Het doden met
een scherp mes via de halssnede
betekent 10 tot 20 seconden
overbodige pijn en angst bij dieren.
De Dierenbescherming, maar ook de
Koninklijke Nederiandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde,
vinden het slachten van dieren
zonder bedwelming ontoelaatbaar.
Interessant is dat de organisatie
Rechten voor al wat leeft stelt dat
sommige moslimleiders elektrische
bedwelming niet afwijzen en dat dit
eigenlijk ook niet in de Koran staat.
Hierbij kan het wetenschappelijke
inzicht gevoegd wordt dat
elektrische bedwelming reversibel is.
Een belangrijk punt in de
godsdienstige voorschriften. Wat is
nu de oplossing? Een keihard verbod
van deze vrijheid van godsdienst?
Dat lijkt mij niet de aangewezen
weg. Een actieve overheid en een
actieve staatssecretaris die met
betrokkenen in debat gaan en
discussies organiseren kunnen deze
praktijken veranderen. Ziet de staats–
secretaris hier ook het meeste
perspectief in?
Over de gele flappen waarmee
onze veestapel het landschap
ontsiert zal ik kort zijn. Het standpunt
van Groen Links is bekend. Wij zijn
tegen en wij moedigen aan dat
acties en verzet hiertegen toenemen.
Het gat dat in het oor wordt
gemaakt, is veel te groot. 125.000
koeien hebben er aanwijsbaar last
van en voor veel koeien is de oude
schetsmethode, zolang de onder–
huidse chip niet betrouwbaar is,
voldoende.
Evenals de organisaties van de
Dierenbescherming zijn wij voor
registratie van huisdieren. Wij zien
niet in waarom dat niet binnen zo'n
jaar of vijf geregeld kan worden. Bij
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honden kan dit toch aan de honden–
belasting gekoppeld worden? Veel
gemeenten zijn al bezig met acties
tegen het "zwart blaffen", dus de
zwarte honden worden steeds meer
geregistreerd.
Net als bij de uitgebreide milieu–
wetgeving zal deze wet, en met
name de maatregelen van bestuur,
vallen of staan met een goed contro–
lesysteem. Voor ons is trouwens het
ontbreken van een goed controle–
systeem geen argument om niet op
te schieten met de strenge regel–
geving. Het is meer een argument
om het controlesysteem te verbe–
teren.
Het ontgaat ons waarom de
staatssecretarls de LID van de
Dierenbescherming wil integreren in
de AID. Wat zijn hierbij zijn overwe–
gingen? Het gaat toch goed in de
praktijk? Er zijn toch geen klachten?
Is het dan niet verstandig om de
begrijpelijke wens van de Dierenbe–
scherming om onafhankelijk te
blijven, te respecteren? Dit is een
begrijpelijke wens, omdat juist door
de onafhankelijke opstelling van de
Dierenbescherming, bijvoorbeeld
inzake het alternatieve wetsontwerp,
de politiek veel beter bereikt wordt.
Helemaal overtuigend vond ik de
uitspraak in het laatste nummer van
het blad Dier, waarin de
LID-inspecteur Van Oers zegt: "Laten
we er geen doekjes om winden; het
ministerie heeft ons in het verleden
een aantal malen willen weerhouden
controles uit te voeren omdat die
economisch niet goed uitkwamen.
Vanwege onze onafhankelijke positie
hebben we daar geen gehoor aan
gegeven." De staatssecretaris was
daar toen waarschijnlijk nog niet
verantwoordelijk voor, maar
misschien overtuigt dit hem wel. Dit
soort dingen gebeuren namelijk. Ik
verneem dan ook graag op welke
gevallen dit betrekking heeft gehad.
Maar misschien kan hij vandaag
geruststellende mededelingen doen
in die zin dat hij de onafhankelijkheid
van de Dierenbescherming wil
respecteren.
Er wordt wel gezegd dat de wijze
waarop mensen met dieren omgaan,
iets zegt over het beschavingsniveau
van een volk. Als wij het stieren–
vechten in Spanje dan als voorbeeld
nemen, staat het er daar niet al te
best voor. Immers, deze vorm van
dierenkwelling vindt daar nog steeds
plaats. En via het toerisme wordt zo

dieronvriendelijk gedrag dagelijks
gepropageerd.
Door de dierenbeschermingsorga–
nisaties in heel Europa zijn er 2,5
miljoen handtekeningen opgehaald
en aan de burgemeester van
Barcelona - maar hij kwam zelf niet!
- overhandigd. In Nederland zijn er
300.000 handtekeningen aan de
Spaanse ambassadeur aangeboden.
Dit geeft aan hoe mensen erover
denken. Sommigen hadden gehoopt
dat na de val van Franco de
sociaal-democraten een einde aan
het stierenvechten zouden maken.
Maar angst voor electoraal verlies
deed Felippe Gonzales verklaren dat
het bij de Spaanse cultuur behoorde.
Heeft de regering in dezen eigenlijk
een standpunt bepaald? Zo ja, wordt
het dan geen tijd de Spaanse
regering van dit standpunt op de
hoogte te stellen? Zo nee, waarom
heeft de regering nog geen
standpunt bepaald? En PvdA, wordt
dit door jullie wel krachtig genoeg
aangekaart in de socialistische inter–
nationale?
Mijn laatste punt betreft het
couperen van hondestaarten. Op de
vele brieven van hondeliefhebbers en
de Kinologische vereniging heb ik
toegezegd dat ik daar nu aandacht
aan zou besteden. Dat doe ik bij
dezen. Een aantal argumenten die
naar voren werden gebracht, hebben
er bij ons toe geleid om ons
standpunt, een soort natuurlijke
reflex om het knippen van de
staarten af te wijzen, opnieuw te
onderzoeken. Dat leek een valide
argument. Wij hebben de Dierenbe–
scherming en anderen, onder wie
allerlei hondebezitters, gevraagd om
een reactie te geven op de naar
voren gebrachte argumenten. Uitein–
delijk zijn wij blj ons standpunt
gebleven: tegen het couperen van
honden. Met name de argumenten
van raszuiverheid en de esthetische
argumentatie spraken ons niet aan.
Belangrijk is dat in een schrijven
van maart 1990 van de faculteit
Diergeneeskunde aan het ministerie
staat, dat de ingreep bij puppies wel
degelijk pijnlijk is. Wat is trouwens
de reactie van de staatssecretaris op
de brieven van met name de Raad
voor kinologisch beheer? Hebben die
zijn inzichten gewijzigd of waren al
deze argumenten al bekend bij de
behandeling in de Tweede Kamer,
toen nota bene landbouwspecialist
Van Noord van het CDA hierover een
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amendement indiende? Uiteraard zal
bij medische noodzaak een ingreep
toegestaan worden. Ook bij deze
discussie zou het procedurevoorstel
van Hugh Gallacher wellicht
verstandig zijn en zou het gestimu–
leerd kunnen worden, dat er tussen
de direct betrokkenen een open
discussie ontstaat. Nu is dat helaas
vaak niet mogelijk.
Hoewel Groen Links veel kritiek
heeft op deze wet en vreest dat de
intrinsieke waarde van een dier nog
lang niet consequent wordt voort–
gezet, zien wij deze wet toch als een
klein stapje vooruit. Regelgeving
mag niet vertraagd worden. Daarom
kunnen wij onze steun aan deze wet
niet onthouden. Maar erg gerust op
een krachtige voortgang en duide–
lijke keuzen zijn wij tot nu toe niet.
Misschien kan de staatssecretaris
ons enigszins geruststellen.

D
De heer Ginjaar (WD): Voorzitter!
Evenals in het voorlopig verslag wil
mijn fractie in deze plenaire behan–
deling met genoegen constateren
dat na lange tijd het ontwerp in de
laatste fase van behandeling is
beland. Inderdaad, na lange tijd,
maar deze periode was naar onze
overtuiging alleszins de moeite
waard.
Ik moet constateren dat door die
lange periode een groot aantal wijzi–
gingen ten opzichte van het
oorspronkelijke wetsontwerp is
doorgevoerd. Het voorstel, dat
indertijd door collega Braks en mij is
ingediend, heeft daardoor een veel
omvattender karakter heeft
gekregen. Het is verheugend dat
collega Braks ook bij de verdere
uitbouw van het wetsvoorstel
betrokken is geweest.
Die uitbouw heeft ongetwijfeld
heel duidelijke oorzaken. Als wij
kijken naar het alternatieve
wetsvoorstel van de dierenbe–
scherming en naar het gemeen
overleg van het kabinet met de
Tweede Kamer, is duidelijk dat in die
periode een grote ontwikkeling in het
denken heeft plaatsgevonden. In de
memorie van antwoord heeft de
staatssecretaris op ons verzoek nog
eens aangegeven wat al die wijzi–
gingen behelst hebben. Als je het
geheel van die wijzigingen overziet,
kan de conclusie geen andere zijn
dan dat een wetgeving tot stand is
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gebracht die gedurende lange tijd als
een bevredigend uitgangspunt van
ons handelen ten opzichte van dieren
kan worden gezien. Mijn fractie heeft
er daarbij, na de uitvoerige behan–
deling in de Tweede Kamer, geen
behoefte aan om hier nog eens
uitvoerig op het wetsvoorstel in te
gaan. Dit te meer, omdat dit
wetsvoorstel een kaderwet is en de
algemene maatregelen van bestuur
een nadere invulling eraan moeten
geven.
Mijn fractie maakt zich toch wel
enige zorgen, als wij zien hoe lang
die behandeling heeft geduurd. Het
resultaat is er overigens wel naar.
Wij kunnen ermee werken. Als wij
zien hoe lang de behandeling van het
wetsvoorstel heeft geduurd en als
wij het gecompliceerde karakter van
de verschillende algemene maatre–
gelen van bestuur zien, vragen wij
ons toch met zorg af hoe het met de
voortgang van de totstandkoming
van die algemene maatregelen van
bestuur moet.
Bij brief van 17 september geeft
de staatssecretaris nog eens een
nadere aanduiding van die fasering
in de tijd. Gegeven het feit dat er
sprake is van een belangrijke wetge–
vingsoperatie en gegeven het feit dat
veelal nieuwe onderwerpen worden
aangesneden, moeten wij toch echt
constateren dat het proces erg lang
duurt. Welke mogelijkheden tot
verkorting ziet de staatssecretaris?
Kan hij nog eens ingaan op de reden
waarom het allemaal zo lang moet
duren? Een vraag die wij daarbij
willen stellen, is of het niet gewenst
lijkt om juist de algemene maatre–
gelen van bestuur die betrekking
hebben op de toepassing van
biotechnologische technieken naar
voren te halen. Op het onderwerp
zelf kom ik nog terug.
Een ander aspect dat bij die
algemene maatregelen van bestuur
belangnjk is, is de handhaving op de
werkplek. Veelal betreft het maatre–
gelen die ter plekke door individuele
ondernemers of houders van dieren
genomen moeten worden. Hoe stelt
de staatssecretaris zich voor om op
die werkplek er inderdaad op toe te
zien dat de regelgeving gehandhaafd
wordt?
Ik heb gezegd dat wij er geen
behoefte aan hebben om nog
uitvoerig op het wetsvoorstel in te
gaan. Wij willen toch nog wel een
enkele kanttekening maken. In de

eerste plaats een enkel woord over
die landelijke inspectiedienst. Als ik
het goed heb begrepen, ligt het in de
bedoeling om deze dienst hiërar–
chisch onder te brengen bij de
Algemene inspectiedienst. Er zou
dan een taakverdeling moeten
komen die er in grote lijn op
neerkomt, dat die Algemene inspec–
tiedienst controle op welzijnsbepa–
lingen bij veehouderijen in zijn
reguliere werkzaamheden
meeneemt, terwijl voor het overige
de landelijke inspectiedienst zal
optreden. Inspecteurs van de laatste
dienst worden dan onbezoldigd
ambtenaar van de AID. De staatsse–
cretaris zal hierover nog een notitie
opstellen, maar ik wil er toch twee
vragen over stellen. De staatssecre–
taris geeft in de memorie van
antwoord van 24 februari 1992 aan
dat reeds overleg is gestart. De
Nederlandse Vereniging tot
bescherming van dieren ontkent dit
in een brief van 22 juni. Dan doet
zich natuurlijk de vraag voor hoe dit
precies zit en of dit overleg nu
inderdaad aan de gang is.
De tweede vraag is van andere
aard. Ongetwijfeld zal in de voorge–
stane opzet de AID bij veehoudende
bedrijven voor afwegingen komen te
staan. De landelijke inspectiedienst
hoeft geen afwegingen te maken. Is
de bewindsman dan niet bevreesd
dat hier sprake zal zijn van
verschillen in aanpak, die tot grote
problemen aanleiding kunnen geven
en die de geloofwaardigheid van het
beleid in de waagschaal stellen?
Ik maak nog een opmerking over
het oormerken. Mijn fractie is van
mening dat er alle reden is om tot
een vorm van registratie over te
gaan. Het is ook buiten kijf dat
ongeacht het registratiemiddel dat
men kiest, dit een zekere mate van
ongerief met zich zal brengen tijdens
het aanbrengen. Naar de overtuiging
van mijn fractie gaat het echter niet
aan om een middel te gebruiken dat
kennelijk tot zulke grote problemen
aanleiding geeft. Wij zijn van mening
dat daar toch een oplossing voor
moet worden gevonden. Los van het
feit dat mijn fractie vraagtekens zet
bij de uitgevoerde enquête, en zelfs
als de ernstige nevenverschijnselen
slechts bij een beperkt aantal
bedrijven worden geconstateerd en
daarmee de verantwoordelijkheid
van de individuele veehouder nog
eens treffend wordt geïllustreerd,

acht mijn fractie de reactie van de
staatssecretaris wat al te laconiek
Het is gewoon een ernstig probleem
dat aangepakt moet worden. Er zal
een plan van aanpak komen.
Wanneer wordt dat verwacht? Welke
mogelijkheden ziet de staatssecre–
taris om op korte termijn iets aan het
probleern te doen?
Het wetsvoorstel dat wij thans
behandelen, geldt voor gehouden
dieren. Maar hoe zit het nu met de
niet-gehouden dieren? De nieuwe
Flora– en faunawet heeft immers de
soortenbescherming als onderwerp,
alsmede het welzijn van bijvoorbeeld
in de jacht gevangen dieren. De
staatssecretaris heeft op 17 april
1992 tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer toegezegd dat ook de
intrinsieke waarde van in het wild
levende dieren in acht zal worden
genomen. Onze vraag is nu, wat die
toezegging van de staatssecretaris
betekent. Kan hij nader aangeven
wat hij daarmee bedoelt? Hoe denkt
hij dat te doen? Het zonder meer tot
zorgplicht verklaren is daarvoor naar
onze overtuiging niet voldoende.
Er is de laatste jaren veel te doen
over agressieve dieren. Mijn fractie
is van mening dat beteugeling van
dit fenomeen zonder meer geboden
is. Opvoeding van eigenaren is
ongetwijfeld belangrijk. Daarnaast is
mede van belang dat uitgesproken
agressieve dieren geen kans moeten
krijgen. Mijn fractie kan derhalve
geheel en al instemmen met de
voornemens van de staatssecretaris
met betrekking tot deze agressieve
dieren. Onze vraag is hoe de staats–
secretaris een en ander denkt te
handhaven op de werkplek, in de
straat, in het huis? Welke mogelijk–
heden ziet hij daartoe?
Ik kom tot het onderwerp biotech–
nologie. In algemene zin kan de
WD-fractie instemmen met de
samenstelling van de raad voor
dierenaangelegenheden. Wel gaan
wij graag nog nader in op de
afwezigheid in deze raad van de
brancheorganisatie van dierenspeci–
aalzaken, dierenpensions e.d.
(Dibevo). Zo'n 800 detaillisten en
100 leden-toeleveranciers vormen
een belangrijke schakel tussen parti–
culieren die een dier willen gaan
houden, en handelaren, importeurs
en fokkers. Is het vanwege die
functie juist niet goed dat aan deze
organisatie een plaats in de raad
voor dierenaangelegenheden wordt
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toegekend? Deze functie wordt door
geen enkele andere organisatie
vervuld, dus ook niet door de
overkoepelende organisaties die
thans zijn voorzien voor een plaats in
de raad. Wij zijn het er allemaal over
eens dat de mentaliteit uitermate
belangrijk is bij het houden van
dieren. De instelling, zowel van
individuen als van de samenleving
als geheel, is van het grootste
belang. De gezondheid en het
welzijn van de dieren hangen mede
daarvan af. Naar onze overtuiging
kunnen degenen dle in Dibevo
verenigd zijn, daartoe bijdragen.
Ten slotte maak ik enkele opmer–
kingen over het onderwerp biotech–
nologie zelf. Volgens sommigen kan
er alleen goeds van worden verwacht
en volgens anderen alleen een
negatief effect. Als er één ding zeker
is, is het wel dat er thans algemene
overeenstemming bestaat over het
"nee, tenzij"-principe. Experimenten
met genetische modificatie zijn
alleen toegestaan als de overwe–
gingen van ethische aard
aanvaardbaar zijn, evenals de risico's
voor dier, mens en milieu.
Bij de uitwerking van dit principe
komen wij echter voor grote
problemen. Bij genetische modifi–
catie is er namelijk een veelheid van
mogelijkheden en het is uitermate
moeilijk, hieruit algemene regels af
te leiden die voor elk experiment
toepasbaar zijn. Hoe wij het ook
keren of wenden, hoe graag wij ook
algemene regels willen opstellen, in
de praktijk kunnen wij dit niet. Dit
leidt tot de noodzaak van een codifi–
catie van de besluitvorming. Er zal
een stelsel van regels moeten
worden ontwikkeld dat het mogelijk
maakt, op een doorzichtige wijze een
besluit te nemen. Het is een soort
van beslisboom, die in alle gevallen
gebruikt moet worden en ook in alle
gevallen bruikbaar is, maar waarvan
de uitkomst niet van te voren
vaststaat.
De essentiële vraag die wij ons
moeten stellen, is in hoeverre het
mogelijk moet zijn, soortgrenzen te
overschrijden. Ook hierbij is er
gelukkig weer één punt van
consensus, zowel in de wetenschap
als in de maatschappij: experimenten
gericht op het tot stand brengen van
chimaeren, zijn niet aanvaardbaar.
Een tweede mogelijkheid van
genetische modificatie is die waarbij
in een soort erfelijke eigenschappen

worden gewijzigd, hetzij om de
dieren resistent tegen een ziekte te
maken, hetzij om produktietech–
nische redenen, hetzij voor de
produktie van stoffen die van belang
zijn voor de menselijke gezondheid.
Mijn fractie is van mening dat in al
deze gevallen uiterst zorgvuldig moet
worden gehandeld, juist wegens de
veelheid van mogelijkheden die er is.
Ik herhaal dat je hierover geen
algemene uitspraken kunt doen. Ik
zal twee uitersten noemen. Het
wijzigen van een genenconstructie
om ziekte bij dieren te vermijden die
ook door hygiënische maatregelen
bestreden kunnen worden, lijkt ons
niet van het grootste belang. Aan de
andere kant staan er mogelijkheden
om door modificatie stoffen te
produceren die voor de bestrijding
van ziekte bij mensen van het
grootste belang zijn. De huidige
stand van de wetenschap indiceert
dat door middel van dierlijke
biotechnologie geneesmiddelen
zullen kunnen worden geproduceerd
die vrijwel niet of alleen tegen
onaanvaardbaar hoge kosten op
enige andere wijze gemaakt kunnen
worden. Mijn fractie staat in principe
positief tegenover de laatste
gedachte.
Wij pleiten in dit verband dringend
voor één of twee zetels voor patiën–
tenorganisaties die zich met deze
materie bezighouden. Ik vraag de
staatssecretaris, gelet op zijn
vroegere uitspraken, of hij hierop wil
ingaan. Tegelijkertijd suggereer ik de
verenigingen die zich met dit
onderwerp bezighouden, nu een stuk
of zes, zeven, zich te verenigen om
het de staatssecretaris gemakkelijker
te maken om een plaats voor hen te
reserveren.
In dat verband wil ik ook
aansluiten bij de vraag die is gesteld
over artikel 128. Dit artikel kan
verschillend worden uitgelegd. De
heer Redemeijer zegt dat hij de
bezwaren tegen dat artikel niet deelt.
Daarna komt hij met een aantal
redenen om aan te duiden dat dit
artikel aan het eind staat van de hele
besluitvormingsprocedure, zodat wij
in feite niet bang hoeven te zijn dat
het zal worden toegepast. Ik weet
dat niet zo helemaal. Gelet op de
tekst van het artikel, denk ik dat ook
een andere redenering mogelijk is en
dat wel degelijk gezegd kan worden
dat dit artikel aan het eind van de
besluitvormingsprocedure staat. Ik

zou graag de mening van de staats–
secretaris daarover vernemen.
Ik sprak zonet over de besluit–
vorming. Bij besluitvorming over
deze vraagstukken heb je altijd
vragen: is een bepaalde ingreep in
natuurlijke systemen wenselijk, is het
aanvaardbaar, welke risico's zijn
eraan verbonden, zijn de interventies
omkeerbaar en in wiens belang
gebeurt de ingreep. Als wij er
nogmaals van uitgaan dat een
algemeen antwoord niet mogelijk is,
dan zullen wij voor alle gevallen
steeds opnieuw tot besluitvorming
moeten komen. Dat brengt met zich
de noodzaak van een codificatie van
die besluitvorming. Het brengt met
zich de noodzaak van consistentie
van toetsing. Het brengt met zich dat
de afwegingen openbaar en inzich–
telijk zijn. In de huidige situatie zie ik
dat genetische modificatie vooral
wordt getoetst binnen het kader van
een aantal wetten: de onderhavige
wet, de Wet op de dierproeven, het
Besluit genetisch gemodificeerde
organismen en misschien ook de
Hinderwet. Dan zie ik dat een aantal
commissies zich met die toetsing
bezighoudt: de commissie biotech–
nologie, dierexperimentencom–
missies, de Raad voor de dierenaan–
gelegenheden, de commissie van
advies voor de dierproeven en de
voorlopige commissie voor de
genetisch gemanipuleerde
organismen. Wij moeten constateren
dat de nieuwe ontwikkelingen
bijzonder snel gaan. Ik vraag de
staatssecretaris of het juist is, ook
gelet op die ontwikkelingen, dat wij
niet moeten zeggen: die ontwikke–
lingen zijn er en wij wachten maar af
tot wij beter kunnen overzien wat het
resultaat daarvan is om dan tot
wetgeving te komen. Is het niet beter
om die nieuwe ontwikkelingen, zowel
wat het wettelijk kader voor een
toetsing betreft als degenen die deze
toetsing moeten uitvoeren, in een
wet onder te brengen?
Voorzitter! Wij moeten constateren
dat de nieuwe ontwikkelingen
bijzonder snel gaan. Wij moeten er
ook voor zorgen dat de samenleving
daar als geheel op kan inspelen. Ik
heb al eens eerder gezegd dat de
situatie die wij aan het begin van de
jaren zeventig hadden, waarbij wij
tot een volstrekt moratorium
kwamen, geen gelukkige situatie is.
Dat wil echter niet zeggen dat wij als
samenleving geen voeling moeten
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houden met die ontwikkelingen. Mijn
fractie is voorstander van een
gecoördineerde discussie binnen een
platform van wetenschap, ethiek,
samenleving en politiek, waar verte–
genwoordigers van die verschillende
richtingen elkaar ontmoeten: geen
discussie in de zin van een brede
maatschappelijke discussie, maar
wel een gecoördineerde discussie
over alle aspecten die bij deze
problematiek en de verdere ontwik–
kelingen in het geding zijn. Ik zou
graag de mening van de staatssecre–
taris over dit idee horen. Ik zou graag
ook van hem vernemen of hij
mogelijkheden ziet om dat te effec–
tueren.
Voorzitter! U zult begrijpen dat
mijn fractie geen enkele moeite heeft
met het wetsvoorstel. Wij achten
het, zoals ik al zei, een goede basis
voor een verder handelen. Wij
dringen er wel bij de staatssecretaris
op aan dat de verdere uitwerking in
nauw overleg met de Staten–
Generaal gebeurt, met name als het
gaat om het vaststellen van de
algemene maatregelen van bestuur.
Ik verneem graag van hem, of hij
daarover een bepaalde toezegging
kan doen.

D
De heer Schuurman (RPF):
Mijnheer de voorzitter. Aan het
wetsvoorstel dat wij vanmiddag met
elkaar bespreken, gaat een lange
geschiedenis vooraf. Anderen
hebben aan die voorgeschiedenis al
aandacht besteed. Ik wil dankbaar
constateren dat nu eindelijk
vanmiddag het wetsvoorstel Gezond–
heids– en welzijnswet voor dieren
hier aan de orde is.
Ik wil allereerst de staatssecretaris
hartelijk danken voor de beant–
woording in de memorie van
antwoord van de vele vragen die ook
door mijn fractie in het voorlopig
verslag zijn gesteld. Ik wil mijn
bijdrage van middag in hoofdzaak
beperken tot de antwoorden die op
de door ons gestelde vragen zijn
gegeven Daarbij ga ik ook in op de
beantwoording van de door de
SGP-fractie gestelde vragen.
Het te bespreken wetsvoorstel is
ambitieus, zo stelt de staatssecre–
taris in de memorie van antwoord.
Vooral door de behandeling in de
Tweede Kamer zijn de problemen
van het welzijn van dieren aan de
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orde gekomen. Dat is gelukkig, want
laten wij wel wezen: wij zijn in het
verleden meer dan eens onverant–
woord omgegaan met dieren. Van
een dierenarts, de heer Van Riessen
uit Lunteren, las ik eens dat hij zich
er op een gegeven moment met een
schok van bewust werd, dat hij door
de bio-industrie niet meer als
dierenarts maar als een monteur van
die industrie werd gezien. Als
dierenarts bekommerde hij zich
minder om de gezondheid en het
welzijn van dieren maar meer om de
effectieve en efficiënte produktie van
dierlijke produkten De weg
waarlangs of de manier waarop die
produkten tot stand kwamen, kreeg
veel te weinig aandacht. De ethische
gezindheid in deze ontwikkeling deze utilistische gezmdheid - is in
onze cultuur overheersend. Die
ethische gezindheid is de oorzaak
van milieuvervuiling en natuurver–
woesting. De voluit technische wijze
van de omgang met dieren in de
bio-industrie en elders kan als een
spiegelbeeld daarvan worden gezien
Dieren werden en worden meer dan
eens gereduceerd tot te manipuleren
dingen: het dier als een maakbaar
ding.
Nu een heel nieuwe technologie,
namelijk die van de genetische
manipulatie of genetische modifi–
catie, in ontwikkeling is en die
technologie zich ook tot de dieren
uitstrekt, ligt het voor de hand dat
vanuit het utilistische ethos, waarbij
aan de eigen aard van de dieren
geen recht wordt gedaan, de dieren
als maakbare en zelfs beter
maakbare dieren worden
beschouwd. Dat "beter" is dan
vooral met het oog op een efficiënte
en effectieve produktie. Ligt het
daarom niet voor de hand, te vrezen
dat de dieren van de nieuwe techno–
logie eerder het slachtoffer zullen
worden dan dat zij er als dieren beter
mee af zullen zijn? Is inderdaad te
verwachten dat wij met de
genetische manipulatie of modifi–
catie vriendelijker tegenover de
dieren zullen worden? Of zal door die
nieuwe technologie het vertechnise–
ringsproces van de dieren worden
versterkt?

De heer Schuurman (RPF):
Mijnheer de voorzitter. Een dier "dier
laten"; dat moet ons voor ogen

staan! Dieren zijn geen dingen, ook
geen dingen die wij kunnen verbe–
teren. Een dier "dier laten" betekent
echter ook dat wij het dier niet
moeten vermenselijken. Een antro–
pomorf spreken van de dieren als
reactie op de vertechnisering of
verdingelijking van het dier ligt voor
de hand, maar helpt ons niet echt
om op een juiste en verantwoorde
manier om te gaan met dieren. In het
boekvan de Spreuken (12:10),
behorend tot de wijsheidsliteratuur,
staat: de rechtvaardige kent de ziel
(het leven) van zijn beesten De
rechtvaardige weet blijkbaar wat de
dieren toekomt aan verzorging,
voedsel en aandacht. Dat neemt niet
weg, maar houdt dat zelfs in, dat de
mens de bezitter, de eigenaar van
dieren kan zijn. En ook dat die dieren
tot voedsel aan de mens gegeven
zijn. Daarbij moeten wij ons wel
goed realiseren dat dat niet altijd zo
geweest is. Voor de zondvloed was
het eten van dierenvlees over het
algemeen verboden. Pas na de
zondvloed lijkt het erop alsof ons
gezegd wordt: het mag, maar het is
eigenlijk beter van niet.
Dieren mogen blijkbaar niet als
onaantastbare, heilige dieren worden
beschouwd, zoals de "heilige koeien
van India". In de traditie van onze
cultuur hebben wij daar bepaald
geen last van gehad. Eerder gold en
geldt het tegenovergestelde. Het dier
werd en wordt naar zijn aard meer
dan eens miskend. Rechtvaardigen,
die weten wat goed voor hun dieren
is, zijn er blijkbaar niet veel. Ook de
christelijke traditie heeft hier boter
op haar hoofd. In spreekbeurten over
bijvoorbeeld de ethiek in of van de
biotechnologie is mij meer dan eens
opgevallen dat christenen vaak niet
weten dat God na de zondvloed het
Noachitisch verbond ook met de
dieren sloot. Dat kunnen wij vinden
in het boek Genesis, hoofdstuk 9.
Hoezeer ook de bijbel het antro–
pomorf spreken van de dieren afwijst
- dat staat in het boek Prediker, ook
behorend tot de wijsheidsliteratuur,
hoofdstuk 3: de geest van het dier
gaat bij de dood naar de aarde, die
van de mens naar God - tegelijk laat
die bijbel over de eigen aard van het
dier als medeschepsel geen misver–
stand bestaan. Op meerdere
plaatsen laat de bijbel zien dat
wanneer de mens onrechtvaardig
wordt, vooral de beesten daaronder
te lijden hebben. Zelfs gebeurt dat
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wanneer de mens die beesten niet
eens zelf pijnigt of mishandelt. Zo
zegt de profeet Hosea in hoofdstuk
4: als er geen trouw, geen iiefde en
geen kennis van God, de Schepper,
in het land is, dan komt het gedierte
van het veld om. Van koning Salomo,
als de wijze koning, wordt gezegd
dat hij alles wist van de planten, van
de vogelen in de lucht en van de
dieren van het veld. Salomo werd
om die wijsheid geprezen in de
toenmalige wereld. Die wijsheid is in
onze cultuur zoek geraakt.
Hoewel hierover meer te zeggen
is, zal voldoende duidelijk zijn dat ik
vanuit mijn reformatorisch politieke
visie een gezondheids– en
welzijnswet voor dieren van harte
toejuich. Daarbij is de fundamentele
vraag: gaan wij met dit wetsvoorstel
in de hand straks rechtvaardiger om
met dieren? Ik zeg nadrukkelijk
"rechtvaardiger", omdat in het
verleden veel fouten zijn gemaakt.
Maar "rechtvaardiger" drukt ook uit
dat aan het houden van vee wel altijci
nadelen verbonden zullen blijven.
Een voorbeeld daarvan vinden wij bij
het "oormerken" van dieren. Dat
gebeurt omdat registratie de bevor–
dering van de gezondheid van de
dieren mogelijk maakt, maar het kan
niet ontkend worden dat de ingreep
en de gevolgen ervan voor het dier
onaangenaam kunnen zijn. Zal er
onderzoek naar ingesteld worden om
het hele proces van oormerken of
identificeren te verbeteren en daarin
rechtvaardiger te zijn tegenover
dieren? Graag sluit ik mij op dit punt
aan bij de vraag die de heer Vermaat
in de eerste ronde heeft gesteld.
Laten wij met het oormerken, zoals
dat nu gebeurt, niet te snel tevreden
zijn.
Overigens zullen verbeteringen wel
altijd een schaduwzijde houden. Zo
meen ik dat de memorie van
antwoord terecht zegt dat de
automatisering van de veehouderij
voordelen voor het dier meebrengt
en in vergelijking met het verleden
het welzijn van het dier bevordert,
maar een levendige relatie tussen
mens en dier - de relatie van recht–
vaardigheid, zo zagen wij - komt er
toch wel door in de knel. Boeren
kunnen door die techniek van hun
vee vervreemden en daardoor, zeker
op den duur, weer minder gevoelig
worden voor uitwassen.
Dat het overigens moeilijk is om
consequent op te komen voor de

eigen geaardheid van het dier of
voor de intrinsieke waarde ervan,
blijkt uit de memorie van antwoord
op pagina 8, als ten aanzien van de
soortbescherming van dieren gezegd
wordt, dat het er bij het voorkomen
van uitsterven van diersoorten vooral
om gaat waardevol genetisch
materiaal voor de mens te behouden.
Dat mag belangrijk zijn. Maar
belangrijker is toch dat een diersoort
niet uitsterft? De prioriteit wordt hier
vergeten en het antropocentrisch
spreken over dieren heeft opnieuw
de overhand gekregen.
Dit neemt niet weg - ik zei het
reeds - dat wij vriendelijker aan het
worden zijn tegenover dieren. Wat
zijn er niet een wreedheden begaan
bij het doden van dieren! Gelukkig
wordt nu zelfs het pijnloos doden
van paling bevorderd. Zou de staats–
secretaris ook een onderzoek willen
bevorderen - ook anderen hebben
hier reeds om gevraagd - naar het
pijnloos doden van schaal– en
schelpdieren? Ook hier mogen
economische motieven niet de
doorslag geven. En juist daarom
prijzen wij het wetsvoorstel, dat met
aandacht voor het welzijn en de
gezondheid van het dier, met
aandacht voor het milieu en de
arbeidsomstandigheden, het econo–
misch belang minder laat prevaleren
of niet meer laat overheersen, zoals
in het verleden tot onze schande wel
is gebeurd. Wat dit betreft zijn wij
zeer nieuwsgierig naar de uitkomst
van een onderzoek naar het fokken
van pelsdieren. Ook anderen hebben
hierover gesproken. De staatssecre–
taris zegt in de memorie van
antwoord dat hij "vooralsnog" een
verbod op het fokken van de hand
wijst. Hoe staat het met dit
onderzoek? Welke verwachtingen
heeft de staatssecretaris met
betrekking tot de toekomst? Is het
mogelijk dat het "vooralsnog" door
hem wordt ingeruild voor een
verbod?
Wij willen onze waardering ervoor
uitspreken dat de wetgever de moed
heeft gehad om het zogenaamde
"nee, tenzij"-principe met betrekking
tot biotechnische handelingen bij
dieren in deze kaderwet op te
nemen. Dat is moedig omdat
hiermee wordt uitgedrukt dat wij
bijvoorbeeld met de biotechnologie
voor nieuwe ontwikkelingen staan
die gemakkelijk vanuit het oude
utilistische ethos kunnen ontsporen.

Ethiek vraagt om oplettendheid.
Vandaar het "neen". Het is ook
moedig omdat men met het "tenzij"
de wetssystematiek bepaald niet
gemakkelijk heeft gemaakt. De
uitvoerbaarheid en het handhaven
van de wet kunnen in het geding
komen. Bovendien is een speciale
commissie biotechnologie bij dieren
nodig om te bepalen wanneer het
"tenzij" geldt.
Alvorens mij verder te beperken
tot de biotechnologie bij dieren, zou
ik de staatssecretaris een suggestie
willen doen. De CDA-fractie heeft
zich in het voorlopig verslag bezorgd
getoond over de toename van het
aantal opsporingsambtenaren, als
het gaat om de handhaving van het
"nee, tenzij"-principe. Indien een
eventuele vergunning op basis van
dit principe wordt verleend, maar de
vergunning voor andere activiteiten
wordt gebruikt dan waarvoor zij is
gegeven, kan - hier zit de suggestie
in - achteraf vooral via een
onderzoek van publikaties alsnog
gecontroleerd worden of men zich
aan de gestelde regels heeft
gehouden. Men heeft dan dus geen
opsporingsambtenaren nodig. Met
deze nieuwe technische ontwikkeling
zal dit ook altijd eerst via de fase van
het onderzoek gebeuren. De onder–
zoeker is er met het vinden van
nieuwe resultaten altijd op gebrand
te komen tot een publikatie. Het zal
van belang zijn dat bijvoorbeeld de
commissie voor biotechnologie die
volgens deze wet wordt ingesteld,
via het literatuuronderzoek een
feedback pleegt naar de
voorwaarden waaronder vergun–
ningen zijn verstrekt. Als dit van
tevoren bekend is, zal men zich er
wel voor hoeden om de vergunning
te gebruiken voor onderzoek
waarvoor zij niet is verleend. Dat
hoop ik althans. Anders zal
inderdaad achteraf via een
onderzoek dit ontduiken van de wet
moeten worden geconstateerd.
Wat betreft de genetische modifi–
catie van dieren valt te verwachten
dat die techniek voorlopig vooral
gebruikt zal gaan worden voor de
produktie van geneesmiddelen die
anders veel duurder zullen zijn en
moeilijker of misschien zelfs wel in
het geheel niet te verkrijgen. Een
absoluut "neen" tegen die ontwik–
keling laten horen - ik heb begrepen
dat andere fracties ook die richting
uitgaan, zelfs de fractie van Groen
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Links - gaat ons te ver. Zelfs het
gebruik van menselijke genen,
ingebracht in micro-organismen om
bijvoorbeeld insuline te maken, is
voor ons acceptabel. Maar in deze
ontwikkeling dreigt wel een gevaar.
Genetische modificatie onder het
mom van medicijnproduktie mag in
geen enkel geval gebruikt worden
om onderzoek te doen naar - wat
men dan wel noemt - "verbetering"
van het dier. Literatuuronderzoek
achteraf zou dat ook aan het licht
kunnen brengen. Wij begeven ons
met een verbetering van het dier via
de genetische modificatie naar onze
mening op een heilloze weg. Ik noem
de heilloze weg van mastitus resis–
tente koeien via genetische modifi–
catie, terwijl die ziekte - mastitus te voorkomen is door voor andere
systemen van veehouden te kiezen.
De oorzaken van ziekten bij dieren
kunnen beter worden weggenomen
dan dat via de onzekere weg van de
genetische modificatie de gevolgen
van die oorzaken weggenomen
worden. Dat is naar onze mening het
paard achter de wagen spannen.
Ook de ethische bezwaren van het
gebruik van middelen via genetische
modificatie van micro-organismen
verkregen, zoals BST en PST,
moeten zwaar blijven wegen. Een
dierenarts dient gericht te zijn op
genezing van zieke en zwakke dieren.
Het versterken van normale functies
met het oog op grotere vlees– of
melkproduktie behoort daarom ook
te worden afgewezen. In de praktijk
is inmiddels gebleken - ik zeg dat
ook graag tegen collega Vermaat dat PST - dat ervoor zorgt dat er
door varkens minder spek wordt
geproduceerd - veel dode dieren
opleverde tijdens transport, omdat
de minder vette dieren vanwege de
kou dood gingen. In Amerika hoeft
het niet eens te worden verboden,
want men gebruikt het om econo–
mische redenen al niet meer. BST
wordt in Amerika echter nog steeds
toegepast. Blijft het verzet tegen het
gebruik van het groeihormoon BST
bij koeien in ons land en in Europa
overeind?
Ook inzake de klonering van
embryo's blijft waakzaamheid
geboden. Embryotec mag dan op de
fles zijn, het is niet uitgesloten dat
andere organisaties of bedrijven het
onderzoek zullen voortzetten. Wat
vindt de staatssecretaris daarvan?
Wil hij er bij de minister van Econo–
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mische Zaken op aandringen om
voor nieuw onderzoek niet opnieuw
subsidies ter beschikking te stellen?
Deze klonering immers zet het
vertechniseringsproces van kunst–
matige inseminatie en embryotrans–
plantatie voort. De geslachtelijke
geaardheid van de dieren wordt
daarbij gekortwiekt en bovendien is
het gevaar van genetische unifor–
mering en genetische erosie niet
uitgesloten. Dat kan op den duur
voor de veestapel ook funest
worden.
In de memorie van antwoord
wordt gesteld dat de staatssecretaris
"vooralsnog" - dat woord is eerder
gebruikt - niet aan verbod op
klonering denkt. Je vraagt je dan af
wat nog meer in strijd moet zijn met
de intrinsieke aard van het dier dan
de klonering om van een verbod te
kunnen spreken. Deze naar ik hoop
onbedoelde houding van de staats–
secretaris, die naar onze overtuiging
een grote vergissing is, kan inzake de
strekking van het gehele
wetsvoorstel in zijn nadeel gaan
werken. Onderkent hij dat gevaar?
Het ligt voor de hand dat ons in dit
verband interesseert wat de inhoud
van de algemene maatregelen van
bestuur zal zijn waarin vergunningen
voor biotechnologische handelingen
zullen worden geregeld. Alle vragen
die collega Vermaat en anderen over
die AMvB's hebben gesteld, zou ik
ook willen stellen; ik sluit mij daar
dan ook bij aan.
Het moet ons overigens wel van
het hart dat het ons verontrust dat
de memorie van antwoord zegt dat,
zolang de AMvB's niet in werking
zijn getreden, bestaande ontwikke–
lingen waarover brede verontrusting
bestaat, gewoon door kunnen gaan.
Neemt de wetgever het "neen,
tenzij"-principe dan nog wel bij
voorbaat serieus? En dreigt niet het
gevaar van deze houdmg dat het
"neen, tenzij"-principe bij de
invoering van het wetsvoorstel al
door de praktijk is achterhaald en
feitelijk als een "ja, mits"-principe zal
gaan functioneren? Ik hoop dat de
staatssecretaris niet zal antwoorden
dat hij momenteel voor een
moratorium niet de bevoegdheid
heeft. Die zou hij toch ook niet
hebben als het ging om het verbod
om BST te gebruiken, terwijl dat
verbod er momenteel toch ook is?
Graag zouden wij zien dat het
"neen, tenzij"-principe bij voorbaat

stringent werd toegepast en dat niet
alleen bij organisaties door de
overheid worden gesubsidieerd. De
genetische manipulatie is in opmars
en daartegen moeten beschermende
maatregelen worden genomen. Hier
is uitstel niet geoorloofd Vooral
tegen dwaasheden die met die
techniek kunnen worden begaan,
moet snel worden gewaarschuwd. Ik
geef hiervan twee voorbeelden.
Schubloze forellen, die het resultaat
zijn van genetische manipulatie,
moeten het mogelijk maken, de vis
wat sneller panklaar te maken.
Voorts hebben de Japanners kort
geleden patent aangevraagd op een
haarloos varken dat door genetische
modificatie werd verkregen. Dat
varken is een misbaksel en in strijd
met de eigen aard van het dier. De
patentering daarvan maakt duidelijk
hoezeer het inzicht in de eigen
geaardheid van het dier nog
ontbreekt. Daar komt nog bij dat
patentering van genetisch gemodifi–
ceerde dieren op zichzelf al in strijd
is met de wetten van de levende
natuur. Dat men deze weg toch
opgaat, komt vanwege de verabsolu–
teerde economische motieven en
vanwege een gebrek aan onder–
scheiding tussen de techniek van het
anorganische - zeg maar de techniek
van Delft, waarbij het terecht is om
te patenteren - en de techniek van
het organische, de biotechnologie.
Beide gelijkstellen en de biotechno–
logie patenteren, betekent nivellering
voor de levende werkelijkheid. Met
genetische modificatie van dieren
nemen wij risico's die wij nog niet
volledig kunnen overzien. Bij twijfel
geldt ook hier het ethische principe:
ervan afzien! Kan de staatssecretaris
op dit probleem ingaan?
Ik kan mij voorstellen dat hij met
een tegenvraag antwoordt. Als wij
hier bijna kamerbreed geen bezwaar
hebben tegen genetische modificatie
van dieren met het oog op produktie
van medicijnen, zal hij zeggen dat er
toch geld voor moet komen. Is
patenteren daarvan dan wel
mogelijk? Ik zou dan "neen" zeggen,
om heel duidelijk de grens tussen de
biotechnologie en de technologie
van het anorganische aan te geven.
Het is natuurlijk wel begrijpelijk dat,
als er vorderingen gemaakt worden,
financiële vergoedingen tegenover
gesteld moeten worden, want onder–
zoeken kosten veel geld. Maar kan
dit door de Nederlandse regering
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niet aangepakt worden op een wat
andere manier dan de oude manier
van de patentering die ethisch onver–
antwoord is en ons economisch op
den duur voor problemen zal stellen?
Mijnheer de voorzitter! Tijdens
deze bespreking in de Kamer zal wel
blijken dat wij elkaar niet in alles
hebben kunnen overtuigen. Wel is
het van belang dat de discussie
gaande blijft. Daarom de vraag of de
Raad voor dierenaangelegenheden
en de drie afdelingen van die raad,
waaronder die van de biotechnolo–
gische vraagstukken, niet alleen
maar gevraagde adviezen, maar ook
ongevraagde adviezen mogen
uitbrengen, opdat de maatschappe–
lijke en politieke discussie blijvend
gediend wordt?
Dit was mijn laatste vraag en ook
die van de heer Ginjaar, die sugge–
reerde om de discussie tussen ethici,
wetenschappers, technici, economen
en politici gaande te houden. Zouden
de Raad voor dierenaangelegen–
heden en de afdelingen daarvan
daarvoor geen kader bieden?
Met belangstelling wacht ik het
antwoord van de staatssecretaris af.

De heerVan de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Bij de bespreking
van dit wetsvoorstel kan men
verschillende invalshoeken kiezen. Ik
noem er drie. De eerste is een
beschouwing over de geleidelijke
erosie van de heldere criteria van de
Bijstandswet en het Bijstandsbesluit
landelijke normering. De tweede is
een beschouwing over de bezuini–
gingen op jongereninkomens. De

derde is een bespreking van een
politiek compromis in het regeerak–
koord, waarbij de prijs voor een
verbetering van het Jeugdwerkga–
rantieplan een verlaging van de
jongerenuitkeringen was. De eerste
twee invalshoeken leiden tot vrij
sombere bespiegelingen, de derde
invalshoek leidt tot een genuan–
ceerder oordeel.
Als wij de derde mvalshoek kiezen,
kunnen wij ons ertoe beperken om
de voor– en nadelen van beide
voorstellen, JWG en verlaging van
jongerenuitkeringen, tegen elkaar af
te wegen. Dan blijft de vraag
waarom het regeerakkoord voor zo'n
koppelverkoop koos. Een strikt
inhoudelijke samenhang tussen een
verbeterd JWG en verlaagde jonge–
renuitkeringen is er niet. Hooguit kan
men veronderstellen dat de verlaging
mede dient als financieringsbron van
het JWG. Het regeerakkoord spreekt
nog wel over een geïntegreerd
scholings–, inkomens– en arbeids–
marktbeleid voor jongeren, maar dat
is een vlag die de lading niet dekt,
zoals in de memorie van antwoord
aan de Eerste Kamer wordt erkend.
Ik deel dan ook het standpunt van
het kabinet, in antwoord op vragen
van D66, dat een gefaseerde
invoering van het JWG op zichzelf
niet noopt tot een eveneens
gefaseerde, parallel daaraan lopende
invoering van lagere schoolverlaters–
normen in de bijstand. Het gaat om
verschillende zaken, die eventueel
ook verschillend beoordeeld kunnen
worden. Ik vrees dat het ene
onderdeel van het politieke
compromis, verlaging van de jonge–
renuitkeringen, toch iets te maken
heeft met die twee andere mogelijke
invalshoeken. Hoe wordt er aange–
keken tegen de Bijstandswet en
tegen jongereninkomens? Ik zal over
deze twee aspecten ook iets zeggen.
De Bijstandswet kent sinds de
totstandkoming van het BLN in 1974
een heldere en zeer toegankelijke
systematiek. Het begrip "algemeen
noodzakelijke kosten van bestaan"
werd gekoppeld aan het wettelijk
minimumloon en de normbedragen
werden vastgesteld op 100% voor
echtparen, 90% voor eenouderge–
zinnen en 70% voor alleenstaanden
vanaf 23 jaar. Voor alleenstaanden
beneden de 23 jaar werden de
normbedragen ontleend aan het
minimumjeugdloon. Slechts voor
jongeren beneden de 21 werd in de

uitkeringshoogte een nader onder–
scheid aangebracht tussen uitwo–
nenden en thuiswonenden.
Bij deze relatie met het
minimumloon had de politiek geen
verdere bemoeienis met het beste–
dingspatroon van de bijstandsge–
rechtigde. Ik acht dit een winstpunt.
Helaas ging de politiek zich in de
jaren tachtig toch weer bemoeien
met mogelijke, echte of vermeende
besparingen in het uitgavenpatroon.
De woningdelerskorting van 1986
was een forse aanslag op de
helderheid van de bijstandssyste–
matiek. Het aantal uiteenlopende
normbedragen in de bijstand nam
toe en de grens tussen woningdeling
en gezamenlijke huishouding viel niet
steeds scherp te trekken, laat staan
te controleren. Andere wijzigingen in
wet– en regelgeving in de jaren
tachtig werden soms in de bijstand
gecompenseerd via toeslagen in
specifieke situaties, zoals de
overbruggingsregeling en de toeslag
voormalig eenoudergezinnen.
Daarmee werd de Bijstandswet vrij
ingewikkeld.
Het wetsvoorstel dat vandaag op
de agenda staat, betekent een
verdere verschuiving van het ijkpunt
minimumloon naar uiteenlopende
bestedingspatronen bij de
vaststelling van normbedragen in de
bijstand. Er is zelfs een duur onder–
zoeksbureau ingehuurd om weten–
schappelijk aan te tonen dat het
uitgavenpatroon van een pas
afgestudeerde gedurende het eerste
halfjaar na afstuderen nauwelijks
verandert. Een iets andere variant
van publieke bemoeienis met het
bestedingspatroon van de bijstands–
ontvanger is de recente suggestie
die iedere bijstandsontvanger met
een auto in het verdachtenbankje
plaatst. Ter zijde, natuurlijk vind ook
ik dat ieder gegrond vermoeden van
fraude door loontrekker, bijstands–
trekker of zelfstandige, een serieus
onderzoek vergt dat zich eventueel
tot Veendam kan uitstrekken.
De geleidelijke erosie van het
ijkpunt minimumloon door de
opmars van ijkpunten die ontleend
zijn aan bestedingspatronen, pakt
tamelijk desastreus uit voor de
helderheid en mzichtelijkheid van de
Bijstandswet en bemoeilijkt een
goede uitvoering. Ik kom daarop
terug.
Een tweede mogelijke invalshoek
om naar dit wetsvoorstel te kijken, is
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De beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene bijstandswet
en de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeids–
ongeschikte werkloze
werknemers in verband met de
wijziging van de bijstandsuitke–
ringen voor bepaalde groepen
personen jonger dan 27 jaar
(22163)
De beraadslaging wordt geopend.
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de al lang bestaande, soms actieve
en soms latente druk op jongerenink–
omens, althans dat deel ervan dat
door de pohtiek beheerst wordt. In
dit kader kan men wijzen op de
verlagingen van het minimum–
jeugdloon en de daaraan gekoppelde
bijstandsuitkeringen en op de bezui–
nigingen op studiefinanciering en
huursubsidie voor jongeren. Een
aantal van deze maatregelen was
best te rechtvaardigen. Daar gaat het
mij nu niet om. Het gaat mij nu wel
om het eenzijdige moralistische
toontje over verwende jongeren dat
hierbij af en toe wordt aangeslagen
Met name de heer Brinkman, de
fractievoorzitter van het CDA in de
Tweede Kamer, gaat zich soms te
buiten aan uitspraken over jongeren
die "in het balkonnetje van de
samenleving in het zonnetje zitten"
en "het dure geld van de nikes voor
de kids, dat voor zoveel nuttiger
maatschappelijke doeleinden
besteed kan worden". Die uitspraken
worden gevolgd door suggesties dat
er op inkomensvoorzieningen voor
jongeren nog fors besnoeid kan
worden.
Soberheid is prima, maar als de
oproepen daartoe zo eenzijdig
geadresseerd worden aan jongeren
en minima, dan klopt er iets niet. Ik
vermoed dat dit opgeheven vingertje
richting jongeren af en toe achter de
voorgeschiedenis van dit
wetsvoorstel schuilgaat, bijvoorbeeld
bij de beperking van de uitwonen–
dennorm voor werkloze jongeren. Ik
maak die opmerking in wat
algemene zin in de richting van de
opstellers van het regeerakkoord.
Een derde invalshoek om naar dit
wetsvoorstel te kijken, is een
bespreking van het politiek
compromis van het regeerakkoord.
Dan valt de beoordeling genuan–
ceerd uit. Het beleid ter bestrijding
van jeugdwerkloosheid en de verbe–
tering van het Jeugdwerkgaran–
tieplan zijn zeer positief te
waarderen. De verlaging van jonge–
renuitkeringen waardeer ik minder
positief. De prijs die de Bijstandswet
moet betalen door afnemende
interne consistentie en toenemende
complexiteit, vind ik nogal hoog. In
die beoordeling van het politiek
compromis van het regeerakkoord
laat ik het werkgelegenheidsaspect
zwaarder wegen dan het inkomens–
aspect. Dan valt de balans van dit

politiek cornpromis globaal positief
uit.
Ik bespreek nu de twee onderdelen
van het wetsvoorstel dat vandaag
aan de orde is. Het eerste betreft de
beperking van de uitwonendennorm
voor jongeren van 18 t/m 20 jaar. De
huidige bijstand voor jongeren van
18 t/m 20 jaar maakt een onder–
scheid tussen thuiswonenden en
zelfstandig wonenden, uitgaande van
de feitelijke situatie. Er wordt nu
voorgesteld om de thuiswonen–
dennorm als uitgangspunt te nemen
en de uitwonendennorm te beperken
tot vier situaties: beide ouders zijn
overleden; beide ouders verblijven in
het buitenland; er is een indicatie–
stelling van de jeugdhulpverlening
om niet in het ouderlijk huis te
wonen; de jongere woont al ten
minste 12 maanden zelfstandig
voordat er een beroep op de bijstand
wordt gedaan.
Ik meen dat de wetgever zoveel
mogelijk moet uitgaan van de feite–
lijke woonsituatie en niet van een
eventueel gewenst geachte woonsi–
tuatie. Is er nu een dringend
argument om hier niet van uit te
gaan bij dit voorstel? Ik denk van
niet. Voor werkloze schoolverlaters
van 18 tot en met 20 jaar geldt er al
een wachttijd voor de RWW van een
halfjaar en na dat halve jaar, in
uitzonderingsgevallen te verlengen
tot een jaar, wordt iedereen die nog
geen werk gevonden heeft
opgenomen in het JWG. Juist op het
moment waarop er niet of nauwelijks
meer een beroep wordt gedaan op
de RWW voor deze categorie wordt
de regelgeving zeer overbodig
overhoop gehaald. Hier moet naar
mijn mening als motto gelden: als er
geen reden is om te veranderen, is er
reden om niet te veranderen.
De WSF-18 plus laat dezelfde
leeftijdscategorie wèl een vrije keuze
tussen thuis en zelfstandig wonen.
Daar ontbreekt die noodzakelijk–
heidstest geheel. Ik kan mij daarom
niet aan de indruk onttrekken dat bij
dit onderdeel bij de opstelling van
het regeerakkoord op de achtergrond
het motief meegespeeld heeft dat
jongeren in deze leeftijdscategorie
thuis horen te wonen.
De uitwonendennorm wordt o.a.
toegepast als je al twaalf maanden
zelfstandig woont, voordat je een
beroep op de bijstand doet. Dat
opent perspectief voor iemand die
de bijstandsgeheimen kent. Piet

woont elf maanden zelfstandig als
zijn inkomen wegvalt. Hij stelt zijn
bijstandsaanvraag één maand uit.
Dat kost hem ƒ 449,59. Na die
maand claimt hij een uitwonen–
dennorm a ƒ 838,30. In nog geen vijf
weken bijstandsafhankelijkheid is het
verlies door voor èén maand af te
zien van de bljstand al gecompen–
seerd.
Deze casuspositie zal zich
waarschijnlijk niet vaak voordoen. Er
zijn weinig Pietjes die de bijstands–
geheimen doorgronden, de arbeids–
marktpositie van jongeren is niet
slecht en na zes maanden
werkloosheid wordt ook Piet in het
kader van de Jeugdwerkgarantiewet
te werk gesteld. In die zin is het
debat over de uitwonendennorm
voor het grootste deel een gevecht
om des keizers baard.
Het tweede onderdeel betreft de
introductie van een lagere schoolver–
latersnorm gedurende zes maanden
voor de 21- tot 27-jarigen. In het
voorlopig verslag hebben wij al
gesteld dat wij die lagere schoolver–
latersnorm gedurende zes maanden
niet per se onaanvaardbaar vinden,
gezien de grotere verplichting die de
overheid op zich heeft genomen voor
het creëren van werk voor alle
werkloze jongeren tot 21 jaar en alle
werkloze schoolverlaters tot 27 jaar.
Ook de adviezen van de
commissie-Kortmann en de Raad
van State en de wijze waarop het
kabinet die verwerkt heeft, sterken
mij in het vermoeden dat de
voorstellen vanuit rechtsoverwe–
gingen nog wel door de beugel
kunnen. Maar als ik zie wat voor
gevolgen deze voorstellen - nu
voorgesteld na drie eerdere valse
starts - uiteindelijk hebben voor de
helderheid en inzichtelijkheid van de
Bijstandswet, word ik treurig.
De voorgeschiedenis van dit
voorstel kende nogal wat hinder–
nissen. Het vorige kabinet publi–
ceerde een voorontwerp I.J.W., dit
kabinet publiceerde een nieuw
voorontwerp I.W.S., de
commissie-Kortmann vond echter
dat de lagere schoolverlatersnorm
beter geregeld kon worden in het
kader van de Bijstandswet, het
kabinet ontwierp daarna een
ontwerpbesluit tot wijziging van het
Bijstandsbesluit landelijke normering
dat echter door de Raad van State
werd afgekeurd. De Raad van State
meende dat lagere schoolverlaters–
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daar veel hoofdbrekens bij hebben.
Ik zie het resultaat daarvan met
belangstelling tegemoet, maar
vooralsnog bekijken wij dit
wetsvoorstel met nogal wat aarze–
lingen.

uitkeringen niet beperkt konden
blijven tot alleenstaanden, maar ook
dienden te gelden voor gehuwden.
Anders zou er immers sprake zijn
van een onderscheid naar burgerlijke
staat, strijdig met artikel 1 van de
Grondwet en artikel 26 van het
Bupo-verdrag. Dat laatste argument
spreekt in het bijzonder mijn fractie
aan. Wij hebben steeds hetzelfde
betoogd over artikel 3 van de Toesla–
genwet, het zogeheten 1990-artikel,
waarin een soortgelijk onderscheid
naar burgerlijke staat wordt
gemaakt.
De vertaling van de beperking van
de uitwonendennorm en de lagere
schoolverlatersuitkering naar al dan
niet gehuwd samenwonenden
leverde aanzienlijke complicaties op.
Het kabinet heeft die vertaling gerea–
liseerd via een aantal hersenpijni–
gende redeneringen. Ik heb die
redeneringen ten slotte kunnen
volgen, maar ik zou op dit moment
niet graag getest wordt op mijn
kennis van de redeneertrant en de
uitkomsten ervan.
Het kabinet doet tamelijk
luchtigjes over de toenemende
complexiteit van de bijstand. Naast
een groter aantal normbedragen
voor gehuwden en één-ouderge–
zinnen staat een kleiner aantal
normbedragen voor alleenstaanden.
Er zijn namelijk een paar kleine
leeftijdsdifferentiaties opgeheven. Ik
heb het aantal normbedragen voor
en na wijziging geteld. Voor alleen–
staanden daalt het aantal verschil–
lende bedragen van negen naar
zeven, voor één-oudergezinnen
groeit het aantal van twee naar vijf
en voor gehuwden groeit het zelfs
van twee naar tien!
De memorie van antwoord aan
deze Kamer stelt dat er in de uitvoe–
ringspraktijk per saldo slechts in
beperkte mate sprake is van een
toenemende complexiteit van de
regelgeving en dat de maatregelen
geen nieuwe, extra uitvoeringspro–
blemen opleveren. Ik ben zo vrij om
dat in twijfel te trekken. Als onder
een goede uitvoering alleen de
technische berekening van de uitke–
ringsbedragen verstaan wordt, klopt
die bewering stellig wel voor het
grootste deel. Als men de juiste
gegevens in de computer invoert, zal
dat ding wel in staat zijn om de juiste
berekening uit te spugen. Maar een
groter aantal variabelen leidt er
volgens mij toe, dat de kans op

menselijke fouten toeneemt.
Tot een goede uitvoering reken ik
ook, dat de GSD-ambtenaar begrijpt
wat hij doet. Ik vrees dat voor velen
van hen hun werk vervreemde arbeid
wordt. Tot een goede uitvoering
reken ik eveneens dat de
GSD-beambte aan zijn cliënten kan
uitleggen waarom zij juist dit
normbedrag krijgen en niet een van
de 21 andere standaard normbe–
dragen uit de tabel. Hoe leg ik echter
aan tien jeugdige samenwonende
stelletjes uit dat zij alle tien een
verschillend normbedrag kunnen
krijgen, variërend van ƒ 1197,47 per
maand tot ƒ 1714,28 per maand,
alles berekend per 1 januan van dit
jaar?
Tot welke merkwaardige
uitkomsten deze verfijning kan
leiden, toont het volgende voorbeeld
aan. Het jonge echtpaar Jan en
Marie woont in bij de ouders van een
van hen. Marie is schoolverlaatster,
Jan is geen schoolverlater. Hoe
bereken ik nu hun bijstandsuitkering?
Aan de hand van deze gegevens kan
ik de uitkering nog niet vaststellen. Ik
moet namelijk eerst weten of zij
inwonen bij de ouders van Jan of bij
die van Marie. Als zij inwonen bij zijn
ouders, komt de maandelijkse
uitkering uit op ƒ 1514,61 en als zij
inwonen bij haar ouders, komt de
uitkering uit op ƒ 1216,31. Ik bereken
dit exclusief vakantiegeld.
Waarom dit forse verschil, terwijl
in beide gevallen de woonsituatie
niet echt verschilt? De niet-school–
verlater Jan krijgt in beide situaties
de halve gewone echtparennorm, de
schoolverlaatster Marie krijgt in het
ene geval de uitwonendennorm en in
het andere geval de thuiswonen–
dennorm, tenzij zij een kind heeft.
Voor de volledigheid van de
berekening zij nog vermeld dat in het
eerste geval de hele woningdelers–
korting wordt toegepast en in het
tweede geval de halve woningdelers–
korting.
Ik heb de systematiek begrepen. Ik
heb wel de sterke neiging om uit te
roepen: jede Konsequenz führt zum
Teufel. Dit wetsvoorstel, met alle
effecten, is bijna niet uit te leggen
aan belanghebbenden. Dat is slecht
voor de legitimiteit van het
overheidsoptreden. Als de afdeling
Voorlichting van het ministerie deze
voorstellen straks op een bevattelijke
wijze voor een groot publiek moet
samenvatten en presenteren, zal zij

Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA):
Mijnheer de voorzitter. De
CDA-fractie wil beginnen met de
staatssecretaris te danken voor de
beantwoording van de schriftelijke
vragen. Uit de schriftelijke voorbe–
reiding zal de staatssecretaris
begrepen hebben dat wij in principe
instemmen met het wetsvoorstel.
Belangrijkste motief daarvoor is
steun aan de doelstelling: bestrijding
van de werkloosheid onder jongeren
door het voeren van een geïnte–
greerd scholings–, inkomens– en
arbeidsmarktbeleid. Het geven van
steun betekent niet tegelijkertijd een
krltiekloze acceptatie. Dat zult u
eveneens begrepen hebben. Het
betekent wel dat de CDA-fractie op
dit moment ermee genoegen neemt
en de daarvoor noodzakelijke
wetswijzigingen die, om het maar
zacht uit te drukken, de schoon–
heidsprijs niet direct verdienen, wel
accepteert. Ik kom daar nog op
terug. Wij hebben met blijdschap
vastgesteld dat het kablnet dit
standpunt deelt en in principe
positief staat ten opzichte van één
wettelijk regime voor jongeren,
waarbinnen een geïntegreerd
scholings–, inkomens– en arbeids–
marktbeleid op meer eenvoudige en
doeltreffende wijze kan worden
gerealiseerd.
Een dergelijke ingrijpende
wetgeving kan uiteraard niet van
vandaag op morgen worden gereali–
seerd. Daar hebben wij alle begrip
voor. Vanzelfsprekend zullen alle
mogelijkheden en onmogelijkheden
en voor– en nadelen nauwkeurig in
kaart moeten worden gebracht. Ik
denk daarbij vooral ook aan
doordenking van het individualise–
ringsprincipe, de doorwerking in de
Algemene bijstandswet, de positie
van 's Rijks financiën, vragen over
effectiviteit, doelmatigheid
enzovoort, naast handhaving van het
solidariteitsbeginsel in de samen–
leving.
Belangrijke ijkpunten voor één
wettelijk regime zijn in de ogen van
de CDA-fractie een doeltreffend
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jongerenbeleid waarbij meer en liefst
alle jongeren aan het werk komen en
blijven en eenvoudiger en doorzich–
tiger regelgeving in de Algemene
bijstandswet. Ik wil over beide
onderwerpen een aantal punten naar
voren brengen.
In het dagblad Trouw van
woensdag 16 september staat dat
het kabinet voor jongerenbeleid de
trefwoorden "zelfstandigheid, meele–
vendheid en verantwoordelijkheid" in
petto heeft. Rechten en plichten
horen bij elkaar, maar jongeren
moeten vooral leren zich van hun
plichten bewust te worden. De
CDA-fractie stemt daarmee in, zij het
dat in het beleid ingecalculeerd moet
worden dat er bij jongeren een groei–
proces plaatsvindt. Wanneer dat
goed gaat, mondt dat uit in een
zodanig volwassen gedrag dat, liefst
op vrijwillige basis, verantwoorde–
lijkheid voor zichzelf, de medemens
en de samenleving wordt aanvaard.
Tijdens dat groeiproces zijn er fasen
waarin jongeren met horten en
stoten, soms al experimenterend
erachter komen wie en wat ze zijn en
welke keuzen ze kunnen en willen
maken. Een belangrijk deel van de
keuzeprocessen speelt zich af binnen
de leeftijdsgroep waarover het
vandaag gaat. Het mislukken van
keuzen in die leeftijdsfase heeft
verregaande consequenties voor het
bestaan als volwassene. Beleid dat
onvoldoende rekening houdt met en
inspeelt op de specifieke kenmerken
van die groep, loopt het risico te
mislukken, met alle gevolgen
daarvan voor de jongeren zelf en de
samenleving. Het spreekt vanzelf dat
de keuze voor en het hebben van een
baan van groot belang is bij het
bereiken van zelfstandigheid en het
groeien naar en in verantwoorde–
lijkheid. Het inbouwen van financiële
prikkels voor schoolverlaters, zoals
nu wordt voorgesteld, kan tot effect
hebben dat een grotere inspanning
wordt geleverd bij het zoeken van
een passende baan. Het past in ieder
geval in de filosofie "maak jongeren
bewust van hun plichten". Het moet
mij van het hart dat hierbij vanuit
een meer pedagogische invalshoek
bezien sprake is van een traditioneel
enigszins verouderd concept. Het
zijn vooral negatieve financiële
prikkels die tot een positief resultaat
moeten leiden. Op zich zelf bezien is
dat niet verkeerd, maar het kan
beter. Vanuit het perspectief van de
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jongere gezien wordt met name voor
de leeftijdscategorie 18- tot
21-jarigen de klok teruggedraaid.
Verantwoordelijkheid en zelfstan–
digheid stranden in de noodzaak, bij
pa en ma aan tafel te zitten. Hoewel
de CDA-fractie het met de regering
eens is dat niet alle wensen via de
overheid kunnen worden gereali–
seerd en dat de te verwachten
ontwikkelingen in de groei van de
uitgaven voor sociale zorg tussen nu
en 1997 weinig tot geen ruimte laten
voor financiële bokkesprongen, ligt
hier ook ten opzichte van de
jongeren een dilemma. En opnieuw,
de benadenng is nogal traditioneel.
Zij is eerder afremmend dan stimu–
lerend tot verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid. De Raad voor het
jeugdbeleid heeft nu alweer enkele
jaren geleden op verzoek van de
regering een advies uitgebracht over
een samenhangend inkomensbeleid
voor jongeren. Ik ben daar in mijn
vorige functie, als voorzitter van de
commissie uit de raad die dat advies
heeft voorbereid, nauw bij betrokken
geweest. Mij is vooral bijgebleven
het zoeken naar een systematiek,
waarbij bewust gezocht is naar
evenwicht in rechten en plichten en
naar het inbouwen van positieve
stimulansen, teneinde op die manier
aan een activerend beleid richting
arbeidsmarkt inhoud te geven.
Tegelijkertijd is geadviseerd over een
samenhangend inkomensbeleid, dat
qua integratie verder gaat dan de
gebrekkige integratie tussen
Algemene bijstandswet en Wet
studiefinanciering, zoals in dit
wetsvoorstel aan de orde is. Ter
voorkoming van misverstanden zeg
ik dat de CDA-fractie er geen
behoefte aan heeft, een pleidooi te
voeren voor het integraal opvolgen
van dit advies. Wel wil zij attenderen
op een benaderingswijze en
uitvoering die navolging verdient, zij
het wellicht in gewijzigde vorm. Een
apart wettelijk regime zou zich daar
uitstekend voor lenen.
De tweede reden voor een apart
wettelijke regime is de wens van de
CDA-fractie, te komen tot eenvou–
diger en doorzichtiger regelgeving in
de Algemene bijstandswet. Vanuit
die optiek kleven er aan de voorge–
stelde wijzigingen vrij forse
bezwaren. Specifieke op jongeren
gerichte maatregelen verdragen zich
kennelijk nauwelijks met het regime
van de Algemene bijstandswet. De

innerlijke consistentie van de
Algemene bijstandswet staat - het is
ook door anderen gesignaleerd door het hanteren van verschillende
normen nogal onder druk. Ik druk het
nu zacht uit. De gewenste integratie
tussen de Algemene bijstandswet en
de Wet studiefinanciering blijft
gebrekkig Er is dus alle reden om tot
een geïntegreerde wetgeving binnen
één nieuw wettelijk regime te komen.
Ik ben dan ook blij dat het kabinet
zich daar in principe positief
tegenover opstelt.
Een moeilijk punt in de voorlig–
gende voorstellen vindt de
CDA-fractie het onderscheid dat
ontstaat tussen echtparen beneden
de 21 jaar, binnen bepaalde catego–
rieën echtparen in de leeftijd van 21
tot 27 jaar en andere echtparen. De
verschillende uitkeringsbedragen zijn
weliswaar verklaarbaar op grond van
de gevolgde systematiek, maar voor
parttime politici, zoals leden van de
Eerste Kamer, is het zeer moeilijk te
bevatten. De CDA-fractie is dan ook
van oordeel dat er van doorzich–
tigheid, eenvoud en helderheid van
regelgeving voor de cliënten geen
sprake is. Wat de uitwerking betreft
hebben wij nog enkele vragen.
Daarmee kom ik tot het voorbeeld
van de heer Van de Zandschulp. Ik
kon het zelf niet eenvoudiger formu–
leren dan het hier staat. Ik ben
benieuwd hoe de staatssecretaris
erop reageert. Kan de staatssecre–
taris uitleggen hoe het een echtpaar
in de leeftijd van 18 tot 21 jaar
waarvan een van beiden schoolver–
later is, duidelijk gemaakt kan
worden dat het, afhankelijk van de
vraag of het schoolverlatende deel
van het echtpaar bij de eigen ouder
of schoonouder inwoont, een bedrag
aan uitkering kan ontvangen van
ongeveer ƒ 1300, hetzij ongeveer
ƒ 1600 per maand? Dit zijn bedragen
inclusief vakantiegeld. Hoe recht–
vaardig vindt de staatssecretaris een
dergelijk systeem in zijn uitwerking?
Hoe verhoudt dit verschil zich
bijvoorbeeld met de nagestreefde
bestedingsgelijkheid?
Kan de staatssecretaris uitleggen
hoe de norm van gelijke behandeling
van personen ten opzichte van elkaar
wordt toegepast bij een zelfstandig
wonend echtpaar beneden de leeftijd
van 21 jaar, dat niet voldoet aan de
voorwaarden voor de uitwonen–
dennorm, waarbij voor de een wordt
uitgegaan van de thuiswonen–
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dennorm van ƒ 488,01 en voor de
ander van de uitwonendennorm van
ƒ 876,72? Wie van beide krijgt
waarom welk bedrag uitgekeerd?
Hoe benadert het kabinet eigenlijk
het beginsel van gelijke behandeling
voor alleenstaanden onder en boven
21 jaar, echtparen idem dito,
echtparen versus alleenstaanden? Is
dit begrip horizontaal, dus tussen
leeftijden, of ook verticaal, dus
binnen een categone zoals
echtparen, of streven wij nu naar een
matrix? Het lijkt op het laatste en
daarmee wordt het onhanteerbaar.
Zie de complexheid van de
voorstellen die voor ons liggen.
Opmeuw merk ik op dat helderheid
op basis van hanteerbare uitgangs–
punten zeer gewenst is. Aan een
nadere bezinning op de toepassing
van het uitgangspunt van gelijke
behandeling is dringend behoefte.
Deelt de staatssecretaris deze
opvatting? Als voorzet van ons kan
gelden dat gelijke behandeling
zonder rekening te houden met
verschillende, verifieerbare leefom–
standigheden, bijvoorbeeld door
vrijwillige registratie van leefeen–
heden, in onze ogen niet houdbaar
is. Wij zijn er benieuwd naar of de
staatssecretaris deze zienswijze
deelt.
Ik rond mijn betoog af. De staats–
secretaris kan zich verheugen in de
instemming van de fractie van het
CDA met dit wetsvoorstel. Verheugd
zijn wij over de positieve opstellmg
van het kabinet tegenover een nieuw
wettelijk regime voor jongeren,
waarbinnen een geïntegreerd
scholings–, inkomens– en arbeids–
marktbeleid eenvoudiger en doeltref–
fender kan worden gerealiseerd. Wij
deden hiervoor gemotiveerd een
aantal suggesties en horen graag
hoe de staatssecretaris hierop
reageert. Wij vernemen eveneens
graag op welke wijze en op welke
termijn de staatssecretaris een
afgerond oordeel denkt te kunnen
geven over alle plus– en minpunten
die aan een nieuw wettelijk regime
verbonden zijn. Wij krijgen graag
toegezegd dat hierover uiterlijk bij de
evaluatie over twee jaar meer duide–
lijkheid komt.
Forse kanttekeningen zet de fractie
van het CDA bij het effect op het
regime van de Algemene
bijstandswet. Wij gaan ervan uit dat
bij de eerstvolgende gelegenheid tot
wetswijziging, waarbij wij aan het
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tijdstip van de evaluatie denken, in
ieder geval voor echtparen een
duidelijker en doorzichtiger systeem
wordt ingevoerd.
Wij wachten met belangstelling op
de antwoorden van de staatssecre–
taris.

Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Opvallend is dat beide
woordvoerders wijzen op een
toekomstige visie waarbij voor
jongeren een meer geïntegreerd
beleid zou moeten plaatsvinden. In
principe ben ik het er natuurlijk mee
eens dat het goed zou zijn als de
inkomens– en de werksituatie helder
en inzichtelijk zou zijn voor jongeren.
Eigenlijk zouden jongeren hetzij
scholier, hetzij werkend moeten zijn
- in een enkel geval doet het zich
helaas voor dat een jongere vroeg
gehandicapt in de AAW komt - en
zou er verder alleen maar voor
frictiewerkloosheid gedurende een
halfjaar een regeling moeten zijn om
de penode tussen school verlaten en
werk vinden te kunnen opvangen.
Eigenlijk zouden jongeren helemaal
niet regulier in de Algemene
bijstandswet moeten kunnen
voorkomen, omdat door een actief
werkgelegenheidsbeleid, aangevuld
met het Jeugdwerkgarantleplan, die
situatie zich niet zou voordoen.
De heer Van de Zandschulp heeft
er in feite op gewezen dat, hoewel
hij bezwaren heeft tegen het onder–
scheid tussen uit– en thuiswonen–
dennormen, juist door het actieve
werkgelegenheidsbeleid de feitelijke
situatie - hij noemde het een
discussie om des keizers baard veel minder relevant is dan de
wetgeving. Jongeren zullen immers
werken na een halfjaar; de jongeren
onder de 21 na de kinderbijslagsi–
tuatie en de jongeren daarboven na
de schoolverlatersuitkering. Dat is
ook mderdaad de opzet.
Op de concrete vragen van
mevrouw Bot-van Gijzen of een veel
verdergaand geïntegreerd beleid zou
kunnen plaatsvinden, moet ik er toch

op wijzen dat een samenhang tussen
kinderbijslag, studiefinanciering, de
Algemene bijstandswet en wellicht
ook de Algemene arbeidsongeschikt–
heidswet niet zo gemakkelijk te reali–
seren is. Dat bleek ook uit onze
oorspronkelijke voorstellen - de heer
Van de Zandschulp wees erop waarbij een aparte wet, de IWS,
door de commissie-Kortmann werd
ontraden. De commissie-Kortmann
zei in feite: als u een schoolverlaters–
regeling wenst te treffen, treft u die
dan binnen de kaders van de
Bijstandswet. In de Tweede Kamer is
duidelijk gebleken dat, ook gelet op
de ontwikkeling van de uitkeringen,
een dergelijke regeling binnen de
Bijstandswet op prijs werd gesteld.
Op termijn zal, wanneer de kinder–
bijslag niet meer geldt voor
18-jarigen en ouderen - wij hebben
daar immers een overgangsrecht
voor tot het jaar 2004 - de situatie
natuurlijk meer worden zoals wij die
beogen, namelijk dat jongeren in
principe werkend, studerend, bij
hoge uitzondering arbeidsongeschikt
of een heel korte periode werkloos
zijn. Dat zal de integratie verder
bevorderen.
De heer Van de Zandschulp en
mevrouw Bot-van Gijzen hebben
gewezen op het probleem dat de
gekozen systematiek voor schoolver–
latersuitkeringen en daarbij de keuze
- ik zeg dit in de richting van
mevrouw Bot-van Gijzen - om de
gelijke behandeling mede gehoord
de Raad van State expliciet gelijk te
laten zijn op grond van leeftijd en
niet van leefsituatie, inderdaad
leiden tot een aantal verschillende
normen: minder blj de alleen–
staanden, iets meer bij diegenen in
de jeugdige leeftijdsgroep voor een
halfjaar in de situatie dat men een
huwelijk aangaat of samenwoont.
Dat is waar, zij het dat dit probleem
in de praktische situatie - wij hebben
dat nagegaan bij de sociale diensten
- niet als probleem wordt ervaren.
Er zijn zeer vele mogelijkheden. Ik
had even de neiging om de casussen
die de heer Van de Zandschulp altijd
zo enthousiast noemt - Jan en
Marie, Piet en Klazien - uit te breiden
en na te gaan wat er zou moeten
gebeuren met een jong stel dat
reeds uit elkaar het co-ouderschap
voor een kind op zich genomen zou
hebben en waarvan een van beiden
thuis zou wonen en schoolverlater
zou zijn. Ik realiseerde mij toen dat

Algemene bijstandswet

22 september 1992
EK 1

De voorzitter: Ik schors nu de
vergadering om de leden de
gelegenheid te geven, afscheid te
nemen van mevrouw Van Breukelen.
De vergadering wordt van 16.50 uur
tot 17.31 uur geschorst.

D

1-33

Ter Veld
die situatie zich vast wel een keer in
de tien jaar zou kunnen voordoen,
maar dat juist daarom de
Bijstandswet - het BLN is daarbij een
goede systematiek - desalniettemin
altijd het maatwerk kent. Voor de
duidelijkheid, het is verstandig om,
als bepaalde gevallen zich voordoen,
ze ook expliciet op te nemen in de
Bijstandswet zelve. Dat voorkomt dat
later door gemeenten verschillende
interpretaties worden gegeven of dat
later, bijvoorbeeld door een recht–
sprekend orgaan, een nieuwe norm
wordt geïntroduceerd.
Er is concreet gevraagd of het bij
een samenwonend stel verschil
maakt of het stel intrekt bij de
ouders van de schoolverlater dan wel
bij de ouders van de niet-schoolver–
later. Dat maakt inderdaad verschil.
Een onderbouwing hiervoor zou
kunnen zijn, dat het enig verschil kan
uitmaken of men gaat samenwonen
bij de eigen ouders dan wel blj de
schoonouders. Ik moet er hierbij ook
op wijzen, dat de studiefinanciering
dezelfde systematiek kent. Ook daar
kan het verschil maken of een stude–
rende jongeman met zijn partner bij
zijn eigen ouders gaat wonen
(thuiswoont) dan wel bij de ouders
van zijn partner. In het laatste geval
wordt de jongeman immers voor de
studiefinanciering als uitwonend
aangemerkt. Het lijkt ingewikkelder
dan het in de praktijk blijkt te zijn.
Ik geef toe dat wij met de stroom–
lijning van de alleenstaandennormen
problemen kunnen creëren wat
betreft de uitleg door de sociale
diensten. Ik denk hierbij aan de
volgende uitleg, waarbij ik het
voorbeeld hanteer dat ook mevrouw
Bot gebruikte. Stel dat twee mensen
onder de 21 jaar gaan samenwonen
en dat beiden geen eigen arbeidsin–
komen hebben, terwijl de één thuis–
wonend en de ander uitwonend is.
Dat is een matrix op grond waarvan
de sociale dienst de gezamenlijke
uitkering berekent. Het is dus niet zo,
dat de een de ene uitkering en de
ander de andere uitkering krijgt. Op
grond van de Algemene bijstandswet
krijgt men allebei de helft van de
gezamenlijke uitkering.
Waarom hebben wij ervoor
gekozen om in het geval van samen–
woning onder de 21 jaar bij één van
de ouders toch de een uit– en de
ander thuiswonend te laten zijn? Dat
is enerzijds gebeurd, omdat het
materieel natuurlijk ook zo is. Het is

anderzijds gebeurd, omdat anders
het verschil tussen samenwoners die
bij de ouders inwonen en zij die
zelfstandig wonen, wel gigantisch
groot wordt. Nogmaals, de gelijke
behandeling is hier horizontaal: de
leeftijd is relevanter dan de leefsi–
tuatie. Uit de stukken is duidelijk dat
wij eerst met het oog op de eenvoud
hebben getracht om het alleen voor
ongehuwden te regelen. Dat is
echter uitdrukkelijk door de Raad van
State afgewezen, omdat daardoor
een ongelijke situatie zou ontstaan
tussen leeftijdgenoten die samen–
woonden en leeftijdgenoten die
alleen woonden.
Een gelijke behandeling geeft altijd
problemen. Met wie vergelijk je
eigenlijk? Met iemand van dezelfde
leeftijd, met iemand van dezelfde
leeftijdsituatie, met iemand die in
exact dezelfde positie verkeert? Of
vergelijk je het breder? Dat probleem
is hier heel duidelijk geworden. Wij
hebben daarbij de keuze gemaakt:
de leeftijd is doorslaggevend. Als wij
kijken naar de positie van de alleen–
staande ouder, dan blijkt dat het
alleenstaande ouder zijn als zodanig
een verhoging geeft van de uitkering.
Maar de norm voor de alleenstaande
ouder/schoolverlater blijft op grond
van leeftijd bepaald.
De heer Van de Zandschulp vroeg
waarom eigenlijk een budgeton–
derzoek is gehouden. Ik wil hierover
duidelijk zijn, omdat ik het een vrij
principieel punt vind. Wij hebben het
onderzoek naar de vergelijkbaarheid
tussen schoolverlaters en studerende
scholieren niet gedaan om daarmee
een bijstandsnorm af te stemmen op
de feitelijke uitgavenpatronen (een
soort budgetsystematiek), maar om
mede op verzoek van de Raad van
State te kunnen aangeven dat in het
eerste halfjaar een schoolverlater in
feite veel meer als werkzoekende
schoolverlater dan als een werkloze
kan worden aangemerkt. Naar mijn
stellige overtuiging is het aan de
samenleving gemakkelijker uit te
leggen dat een schoolverlater door al
of niet met diploma de school te
verlaten een gelijkblijvende
inkomenssituatie heeft dan de
huidige situatie waarin moet worden
uitgelegd dat het simpele feit dat
men de school verlaat, een
inkomensverbetering van ƒ 300 per
maand genereert. Als wij de huidige
verandering moeten onderbouwen,
dan zou de samenleving veel

verbaasder zijn als wij vanuit de door
ons voorgestelde situatie willen
terugkeren naar de situatie waarin
voor de schoolverlater in één keer de
normale bijstandsnorm zou gelden
Het gaat er niet zozeer om het
opgeheven vingertje hierbij te
benutten. Natuurlijk, het kan erbij
worden gebruikt en dat zal ook wel
gedaan worden, maar onze
invalshoek was - dat geldt ook voor
de uit– en thuiswonendennorm - dat
economische zelfstandigheid in de
eerste plaats verdiend wordt met een
eigen arbeidsinkomen en niet
verkregen wordt door een beroep te
doen op een sociale regeling als de
Bijstandswet. Vanzelfsprekend is het
bij noodzaak om uit te wonen ook
nog altijd mogelijk dat een gemeente
puur individueel getoetst, een
jongere - ook al voldoet hij niet aan
de in de wet genoemde criteria - het
recht of de plicht geeft zijn ouders te
verlaten. Ik spreek ook over "de
plicht", omdat ik mij kan voorstellen
dat er een gezinssituatie is, waarbij
de sociale dienst het zeer op prijs
zou stellen wanneer de jongere niet
bij de ouders woont, ook vanuit het
oogpunt van bescherming van de
ouders.
Over de relatie met het JWG het
volgende. De heer Van de
Zandschulp heeft er terecht op
gewezen dat de directe relatie niet
zodanig is dat de bezuiniging van het
een de financiering van het ander
betekent. Immers, hoe minder
jongeren werkloos zijn, hoe minder
je uit de besparing zou kunnen finan–
cieren. Het is evenmin zo dat er een
directe samenhang bestaat voor de
jongeren zelf. Het JWG begint
namelijk een halfjaar nadat de
jongere de opleiding verlaten heeft
en de schoolverlatersuitkering wordt
juist in het eerste halfjaar gegeven.
Mocht het zo zijn dat een jongere, in
goed overleg met het arbeidsbureau,
een verlengde zoektijd krijgt en niet
in het JWG wordt opgenomen, dan
zal de jongere als reguliere werkloze
wel een hogere uitkering krijgen. Ik
hoop dat dat voor de gemeenten een
extra stimulans zal zijn om die
reguliere zoektijd dan ook alleen toe
te kennen als de jongere een goede
kans heeft om een baan te vinden. Ik
merk trouwens dat de gemeenten
uitermate zijn geïnteresseerd in een
uitbreiding van het JWG, ook voor
andere dan de doelgroepen
waarvoor het bij wet regel wordt. Wij
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zullen het JWG ook openstellen voor
mensen die volledig gehandicapt
zijn. Daarmee willen wij bewerkstel–
ligen dat, wanneer het mogelijk is,
de gemeente ook voor hen de kans
op arbeid kan realiseren.
Vergroot deze regelgeving de
gebruikersruimte in de Bijstandswet?
De heer Van de Zandschulp wees
erop dat een jongere die elf
maanden zelfstandig woont, er
misschien het beste aan doet nog
een maand geld te lenen van
vrienden en kennissen om daarna als
uitwonend te kunnen worden aange–
merkt. Deze jongere zal veelal alleen
dan zelfstandig wonen als hij
daarvoor reeds een arbeidsinkomen
had, want hoe had hij het anders
kunnen financieren. Dan zal hij
waarschijnlijk na elf maanden
arbeidsinkomen in aanmerking
komen voor de normale WW van zes
maanden. In die tijd zal hij met de
gebruikelijke activering vanuit de
bedrijfsvereniging en sociale dienst
vast weer een nieuwe baan vinden.

Staatssecretaris Ter Veld: Het kan
inderdaad voorkomen dat iemand die
een studiefinanciering heeft
gekregen, reeds zelfstandig woont.
Dan zal het ook gebeuren dat de
jongere actief werk zoekt, daartoe
door de gemeente gestimuleerd en
geactiveerd en, in de gunstige
leeftijdsgroep vallend, wellicht reeds
in het JWG is opgenomen. De
gebruikersruimte die op papier
bestaat, wordt dus niet alleen
ingeperkt door de suggestie van de
heer Van de Zandschulp maar vooral
ook door het concrete beleid aan de
hand waarvan wij de jeugdwerk–
loosheid zeer drastisch aan het
terugdringen zijn. Materieel lukt dat
ook heel goed. Het aantal jongeren
dat aan het werk gaat neemt hand
over hand toe. Wij zitten dan ook
met het positieve effect dat een
wijziging in de Bijstandswet minder
"bezuinigt" dan bij een grotere
jeugdwerkloosheid. Dat is gunstig.
De heer Van de Zandschulp heeft
ook gevraagd of wij nu niet steeds
verder gaan met de budgetsyste–
matiek en straks ook nog naar de
auto gaan kijken. Hij gaf al aan dat
een auto, als die groter is dan
algemeen gebruikelijk, een

aanwijzing kan zijn voor een ander
inkomen. Dat kan tot onderzoek
aanleiding geven. Veendam staat
natuurlijk open voor ledere sociaal
rechercheur van iedere sociale
dienst. Ik wijs erop dat een auto,
groter dan algemeen gebruikelijk,
door de gemeente kan worden
aangemerkt als vermogen, maar
algemeen gebruikelijke bezittingen
worden door de gemeenten nooit op
die manier getoetst. Het is dus
terecht dat de auto wel uit het
onderzoek naar voren komt, maar
het systeem van de Bijstandswet niet
zal aantasten. Het gaat dus niet om
de vraag of je met een bijstandsuit–
kering wel of niet in een auto mag
rijden. Het mag wel, maar een auto
kan een indicatie zijn voor nader
onderzoek.
Toen de heer Van de Zandschulp
opmerkte dat "jede Konsequenz zum
Teufel führt", dacht ik: dat probleem
hebben wij gehad toen wij met het
opstellen van de wetgeving bezig
waren. Hoever moet je gaan met de
gelijke behandeling op grond van
leeftijd en wanneer constateer je zelf
dat hier enige frictie ontstaat? Juist
omdat dit feit zich in de praktijk
weinig voordoet, omdat de school–
verlatersnorm slechts geldt voor zes
maanden en omdat het overheids–
beleid erop gericht is om een ieder in
het JWG op te nemen - schoolver–
laters, jongeren uit de
1990-generatie - zal de materiële
situatie waarin dit een probleem
oplevert, heel weinig voorkomen. Wij
hebben een computermodel van de
bijstand. Dit kon zonder deze
wijziging reeds zo'n 11 miljard
verschillende varianten aangeven.
Wij hebben in Nederland alles bij
elkaar genomen nog geen 15 miljoen
inwoners. Het aantal casusposities
dat wij kunnen bedenken, zal dus
vele malen groter zijn dan het aantal
dat zich in werkelijkheid ooit kan
voordoen.
Voorzitter! Ik heb impliciet en
misschien ook expliciet aan mevrouw
Bot geantwoord dat wij de gelijke
behandeling van echtparen ongeacht
leeftijd aanvankelijk om praktische
overwegingen gewoon geregeld
hadden. Op grond van het advies van
de Raad van State, waarin verwezen
wordt naar artikel 26 Bupo, hebben
wij toch moeten kiezen om ook de
leeftijd hier doorslaggevend te laten
zijn. Het lijkt mij dus niet
waarschijnlijk dat wij op korte

termijn - ik denk bijvoorbeeld aan de
herinrichting Algemene bijstandswet
- op dit pad zullen terugkeren.
Voorzitter! De totale wetgeving is
niet alleen maar gebaseerd op bezui–
nigingsoverwegingen; zij is niet
alleen gemaakt omdat dit nu
eenmaal in het regeerakkoord stond
en niet alleen met het oog op de
moraliserende werking. De ene
invalshoek is: economisch
zelfstandig prima, maar dan wel
graag via betaalde arbeid. Wij zullen
een ieder via het JWG hiertoe zoveel
mogelijk in staat stellen. De andere
invalshoek is de vrij praktische
benadering dat schoolverlaten, als
men niet tijdig solliciteert, altijd een
periode van frictiewerkloosheid in
zich heeft. Als wij dit probleem voor
jongeren onder de 21 opvangen in
de kinderbijslag voor een halfjaar, is
het niet onredelijk om ook voor
jongeren boven de 21 het niveau een
halfjaar meer af te stemmen op de
Wet studiefinanciering.
Voorzitter! Voor alle duidelijkheid:
het niveau is dus niet gelijk aan het
niveau van het budget voor levens–
onderhoud van de Wet studiefinan–
ciering. Wij moeten er rekening mee
houden dat bijstandscliënten geen
OV-kaart krijgen en op een andere
manier in het Ziekenfonds verzekerd
zijn.
Een tweede punt van verschil is
dat de indexatie van de schoolverla–
tersuitkering binnen de bijstand de
normale systematiek volgt, die ook
geldt voor alle andere bijstandsge–
rechtigden, terwijl de studiefinan–
ciering als kostencompensatie de
prijsindex volgt.
Een derde verschil is dat de Wet
studiefinanciering een leendeel kent
bovenop de basisbeurs, dat moet
worden terugbetaald. De bijstand is
"om niet", zoals men weet, en hoeft
dus niet te worden terugbetaald.
Hieruit vloeit ook het vierde
verschil voort. Wij hebben in de
regeling schoolverlaters wel de
vereenvoudiging gemaakt van de
vrijlatingssystematiek, maar de vrijla–
tingssystematiek wijkt expliciet af
van die in de Wet studiefinanciering.
Het gaat hier immers niet om het
verminderen van een schuld, maar
om werkzoekenden. Wanneer
werkzoekenden een arbeidsinkomen
hebben, moet hier bij de bijstands–
verlening expliciet rekening mee
worden gehouden.
Voorzitter! Ik begrijp dat er
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De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Die jongere kan ook een
studiefinanciering hebben gehad.
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problemen zijn als men naar zo'n wet
kijkt. De ingewikkeldheid zal bij de
uitvoering echter meevallen. De
bedoeling is niet alleen om jongeren
financieel te prikkelen om een baan
te vinden. Deze prikkel zit automa–
tisch in het jong zijn. Wie jong is, wil
met zijn of haar opleiding iets doen.
Geen enkele jongere wil het accep–
teren om met een bijstandsuitkering
afgekocht te worden van zijn of haar
recht op arbeid. De financiële
benadering is vooral geweest om de
afstemming tussen werkzoekend
schoolverlater zijn en werkloos zijn
veel meer te benadrukken.
Voorzitter! Ik ben volstrekt bereid
om in de loop van het proces en ook
bij de evaluatie zeer alert te zijn op
in– en uitvoeringsproblemen.
Natuurlijk zal bij een dergelijke
evaluatie een rapportage over de
verdere gang van zaken plaats–
vinden, indien zich feilen en falen
voordoen. Ik hoop het niet, maar ik
kan dit niet volstrekt overzien, want
ik kan niet in de toekomst kijken. Wij
zullen de Kamer natuurlijk infor–
meren over onze bevindingen, die wij
dan evaluatie noemen.

De heerVan de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Ik dank de staats–
secretaris voor haar reactie op de
betogen van mij en mevrouw Bot.
Het moet het kabinet toch te denken
geven dat beide fracties in deze
Kamer die enige binding hebben met
het regeerakkoord zich zo kritisch
over dit wetsontwerp hebben uitge–
laten. Dat heeft niet zozeer te maken
met de uitvoerbaarheid in technische
zin - ik ben er ook van overtuigd dat
een en ander wel beheersbaar is maar wel met de legitimering in de
richting van belanghebbenden.
In deze voorstellen - de staatsse–
cretaris heeft het net uitgelegd prevaleert de leeftijd boven de leefsi–
tuatie. Een en ander wordt nu
geïncorporeerd in de Bijstandswet,
die dat uitgangspunt niet heeft. De
Bijstandswet differentieert alleen ten

aanzien van alleenstaanden naar
leeftijd; tot 23 jaar en daarna niet
meer. Overigens gebeurt dat op
basis van een ijzeren logica: het
minimumloon voor volwassenen gaat
in op 23-jarige leeftijd en dat is het
ijkpunt van de Bijstandswet. In die
zin zijn deze voorstellen toch
enigszlns een Fremdkörper in de
bijstand zoals wij die tot dusverre
kennen. Er zijn toch enige fricties
tussen de uitgangspunten van de
Bijstandswet en die van de regeling
voor schoolverlaters.
Voorzitter! Nog enige opmerkingen
op enkeie onderdelen. Ik kan mij er
niets bij voorstellen als een
computer op Sociale Zaken 11 mld.
aan theoretische uitkomsten van de
toepassing van de Bijstandswet weet
te inventariseren. Ik weet ook niet
wat de zin ervan is om dit soort
exercities uit te voeren. Ik constateer
wel dat het aantal
standaard-varianten of –normbe–
d' agen m de Bijstandswet door dit
wetsvoorstel groeit naar 22. Dat is
ontzettend veel. Ik vind ten aanzien
van gehuwden een aantal van 10 ook
ontzettend veel.
Wat mij nog meer dwars zit dan
het aantal, is dat ik het soms niet
meer goed kan uitleggen. Dat geldt
met name in de situatie waarin het
verschil maakt of een schoolverlater
of –verlaatster bij de ouders of de
schoonouders inwoont. Als je op
straat aan mensen vraagt of zij
vinden dat dit een reden is om in de
Bijstandswet een onderscheid te
maken in uitkeringshoogte van
pakweg ƒ 300, inclusief vakantiegeld,
zal je lang moeten zoeken voordat je
iemand vindt die dat logisch en
redelijk voorkomt.
Daarom is mijn grootste bezwaar
tegen deze voorstellen dat ik het ook
niet goed meer kan uitleggen. Als de
voorlichtingsambtenaren op het
departement een brochure kunnen
ontwerpen waarin een en ander
allemaal op een begrijpelijke en
overtuigende wijze wordt uitgelegd,
vind ik dat ook deze ambtenaren in
aanmerking komen voor een ridder–
schap in de orde van - wat was het Oranje Nassau?
Voorzitter! Ik vat nog even ons
standpunt samen en kom tot een
conclusie. Wij zijn geen voorstander
van beperking van de uitwonen–
dennorm voor werkloze jongeren van
18 tot 20 jaar. Het materiële effect
ervan is zozeer marginaal geworden
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De voorzitter Omdat de staatsse–
cretaris niet in de toekomst kan
kijken, weet zij niet dat er nog
gerepliceerd zal worden door beide
debattanten, één keer vijf minuten en
één keer drie minuten. Ik geef het
woord aan de heer Van de
Zandschulp.

D

dat er alleen al om die reden van
deze wijzigmg afgezien zou behoren
te worden.
Wij hebben op zichzelf geen
onoverkomelijke bezwaren tegen een
lagere-schoolverlatersuitkering
gedurende een halfjaar. De
besparing die dit voor 's Rijks kas
oplevert, is toch betrekkelijk
bescheiden, gezien de verbeterde
arbeidsmarktpositie van jongeren.
Het is zeer de vraag of die besparing
wel opweegt tegen de nadelen van
toenemende complexiteit en
afnemende innerlijke consistentie
van de Bijstandswet. Vooral aan het
vervagen van het ijkpunt - het wette–
lijke minimumloon - tillen wij nogal
zwaar. Wij zijn geneigd om die vraag
- weegt de besparingsopbrengst op
tegen alles wat overhoop gehaald
wordt? - toch negatief te beant–
woorden.
Wij zijn echter wel bereid, dit
wetsvoorstel te plaatsen tegen de
achtergrond van een aanzienlijk
verbeterde versie van het Jeugd–
werkgarantieplan. In die combinatie,
maar dan ook alleen in die combi–
natie, valt voor ons de balans van de
politieke deal van het regeerakkoord
positief uit. Wij zullen daarom even
heel diep zuchten en dan toch onze
steun aan dit wetsvoorstel niet
onthouden.

D
Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA):
Voorzitter! Ik sluit aan bij de opmer–
kingen van de heer Van de
Zandschulp dat het de staatssecre–
taris te denken moet geven wanneer
twee bevriende fracties toch zulke
fundamentele kritiek op dit
wetsvoorstel uiten. Ik ben dan ook
niet helemaal gelukkig met de
antwoorden zoals de staatssecretaris
ze tot nu toe geformuleerd heeft.
Ik heb uit de schriftelijke beant–
woording begrepen dat het kabinet
in principe positief staat ten opzichte
van de doorvoering van een wettelijk
regime. Ik begrijp heel goed dat daar
natuurlijk heel veel plus– en
minpunten aan vast zitten. Ik vraag
ook niet op dit moment al de
toezegging dat er inderdaad een
wettelijk regime zal komen. Ik vraag
echter wel om in kaart te brengen
wat dan die plus– en minpunten zijn.
Een periode van twee jaar hiervoor
lijkt mij lang genoeg te zijn. Ik vraag
de staatssecretaris dan ook om over
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twee jaar aan te geven wat haar
standpunt is en of zij na inventari–
satie van alle plus– en minpunten wel
of niet over kan gaan tot invoering
van een wettelijk regime.
Ik zal de voordelen daarvan
benadrukken zoals wij die op dit
moment zien. Gekomen zou kunnen
worden tot meer integratie dan in
het onderhavige voorstel het geval
is. Een duidelijk pluspunt zou ook
kunnen zijn dat, door maatregelen te
treffen om jongeren uit de
Bijstandswet te halen, binnen de
Bijstandswet een eenvoudiger en
doorzichtiger systeem gehandhaafd
kan worden Daarnaast zouden niet
alleen negatieve, maar ook positieve
stimulansen voor jongeren op die
manier ingebouwd kunnen worden.
Kortom, er zijn andere en betere
mogelijkheden om meer jongeren
aan het werk te helpen.
Ik had gevraagd hoe de staatsse–
cretaris denkt over een discussie
over gelijke behandeling. Ik heb
begrepen dat er gekozen is voor de
gelijke behandeling per leeftijds
groep boven de leefsituatie. Met de
heer Van de Zandschulp constateer
ik dat dit in afwijking is van wat er
binnen de Bijstandswet tot nu toe
speelt. Wij hebben ook geconsta–
teerd dat dit niet leidt tot meer
rechtvaardigheid; dat vind ik een
heel belangrijk gegeven. Ik kan het
althans niet rechtvaardig vinden
wanneer het ene stel - inwonend bij
de een of bij de ander - ƒ 300 meer
of minder zal ontvangen dan het
andere van exact dezelfde samen–
stelling. Ik vind dan ook dat een
antwoord als "het zal in de praktijk
weinig voorkomen" helemaal niet ter
zake is. Naar mijn mening moet
binnen wetgeving gekeken worden
naar principes en naar hetgeen waar
die prlncipes mogelijkerwijs toe
kunnen leiden. Wanneer dat onrecht–
vaardig is, zullen die principes
opnieuw aan de orde gesteld moeten
worden. Ik vraag dan ook om een
herbezinning op de norm "gelijke
behandeling". Ik kan toezeggen dat,
wanneer het kabinet daar niet aan
begint, de CDA-fractie dit in elk
geval aan de orde zal stellen.
Ik heb gevraagd om het hanteren
van een meer eenduidige echtpa–
rennorm na de evaluatie. Ik heb
begrepen dat de staatssecretaris
denkt dat er op korte termijn geen
sprake zal zijn van een terugkeer. Het
lijkt mij dat dit past binnen de
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discussie over gelijke behandeling,
die opnieuw gevoerd zal moeten
worden.
Het verschil van ƒ 300 leidt niet tot
meer, maar tot minder rechtvaar–
digheid. Bij zelfstandig wonende
echtparen beneden de leeftijd van
21 jaar krijgt ieder van de partners
een bedrag op de rekening gestort,
zijnde de helft van datgene wat zij
als echtpaar zouden krijgen. Zij
krijgen dan exact hetzelfde bedrag,
maar er is wel sprake van ongelijke
behandeling met leeftijdgenoten die
niet in die situatie zitten. Samen–
vattend denk ik dat het hoog tijd
wordt om de norm van gelijke
behandeling nog eens goed te
doordenken.

taris grijpt nu terug op de situatie
voor de totstandkoming van het BLN.
Beschouwt zij de totstandkoming van
het BLN, in 1974, onder het
kabinet-Den Uyl, niet als een mijlpaal
in de geschiedenis van ons sociale
stelsel?

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! De staatssecre–

Staatssecretaris Ter Veld: Het was
zeker een mijlpaal. Ik herinner mij
nog zeer goed dat de directeuren
van de sociale diensten bijna het
ministerie van CRM hadden bezet
vanwege de telefoonkostenver–
goeding, die als apart bedrag uit de
bijstand werd gehaald. De
toenmalige staatssecretaris van CRM
kwam daarop terug met de netto/
netto-koppeling in het BLN. Tegelij–
kertijd met de invoering van de
bijzondere landelijke normering en
de landelijke draagkracht (BLD), die
wij trouwens weer hebben laten
vervallen, werd het noodzakelijk om
langs andere lijnen meer rekening te
houden met het maatwerk in de
bijstand. In de nieuwe Bijstandswet,
die thans bij de Tweede Kamer in
behandeling is, is het spanningsveld
tussen individueel maatwerk en
landelijke normering nog steeds
aanwezig. Ik heb dat indertijd zeer
intensief meegemaakt, omdat ik toen
bij de sociale dienst werkte. Het was
een groot goed, maar het
spannlngsveld tussen landelijke
normering in de Bijstandswet en de
behoefte aan individueel maatwerk is
nog steeds aanwezig. Deze discussie
krijgen wij in brede zin terug,
wanneer de herinrichting van de
ABW hier aan de orde zal zijn. Dat is
op zichzelf een leuk wetsvoorstel.
Wij zullen de gemeenten natuurlijk
via ons consulentschap voorlichten.
De voorlichting over de Bijstandswet
is een gemeentelijke verantwoorde–
lijkheid, maar wij zullen vanzelf–
sprekend bekijken of wij de door de
heer Van de Zandschulp gewenste
leesbare folder kunnen uitbrengen. Ik
ben ervan overtuigd dat onze
voorlichtingsafdeling op dit terrein
graag naar de uitgeloofde prijs van
de heer Van de Zandschulp zal wi'len
dingen.
Er is gesproken over de uitleg aan
ouders en schoonouders. Ik geef een
simpel en traditioneel voorbeeld. Een
jonge man van 28 jaar, reeds enkele
perioden werkloos, woont bij zijn
ouders, wordt verliefd en treedt in
het huwelijk met een jonge school–
verlatende dame. Zij gaan inwonen
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Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Zowel de fractie van de
PvdA als die van het CDA zal
begrijpen dat ik het zeer op prijs stel
dat juist deze beide fracties het
woord voeren. Zij maken daarmee
hun binding aan het regeerakkoord
nog eens duidelijk. Het geeft niet
alleen te denken, het is ook goed dat
fracties die zich door een regeerak–
koord medeverantwoordelijk weten
voor een wijziging van de wetgeving,
daar nog eens extra kritisch naar
kijken. Dat verwacht ik ook van de
leden van twee in politieke zin
bevriende fracties. De anderen zijn
mij individueel niet minder bevriend,
maar deze fracties heten in politieke
zin bevriend. Juist van bevrienden
verwacht ik een dergelijke kritische
benadering.
Leeftijd en leefsituatie zijn
inderdaad moeilijke criteria voor
gelijkheid. In de Bijstandswet voor
de tijd van het BLN, die overigens
geen wijziging van de Bijstandswet is
geweest, werd de bijstand altijd
expliciet afgestemd op de individuele
noodzaak en de problemen van de
betrokkenen. Het was maatwerk. Nu
vindt een verdere afstemming plaats
op leeftijd. Er wordt niet alleen
rekening gehouden met de leeftijd,
maar ook met het schoolverlater zijn.
Een 24-jarige krijgt niet zonder meer
een uitkermg, maar alleen als hij
werkzoekend is. Deze afstemming
hoeft niet als vreemd aan de
Bijstandswet te worden gezien.
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bij zijn ouders. Vanuit die invalshoek
is ervoor gekozen dat zij een uitwo–
nende schoolverlaatster is. Edoch,
gaat in de omgekeerde situatie de
21-jarige schoolverlaatster met hem
bij haar ouders inwonen, dan is er
sprake van een andere situatie. Ik
denk dat wij ook moeten uitgaan van
de situatie die de ouders ten
opzichte van hun eigen kinderen
hebben in het eerste halfjaar. Vanuit
die invalshoek is het waarschijnlijk
zeer goed uit te leggen. Het moet uit
te leggen zijn, want in de Wet op de
studiefinanciering heeft het nog
nooit tot enig probleem geleid,
terwijl wij daar precies dezelfde
situatie kennen. Kijk eens hoe mooi
wij afstemmen!

redelijke uitkomst vind, dan zeg ik
"nee, eigenlijk toch ook niet". Je
moet je dan toch afvragen of je het
eenmaal gekozen pad tot het einde
moet bewandelen. Dat is het
probleem waar ik mee zit.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Ik begrijp heel
goed dat dit de consequentie van de
gekozen systematiek is. Alleen, ik
deins een beetje terug als ik met
deze consequentie geconfronteerd
wordt. Dat kan ik toch niet meer
goed aan mensen uitleggen. Als ik
mijzelf vraag of ik het nu een

Staatssecretaris Ter Veld
Voorzitter! Wij zaten met precies
hetzelfde probleem. Als je het alleen
doet voor ongehuwden, dan leidt dat
tot een ongelijke behandeling. Wij
hebben voor de volgende lijn
gekozen: wanneer men samenwoont,
houdt men allebei de helft van wat
men individueel had; dat tellen wij
bij elkaar op, zij het dat het nooit
meer kan worden dan de gehuw–
dennorm. Of men dat nu mooi of niet
mooi vindt, ik vind het niet per
definitie onrechtvaardig. Er is zeer
goed mee te werken. Op de langere
termijn zien wij een meer eenduidige
echtparennorm. Ik moet erop wijzen
dat dit niet makkelijk is.
Het kabinet heeft een notitie
inzake leefvormen naar beide
Kamers gestuurd. Over het advies
van de commissie-Kortmann moet
nog een kabinetsstandpunt komen.
Mevrouw Bot gaf in eerste termijn al
aan dat zij niet helemaal gelukkig
was met de keuze voor zelfregis–
tratie, waarmee men bepaalde
voordelen kan genieten of nadelen
over zich afroept. Ik denk dat dlt een
heel zorgvuldige benadering vereist.
Zeker bij de groep schoolverlaters
botsen hier twee lijnen. Alle andere
oplossingen werkten niet goed uit.
Als ik kijk naar het financiële effect,
dan wijs ik erop dat de schoolverla–
tersnorm als zodanig een opbrengst
heeft. Dat geldt ook voor de uitwo–
nendennorm. Door het niet zonder
meer toepassen van de uitwonen–
dennorm, besparen wij al 56 mln.
Nogmaals, voor een sollicitatie is het
niet nodig dat men buitenshuis
woont, voor werken en studeren
wellicht wel. Ik heb vanuit de
Bijstandswet geen bemoeienis met
studeren, maar wel met werken of
solliciteren. Wie werkt, kan op eigen
kosten elders wonen, omdat hij een
arbeidsinkomen heeft. Wie sollici–
teert en geen eigen arbeidsinkomen
heeft, doet een beroep op de samen–
leving. Bij zo'n beroep moeten er
extra redenen zijn waarom er ook
nog eens sprake moet zijn van een
zelfstandige woonruimte. Ik vind dat
niet moraliserend. Ik vind dit een
normale weg naar volwassenheid.
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Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA):
Het systeem heb ik wel begrepen. Ik
vind alleen dat er geen sprake is van
rechtvaardigheid. In feite verkeert
het echtpaar in exact dezelfde
situatie qua woon– en leefsituatie.
Wat ga je gelijk behandelen met
wat?
Staatssecretaris Ter Veld: Het is
evident dat er geen sprake kan zijn
van een exact gelijke situatie. Er is
duidehjk sprake van een verschil–
lende situatie. De een is schoolver–
later. Bij welke ouders wonen zij in?
Natuurlijk vind ik het zelf ook best
wel een beetje merkwaardig. Daar
hoef ik niet omheen te draaien. Wij
sluiten echter heel precies aan bij
het individuele recht dat aan
jongeren toekomt, en hebben ervoor
gekozen, een echtpaar nooit meer te
geven dan de optelsom van het halve
recht van beiden. Dan kom je op
deze constructie uit. Het erbij
betrekken van de echtparen was niet
makkelijk. Wij hebben heel duidelijk
de aanwijzing gekregen dat wij de
leeftijd als doorslaggevend criterium
moesten gebruiken. Als dat criterium
wordt gehanteerd, kun je altijd dit
soort verschillen hebben. Nogmaals,
de situaties zijn ook nooit exact
gelijk.

Volwassen zijn houdt mede in het
meedoen aan de arbeidsmarkt, tenzij
je arbeidsongeschikt bent. Wij weten
dat zich een spanningsveld voordoet.
Dit is een reden om goed te bekijken
hoe dit in de praktijk uitwerkt. Gelijke
behandelmg, voorzitter, zal altijd een
frictie oproepen als leeftijd en
samenlevingsvormen in het spel zijn.
Ik herinner mevrouw Bot eraan dat
een samenlevingsvorm niet altijd uit
twee personen hoeft te bestaan. In
dit huis leerde ik de uitdrukking
"hola" kennen, een huwelijk op
loopafstand De schoolverlatersuitke–
ringsperiode zal noch voor de sociale
diensten, noch voor jongeren een
vreemde ervaring zijn. Ik denk dat
velen achteraf zullen denken: toch
eigenlijk vreemd dat je, alleen maar
door van school te komen, vooruit
ging. Was het niet de essentie dat je
door te werken, nadat je van school
af was gekomen, vooruit kwam in
inkomen en in het leven in zijn
algemeenheid?
Ik ben het eens met de heer Van
de Zandschulp dat bijstandswet–
geving en de mate waarin je mensen
activeert direct te maken hebben
met de wijze waarop je in staat bent,
het gemis aan arbeidsinkomen op te
vangen en zo snel mogelijk je werksi–
tuatie te herstellen. Het JWG loopt
uitstekend. Het wordt uitgebreid,
zowel naar doelgroep als naar
leeftijd.
De heer Van de Zandschulp vroeg
nog waarom wij over zo'n ingewik–
kelde computer beschikken. Die
hebben wij om op micro–, macro– en
mesoniveau na te gaan wat de
inkomenseffecten zijn van wijzi–
gingen in de wetten. Ik noem
bijvoorbeeld wijziging in de
woonkostentoeslag, de bijzondere
bijstand voor de verschillende leefsi–
tuaties, zoals alleenstaanden,
co-ouders, samenwonenden,
woningdelers, ouderen, jongeren al
of niet met kinderen, kinderen die al
of niet studeren of over een eigen
bijstandsuitkering beschikken, enz.
Er is dus sprake van vele varianten.
Wij proberen ervoor te zorgen dat
onze wijzigingen niet al te grote
inkomenseffecten hebben.
Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA): Ik
vroeg de staatssecretaris of zij over
twee jaar een rapportage wil leveren
over alle plus– en minpunten die het
kabinet verbonden ziet aan het
eventueel invoeren van een nieuw
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Ter Veld

De heer Van Veldhuizen (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Laat ik
vooropstellen dat wij graag met dit
voorstel instemmen. Het biedt
immers mogelijkheden tot echte
decentralisatie met een bijbehorend
terugtreden van hogere overheden.
Het moet ons echter van het hart
dat wij het voorstel toch wat slordig
en ondoordacht vinden. Daarbij

denken wij niet eens zozeer aan de
twee fouten die wij er nog in
mochten ontdekken. Dat zijn kleinig–
heden waar ieder verstandig mens
verder heel rustig mee kan leven en
die de staatssecretaris bij de eerst–
komende gelegenheid zal herstellen.
Toch zullen wij niet erg snel
begrijpen hoe zoiets kan gebeuren.
Bij rustige nalezing moet iedereen
zoiets toch kunnen ontdekken?
Gelukkig kan die rustige nalezing hier
bij uitstek plaatsvinden, waarmee in
elk geval het kleine nut van deze
Kamer weer eens aangetoond wordt.
Er is natuurlijk ook een groot nut van
deze Kamer, maar daar hebben wij
het nu verder niet over.
Wij denken bij onze kwalificatie
ook niet zozeer aan artikel V waarin
óf helemaal niets staat óf onzin. De
staatssecretaris heeft ons in de
memorie van antwoord al uitgelegd
wat er eigenlijk bedoeld wordt en dat
de bepaling weinig praktische
betekenis heeft en ten slotte dat de
bedoeling duidelijker in de tekst tot
uitdrukking had kunnen worden
gebracht. Dat laatste zijn wij geheel
met hem eens.
Zonder verder op deze beide
punten in te gaan, stellen wij toch
dat deze kleine onvolkomenheden te
maken hebben met de algemene
slordigheid en de ondoordachtheid
die dit voorstel kenmerken. Om
concreter te worden: er is onvol–
doende nagedacht over de samen–
werkingsverbanden van gemeenten
die hier voor het eerst met zoveel
woorden in wetgeving voorkomen
alsof zij iets zijn wat op zichzelf
staat. Zij bestaan echter alleen bij de
gratie van en als verlenging van
gemeenten. Het gaat nu niet over de
vraag of dat een goede zaak is. Die
discussie dient nog gevoerd te
worden onder de hoede van een
andere bewindspersoon.
Intussen wordt hier onder de
hoede van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting toch al een
voorschotje op die discussie
genomen. Het wetsvoorstel tendeert
naar een meer zelfstandige positie
van de samenwerkingsverbanden
dan de wetgever bij het vaststellen
van de Wet gemeenschappelijke
regelingen voor ogen stond. Dat
behoort op z'n minst gesignaleerd te
worden. Naar onze mening had het
makkelijk anders en juister gekund.
De nu in artikel II, eerste lid, vervatte
bepaling was bijna voldoende

geweest: provincies kunnen de
daarin bedoelde bevoegdheden
overdragen aan gemeenten. Bijna
voldoende, omdat de wet ook nog
even de voorwaarden van overdracht
had moeten bevatten: het samen–
werkings– en het inwonertalcriterium.
Deze belangnjke zaken zoek je
vergeefs in de wet. Daarvoor moet je
in een AMvB, te weten het Besluit
woninggebonden subsidies, kijken.
Die criteria hadden in de wet moeten
staan, alleen al omdat artikel 108
van de nieuwe Provinciewet, waarvan
artikel II in feite een vooruitge–
schoven kopie is, in het geheel geen
ruimte laat voor zulke nadere criteria.
Als dit alles zo geregeld was, had
er vervolgens geheel van afgezien
kunnen worden om de samenwer–
kingsverbanden van gemeenten ook
maar ergens in het voorstel op te
nemen. Hun positie vloeit dan
immers zonder meer voort uit
enerzijds de Wet gemeenschappe–
lijke regelingen en anderzijds het
door ons geschetste aangevulde
bepaling inzake de doordelegatie
door de provincie.
Mijnheer de voorzitter, het heeft
niet zo mogen zijn. Links en rechts
komen samenwerkingsverbanden in
de tekst van het voorstel voor; naar
ons idee dus ten onrechte en
onnodig. Ik wil daar nog een
voorbeeld van geven. Wij vroegen de
staatssecretaris waarom in artikel
80, eerste lid, de samenwerkingsver–
banden genoemd worden met
betrekking tot bepaalde gemeente–
lijke bevoegdheden die deze samen–
werkingsverbanden op zichzelf
genomen niet hebben. De staatsse–
cretaris herinnert er in zijn antwoord
aan dat samenwerkingsverbanden
die bevoegdheden wel degelijk
kunnen krijgen, namelijk van
gemeenten, en dat zij in dat geval
door het Rijk moeten kunnen worden
aangesproken op nalatigheid. Dat is
nu precies wat wij bedoelen. Als
gemeenten bevoegdheden
overdragen aan samenwerkingsver–
banden, gaat de bevoegdheid van
het Rijk om die gemeenten te kapit–
telen in gelijke mate automatisch
over op die samenwerkingsver–
banden. Daar is naar onze mening
geen aparte wettelijke bepaling voor
nodig. Wij vinden dus dat deze zaak
duidelijker en juister geregeld had
kunnen worden dan nu is gebeurd.
In de schriftelijke voorbereiding
hebben wij al aangegeven dat wij
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wettelijk regime. Hierbij moet
worden uitgegaan van wat op schrift
is gesteld, namelijk dat het kabinet in
principe positief staat tegenover één
wettelijk regime.
Staatssecretaris Ter Veld: Ik heb
regelmatig contact met het minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen. Ik zal dus dit ministerie
hierbij betrekken. Punten als
onderwijs, kmderbijslag, Algemene
bijstandswet, AAW...
De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Soldaten en dienstweige–
raars!
Staatssecretaris Ter Veld: Wij zullen
trachten een en ander op een rij te
zetten Ik wijs erop dat er al eerder
dit soort inventarisaties is gemaakt.
Wij zullen die hierbij benutten. Ik
hoop dat het in het najaar van 1994
zittende kabinet deze toezegging
alsnog gestand kan doen.
Mevrouw Bot-van Gijzen (CDA): Ik
dank de staatssecretaris voor haar
toezegging.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het
wetsvoorstel te hebben kunnen
verenigen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Woningwet (22522).
De beraadslaging wordt geopend.
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Van Veldhuizen
overigens geen grote vrees hebben
dat deze onhelderheid ook tot grote
praktische problemen gaat leiden.
Wel krijgen wij graag de toezeggmg
dat onze opmerkingen bij een
volgende wijziging nog eens duchtig
meegewogen worden, juist omdat
zo'n volgende wijziging ook
betrekking kan hebben op samen–
werkingsverbanden die wel een meer
zelfstandige status willen hebben.
Wij denken aan de figuren waaraan
in het kader van de BON-operatie
gedacht wordt. Een zeer goede
afstemming met het andere
betrokken ministerie lijkt ons dan van
zeer groot belang. Intussen wensen
wij dit wetsvoorstel dat, zoals wij
gezegd hebben, een belangrijke
decentralisatie op gang kan brengen,
toch wel behouden vaart. Wat meer
is: wi] hebben de indruk dat de vaart
er al op een zeer toe te juichen wijze
in zit. Wij zullen dat proces dus niet
verstoren.

De heer Baarda (CDA): Mijnheer de
voorzitter. Vandaag behandelen wij
opnieuw een wijziging van de
Woningwet. Dat betekent dat
wettelijk wordt vastgelegd wat in de
nota Volkshuisvesting in de jaren
negentig is vastgelegd. Als ik het
goed heb begrepen, zullen er ook
nog enige wijzigmgen van de
Woningwet volgen.
De CDA-fractie wil ook gaarne
meewerken aan een voorspoedige
afhandeling van dit wetsvoorstel,
zodat een eerste belangrijke stap kan
worden gezet op de weg naar het
regionale budgetbeheer voor de
woninggebonden subsidies op 1
januari aanstaande. Het komt ons
voor dat dit wel de meest ingrijpende
en beslissende stap zal zijn. Een stap
terug lijkt niet of nauwelijks
aanwezig. Er wordt dus nu een
beslissende keuze gemaakt.
Ik dank de staatssecretaris voor de
antwoorden op onze vragen in het
voorlopig verslag. Dat vraagt nog om
een korte reactie. In de memorie van
antwoord wordt nu duidelijk gesteld
dat de voorkeur wordt gegeven aan
de aanduiding "delegatie" boven
"decentralisatie", omdat het slechts
om één van de vormen van decentra–
lisatie gaat, namelijk de overdracht
van taken en bevoegdheden. Maar
wat houdt dit nu precies in? Het gaat
toch niet alleen om het beschikbaar

stellen van budgetten en contin–
genten? Hoe zal bijvoorbeeld het
toezicht plaatsvinden? Is dat alleen
nog een taak van de rijksoverheid of
ook nog van de provinciale overheid?
De doordelegatie van taken en
bevoegdheden in het kader van het
budgetbeheer vindt steeds plaats op
initiatief van de provincie. Wanneer
die doordelegatie heeft plaatsge–
vonden, ontstaat een rechtstreekse
band tussen het Rijk en de in het
kader van de betrokken regeling
samenwerkende gemeenten, aldus
de memorie van antwoord. Wil de
staatssecretaris een nadere uiteen–
zetting geven wat nu precies
verstaan moet worden onder die
rechtstreekse band tussen Rijk en
samenwerkingsverband van
gemeenten? Wat is dan de positie
van de provincie? Ik ben ervan
uitgegaan dat er bij de verdeelme–
thodiek woninggebonden subsidies
ook een taak is weggelegd voor de
provincie, namelijk een verdeling van
de budgetten onder de regio's. Dan
zou er tussen Rijk en samenwer–
kingsverband nog een plaats zijn
voor de provincie.
Collega Van Veldhuizen heeft
zojuist ook over die samenwerkings–
verbanden gesproken. Ik kan mij in
grote lijnen aansluiten bij hetgeen hij
daarover heeft gezegd. Ik zal dat niet
herhalen. Ook ik ben van mening dat
het niet juist is om in het kader van
dit wetsvoorstel een uitvoerige
discussie te houden over de
democratische legitimatie van
samenwerkingsverbanden ingevolge
de WGR. Toch maak ik hierover nog
een korte opmerking. Ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken dat
praktisch gesproken in dezen recht–
streeks taken worden over– of
opgedragen aan samenwerkingsver–
banden en dat aan die verbanden in
meer of mindere mate dirigistische
bevoegdheden ten opzichte van de
deelnemende gemeenten worden
gegeven. En dat verandert in principe
niet door overleg te voeren met de
ingezetenen en de bij de volkshuis–
vesting betrokkenen, waarop in de
memorie van antwoord de aandacht
wordt gevestigd. Het zal toch ook
moeten gaan om politiek-bestuurlijke
afwegingen en keuzen? Het wil mij
voorkomen dat de huidige regiobe–
sturen daar nu juist niet op zijn
gestructureerd en er ook niet toe zijn
gelegitimeerd. Immers, de besturen
van samenwerkingsverbanden zijn
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niet krachtens verkiezingen samen–
gesteld op politiek-bestuurlijke basis.
Overigens zijn ook wij van mening
dat uit het oogpunt van doelma–
tigheid een rechtstreekse overdracht
aan samenwerkingsverbanden verde–
digbaar is.
De doordelegatie van gemeenten
aan samenwerkingsverbanden en de
overgang van personeel naar die
samenwerkingsverbanden zal
worden vastgelegd in overeen–
komsten met leder van de twaalf
provinciebesturen. Naar wij hebben
begrepen zal daartoe binnenkort een
convenant worden getekend. Geldt
dit dan voor alle provincies? Daarna
zullen de provincies convenanten
dienen te sluiten met de samenwer–
kingsverbanden van gemeenten. Wat
het laatste betreft: lukt dat allemaal
nog vóór 1 januari 1993? Kan de
staatssecretaris nog nadere medede–
lingen doen over de gefaseerde
overdracht van rijkstaken en de
overgang van rijkspersoneel tot 1
januan 1995? Waarom kunnen deze
overdracht en deze overgang niet
met ingang van 1 januari 1993
plaatsvinden?
Met collega Van Veldhuizen stel ik
dat de vaart erin zit. Wij wensen de
staatssecretaris toe dat de vaart erin
blijft. De CDA-fractie zal van harte
steun geven aan dit wetsvoorstel.

D
Staatssecretaris Heerma: Voorzitter!
Ik ben de leden Van Veldhuizen en
Baarda erkentelijk voor hun
bijdragen. Beide bijdragen
kenmerken zich door het uitspreken
van waardering voor de richting op
basis van de nota Volkshuisvesting in
de jaren negentig. Je zou kunnen
zeggen dat met deze wijziging van
de Woningwet een belangrijke stap
wordt gezet in de richting van
nieuwe duurzame verhoudingen in
de structuur van de volkshuisvesting
in ons land. Daarbij laten wij achter
ons, zoals in de nota Volkshuis–
vesting in de jaren negentig is
uiteengezet, een sterk centraal
ingericht volkshuisvestingsbeleid met
een dominante rijksoverheid. Wij
gaan naar een meer op plaatselijke
en regionale omstandigheden
gebaseerd volkshuisvestingsbeleid,
waarin regio's, gemeenten en
partijen op het terrein van de volks–
huisvesting een dominantere rol
spelen. Op die manier kan een volks–
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huisvestingsbeleid worden gevoerd
naar plaatselijke en regionale
omstandigheden. Dat moet vandaag
met het oog op morgen, omdat de
staat van de volkshuisvesting in de
diverse delen van het land aanmer–
kelijk is veranderd. Ik roep in herin–
nering dat wij in delen van het land
een overschotsituatie kennen, terwijl
er in andere situaties sprake is van
een tekort.
Beide woordvoerders zeiden dat
de vaart erin zit en dat dit een goede
zaak is. Zij wensen dat die vaart erin
blijft. Daarvoor spreek ik mijn erken–
telijkheid uit. Tegelijkertijd zijn
beiden kritisch over de keuzen die in
het wetsvoorstel zijn gemaakt. Ik ga
daar graag dieper op in.
De heer Van Veldhuizen wees op
twee fouten. Ik heb mij dit aan te
trekken en zal mij de suggestie die
hij doet, ter harte nemen. Hij zei dat
wij er wijs aan doen, voordat wij een
wetsvoorstel zoals het onderhavige
in procedure brengen, een fase van
rustig nalezen in te lassen. Dit
meenemen ter overweging en ter
lering is niet bedoeld om een van de
functies van deze Kamer overbodig
te maken. De heer Van Veldhuizen
gaf dit zelf al aan. Wellicht kunnen
wij het kleine nut op een andere
manier gestalte geven, om de
woorden van de heer Van Veldhuizen
te gebruiken.
Dit was niet het belangrijkste punt
van de bijdrage van de heer Van
Veldhuizen. Hij zei dat er sprake is
van een algemene slordigheid en
ondoordachtheid. Ik zal niet met de
conclusie beginnen, maar ik kom er
wel op terug hoe ik hiertegenover
sta. Ik heb er behoefte aan, de
wordingsgeschiedenis van deze
herstructurering op het terrein van
de volkshuisvesting op een rijtje te
zetten en aan te geven wat het
noodzakelijk maakte, de provincie in
de Woningwet te introduceren.
In de nota Volkshuisvesting in de
jaren negentig is gekozen voor
verzelfstandiging en decentralisatie,
om de redenen die ik net noemde en
die ook in de nota zijn aangegeven.
Willen wij in de toekomst een volks–
huisvestingsbeleid voeren naar plaat–
selijke en regionale omstandigheden,
dan moeten wij naar een schaal–
niveau in het openbaar bestuur
zoeken dat hierbij past. Als men
woningzoekende in Groningen is, zal
men daar in een bepaalde straal naar
de woningmarkt kijken. Daar bekijkt

men de plussen en de minnen en de
prijs/kwaliteitsverhouding. Men zal in
de regel niet naar de woningmarkt in
Maastricht kijken. Het optimum ligt
op het niveau van het woningmarkt–
gebied Dit valt voor grote
gemeenten soms samen met de
gemeente, maar bij kleine
gemeenten omvat het soms zeer veel
gemeenten.
Bij de nota Volkshuisvesting in de
jaren negentig is er veel over gepraat
en geschreven, ook door de Raad
voor de volkshuisvesting, de Raad
voor het binnenlands bestuur, de
VNG en het IPO, wat de omvang van
zo'n gebied is, waarbij er sprake van
doelmatig is en waarbij er voldoende
kennis en deskundigheid in huis is.
Het laatste is ook een element van
democratisch functioneren: het
democratische bestuur moet goed
voorbereid keuzes kunnen doen. Wij
zijn tot de conclusie gekomen dat de
omvang bij ongeveer 30.000
inwoners ligt. Er is wel eens de
suggestie gedaan dat het een aantal
woningen moest zijn, maar er is
uiteindelijk gekozen voor 30.000
inwoners. Ik roep in herinnering dat
de VNG aanmerkelijk lager uitkwam,
en het IPO aanmerkelijk hoger. Ik
heb toen wat plagend gezegd dat
onze keuze voor 30.000 inwoners
kennelijk goed is geweest. Ook op
grond van praktijkervaringen lijkt mij
dit echter een goed uitgangspunt.
In de bestuurlijke benadering van
decentralisatie en verzelfstandiging
is gekozen voor delegatie, in het
spraakgebruik van de nieuwe Provin–
ciewet, de overdracht van taken,
bevoegdheden, budget en verant–
woordelijkheden aan gemeenten tot
30.000 inwoners. Dat zijn er ruim
100 en dit is met het besluit woning–
gebonden subsidies ingevoerd. Bij
de kleine gemeenten, onder 30.000
inwoners, hebben wij gekozen voor
delegatie of decentralisatie naar de
provincies. Wij hadden het hierbij
kunnen laten. Dan hadden wij een
belangrijke stap in de decentralisatie
gezet.
In de uitwerking, in het contact
met de VNG en met de provincies,
zijn wij tot het inzicht gekomen dat
dit niet de optimale vertaling was
van decentralisatie naar het schaal–
niveau van het woningmarktgebied.
Oe volgende stap was dat in overleg
met de VNG en het IPO werd
gezegd: je decentraliseert principieel
naar de individuele gemeenten.

respectievelijk naar samenwerkende
gemeenten die te zamen op basis
van vrijwilligheid - dat is samen–
werking van de basis af - het
criterium van 30.000 inwoners halen
op basis van het doelmatigheidscri–
terium. Dat betekent ook dat er in
die benadering geen opgelegde
samenwerking is. De situatie zou
anders zijn geweest, als er een
functionerende nieuwe Provinciewet
was geweest. Dat heeft geleid tot
een overeenkomst met de provincies
in mei 1991. Er is gezegd: wij gaan
op basis van vrijwilligheid met zowel
de kleine als de grote gemeenten
praten om te kijken of wij op het
niveau van de woningmarktgebieden,
de optimale schaal bij de volkshuis–
vesting en het openbaar bestuur, op
basis van vrijwilligheid - ik onder–
streep dat - tot samenwerkingsver–
banden kunnen komen. Het ziet
ernaar uit dat het in alle provincies
zal lukken. Ik kom daarop terug.
Toen dat perspectief een keer
aanwezig was, is gezegd: is het dan
niet een omwegproduktie om allerlei
zaken eerst via de gemeenten,
respectievelijk via de provincies te
laten lopen? Als die samenwerkings–
verbanden eenmaal tot stand zijn
gekomen, kun je dan niet materieel,
praktisch en ook formeel recht–
streeks het budget toevoegen aan de
samenwerkingsverbanden? Zo is het
gegaan en zo hebben wij geprobeerd
het in de wet vast te leggen. Het
komt mij voor dat het geen
voorschotje is op andere wetgeving,
zoals de heer Van Veldhuizen zegt,
tenderend naar een meer
zelfstandige positie van samenwer–
kingsverbanden. Neen, het is tot
stand gekomen op basis van
vrljwillige samenwerking vanaf de
individuele gemeenten. Het is niet
meer, het is niks minder.
Als de heer Van Veldhuizen mij
vraagt of ik de waarschuwingen die
hij naar voren brengt in toekomstige
wetgeving wil meenemen - kennelijk
wordt met dit wetsvoorstel die indruk
gewekt - dan is het antwoord daarop
"ja". Wellicht moeten wij de
toelichting duidelijker maken en
moeten wij de waarschuwingen
meenemen bij toekomstige
wetgeving.
De heer Baarda vraagt wat de rol
van de provincie is. Is die met de
doordelegatie of de doordecentrali–
satie helemaal uit beeld verdwenen?
Neen, de provincie blijft een rol
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spelen bij de verdeling van de
budgetten. In de nieuwe constellatie
blijft het Rijk verantwoordelijk voor
het meten van de woningbehoefte en
de allocatie van middelen daarvoor
op de rijksbegroting, gezien de
doelgroep van het beleid, alsmede
voor de verdeling over de twaalf
provincies. Vervolgens komt de
provincie aan bod. De rol van de
provincie is dan ook beperkt tot die
wezenlijke taak, overigens te zamen
met de taken op grond van de Wet
op de ruimtelijke ordening. Het is de
budgethouder die rechtstreeks
verantwoording aflegt aan het Rijk.
Het lijkt mij goed om aan te geven,
wat er gebeurt als een samenwer–
kmgsverband uit elkaar vliegt. Ik
verwacht en hoop dat overigens niet.
Maar stel dat een samenwerkings–
verband, dat immers op basis van
vrijwilligheid tot stand is gekomen,
wordt opgezegd. Dit betekent dat de
rechtstreekse gemeente in dat
verband (meer dan 30.000 inwoners)
terugvalt in haar positie van recht–
streekse gemeente en dat de
provincie de budgethouder wordt
voor de niet-rechtstreekse
gemeenten. Nogmaals, wat mij
betreft gaat het dan om een theore–
tisch voorbeeld. Met de nieuwe
Provinciewet zou hiervoor een
aanwijzing kunnen gelden. Hierbij
kan dit evenwel niet, omdat de
samenwerking op basis van vrijwil–
ligheid plaatsvindt.
In die zin is de formulering van de
heer Baarda, namelijk dat geen
sprake is van een rechtstreekse
delegatie aan samenwerkingsver–
banden, juist. Het gebeurt via de
vrijwilligheid van individuele
gemeenten. Vervolgens ontstaat uit
praktische gronden wel een recht–
streekse budgetrelatie tussen het
Rijk en het samenwerkingsverband,
maar bij de gratie van het op basis
van vrijwilligheid ontstane samen–
werkingsverband. Dat wordt dan
gemotiveerd - daar begint het mee met de grondslag van doelmatigheid:
het juiste schaalniveau voor woning–
marktprocessen.
De heer Baarda vroeg voorts naar
de stand van zaken bij de conve–
nanten. Vanmorgen is het vijfde
convenant getekend van de twaalf
convenanten die naar verwachting
zullen worden getekend. Morgen–
ochtend om negen uur hoop ik in
Leeuwarden het zesde convenant te
tekenen. Dan is door de volgende

provincies getekend: Zeeland,
Zuid-Holland, Noord-Holland,
Utrecht, Noord-Brabant en Friesland.
Ik verwacht dat de rest de komende
weken zal worden getekend, zodat
per 1 januari inderdaad langs deze
iijn kan worden gewerkt. Dat was
ook in de overeenkomst met de
provincies vastgelegd.
Een en ander houdt in dat
afspraken zijn of worden gemaakt
tussen de provmciale besturen en de
samenwerkingsverbanden (de
gemeenten). In de overeenkomst
met de provincies van mei 1991 is
afgesproken om dat niet te binden
aan 1 januari 1993. In regio's die al
een lange ervaring hebben met
samenwerking - ik denk dan bijvoor–
beeld aan de regio Haarlem
(Kennemerland) - is het vrij gemak–
kelijk om snel te starten. Er zijn
echter ook provincies waar het zelfs
moeilijk is om überhaupt tot een
juiste regio te komen, laat staan tot
samenwerking. Om ook op dit punt
de vrijwilligheid en het groeiproces
te benadrukken, is ervoor gekozen
om in de overeenkomst van mei
1991 tussen het Rijk en de
provincies vast te leggen dat in een
aantal gevallen, zo nodig, ook de
begrotingsjaren 1993en 1994
kunnen worden gebruikt voor het
maken van die afspraken tussen
provinciebesturen en samenwer–
kingsverbanden, opdat een en ander
per 1 januari 1995 kan zijn afgerond.
Naar verwachting zal per 1 januari
aanstaande het merendeel van de
samenwerkingsverbanden functio–
neren. Dat betekent dat er taken zijn
afgestoten, maar dat de "draaiende
fabriekjes" zijn overgedragen. Het
zou immers te gek zijn, ook vanuit de
verantwoordelijkheid van het Rijk als
werkgever, dat bij de een personeel
met een bepaalde taak moet
afvloeien, terwijl een ander deel van
het openbaar bestuur personeel
moet aantrekken voor die taak.
Daarom is van meet af aan sprake
geweest van het beginsel van de
"draaiende fabriekjes": taken over,
mensen over. In dat kader worden de
afspraken gemaakt. Ik heb het
gevoel dat dat door alle partijen
gewetensvol gebeurt. Ik verwacht
dus dat een groot deel van de
samenwerkingsverbanden op basis
van deze grondslagen per 1 januari
aanstaande kan gaan werken en dat
de vaart erin kan blijven.
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Woningwet

D
De heer Van Veldhuizen (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil nog een
enkele opmerking maken, die
ovengens niet zoveel nieuws zal
toevoegen aan hetgeen ik in eerste
termijn heb gezegd. De staatssecre–
taris heeft de hele geschiedenis en
alle overwegingen die bij de besluit–
vorming een rol hebben gespeeld,
herhaald. Inhoudelijk kan ik dat van
A tot Z meemaken.
Ik bevind mij in een wat
merkwaardige situatie, omdat ik in
het dagelijks leven secretaris ben
van één van die 63 samenwerkings–
verbanden, waaraan de staatssecre–
taris die zaak hoopt over te dragen.
Ik zou dus gelukkig moeten zijn met
elke opwaardering van het belang
van deze organen. Ik ben dat echter
niet, omdat de hele situatie waarin
deze organen opereren zo duidelijk
mogelijk moet zijn Ik kan zelf heel
goed leven met de formule van het
verlengd lokaal bestuur.
Op het ogenblik waarop deze
samenwerkingsorganen voor het
eerst met zoveel woorden in
wetgeving worden genoemd, wordt
hier een beslissende stap gedaan en
wordt het via sectorale wetgeving
geregeld en niet langs de koninklijke
weg die in dit geval langs Binnen–
landse Zaken zou voeren. Zo moet
mijn opmerking over dat voorschotje
worden verstaan. Ik verdenk de
staatssecretaris van Volkshuisvesting
er echter helemaal niet van dat hij de
volgende keer verder zal gaan. Maar
om het even welk departement kan
zeggen: dat is een interessant model
en, ongeacht wat Binnenlandse
Zaken daarvan vindt, daarop gaan wij
voortborduren. Dat zou ik een
onjuiste weg vinden. Ik heb
waardering voor het inhoudelijke
voorstel. In de stukken heb ik echter
ook al gezegd dat mijn vrees dat dat
in de praktijk verkeerd zal uitpakken
niet groot is. Ik vind het echter wel
een punt dat even naar voren
gebracht moet worden. Wij doen
hier toch iets dat staatsrechtelijk
gezien bijzonder is. Dat mag niet
onbelicht blijven.

D
Staatssecretaris Heerma: Mijnheer
de voorzitter! De heer Van
Veldhuizen heeft opgemerkt dat voor
het eerst met zoveel woorden in
wetgeving sprake is van deze
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positionering van samenwerkingsver–
banden. Hij zegt dat dat bijzonder is
als het sectorale wetgeving betreft.
Daar voegt hij aan toe dat de
bijzondere kant hiervan niet
onbelicht of onderbelicht mag
blijven. Ik begrijp die kanttekeningen.
Dit betreft inderdaad sectorale
wetgeving, namelijk de Woningwet.
Dit mag echter niet los gezien
worden van hetgeen in de discussie
over bestuurlijke vernieuwing en over
het openbaar bestuur wordt gezegd.
Dat was ook toetsbaar voor advies–
organen. Het ministerie van Binnen–
landse Zaken was hierbij betrokken,
zowel op ambtelijk als bestuurlijk
niveau. Dat wordt ook getoetst. Dit
geldt natuurlijk ook voor het
mtegrale regeringsbeleid vanuit de
ministerraad.
Ik begrijp heel goed dat ik de
opmerking van de heer Van
Veldhuizen niet alleen op deze
manier kan afdoen. De toets heeft al
plaatsgevonden. Als men de
volgorde zou kiezen - wat de
voorkeur heeft van de heer Van
Veldhuizen - om eerst meer in
algemene zin naar ontwikkelingen in
het openbaar bestuur zoals de
onderhavige te kijken, dan hadden
wij inderdaad in de tijd een andere
volgorde moeten nemen.
Voorzitter! Ik vond dit een zeer
moeilijke afweging. In feite is dit te
licht uitgedrukt. Ik vond het een niet
bewandelbare weg. Wij hadden dan
wetgeving op andere punten moeten
afwachten. Een mogelijkheid was de
Provinciewet geweest. Wij waren
dan enkele jaren verder geweest. Ik
ben bang dat wij dan in het verande–
ringsproces dat stevig is, een paar
jaar verloren hadden. Ik geloof dat
veranderingsprocessen als het
onderhavige ook niet anders kunnen
plaatsvinden dan in fors tempo.
Daarom hebben wij voor deze weg
gekozen, voorzitter, in goede
harmonie met anderen. Om die
reden is dit zeer wel verdedigbaar.
Voorzitter! Ik heb op de kritische
opmerkingen willen ingaan. Ik stel de
waarderende woorden die zowel van
de zijde van de heer Van Veldhuizen
als van die van de heer Baarda zijn
gesproken, zeer op prijs. Ik hoop met
de steun van de opmerkingen hier
gemaakt, dat wij ter wille van een
goede volkshuisvesting in ons land
de vaart erin kunnen houden, zowel
in de volkshuisvesting als in het
veranderingsproces.
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De beraadslaging wordt gesloten

Staatssecretaris Gabor: Vandaag
komt de behandeling van de
Gezondheids– en Welzijnswet tot een
goede afronding, naar ik hoop. Ik
denk dat dit een gevolg is van de
inzet - veel werk - van zeer velen,
ook van een aantal illustere leden
van uw Kamer, voorzitter.
Voordat ik begin met mijn beant–
woording wil ik namens mijn collega
de heer Simons de Kamer graag mijn
erkentelijkheid uitspreken voor het
feit dat men dit wetsvoorstel zo snel
heeft behandeld. Het gaat om een
ambitieus voorstel; samen met de
Diergeneesmiddelenwet en de Wet
op de uitoefening van de diergenees–
kunde, is het eigenlijk een drieluik
waarin alle vraagstukken van
gezondheid en welzijn van dieren
worden geregeld.
Mijnheer de voorzitter! In de
inleidlng van de diverse sprekers is al
gememoreerd dat er een lange
geschiedenis aan vooraf is gegaan.
Sommigen beginnen in 1980 te
tellen, inderdaad het moment
waarop een eerste gezondheidswet
is ingediend. Maar als men de
annalen goed nagaat, weet men dat
zelfs al in 1970 een poging is onder–
nomen om tot enige ordening te
komen. Wij hebben in feite voorbe–
reidend werk van zo'n tweeëntwintig
jaar achter ons. Dat is uitgemond in
een kaderwet. Lange tijd heeft dat
de mogelijkheid gegeven om zeer
vele ontwikkelingen gaandeweg in te

bouwen en, veel meer dan aanvan–
kelijk de bedoeling was, om het tot
een heel brede welzijnswet voor
dieren te maken.
De gedachte dat een dier meer is
dan iets wat door de mens gebruikt
kan worden, is in deze wetgeving
duidelijk verankerd. De erkenning
van de intrinsieke waarde van het
dier komt uitdrukkelijk tot uiting bij
het hanteren van de gedachte: nee,
tenzij. Hieruit blijkt voortdurend dat
een afweging moet plaatsvinden, dat
die plaatsvindt in het belang van de
gezondheid en het welzijn van dieren
en dat dit het uitgangspunt is.
Vele nieuwe ontwikkelingen zijn
gaandeweg verwerkt. Ik noem er
enkele: biotechnologie: het stellen
van regels waarbij met name de
ethische afweging ook een duidelijke
plaats heeft gekregen. Ik noem ook
een wettelijke basis voor het
bestrijden van agressieve dieren,
ongelukkig genoeg als gevolg van
een aantal zeer te betreuren
ongelukken Zoals ik al heb gezegd,
gaat het om kaderwetgeving
waarvan de nadere invulling pas
plaatsvindt als de algemene maatre–
gelen van bestuur zijn ingevuld. Dan
pas wordt het geheel een
volwaardig, goed te hanteren
instrument.
Alvorens tot die feitelijke invulling
te kunnen komen, zal door ons nog
heel wat werk verricht moeten
worden, uitdrukkelijk met de zeer
vele daarbij betrokken organisaties,
het bedrijfsleven en uiteraard ook de
Dierenbescherming. Diverse sprekers
hebben al de grote rol gememoreerd
die de Dierenbescherming heeft
gespeeld bij de omslag van de
gedachtenvorming. Ik wil dat van
deze plaats ook uitdrukkelijk onder–
strepen en daarvoor mijn waardering
uitspreken. Belangrijke onderdelen
van het wetsvoorstel zullen
gaandeweg worden uitgewerkt. Er is
nog heel veel in beweging en in
ontwikkeling.
Mijnheer de voorzitter! Als ik de
kwalificatie van de geachte afgevaar–
digden even de revue laat passeren,
levert dat het volgende beeld op. De
heer Van den Bos noemt deze dag
een bijzonder belangrijke dag. Hij
acht de wetgeving een verbetering
ten opzichte van de bestaande
situatie en steunt het aan de orde
zijnde voorstel. De heer Vermaat
spreekt van een belangrijke wet. Hij
is tevreden met de modernisering

Gezondheids– en Welzijnswet voor
dieren

22 september 1992
EK 1

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De vergadering wordt van 18.55 uur
tot 20.15 uur geschorst.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Gezond–
heids– en Welzijnswet voor
dieren (16447)
De beraadslaging wordt hervat.
De voorzitter De regering zal nu
antwoorden in eerste termijn. Wij
stijgen allemaal weer op in de ark
van Noë en Noë zal dan zeggen wat
mag. Ik geef het woord aan de
staatssecretaris.

D
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van de gezondheidsaspecten en hij
noemt de erkenning van de eigen
waarde van het dier een doorbraak.
De heer Redemeijer beoordeelt de
wetteksten vanuit een zeer positieve
benadering. Hij vindt daarin veel
belangrijke en waardevolle
elementen terug en ondersteunt het
voorstel van harte. De heer Pitstra
heeft heel veel kritiek en noemt het
voorstel "een aantal kleine stapjes",
maar kan het zijn steun niet
onthouden. De heer Ginjaar acht het
wetsvoorstel een bevredigend
uitgangspunt voor dierenwelzijn en
heeft geen enkele moeite om met
het voorstel in te stemmen. De heer
Schuurman kwalificeert het "neen,
tenzij"-beginsel bij de biotechnologie
als moeciig
Mijnheer de voorzitter! Als ik dit
even op mij laat inwerken,
constateer ik met een zekere
vreugde dat het wetsvoorstel
algemene, brede steun van de Kamer
heeft. Dat is bemoedigend, zeker
voor het vele werk dat wij nog
moeten verrichten. Ik zal een paar
opmerkingen vooraf maken, alvorens
ik overga tot de beantwoording van
concrete vragen.
Het wetsvoorstel is de weerslag
van een beleid waarbij de mtrinsieke
waarde van het dier tot uiting dient
te komen en dat deze waarde tot
uitgangspunt heeft genomen. Dat
beleid - en dus ook het wetsvoorstel
- is gericht op een gedragsveran–
dering van de mens. Het gaat om de
innerlijke beschaving, zoals de heer
Van den Bos aangaf. Ik moet zeggen
dat deze uitspraak mij buitengewoon
aangesproken heeft: de welzijnswet
voor dieren is een kwestie van
beschaving. Laat ik het zo formu–
leren en laat ik dat als vertrekpunt
nemen bij de discussie. Deze stelling
wil ik graag tot de mijne maken.
Van de heer Pitstra heb ik een
prikkelend verhaal mogen aanhoren.
Hij verwijt mij, niet voldoende uit te
stralen hoezeer ik het dierenwelzijn
enthousiast uitdraag en een warm
hart toedraag. Mijn reactie op deze
uitdaging is eigenlijk heel simpel. Ik
verwijs daarvoor naar het artikel dat
door de heer Vermaat is geciteerd en
waarin ik stelde dat deze wetgeving
door mij als een hoogtepunt werd
beschouwd, zeker in het kader van
de wetgevende arbeid in deze
regeringsperiode op dit terrein. Bij
een hoogtepunt heb je het, naast de
rationele elementen, ook over een
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Staatssecretaris Gabor: Ik kan
hiervoor verwijzen naar de beant–
woording van kamervragen die twee
dagen geleden plaatsvond, waarbij
uitvoerig een serie misverstanden uit
de doeken is gedaan die weer door
vele andere was opgeroepen. Ik zal
zorgen dat ook de heer Vermaat
hiervan spoedig in kennis wordt
gesteld.
Na deze inleidende opmerkingen
ga ik thans over tot de beant–
woording van concrete vragen. Ik

heb deze beantwoording rond 55
vragen gegroepeerd. Ik zal allereerst
ingaan op de integrale belangenaf–
weging. Dit is een belangrijk punt bij
dit wetsvoorstel, omdat het hierbij
om verschillende zaken gaat. De
heer Vermaat en de heer Van den
Bos vroegen hoe dit eigenlijk
plaatsvond.
Allereerst moet worden vastge–
steld dat een primair uitgangspunt
bij dierenwelzijn uiteraard is: het
welzijnsbelang van het dier. Het
zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat
wij zorgvuldig de regels vaststellen
voor hoe de afweging plaatsvindt. De
overheid is gehouden alle in het
geding zijnde belangen tegen elkaar
af te wegen. Ik breng het wetje over
de legbatterijen in herinnering, dat
nog onlangs in deze Kamer is
besproken. Deze regeling betekent
een belangrijke vooruitgang vanuit
welzijnsoogpunt, maar daarbij is
helaas een spanningsveld geconsta–
teerd met betrekking tot milieu–
aspecten, arbeidsomstandigheden en
sociaal-economische factoren. Naast
het primaire belang om het welzijn
van dieren te beschermen, dienen
wij al die andere aspecten mee te
wegen. Dat zal telkens bij de verdere
uitwerking moeten plaatsvinden.
Het tweede punt was de handhaaf–
baarheid van de diverse voorstellen.
Wij hebben gekozen voor een
kaderwet die nog nader wordt
ingevuld. De uitvoerbaarheid en de
handhaafbaarheid zijn vooral afhan–
kelijk van de invulling van de uitvoe–
ringsvoorschriften. Er zal heel veel
arbeid in moeten worden geïnves–
teerd om dat goed te doen. De
systematiek van het wetsvoorstel is
zodanig dat de regels kunnen
worden bijgesteld en zo nodig
kunnen worden aangevuld. Naar
verwachting is het aantal hande–
lingen dat verboden moet worden,
groter dan het aantal handelingen
dat kan worden toegestaan. Dat is
de achtergrond voor de keuze voor
het "nee, tenzij" beginsel. Dit geldt
met name voor de welzijnsbepa–
lingen. In die gevallen moeten dus
positieve lijsten worden opgesteld.
De regelgeving kan alleen effectief
zijn, als de inventarisatie van de
handelingen die van het verbod
moeten worden uitgezonderd, zeer
zorgvuldig gebeurt. De burger moet
immers weten waar hij aan toe is en
met welke verbodsbepalingen hij
wordt geconfronteerd.
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grote emotionele betrokkenheid. Een
gezonde combinatie van deze twee
dient naar mijn gevoelen het welzijn
van dieren het meest.
De heer Van den Bos stelde dat
deze staatssecretaris de voortrek–
kersrol van Nederland heeft
verspeeld bij de discussie rond de
legbatterijen. Ik moet hem teleur–
stellen, want dat is een volkomen
verkeerde perceptie. Ik heb geen
enkel initiatief ontwikkeld om de
voortrekkersrol die wij hebben
aangenomen in Nederland, op een of
andere wijze af te remmen. Het
tegendeel is waar. Wij hebben het
onderzoekswerk dat door Nederland
is geleverd, krachtig gestimuleerd.
Daarnaast heb ik bij de Europese
Commissie heel uitdrukkelijk gepleit
- en dat doe ik nog steeds - voor
een snelle regeling. Ik verwacht dat
hierover vóór het einde van het jaar
een nadere uitslag door Brussel zal
worden gegeven, zodat wij de
discussie met voortvarendheid
kunnen oppakken.
Toen ik luisterde naar de heer
Vermaat had ik het gevoel dat hij de
indruk had dat ik wellicht gemeenten
zou hebben bericht dat bepaalde
misstanden of overtredingen niet
gesignaleerd hoefden te zijn. Wat
mij betreft is dit een volstrekt
onbegrijpelijke uitspraak. Ik heb op
geen enkele wijze gemeenten gesti–
muleerd om misstanden niet te
signaleren. Hooguit baseert men zich
op uitspraken van derden over
vermeende opvattingen.
De heer Vermaat (CDA): Voorzitter!
Het is misschien goed om nu hardop
te zeggen waar ik dat citaat vandaan
had. Het kwam uit een interview met
de heer Aantjes, die hierbij enigszins
betrokken was. Ik dacht dat het een
interview was voor Hervormd
Nederland, maar dat weet ik niet
zeker.
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Bij de uitwerking zullen wij op vier
criteria moeten letten: eenvoud,
helderheid en doorzichtigheid, het
tegengaan van detaillering en een
zoveel mogelijk categorale opzet
Hierbij speelt de voorlichting een
heel belangrijke rol. De heer Vermaat
heeft hierop terecht de nadruk
gelegd. Telkens als er een nieuwe
uitvoeringsmaatregel aan de orde is,
zullen wij ons vooraf vergewissen
van de vraag op welke wijze met het
bedrijfsleven en met andere betrok–
kenen een behoorlijke voorlichtings–
campagne kan worden opgezet. Te
denken is aan vakbladen, een infor–
matie– en kenniscentrum en
anderszins, opdat wij de burgers
duidehjk maken welke wijzigingen
aan de orde zijn. Hiervoor zijn
budgetten beschikbaar, waarop niet
is gekort. De vraag was hoe dit te
rijmen was met de bezuinigingsope–
ratie op voorlichting. Op dit
onderdeel hebben wij geen kortingen
toegepast.
De Kamer heeft inmiddels een
brief ontvangen over de invulling van
de algemene maatregelen van
bestuur. Daarin heb ik een overzicht
gegeven van de belangrijke
algemene maatregelen van bestuur
die tussen nu en drie jaar zullen
worden voorbereid. Een van de
redenen waarom wij daarbij een
bepaalde fasering in acht hebben
genomen, is dat wij ook te maken
hebben met de implementatie van
Europese regelgeving. Zij heeft haar
eigen ritme, waardoor wij bepaalde
onderdelen in de tijd hebben gecoör–
dineerd met Europese verwach–
tingen. Wij geven wel grote prioriteit
aan dierenwelzijn en biotechnologie.
Deze twee onderwerpen hebben wij
in de tijd helemaal naar voren
geschoven. Wij zullen gaandeweg
een maatschappelijk draagvlak
dienen te creëren en daarvoor is heel
veel overleg nodig. Wij zullen de
regelgeving samen met betrokkenen
moeten uitwerken. Dat kost tijd. Ik
hoop dat wij deze arbeid met de
Raad voor dierenaangelegenheden,
waarvoor een adviserende taak is
weggelegd, kunnen verrichten.
Er is gevraagd of het lijstje
compleet is. Het lijstje is in zoverre
incompleet, dat wij met name de
bepalmgen op het terrein van de
gezondheidszorg niet apart hebben
vermeld. Wij hebben met de huidige
wetgeving op dat terrein nog
voldoende instrumenten om er

gaandeweg invulling aan te kunnen
geven. In ieder geval zijn er op dit
ogenblik geen grote hiaten waarin
wij moeten voorzien. Ook dat stelsel
moet echter worden uitgewerkt. Wij
hebben nu alleen laten zien wat de
welzijnskant aan tempo en imple–
mentatie vraagt.
De heer Vermaat vroeg of een
gefaseerde uitvoering van de
AMvB's, gezien de onderlinge
samenhang, wel praktisch is. Ik moet
deze vraag heel duidelijk met "ja"
beantwoorden. De gefaseerde
uitvoering is wenselijk en voor zover
bepaalde zaken met elkaar samen–
hangen, zullen wij dat gaandeweg
invullen. Hadden wij een voorstelling
van zaken waarbij wij de totaliteit
zouden willen nastreven, dan
verzeker ik hem dat een heel grote
vertraging zou ontstaan. Daarom
hebben wij dus niet voor die lijn
gekozen.
Zal gebruik worden gemaakt van
een vangnetbepaling? Zeker, van
geval tot geval zal bij de inventari–
satie van de gewenste regelgeving
duidelijk worden in hoeverre wij
ervoor moeten zorgen dat een
vangnetbepaling in de regeling wordt
opgenomen.
De heer Ginjaar vroeg of wij de
biotechnologie niet wat naar voren
zouden kunnen halen. Dat is een heel
begrijpelijke vraag, gezien het grote
belang en de maatschappelijke
discussie hierover. Hoe eerder je
signalen kunt afgeven, hoe beter het
is. Ik ben het graag met hem eens en
zal er van mijn kant ook alles aan
doen om die onderdelen zoveel
mogelijk naar voren te halen, maar ik
moet ook rekening houden met de
implementatie van enkele Europese
welzijnsrichtlijnen en ben daarbij aan
bepaalde termijnen gebonden.
De belangrijkste vraag die met
betrekking tot de Raad voor dieren–
aangelegenheden is gesteld, luidt:
hoe staat het ermee? Reeds op 25
februari van dit jaar heb ik de
ontwerp-AMvB voorgelegd aan de
Raad van State. Het advies is niet zo
lang geleden binnengekomen en
luidt: gezien de vergevorderde
behandeling in de Eerste Kamer is
het verstandig om niet meer van een
voorlopige raad te spreken maar
direct een definitieve raad in te
stellen. Ik ben het daar graag mee
eens. Op dit ogenblik vindt de
tekstuele aanpassing plaats opdat tot
een definitieve raad kan worden

gekomen. Ik heb goede hoop dat de
regeling daaromtrent reeds in
oktober in werking kan treden.
Daarna kunnen wij de functies van
voorzitter en leden regelen.
Voorzitter! Er waren wat vraag–
tekens over de samenstelling van de
raad. De heren Vermaat, Ginjaar en
Redemeijer informeerden of die
samenstelling evenwichtig is en of
alle maatschappelijke belangen er
voldoende in vertegenwoordigd zijn.
Wij hebben heel wat maatschap–
pelijk overleg gevoerd bij de
totstandkoming van de voorstellen
rond de voorlopige raad. Wij kennen
de gevoelens bij de diverse organi–
saties zeer goed. Gaandeweg het
proces hebben wij de diverse verte–
genwoordigingen aangepast en
aangevuld. Wij hebben de positie
van de Dierenbescherming zonder
meer versterkt. Wij hebben voorts in
de vertegenwoordiging een grotere
verscheidenheid van het bedrijfs–
leven opgenomen. Ook aan de
Afdeling biotechnologische vraag–
stukken hebben wij een vertegen–
woordiger namens de Dierenbe–
scherming toegevoegd.
Ik denk dat wij op dit ogenblik een
goed evenwichtig pakket hebben,
waarbij alle belangen en alle
benodigde wetenschap en kennis
goed vertegenwoordigd zijn. Toch
wordt de vraag gesteld: zou je niet
naar Dibevo moeten kijken? Het is
een belangrijke organisatie die een
helder en essentieel vraagstuk aan
de orde heeft gesteld. Moet dat ook
niet opgenomen worden in een van
de kamers?
Het probleem is mij bekend. Het
vraagstuk dat Dibevo aan de orde
heeft gesteld, moet opgelost
worden. Ik zet er een vraagteken bij
of dat moet uitmonden in een plaats
in de raad. Ik moet proberen via
overleg het probleem op te lossen.
De heer Schuurman vroeg of de
raad eigener beweging advies kan
uitbrengen. Vanzelfsprekend is dit de
bedoeling. In dit verband wijs ik op
artikel 2 van de wet waarin uitdruk–
kelijk deze mogelijkheid is
opgenomen. Ik hoop dat de raad
hiervan gebruik maakt.
Ik kom thans bij de biotechnologie.
Gevraagd is veel zorg te besteden
aan een brede discussie over dit
onderwerp. De heer Ginjaar
lanceerde hiertoe een aantal
voorstellen. Duidelijk is gebleken dat
de biotechnologie zeer diep ingrijpt
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in bepaalde verhoudingen. De heer
Schuurman gaf duidelijk het gehele
vervreemdingsproces en de daarmee
gepaard gaande gevaren aan. In het
regeringsstandpunt wordt grote
aandacht besteed aan het belang
van de publieke discussie. Door het
departement is een aantal bijeen–
komsten georganiseerd waarvoor
velen zijn uitgenodigd. Het is de
bedoeling dat vanuit een open
opstelling over dit onderwerp wordt
gediscussieerd. Dit zal verdere
organisatorische gevolgen krijgen.
De Afdeling biotechnologische
vraagstukken zal ook voldoende stof
opleveren voor deze discussie. Ik stel
mij voor dat de raad deze discussie
moet starten en begeleiden. Ik voel
voor de suggestie om daar organisa–
torisch meer inhoud aan te geven en
dit via de Raad voor dierenaangele–
genheden te laten ordenen.
De heer Schuurman vroeg of de
dieren niet het slachtoffer worden
van deze technologische benadering.
Hij sprak van "vertechnisering van
het proces". Ik onderken uitdrukkelijk
het gevaar. Via de intensieve
veehouderij zijn hiervan goede
voorbeelden te geven. De fase van
de discussie waarin wij thans
verkeren, maakt voldoende duideliik
dat het vraagstuk zeer manifest
geworden is. Wij beraden ons op dit
punt. Deze benaderingswijze is in het
voorliggende voorstel goed
verwoord.
Hij schetste een aantal gevaren.
De vraag of het gevaar zich zodanig
manifesteert dat nu al regulerend
moet worden opgetreden, beant–
woord ik vooralsnog met "neen".
Ik kom bij het onderwerp betref–
fende de stoffen en de discussie
over "neen/tenzij" of "ja/mits". Voor
de vergunningplichtige stoffen dient
eerst een aanwijzing plaats te
vinden. Stoffen zijn dus niet
verboden of aangewezen alvorens dit
is geregeld. Zijn de stoffen eenmaal
aangewezen, dan breekt het moment
aan van de discussie over de vraag,
of ze mogen worden toegepast en,
zo ja, onder welke voorwaarden.
Wij zijn niet zonder meer tot deze
constructie gekomen. Er zijn veel
stoffen die het functioneren van een
dier kunnen veranderen. In slechts
een beperkt aantal gevallen is daarbij
sprake van een vergunningplicht voor
stoffen. Toepassing van het "neen,
tenzij"-principe leidt dan ook tot een
zeer omvangrijke lijst van uitzonde–

ringen voor de vergunningplicht.
Deze lijst zou ook voortdurend
moeten worden aangepast. Dat lijkt
geen begaanbare weg.
De Dierenbescherming heeft de
suggestie gedaan om normale
voeding en medicatie uit te
zonderen. Ik heb al geschreven dat
die suggestie mij weliswaar sympa–
thiek voorkomt, maar dat zij toch een
aantal onduidelijkheden bevat. Moet
bijvoorbeeld elke stof die uit dierge–
neeskundig oogmerk wordt
toegepast maar aanvaardbaar zijn?
Daar durf ik op voorhand geen
antwoord op te geven, zeker niet als
het gaat om biotechnologisch
vervaardigde stoffen. Dat moet
bekeken worden.
Als gebruikelijke stoffen toege–
staan zijn, moet elke keer weer in het
kader van een vergunningsprocedure
bezien worden of een nieuwe stof
kan dan wel gebruikelijk is. Met die
definities kan mijns inziens niet
gewerkt worden. Wij hebben dus
voor duidelijkheid gekozen: stoffen
waarvoor de vergunningsplicht gaat
gelden, worden bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen.
De heren Vermaat en Schuurman
hebben gesproken over de ethische
toets en de sociaal-economische
gevolgen. Een vraag was: hoe
worden de verschillende belangen,
met name bij de ethische toets,
betrokken? In het kader van de
biotechnologie worden handelingen
getoetst aan de hand van de
(on)aanvaardbaarheid van de
gevolgen voor de gezondheid en het
welzijn van dieren. Voorts mogen
tegen deze handelingen geen
ethische bezwaren bestaan. Het
woord "onaanvaardbaar" houdt een
zekere afweging in. De ethische
grens lijkt echter vrij absoluut: er
mogen geen ethische bezwaren
bestaan. Maar ook bij de ethiek
spelen andere belangen wel degelijk
een rol. Men zou kunnen stellen dat
die andere belangen juist mede
inhoud geven aan de ethische
aspecten. Andere belangen spelen
dus een heel grote rol bij de
afweging. Zo is het ondenkbaar dat
er geen rekening wordt gehouden
met de belangen die sterk gebaat
zijn bij een biotechnologische
handeling. Ik verwijs nog naar de
klassieke uitgangspunten die bij deze
benaderingswijze gelden en naar de
twee door de commissie-Schroten
aangevulde meetcriteria. De

sociaal-economische gevolgen
spelen ook een rol. Het zijn dus geen
zelfstandige criteria, maar in totaliteit
spelen zij wel een rol bij de beoor–
deling.
De heer Pitstra vraagt zich af of
biologische landbouw geen
eenvoudige oplossing is voor het
uitbannen van alle biotechnologie
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De heer Pitstra (Groen ünks): Nee,
de stelling is anders. De vraag moet
gesteld worden, of deze experi–
menten noodzakelijk zijn in de biolo–
gische landbouw. Zijn die problemen
er dus ook in de biologische
landbouw? Als het antwoord "nee"
is, moet je je afvragen waar je mee
bezig bent.
Staatssecretans Gabor: Ik weet wat
u bedoelt, maar de onderhavige
wetgeving voorziet in een ethische
toets, een heldere publieke discussie
daarover en een vergunningverle–
ningsprocedure. Door dit alles maak
ik mij geen zorgen over de discussie.
Voorzitter! De heer Schuurman
heeft gevraagd of een codificering
van de criteria niet wenselijk is. In dit
verband wijs ik toch op het derde lid
van artikel 66, waarin staat dat een
vergunning slechts wordt verleend
als er geen onaanvaardbare gevolgen
optreden voor de gezondheid en het
welzijn van dieren en er geen
ethische bezwaren bestaan tegen de
handeling. De verdere invulling van
die criteria geschiedt gaandeweg via
een case-by-case-benadering. Door
de commissie-Schroten zijn er ook
criteria aangegeven voor de
uitwerking van een en ander. Codifi–
cering suggereert dat je dat vandaag
de dag helemaal sluitend kunt
formuleren. Daarvan hebben wij
afgezien. Dat is vandaag de dag niet
mogelijk. Het komt erop aan, van
geval tot geval en gaandeweg de
zaak te beoordelen.
Ten aanzien van hetzelfde artikel is
de vraag gesteld of het een limita–
tieve opsomming is. Dat is niet zo. Er
zijn wat voorbeelden genoemd. Ik
sluit niet uit dat de technische
ontwikkeling het mogelijk maakt dat
ook andere vormen aan de orde
komen. Het zal duidelijk zijn dat die
dan ook onder de regeling vallen.
Over het kloneren is ook
gesproken. Gevraagd is of dit
verboden wordt of niet. De heer
Schuurman heeft daarover heel sterk
een stelling betrokken. De eerste
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opmerking die ik daarover wil maken,
is dat kloneren vergunningplichtig zal
zijn. Zonder vergunning zal kloneren
dus verboden zijn. Thans zijn echter
niet voldoende argumenten aanwezig
om op voorhand te zeggen dat het
verboden is. Ik realiseer mij dat te
ver doorgevoerde klonering leidt tot
verlies aan biodiversiteit. Die
opmerking is ook terecht gemaakt. Ik
trek mij die opmerking aan. Het zou
een slechte zaak zijn als daardoor
verschraling optreedt. Ik ben
daarover ook bezorgd. De praktijk
laat echter niet zien dat het die kant
op gaat. Ik heb althans geen aanwij–
zingen daartoe. De ontwikkelingen
zijn naar mijn mening voldoende
onder controle om op zulke
ongewenste momenten te kunnen
ingrijpen.
De heer Schuurman heeft ook
gevraagd wat ik ga doen met BST.
Men weet dat de commissie tot en
met eind 1993 een evaluatieperiode
kent. Tot die datum is dus krachtens
Europese regelgeving een
moratorium van kracht. Ik heb geen
enkele intentie om dit anders aan te
pakken dan tot op heden is gebeurd.
Ik wil ervoor zorgen dat geen
ongewenste ontwikkeling ontstaat.
Mocht het zo zijn dat in de Europese
regelgeving het registreren van BST
als diergeneesmiddel wordt openge–
steld, dan zal het duidelijk onder de
vergunningplicht komen te vallen,
zoals aangegeven in artikel 66.

vergunningplicht vallen, dus onder
de strakke beoordeling die wij
voorstaan.
De heer Schuurman (RPF): Ik zaf er
straks nog op terugkomen, maar in
de Verenigde Staten wordt het
natuurlijk niet als geneesmiddel
gebruikt.
Staatssecretaris Gabor: Nee, laat ik
het houden op het gebruik van BST.
De heer Schuurman heeft
gevraagd of wij de commissie die
over de biotechnologie gaat, ook niet
de taak moeten geven om het hele
proces te bewaken, met name ook
ten aanzien van publikaties, en op
grond daarvan ook wat regulerend te
kunnen optreden. Nu is het goed om
te zeggen dat de commissie biotech–
nologie zich uitsluitend zal bezig–
houden met het adviseren over de
vergunning. Ik zou dat een exclu–
sieve taak van de commissie willen
maken. Voor de handhaving van de
vergunningen zullen uiteraard proce–
dures bepaald worden. Er moet ook
een zekere verslaglegging plaats–
vinden. Daaraan zal ook
openbaarheid moeten worden
gegeven. Daar streven wij naar. Het
is ook een van de elementen die een
rol zullen spelen. Naar gelang het
proces zich ontwikkelt, kunnen wij
mgnjpen Ik geloof niet dat de
commissie een taak zou moeten
hebben om langs de weg van
vakbladen of publikaties in te grijpen
in het proces.

niet direct in de wet met betrekking
tot de commissie biotechnologie.
Het zal u heel wat opsporingsambte–
naren besparen. U hebt die ambte–
naren niet en de ambtenaren die u
hebt, zijn daarvoor niet gekwalifi–
ceerd. Daarom kan er ook zo gemak–
kelijk de hand gelicht worden met
vergunningen. Met publikaties is dat
veel en veel moeilijker. U hebt in die
commissies de deskundigen zitten.
Ik interrumpeer, omdat ik er ook
erg in geïnteresseerd ben wat de
collega's van de andere fracties
ervan vinden. Het is niet nieuw. Het
is een oude suggestie.

Staatssecretaris Gabor: Dat zou
best zo kunnen zijn. U zult onget–
wijfeld weten dat het in de
Verenigde Staten toepassing vindt.
In internationaal verband zijn wij er
nogal mee begaan. Wij hebben het
ook internationaal trachten uit te
bannen. Ik sluit echter niet uit dat wij
dit zullen moeten beoordelen, als het
moratorium afloopt en het wordt
opgegeven. Dan zal het onder de

De heer Schuurman (RPF): Uw
collega voor Milieubeheer, de heer
Alders, heeft de Vcogem - dat is de
voorlopige commissie voor
genetische modificatie - met
betrekking tot vergunningen voor
genetisch gemanipuleerde micro–
organismen inmiddels die taak wèl
gegeven, omdat hij heeft ingezien
dat je niet bij elke vergunning een
ambtenaar kunt zetten om na te
gaan of men zich er wel aan houdt.
Aan onze Kamer is in antwoord op
vragen die door alle fracties zijn
gesteld, toegezegd dat het een
opdracht van de Vcogem zal worden.
Ik heb zelfs begrepen dat men het bij
de Vcogem een voortreffelijk middel
vindt om, zij het achteraf, contro–
lerend op te treden via literatuuron–
derzoek. Ik geef die suggestie ook
hier door. Het zou de zaak wat
vergemakkelijken, ook al staat het

Staatssecretaris Gabor: Ik heb niet
de indruk dat het vergunningen–
stelsel zich onttrekt aan de
waarneming van de controleambte–
naren, gezien het beperkte aantal
instellingen waar dit soort hande–
lingen kunnen worden verricht en
gezien de beschikbare kennis. Het
gaat om een zeer beperkt aantal
onderzoeksinstellingen en andere
instellingen die hiertoe in staat zijn.
Het is overzichtelijk. Men dient bij
een aanvrage toch een helder inzicht
te geven in de procesgang. Dat
wordt bij de beoordeling meege–
nomen. Ik geloof dat wij hier niet te
maken hebben met een gemakkelijk
te ontduiken vergunningenstelsel. Ik
zal het punt dat u aan de orde stelt,
nog eens bezien. Overigens zal op
voordracht van de Vcogem ook een
lid zitting hebben in de commissie
biotechnologie. Er is dus wel degelijk
informatie-uitwisseling op dit punt. Ik
zal nog eens nader bekijken wat er
met uw suggestie te doen is.
De vraag was of een moratorium
zou kunnen gelden voor de biotech–
nologische handelingen. Om te
beginnen moet ik opmerken dat
eerst bij algemene maatregel van
bestuur een commissie biotechno–
logie moet worden ingesteld. Ik hoop
eind 1993 zo ver te zijn dat die
commissie tot stand is gekomen.
Bijvoorbeeld voor de regeling van de
biotechnologische handelingen heb
ik deze commissie nodig. Er is tot
aan dat moment geen moratorium. Ik
heb daar ook geen wettelijke basis
voor, ondanks de veronderstelling
van de heer Schuurman. Ik zal eerst
wettelijk moeten implementeren. Ik
zal dus eerst zowel de commissie als
het vergunningenstelsel in werking
moeten laten treden. Wij hebben al
een voorlopige commissie, die actief
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De heer Schuurman (RPF): Is het
een verspreking dat u spreekt van
BST als diergeneesmiddel?
Staatssecretaris Gabor: Nee,
vandaag de dag is het niet mogelijk
als diergeneesmiddel. Daarom is het
ook via een moratorium uitgesloten
van toelaatbaarheid in Nederland.
De heer Schuurman (RPF): Maar
zou het ooit een diergeneesmiddel
kunnen zijn?
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is. De activiteiten van de voorlopige
commissie beperken zich tot de
instellingen, voor zover die onder de
competentie van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
vallen. Men is bereid, op basis van
vrijwilligheid ook andere zaken te
toetsen. Dat is geen moratorium. Het
is een afspraak, deels voor de eigen
instellingen, deels voor anderen op
basis van vrijwilligheid.
De heer Vermaat vroeg wat er in
de tussentijd gaat gebeuren,
eigenlijk in het verlengde van deze
discussie. Ik sta op het standpunt dat
het beginsel van behoorlijk bestuur
met zich brengt dat lopende experi–
menten waar geen vergunning voor
nodig is omdat daar op het ogenblik
van de vergunningverlening geen
wetgeving voor gold, zonder meer
kunnen worden voortgezet. Wordt
echter een experiment of onderzoek
uitgebreid na het in werking treden
van de vergunningplicht of als het
voornemen bestaat om het via een
nieuw experiment te vervolmaken of
er iets aan toe te voegen, dan zou
vanaf dat moment het vergunning–
stelsel ook op het reeds lopende
experiment moeten worden
toegepast.
De behartiging van de belangen
van patiënten hebben maar liefst vier
sprekers aan de orde gesteld, ook in
verband met artikel 128. De enquête
van het NIPO heb ik met veel
aandacht bestudeerd. Het blijkt heel
duidelijk dat vanuit het belang van de
patiënt de bereidheid aanwezig is om
langs de lijn die in het wetsvoorstel
staat, de biotechnologie een kans te
geven, mits de belangen groot
genoeg zijn en de bezwaren niet
daartegen opwegen. Men is er wel
bevreesd voor dat voor sommige
activiteiten geen aandacht zal
bestaan. Ik deel deze vrees niet. De
Afdeling biotechnologie van de Raad
voor dierenaangelegenheden is
zodanig samengesteld dat er niet
gesproken kan worden van welke
dominantie dan ook. Het is een
evenwichtige samenstelling van vele
disciplines, zoals ethiek, biotechnolo–
gisch onderzoek, onderzoek naar
dierproeven en humane genees–
kunde.
Artikel 128 heeft enige vragen
opgeroepen, omdat men er bezorgd
over is dat gebruik ervan ontwikke–
lingen blokkeert. Ik maak er drie
opmerkingen over. Door bestaande
jurisprudentie werkt artikel 128
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reeds, al is het geen wet. Verder is
op 8 januari van dit jaar een
wetsontwerp bij de Tweede Kamer
ingediend waarin dit vraagstuk ten
principale geregeld wordt. Dan
vervalt automatisch artikel 128.
Misschien nog belangrijker dan deze
opmerkingen is dat het bestaande
vorderingsrecht van de Dierenbe–
scherming om aan algemene
misstanden en feitelijke situaties
zoals dierenkwelling of dierenmis–
handeling een einde te maken, een
algemeen karakter heeft. Dit heeft
dus niet het karakter van een beroep
tegen een vergunning, dat in artikel
109 wordt geregeld. De administra–
tieve rechtspraak over vergunningen
voor biotechnologie loopt langs de
weg van artikel 109 en het algemene
onderwerp, bijvoorbeeld het beëin–
digen van een misstand, valt onder
de civiele rechter van artikel 128.
Het zijn dus twee verschillende
lijnen Ik deel de redenering van de
heer Redemeijer, die zich ongeveer
in dezelfde richting heeft uitge–
sproken. Het is tegelijkertijd een
antwoord aan de heer Ginjaar. Ik heb
dus niet de vrees dat met dit artikel
iets geïntroduceerd wordt waardoor
ontwikkelingen worden gedwars–
boomd die zich binnen de legaliteit
van het vergunningenstelsel
afspelen.
De heer Ginjaar vroeg waarom de
regering niet met één integrale wet
komt, waarin alle aspecten bij elkaar
worden gebracht. Hierover is heel
lang nagedacht en er is een behoor–
lijke analyse gemaakt. Uiteindelijk
kwam de regering tot de conclusie
dat in de huidige praktijk voldoende
maatregelen beschikbaar zijn om op
de verschillende beleidsterremen te
opereren, en dat het streven naar
integrale wetgeving ontwikkelingen
zou blokkeren en derhalve niet te
verkiezen was. Mocht later het
inzicht doorbreken dat het wel nodig
is, dan kan de regering alsnog, maar
op dit moment is de regering niet
voornemens, integrale wetgeving
voor deze zaak indienen.
De vraag van de heer Vermaat of
een dier geoctrooieerd kan worden,
moet ik beantwoorden met "neen".
Ook in antwoord op vragen uit de
Tweede Kamer is uitdrukkelijk
gesteld dat de werkwijze om tot iets
te komen octrooieerbaar is. Octrooi
kan zich dus niet uitstrekken tot een
individueel dier.

De heer Vermaat (CDA): Dat vroeg
ik niet. Ik vroeg of u het eens was
met de andere staatssecretaris.
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Staatssecretaris Gabor: Ja, want
ook dat antwoord was heel uitdruk–
kelijk dat octrooieren van een dier
niet kan. In die zin sluit ik mij daar
graag bij aan.
Ik kom bij een aantal vragen over
welzijn in algemene zin. De heer
Pitstra heeft mij terechtgewezen op
een passage waarbij hij wat bezwaar
heeft aangetekend in verband met
de welzijnsrisico's bij de ecologische
veehouderij. Ik ben het graag met
hem eens. Het was niet mijn
bedoeling om met die passage in die
richting een negatieve uitspraak te
doen of in ieder geval in twijfel te
trekken dat ecologische veehouderij
in zijn totaliteit duidelijk een
diervriendelijke methode is, meer
dan de gangbare. Dat is evident. Als
ik hem hiermee heb beantwoord, dan
denk ik dat wij op dit punt de zaak
rechtgetrokken hebben.
Ik kom bij de huisvestingsproble–
matiek: de groene label, milieuvrien–
delijk; hoe staat het dan met de
welzijnsaspecten? De groene label is
bedacht om emissiearme stalsys–
temen te bevorderen, om de garantie
te geven dat als vandaag een
bepaalde huisvesting op dat punt
wordt goedgekeurd in een bepaalde
periode - gedacht wordt tot het jaar
2010 - vanuit het emissievraagstuk
geen nadere voorwaarden worden
gesteld. Dat ontslaat ons echter niet
van de verplichting om de welzijnsa–
specten te implementeren. Ik kan die
twee zaken dan ook niet helemaal
aan elkaar koppelen. Het ene gaat
onder andere over de ammoniakuit–
stoot en het andere gaat over de in
ontwikkeling zijnde welzijnswet–
geving. Ook een groene label zal
straks moeten voldoen aan de eisen
die wij vanuit welzijn stellen. Die
twee dingen kan ik dus niet helemaal
in elkaar schuiven. Ik zou dat best
kunnen illustreren, maar ik laat dat
vanwege de tijd achterwege.
De heer Van den Bos vroeg of niet
vooruitgelopen zou kunnen worden
op Europese wetgeving over het
aanbinden van zeugen Hij heeft
gesteld dat dit vanaf 31 december
1995 niet meer mogelijk zou zijn. Ik
voeg daaraan toe dat er toch nog
een overgangsperiode van tien jaar
geldt en dat, voor zover de zaak nu
te beoordelen is, wij medio 1993 aan
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de implementatie toe zullen zijn. Dat
betekent dat wij eigenlijk heel dicht
aan zitten op het tijdstip waarop er in
Europees verband een verbod komt.
Een andere overwegmg die ik daarbij
meegeef, is dat ik toch in Europees
verband wens te opereren. Ik wil
daar niet op vooruitlopen. In die zin
moet ik hem dan ook teleurstellen.
Ik kom bij de mgrepen bij dieren.
De heer Vermaat zei: wees toch
voorzichtig om gebruikelijke, althans
zeer ingeburgerde en gangbare
methoden zo een-twee-drie van je af
te zetten. Dat is niet zijn woordkeus,
maar het is mijn vertaling van zijn
benaderingswijze. Ik ben het graag
met hem eens. Dat zullen wij met
grote zorg moeten doen. Wij zullen
daarbij alle aspecten moeten wegen.
Hoe ernstig is de ingreep, heeft het
iets te maken met welzijnsaspecten?
Sommige aspecten hebben met
welzijnsaspecten te maken. Dan is
het te verkiezen om een ingreep toe
te staan. In die zin ben ik het met
hem eens dat wij daar zeer
zorgvuldig mee moeten opereren.
Gangbare methoden, zeker als er
welzijnsaspecten aan ten grondslag
liggen, zullen wij volgens de huidige
lijn beoordelen.
Ik kom bij het couperen van
staarten, met name hondestaarten.
"Neen, tenzij" is het beginsel. Daarbij
hebben wij ons duidelijk laten
adviseren door deskundige
instanties. Er zal dus een diergenees–
kundige noodzaak aanwezig moeten
zijn of een ingreep moet bij
algemene maatregel van bestuur zijn
toegestaan. Ten aanzien van het
couperen van hondestaarten moet ik
zeggen dat ik geen gevoel heb voor
esthetische benaderingswijzen. Ik
kan mij best voorstellen dat een
eigenaar dat zeer belangrijk vindt.
Cosmetische redenen en gevoelens
van schoonheid zijn voor mij echter
geen motivering om af te wijken van
de nu ingeslagen weg om de welzijn–
saspecten duidelijk te laten preva–
leren. Ik heb ook geen reden - ik heb
begrepen dat de heer Pitstra in de
door hem gevoerde brede
maatschappelijke discussie ook geen
nieuwe reden heeft kunnen vinden om van die ingeslagen weg terug te
keren of een andere weg in te slaan.
De pelsdieren zijn ook een
onderwerp dat door veel sprekers
aan de orde is gesteld. Thans bestaat
er onvoldoende duidelijkheid om
antwoord te kunnen geven op de

vraag of het welzijnsvriendelijk
houden van pelsdieren mogelijk is. Er
is wel een onderzoek gaande bij het
Spelderholt, maar ik geef toe dat bij
dat onderzoek hoofdzakelijk andere
aspecten een rol spelen dan het
gedrag van dieren, met name
erfelijkheidskwesties. Ik overweeg ik heb dat inmiddels nadrukkelijk in
beweging gezet - om dat onderzoek
zodanig bij te sturen, dat ik wel
antwoorden kan geven ter zake van
het gedrag van pelsdieren. Ik wil
daar dan ook een aantal elernenten
invoeren waardoor ik, naar ik hoop,
later goede conclusies kan trekken.
Mij is zeer wel bekend dat de
Bundesrat in Duitsland inmiddels een
heldere uitspraak heeft gedaan en de
diverse deelstaatsregeringen heeft
verzocht om tot regelmgen te komen
ten aanzien van de pelsdieren. Men
geeft ook een aantal criteria aan. Dat
is voor mij aanleiding om dit
onderwerp bij mijn eerstvolgende
bezoek aan Duitsland, dat binnenkort
zal plaatsvinden, met mijn collega
daar te bespreken. Ik zal de
ingenomen standpunten en de
wetenschappelijke analyse in het
Duitse onderzoek ook duidelijk bij
onze eigen besluitvorming betrekken.
Maar een uitspraak vandaag de dag
in de zin van "het mag niet" zou nog
niet rijp zijn. Vandaar dat sprake is
van de woordkeuze "vooralsnog".
Het ritueel slachten is om verschil–
lende redenen, met name
godsdienstige redenen, toegestaan.
Zelfs dan dien je echter heel uitdruk–
kelijk nauwkeurige voorwaarden te
stellen. Je dient erop toe te zien dat
de pijn tot het uiterste wordt terug–
gebracht. Het is mij bekend dat
tegenwoordig met name bij het
islamitische slachten in veel situaties
sprake is van bedwelming, hetgeen
de hierbij in het geding zijnde
omstandigheden enigszins verzacht.
Wij zullen echter niet in alle omstan–
digheden met bedwelming een
antwoord kunnen geven op dat
vraagstuk. Van de Israëlische rite op
dit punt is bijvoorbeeld bekend dat
zij zich niet verdraagt met
bedwelming. Een ander punt is dat
men zegt: zorg ervoor dat niet
overmatig veel gebruik wordt
gemaakt van het ritueel slachten en
dat dus niet allerlei vlees op de
markt komt waar de consument
helemaal niet om heeft gevraagd. Ik
ben het daarmee graag eens. De
mate waarin ritueel slachten toege–

staan wordt, moet in verhouding
staan met de te rechtvaardigen
vraag. Dat is een punt van aandacht
waar ik uitdrukkelijk naar zal kijken.
Ik zal nu ingaan op een onderwerp,
waarover zeer velen gesproken
hebben en waarbij de afbakening
met andere projecten en situaties
aan de orde was. Dat betreft de
visserij, de jeugdzonde van de heer
Pitstra - de heer Van den Bos en
anderen hebben hier ook over
gesproken - en de discussie rond
levend aas. Mij zijn onderzoeken
bekend - de professor die is
geciteerd is mij zeer wel bekend waarin duidelijk aangegeven wordt
dat vissen met levend aas eigenlijk
iets is dat niet kan. Mij zijn ook
standpunten en onderzoeken
bekend, waarin men een ander,
tegenovergesteld, standpunt
inneemt. Ik ben op dit ogenblik mij
aan het bezinnen om te zien hoe de
verschillende wetenschappers, naar
ik hoop na een samenspraak - er is
al een discussie georganiseerd mogelijk tot een gezamenlijke
conclusie kunnen komen. Dan breekt
het moment aan om over dat
onderwerp definitieve uitspraken te
doen.
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De heer Redemeijer (PvdA) In dat
kader heb ik ook nog gevraagd
waarom de motie van de Tweede
Kamer niet wordt uitgevoerd.
Staatssecretaris Gabor: Er is geen
motie van de Tweede Kamer. Er is
een kamerbreed ondersteunde
opvatting dat vissen met levend aas
verboden moet worden. Ik heb
daarop geantwoord dat ik pas na
wetenschappelijk onderzoek
eventueel tot die conclusie zou
kunnen komen. Ik heb nog even tijd
nodig om daar een antwoord op te
kunnen geven. Daarvoor moet ik de
verschillende standpunten naast
elkaar leggen en bekijken hoe ik tot
een conclusie kan komen. Er is dus
geen motie, maar wel een kamer–
brede uitspraak. De teneur in de
Tweede Kamer was dat het eigenlijk
verboden zou moeten worden. Ik heb
daar wel oren naar, maar ik vind dat
wij dat soort beslissingen moeten
nemen na een eenduidige weten–
schappelijke expertise.
Er is ook gevraagd waarom er op
dit gebied geen algemene maatregel
van bestuur is. Het antwoord is dat
dit uitdrukkelijk past in het kader van
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de Visserijwet. Als er iets zou
gebeuren, zou dat in dat verband
moeten plaatsvinden en niet via een
algemene maatregel van bestuur in
dit verband.
Er is veel aandacht gevraagd voor
de problematiek van het pijnloos
doden van schaal– en schelpdieren.
Wij zijn bezig met een Inventarisatie
van alle onderzoeken die te maken
hebben met deze aspecten van de
visserijsector. Ik zeg uitdrukkelijk toe
dat dat onderdeel bij dat pakket
betrokken zal worden en dat daar
degelijk onderzoek naar zal worden
gepleegd Naar aanleiding daarvan
kan dan worden gediscussieerd.
Verder is nog een vraag gesteld
over de paling. Mij is bekend dat de
Rijksuniversiteit Utrecht daar een
studie naar heeft verricht. Het
rapport is nog niet verschenen, maar
de hoofdlijnen zijn al wel bekend.
Het is mij duidelijk dat er naar
aanleiding van dat onderzoek een
discussie zal moeten worden
gevoerd en er nader zal moeten
worden gezocht naar andere
methodes van het doden van paling.
Dat traject loopt, maar is nog niet tot
een einde gebracht.
De Flora– en faunawet handelt
over al of niet gehouden dieren dan
wel in de vrije natuur levende dieren
en over het welzijn van die dieren.
Het is goed om te melden dat de
intentie is om het ontwerp van deze
wet nog dit jaar bij de Tweede
Kamer in te dienen. Wij zijn zo ver
dat naar aanleidmg van het advies
van de Raad van State het
wetsontwerp nog dit jaar kan worden
ingediend. Dat is een stap in de
goede richting.
Het markeren van de welzijnspro–
blematiek van de in de vrije natuur
levende dieren en de gehouden
dieren blijft verschillende vragen
oproepen en blijft een probleem. In
de Flora– en faunawet wordt gekozen
voor een bescherming van soorten
en niet voor een puur op een indivi–
dueel dier gerichte benadering. Er
wordt straks gezocht naar algemene
maatregelen, zoals biotopenverbe–
tering, milieubescherming, soorten–
bescherming. Dit zijn algemene
maatregelen die zich niet richten op
het individuele dier. Er kan echter
zeer veel gebeuren in het belang van
het welzijn van de in het wild
levende dieren. Denk maar aan
wildspiegels, die beletten dat het
wild op de autoweg komt als er een

auto rijdt. Denk aan het markeren
van hoogspanningskabels. Ook hier
hebben wij duidelijk resultaten
kunnen boeken. In die zin gebeurt er
in deze sector heel veel.
De heer Pitstra heeft gevraagd of
het lozen van afvalwater in de Flora–
en faunawet wordt opgenomen. Het
antwoord is "nee". Het betreft hier
milieuwetgeving.
Ik kom vervolgens te spreken over
de afbakening van de welzijnsbepa–
lingen in deze wetgeving en in de
Visserijwet. Dit is een moeilijke
discussie. Ook in de Tweede Kamer
was er een voortdurende discussie
over gehouden vis in kweekvijvers,
aquaculturen, leefnet etcetera. Waar
valt dit nu onder? Ik ben het eens
met de stelling dat gekozen is voor
een systematiek waarbij het vissen
als zodanig in de Visserijwet is
opgenomen. Ongeacht met welke
vorm van visserij wij te maken
hebben, dit valt onder de Visserijwet.
Op het moment dat wij te maken
hebben met wat "gehouden vis"
genoemd zou kunnen worden kweekvijvers - is de welzijnszorg in
deze wet verankerd. Ook als men
over een leefnet spreekt, is de
welzijnszorg in deze wet verankerd.
De vraag is gesteld of de
zorgplicht geldt voor zowel de
gehouden dieren als de in het wild
levende dieren krachtens deze
wetgeving. Het antwoord is een
helder "ja". Ik verwijs in dit verband
naar artikel 1 van deze wetgeving,
waarin duidelijk gesteld is dat artikel
36 ook geldt voor de niet-gehouden
dieren. Er bestaat dus een zorgplicht
voor de niet-gehouden dieren.
Er zijn enkele vragen gesteld over
het vervoer met Italiaanse wagens
op Nederlands grondgebied in
verband met de Nederlandse
wetgeving. Dit is volstrekt helder. De
Europese wetgeving wordt nationaal
geïmplementeerd. Als een Italiaanse
wagen zich op Nederlands grond–
gebied in overtreding bevindt, zal
deze volgens Nederlands recht
worden berecht. De betreffende
transporteur wordt dan vervolgd
volgens onze wetgeving. Hierover is
geen twijfel mogelijk.
De heer Redemeijer had wat
twijfel over de normering. De huidige
regelgeving voor het vervoer van
varkens gaat uit van 260 kilogram
per m2. In Europees verband streeft
men naar 235 kilogram per m2. Ik
moet zeggen dat ook het Neder–

landse onderzoek inmiddels op deze
norm van 235 kilogram uit is
gekomen. Er zal duidelijk sprake zijn
van Europese implementatie De
Nederlandse normering zal dan ook
op 235 kilogram per m2 komen.
Mogelijk zijn in het verleden andere
cijfers gehanteerd, maar naarmate
de implementatie vordert, zullen wij
op één lijn komen te zitten.
Er was belangstelling voor het
stieregevecht in Spanje. Dit is uitge–
lezen een onderwerp, voorzitter, dat
je in Europees verband moet regelen.
Ik weet dat het Europees Parlement
dit vraagstuk behandelt. Op het
moment dat dit vraagstuk in
Europees verband aan de orde wordt
gesteld, kan de Kamer op mijn steun
in de goede richting rekenen in
dezen.
Voorzitter! Door de heer Vermaat
werd de vraag gesteld of een agres–
sieve hond - in dit geval een pitbull voldoende herkenbaar is. Ik verwijs
in dit verband naar de werkzaam–
heden van de commissie Agressief
gedrag bij honden. Deze heeft
hierover in 1988 een rapport uitge–
bracht. Hier is een vrij precieze
omschrijving gegeven wat een pitbull
is. Hier zijn ook foto's en zeer
nauwkeurige beschrijvingen bijge–
leverd. Vandaag de dag wordt hier
uitstekend mee gewerkt in de
gemeenten Amsterdam, Den Haag
en Gouda. De ervaringen wijzen uit
dat hier geen onduidelijkheden over
bestaan. Dat materiaal is voldoende
om te kunnen beoordelen welke
hond wij voor ons hebben.
Voorzitter! Ook is de vraag gesteld
wat er precies zal gaan gelden met
betrekking tot agressieve honden.
Gezien de urgentie van de zaak is het
duidelijk dat één type - dus geen ras
- wordt aangewezen, te weten de
pitbull. Er is een aantal andere
honden in discussie: Fila Brasileiro,
Dogo Argentino, en de American
Staffordshireterrier, maar ten
aanzien daarvan is afgesproken dat
wij eerst het traject van een gedrag–
stest zullen belopen. Wij zullen
nagaan of het mogelijk is dat alle
honden en de nakomelingen daarvan
die vooraf zijn getest via een
gedragstest en die goed bevonden
zijn, niet onder een verbodsbepaling
hoeven te vallen. Het onderzoek
daarnaar is vorig jaar gestart. Wij
hopen daarmee in december 1993
klaar te zijn, op basis waarvan bezien
kan worden of voor deze benadering
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gekozen kan worden.
De heer Redemeijer informeerde
naar de ontwikkelingen inzake de
grenscontroles in het kader van het
vervallen van de Europese binnen–
grenzen. Hij stelt terecht die vraag,
omdat er op dat punt de nodige
ontwikkelingen zullen zijn. Wij zullen
met vallen en opstaan het eerste
proces van omschakelen met elkaar
doorlopen. Het is in ieder geval
helder dat in het nieuwe systeem de
controle bij de producent zelf moet
plaatsvinden. Bij de afnemer zal
natuurlijk ook veterinaire controle
plaatsvinden op het punt van
deugdelijkheid van het afgeleverde
goed. Binnen de Europese Gemeen–
schap is er ook de mogelijkheid om
steekproefsgewijs - daarvoor wordt
een speciaal team gevormd onderweg en anderszins te contro–
leren. De buitengrenscontrole is
bekend. Voor de invoer vanuit
gebieden buiten de Europese
Gemeenschap worden speciale
grenscontroleposten aangewezen.
Wetgeving op dat punt is in volle
gang. Ik ontken niet dat er aanloop–
moeilijkheden zijn. Wij hebben
bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld
ten aanzien van de buitenposten, een
paar maanden op moeten schorten,
opdat de buitenposten zich
voldoende kunnen wapenen om
volgens Europese voorschriften te
kunnen controleren. Zij waren daar
nog niet helemaal rijp voor. Ik heb
goede hoop dat dit vraagstuk over
enige tijd is opgelost. Ik heb geen
andere oplossing dan de door mij
genoemde benadering.
Ik kom op de oormerken. Ik stel
allereerst vast dat van de 47.000
bednjven waar deze problematiek
aan de orde zou kunnen zijn, er
vandaag de dag bij minder dan 500
problemen zijn. Ik stel voor de goede
orde ook vast dat er geen sprake is
van vrijheid bij het invoeren van het I
en R-systeem. Het gaat om het
uitvoeren van Europese regelgeving.
Dat is ook een absolute noodzaak.
De heer Ginjaar onderstreepte dat
ook met zijn opmerking dat hij voor
de systematiek is, maar op een
andere wijze ingevuld. Hij vindt dus
dat de invulling anders kan zijn. De
discussie over de vraag of I en R al
dan niet moet gebeuren, is dus niet
aan de orde. De I en R-problematiek
geldt voor alle gehouden landbouw–
huisdieren. Wij zijn nog lang niet toe
aan de implementatie ervan ten

aanzien van al die dieren, maar het is
verplicht en een absolute noodzaak,
zeker in verband met de door de
heer Redemeijer ingebrachte proble–
matiek van het inslepen en de
controle daarop. Een en ander staat
dus niet ter discussie, maar wel de
wijze waarop.
Ik heb nog niet kunnen bestuderen
hetgeen vanmorgen in een
ochtendblad als alternatief stond
vermeld en hoe dat functioneert. Ik
ben echter beduidend minder
halsstarrig dan menigeen veronder–
stelt. Ten aanzien van grote natuur–
gebieden heb ik al aangekondigd dat
daarvoor een uitzondering komt. Ik
heb aangekondigd dat er een andere
vorm van oormerken plaats kan
vinden. Ik heb aangekondigd dat er
een andere kleurstelling - ook de
kleur irriteert sommigen - mogelijk
is. Bovendien zeg ik vandaag dat het
systeem dat nu functioneert aan
voortdurende aanpassing wordt
onderworpen. Wij zijn ook nu weer
met een proef bezig om een en
ander diervriendelijker te kunnen
maken. Het plan van aanpak is al
behandeld in de Tweede Kamer en er
zijn rapportages toegezegd vóór het
einde van het jaar. Ik heb geen reden
om aan te nemen dat het anders zou
moeten lopen dan in de Tweede
Kamer met de vaste commissie is
afgesproken. Het vraagstuk heeft
duidelijk mijn aandacht, in die zin dat
daar waar bijgestuurd kan worden er zijn namelijk onderdelen waarop
bijgestuurd kan worden - ook bijge–
stuurd wordt.
Voorzitter! Ik kom bij het aller–
laatste onderwerp, namelijk de AID
en LID. In het kader van de
handhaafbaarheid en controle is dit
natuurlijk wel een onderwerp dat wij
moeten bespreken. Een vraag is of
het controle-apparaat van de AID
toereikend is om de wet te
handhaven. De heer Redemeijer
wilde de absolute toezegging hebben
dat extra geld beschikbaar zal zijn als
blijkt dat deze wetgeving niet verant–
woord kan worden uitgevoerd. Ook
de heren Vermaat en Van den Bos
hebben hierover gesproken. Elk jaar
wordt de prioriteitsstelling van de
AID in overleg met het openbaar
ministerie - en dat moet ik twee keer
onderstrepen - vastgesteld. Bij die
vaststelling is het vanzelfsprekend
dat nieuwe regelgeving een
onderdeel is waarmee rekening dient
te worden gehouden bij de priori–
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teitsstelling. Daar kan geen twijfel
over bestaan. De beoordeling is dat
de capaciteit toereikend is en dat
ruimschoots kan worden voorzien in
het geven van de prioriteit die wij
wensen te geven in dit verband.
De Landelijke inspectiedienst en
de Dierenbescherming belicht ik heel
in het bijzonder nog even. Aanvan–
kelijk bestond het voornemen om de
LID te vragen, samen met de AID in
het kader van de AID-activiteiten de
nieuwe welzijnsaspecten van deze
wetgeving ter hand te nemen. Daar
bestaat principieel, fundamenteel en
zwaarwegend bezwaar tegen bij de
LID en daar heb ik alleszins begrip
voor. De discussies die inmiddels zijn
opgestart doen mij vermoeden dat
wij op dit punt ook tot een goede
overeenstemming kunnen komen. Dit
houdt in elk geval m dat de LID niet
onder toezicht van de AID komt te
staan. Wij zullen met elkaar een
oplossing bedenken die ertoe leidt
dat ook de LID bereid zal zijn, in de
komende jaren te bekijken of het wel
zo kan. In die zin hoop ik dat de
aanvankelijk gerezen vrees en
problemen uit de weg geruimd
kunnen worden. Dan nog blijft het
vraagstuk van de onderlinge
afstemming, maar dat is een punt
waarover de discussies tussen AID
en LID naar ik hoop inmiddels zijn
hervat.
Voorzitter! Hierbij wil ik het laten.
Ik bied mijn verontschuldigingen aan
voor het feit dat ik wat langer ben
doorgegaan.
De voorzitter: Ik dank de regermg
voor de beantwoording van de
vragen in eerste instantie. Het is
gebleken dat alle sprekers gebruik
willen maken van een tweede
instantie, hetgeen in de volgorde zal
gebeuren die werd aangehouden in
eerste termijn.

D
De heer Van den Bos (D66):
Voorzitter! Mijn dank gaat ook uit
naar de staatssecretaris voor de
serieuze wijze waarop hij op vele van
onze vragen is ingegaan. Gedeeltelijk
gezien het late tijdstip waarop wij
deze tweede termijn aanvangen, zal
ik proberen zo kort mogelijk toch nog
een aantal aspecten aan de orde te
stellen die onvoldoende duidelijk
waren of waar wij het na het
antwoord van de staatssecretaris
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nog steeds niet mee eens zijn.
Allereerst spreekt de staatssecre–
taris over een integrale belangenaf–
weging. Hij zegt dan dat het primaire
uitgangspunt het welzijn van de
dieren is. Dat suggereert dat andere
factoren van een lagere orde zouden
zijn bij de uitemdelijke afweging. In
de loop van zijn betoog, sprekend
over de biotechnologie, zei de
staatssecretaris dat behalve ethische
overwegingen ook andere belangen,
zoals sociaal-economische, een
grote rol spelen. Sprekend over het
verbod op aangebonden zeugen zei
de staatssecretaris dat hij niet op
Europese regelgeving vooruit wil
lopen en dat hij dit op Europees
niveau wil regelen. Daaruit kan ik
niet anders opmaken dan dat het
primaire uitgangspunt hier kennelijk
niet het welzijn van het dier is, maar
bijvoorbeeld de internationale
concurrentiepositie.
De vraag rijst dus wat het zeggen
wil dat het primaire uitgangspunt het
welzijn is. Moeten alle primaire
aspecten erbij betrokken worden en
kan er eigenlijk bij voorbaat geen
enkele rangorde aangegeven
worden? Of is er wel iets meer te
zeggen over de zwaarte van de
verschillende belangen die bij alle
algemene maatregelen van bestuur
die ons nu te wachten staan, een rol
zullen spelen? Hopelijk kan de
staatssecretaris daarover iets duide–
lijker zijn.
Verder heb ik heel grote moeite
met het tempo waarin de toekom–
stige regelgeving tot stand komt. Het
aannemen van deze wet is een
goede gelegenheid om maatregelen
te nemen. Als dit te lang gaat duren,
ben ik bang dat men de indruk krijgt
dat de overheid dit eigenlijk niet zo
belangrijk vindt. Ik begrijp best dat
de regelgeving samen met alle
betrokkenen uitgewerkt moet
worden, maar de vraag is of dit zo
lang moet duren als de staatssecre–
taris nu voor ogen staat. Het
instellen van de commissie voor
biotechnologisch handelen is
bijvoorbeeld voorzien voor eind
1993. Kan dat niet eerder?
De staatssecretaris zegt dat de
Raad voor dierenaangelegenheden
na alle discussies evenwichtig is
samengesteld en dat alle belangen
erbij betrokken zijn, maar hij wil de
patiëntenorganisaties er nog steeds
niet bij betrekken. Ik moet zeggen
dat ik zijn argumentatie daarvoor niet
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helemaal begrijp. Hij zegt dat er nu
toch al voldoende kennis is, omdat
de mensen uit de verschillende disci–
plines die er nu in zitten, al
voldoende zijn geëquipeerd. Maar
het gaat niet alleen om voldoende
kennis of deskundigheid, het gaat
per definitie ook om de afweging van
belangen.
Ik vrees dat wij het niet eens
worden over het verbod op het
houden van pelsdieren en het vissen
met levend aas. De staatssecretaris
zegt dat hij zo'n verbod wil uitstellen,
totdat alle deskundigen het erover
eens zijn. Dat begrijp ik tenminste uit
zijn woorden. Zolang er niet een
complete consensus in de weten–
schappelijke wereld over is, zolang
er een paar mensen niet tegen zijn,
wil hij niet overgaan tot een verbod.
Ik vind dit toch niet erg overtuigend.
Het gaat te ver om nu in details te
treden, maar ik kan mij niet
voorstellen welke wetenschappelijke
argumenten er nu nog tegen zijn.
Dan kom ik op het
controle-apparaat. De staatssecre–
taris zegt dat de AID voldoende
geëquipeerd is om de nieuwe regel–
geving adequaat te kunnen contro–
leren. Ik begrijp dat echt niet. Ik ga
ervan uit dat de AID niet beschikt
over overcapaciteit, maar als dat wel
het geval is, zou ik dat graag willen
horen. Als er zoveel nieuwe regel–
geving aankomt, hoe is het dan
mogelijk dat de AID adequaat
geëquipeerd is om die nieuwe regel–
geving te controleren? Dan kan de
staatssecretaris wel zeggen dat een
andere prioriteitenstelling zal worden
gemaakt, maar dat betekent dan
natuurlijk wel dat andere dingen dan
niet of onvoldoende gecontroleerd
worden. Het is het een of het ander.
Het gaat dan ten koste van andere
aspecten van het dierenwelzijn.
Voorzitter! Ik wil graag de staats–
secretaris uitnodigen, op deze
argumenten nog eens duidelijk in te
gaan.

De heer Vermaat (CDA): Voorzitter!
Ik wil de staatssecretaris hartelijk
danken voor de antwoorden die hij
zeer compact heeft gegeven. Op
zichzelf is dat een heel goede zaak,
want het maakt ook zijn stellingname
wat duidelijker. Bij een heel verhaal
weet je soms niet waar de staatsse–
cretaris zou staan, nu weet ik dat

over het algemeen wel. Dat geldt
echter niet voor alle gevallen. In
tweede termijn ga ik daar nader op
in.
Wij zullen uiteraard moeten
wachten op de AMvB's. Gezien de
voorhangprocedure van een aantal
AMvB's, komen wij er misschien nog
wel op terug. Het voornemen om de
AMvB's op het gebied van de
biotechnologie, zo mogelijk, naar
voren te halen, heeft onze hartelijke
instemming. Ik ben minder gelukkig
met het antwoord van de staatsse–
cretaris op mijn vraag: wat doe je op
zo'n moment, met name als het gaat
om het instellen van vergunningen
voor biotechnologische experi–
menten? De staatssecretaris heeft
gezegd: wat er loopt, moet je toch
maar z'n gang laten gaan; mocht dat
aanleiding geven tot majeure wijzi–
gingen in het lopend onderzoek, dan
zou een vergunning moeten worden
gevraagd.
Ik denk dat dit uitnodigt tot
oneigenlijk gebruik. Elke weten–
schapper zal kunnen beamen, dat
het in het kader van een lopend
onderzoek helemaal niet moeilijk is
om een wat ruimere opzet te maken.
Nu kan het nog. De AMvB is er nog
niet. Je kunt heel makkelijk
volhouden dat je nog steeds met het
oorspronkelijke onderzoek bezig
bent. Je kunt misschien wel een
leven lang met hetzelfde onderzoek
bezig zijn, omdat je het natuurlijk
steeds verder kunt verfijnen. Zou het
niet logischer zijn om, op het
moment dat wij gaan werken met
het vergunningenstelsel, een soort
marginale toetsing, een verkorte
procedure, in te voeren voor al het
onderzoek dat men zou willen voort–
zetten? Zou dat niet een bestuurlijk
betere methode zijn, een wat grove
zeef om het lopend onderzoek te
toetsen?
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de samenstelling van de Raad voor
dierenaangelegenheden. De staats–
secretaris heeft over de contacten
met Dibevo gezegd: het gaat om een
aantal specifieke problemen; ik ga
overleg met die organisatie plegen
als het gaat om concept-AMvB's;
dat kan ik op die mamer goed
hanteren. Ik denk dat de staatssecre–
taris daar gelijk in heeft.
Ik ben minder gelukkig met het
antwoord van de staatssecretaris
over de positie van de patiëntenor–
ganisaties in de afdeling Biotechno–

Gezondheids– en Welzijnswet voor
dieren

22 september 1992
EK1

D

1-52

Vermaat
logie van de Raad voor dierenaange–
legenheden. Ik ben het eens met
veel andere sprekers in deze zaal:
zeker daar wij niet weten wat
evenwichtig samengesteld is - het is
een beetje een rookgordijn - heb ik
geen enkel begrip voor een vage
verwijzmg naar iets wat slechts qua
discipline evenwichtig samengesteld
zal zijn. Eerhjk gezegd, zegt dat nog
heel weinig. Zelfs in een vakweten–
schap zegt dat ook nog niets, want
er zijn vele scholen en richtingen. Ik
wil het gewoon hard tegen de staats–
secretaris zeggen: ik denk dat wij
alleen maar tevreden zijn als er voor
iemand uit de kring van de patiën–
tenorganisaties een plaats wordt
ingeruimd in die afdeling van de
Raad voor dierenaangelegenheden.
In een groot aantal antwoorden
over de biotechnologie kon ik mij
vinden. Ik heb echter een aantal
opmerkingen overgehouden. De
staatssecretaris heeft gezegd dat er
sprake is van een integrale afweging.
Het ethisch toetsen houdt dat in.
Uiteraard kan het gewicht dan
variëren, maar binnen die ethische
afweging wordt dat meegenomen.
Dat zou inderdaad een denkbare weg
kunnen zijn. De staatssecretaris
heeft ook gezegd dat artikel 66,
algemeen gezien, ruim moet worden
uitgelegd. Daarmee ga ik akkoord.
Ik ben niet helemaal gelukkig met
het antwoord waar het ging om de
toevoeging van stoffen ex artikel 66,
lid c. Ik vind dat de staatssecretaris
zich erg op de vlakte houdt. De
verdediging van de benadering
"neen, tenzij - indien: ja, mits" lijkt
mij op zichzelf wel een praktische
weg, maar is dat "ja, mits" in de
praktijk niet een erg smalle basis?
Wil de staatssecretaris hierop nader
ingaan?
Collega Ginjaar vindt dat er niet
zozeer één wet moet komen, maar
dat alle toetsende commissies bij
elkaar moeten worden gebracht. De
wetten mogen verschillend blijven
met desnoods verschillende criteria,
maar laat een lichaam die toetsmg
uitvoeren. Dit spreekt mij op zichzelf
wel aan. Hij vindt ook dat de
discussie in een publiek forum moet
worden gevoerd. Ik ondersteun dit
van harte, net als de heer
Schuurman die suggereerde toezicht
achteraf in te stellen. Vanuit mijn
vakgebied, verzekeringen, is
gebleken dat dit een goede methode
is. Ook in de EG heeft men hiervoor

Eerste Kamer

De heer Vermaat (CDA): Dan heeft
hij misschien niet de goede vragen
gesteld. Los daarvan denk ik dat het
ingrijpen wat dit fenomeen betreft
op een heel jonge leeftijd met
verdoving door een dierenarts,
eigenlijk veel pijnlozer en gevaarlozer
is dan alle andere ingrepen zoals
sterilisatie, castratie, e.d., waarmee
hier kennelijk in het algemeen wordt
ingestemd.
Er is een agressief diersoort
verboden, de pitbull. Dit betekent dat
men hem mag houden, maar dat hij
gesteriliseerd moet worden. Men
mag er niet meer in handelen, mee
fokken of invoeren. Ik verwijs naar
sommige beschermde zangvogels.
Van een inspecteur van de AID
hoorde ik dat je die niet mag
invoeren, niet mag fokken of vangen.
Je mag ze alleen in een kooitje
houden. Toch blijken er steeds van
dat soort vogeltjes in kooien te
zitten. Kennelijk hebben ze de deur
van het kooitje opengezet en zijn ze
zomaar binnen komen vliegen. Ik ben
er bang voor dat deze aanpak niet
werkt. Als de aanpak bij andere
rassen effectiever is, vraag ik of de
staatssecretaris werkelijk meent of

op deze manier het probleem van de
pitbull uit de wereld geholpen kan
worden.
Op de vragen over identificatie en
registratie van runderen is een goed
antwoord gegeven. De nieuwe
methode voorziet o.a. in het maken
van foto's. Misschien is het een dure
methode, maar voor de gewetensbe–
zwaarden onder de agrariërs tegen
de huidige methode is dit een
oplossing. Ik ben er overigens blij om
dat de staatssecretaris zich op dit
punt verre van halsstarrig toont.
Ik heb ook gevraagd of deze
methode in de toekomst, dus na
1993, voor huisdieren kan worden
toegepast. De staatssecretaris heeft
deze vraag niet beantwoord.
Ik heb ook geen antwoord
gekregen op de vraag of het
incidenteel doden van dieren nu op
alle manieren mag. Ik zou dat
betreuren. Tot slot heb ik nog een
vraag over het voornemen van de
staatssecretaris om in de komende
wijziging van de Flora– en faunawet,
de Visserijwet, en andere betrokken
wetten een vorm van welzijn voor
ook het mdividuele dier in te
brengen. Ik heb begrepen dat dit
weliswaar de bedoeling is, maar dat
dit niet het hoofdaccent is. Kan wat
nu via artikel 1 materieel in artikel
36, lid 1, staat, niet substantieel
ingebracht worden in de gewijzigde
wetten die met name slaan op de
niet-gehouden dieren? Als dat niet
het geval is, komen wij in de geest
van George Orwell te spreken: "Alle
dieren zijn gelijk, maar sommige zijn
minder gelijk."
Ik heb met erkentelijkheid kennis
genomen van de antwoorden over de
voorlichting. Dit geldt ook voor de
antwoorden over de positie van de
Landelijke inspectiedienst dierenbe–
scherming. Die antwoorden stellen
voorlopig tot tevredenheid.
Nog iets over de handhaaf–
baarheid. Ik ben het eens met wat de
heren Van den Bos en Redemeijer
hebben gezegd over de controleca–
paciteit. Ik geloof namelijk niet dat
het bij de huidige capaciteit mogelijk
is, deze nieuwe wet met al haar
geboden en verboden integraal uit te
voeren, zoals het de wetgever
betaamt. Ik heb er dan ook ernstig
bezwaar tegen. Ik vraag de staatsse–
cretaris derhalve, te garanderen dat
deze wet echt uitvoerbaar gemaakt
wordt. Als de staatssecretaris dat
niet kan of wil, krijgt hij toch een
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gekozen. Deze methode heeft ook
een preventieve werking. Ik heb er
geen bezwaar tegen dat de afdeling
biotechnologie van de Raad voor
dierenaangelegenheden hier een rol
in speelt.
Ik vind de heer Schuurman erg
"absolutistisch" in zijn opvatting over
het klonen en het octrooieren. Met
genoegen heb ik het antwoord van
de staatssecretaris aangehoord.
Ik kom bij het welzijn. Ik ga
akkoord met het antwoord waar het
gaat over de normale gangbare
ingrepen. De staatssecretaris zei
nadrukkelijk dat het couperen van
hondestaarten, met name als het
gaat om rashonden, wat hem betreft
daarbuiten valt. Ik ben hier misschien
de enige, maar ik heb daar geen
begrip voor. Wij hebben sedert de
Tweede Kamer de discussie gevolgd
die in de Scandinavische landen
wordt gevoerd. Ik heb de indruk dat
men daar op het ingenomen
standpunt terugkomt. Misschien wil
de staatssecretaris een bezoek
brengen aan Denemarken en
Zweden.
Staatssecretaris Gabor: Dat heeft hij
al gedaan.
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gele kaart, maar dan niet in zijn oor.

De heer Redemeijer (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Ook ik sluit
mij aan bij uw algemene waardering
voor de antwoorden van de staatsse–
cretaris. Ik sluit mij tevens aan bij
datgene wat de vorige woord–
voerders ter zake hebben opgemerkt.
Op zich sprak de staatssecretans
behartigenswaardige woorden over
de handhaafbaarheid. Hij zei
namelijk: wij moeten ervoor zorgen
dat de regelgeving eenvoudig is,
helderheid uitstraalt en niet te
gedetailleerd is. Maar hij zei ook dat
er prioriteiten gesteld moeten
worden. Evenals de heren Van den
Bos en Vermaat voor mij, meen ik
dat dit niet kan. De staatssecretaris
heeft ook gezegd: in overleg met de
officier van justitie zal er eerst op de
nieuwe regels worden gelet. Maar
dat is nu net de makke in de Neder–
landse wetgeving. Toen de 120
km/u-grens werd ingevoerd, werd er
namelijk eerst wel gecontroleerd,
maar daarna niet meer.
Evenals anderen hier heb ik ervoor
gepleit dat, als er een wet met
geboden en verboden wordt
gemaakt, de overheid ervoor dient te
zorgen dat hetgeen verordonneerd
wordt, ook uitgevoerd wordt. Men
moet dus niet bepaalde dingen laten
lopen, omdat die niet zo belangrijk
zijn. Anders is er sprake van verloe–
dering van de bestuurlijke praktijk.
Dat kan niet.
Ik heb dezelfde vrees als de heer
Vermaat: zelfs het huidige apparaat
is niet in staat om alles te doen wat
nodig is. Als het apparaat uitgebreid
moet worden, moet dat ook
gebeuren. Dit is in ieder geval mijn
boodschap.
De staatssecretaris heeft over de
termijnen voor de algemene maatre–
gelen van bestuur en de regelingen

gezegd, dat hij de welzijnsbepa–
lingen naar voren heeft gehaald en
dat hij nu al een instrumentarium
heeft voor de gezondheidsbepa–
lingen, dus dat die later komen. Ook
dat vraagt om omzetting van
bestaande regelgeving in nieuwe.
Dus nieuw overleg en nieuwe formu–
leringen. Als alleen de welzijnsbepa–
lingen al drie jaar vragen, zullen wij
nog wat jaren langer moeten
wachten op volledige invoering van
de wet.
Ik ga niet zo ver als de heer
Vermaat, die zegt dat de patiënten–
organisaties een plaats moeten
hebben in de Raad voor dierenaan–
gelegenheden. Maar de gedachte op
zich is sympathiek. Er hangt een
redelijk dik rookgordijn om de
evenwichtigheid, aldus de heer
Vermaat. Ik weet niet of wij het
evenwicht voldoende tot zijn recht
hebben laten komen. Misschien
vergeten wij anderen die voor meer
evenwicht kunnen zorgen. Nogmaals,
op zich is de gedachte sympathiek,
maar als de belangen van de patiën–
tenorganisaties goed vertegen–
woordigd zijn - en ik heb uit de
antwoorden van de staatssecretaris
begrepen dat dit het geval is - is dat
niet de eerste optie.
De heer Vermaat heeft zojuist nog
gesproken over de ingrepen op
dieren. Hij heeft de opstelling van
zijn fractie weergegeven. Ik had het
gevoel dat de staatssecretaris er wat
soepel mee omging. Hij zei dat wij
niet te star moesten zijn. Nu is het
van tweeën één: het is verboden en
dan kan het dus niet, of er zijn
omstandigheden die rechtvaardigen
dat je het wel moet doen. En dan
hoef je daar niet schimmig over te
doen. Dan kun je dat vastleggen in
de regelingen die er zijn.
Het antwoord over aasvissen vond
ik op zichzelf begrijpelijk, in de zin
dat er duidelijkheid moet zijn voordat
je een dergelijke maatregel neemt.
Voor mij bleef er toch ook wat mist
in zitten. Uit het antwoord proefde ik
dat de wetenschap het op dit punt
niet eens is, terwijl ik het gevoel heb
dat het meer een kwestie is van
belangenorganisaties die tegenover
elkaar staan. Zou de Tweede Kamer
dan niet de wetenschappelijke
argumenten hebben gewogen, toen
zij uitsprak dat het afgelopen moest
zijn? Ik kan mij niet geheel aan de
indruk onttrekken dat de zaak op de
lange baan wordt geschoven, want
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De heer Pitstra (Groen Links): Vindt
u de wetgeving te ambitieus? Maar
de heer Redemeijer suggereert om
de controlecapaciteit uit te breiden.
De heer Vermaat (CDA): Ik vind
beide. In eerste termijn heb ik al
gezegd dat de controlecapaciteit
uitgebreid moet worden en dat
daarmee rekening moet worden
gehouden in de AMvB's. Men moet
het dus niet erger maken dan het is.

D

het was wel verleden jaar dat de
Kamer die uitspraak deed. Wij zijn nu
een jaar verder. Hoe lang denkt de
staatssecretaris nog nodig te hebben
voor die bezinning?
De staatssecretaris is ingegaan op
mijn opmerkingen over de Europese
regelgeving en de door mij uitge–
sproken angst over de wijze waarop
in de zuidelijke lidstaten op de
naleving wordt toegezien. Het
antwoord over die sta– en ligruimte
vond ik wel erg gemakkelijk, hoewel
het op zichzelf correct is dat die
normen er zijn. De strekking van mijn
verhaal was echter dat de interpre–
tatie van die normen kennelijk erg
ruim is. Ik heb verwezen naar een
artikel in het blad Dier, waarin cijfers
van 235, 260 en 300 voorkomen, al
of niet gedoogd. De staatssecretaris
heeft daar niet op gereageerd. Naar
mijn mening moeten de marges op
dit punt minimaal zijn. 235 is 235 en
niet ook 260.
Mijn laatste opmerking betreft een
passage die is geciteerd in verband
met de positie van de inspectie
dierenbescherming. De heer Pitstra
heeft daar ook naar gevraagd. Er zat
een element in dat verhaal dat men
is weerhouden om een bepaalde
controle uit te voeren, omdat dit
economisch niet zo goed uit kwam.
Ik heb gevraagd of dat bericht waar
is en of de staatssecretaris dat
verhaal kent. Ik heb daaraan de
vraag gekoppeld of hij kon aangeven
om welke zaken het ging.
Ik heb in eerste termijn al gezegd
dat wij dit wetsvoorstel van harte
zullen steunen. Na de beantwoording
door de staatssecretaris is dit alleen
maar versterkt. Ik wens hem sterkte
toe, maar ik wil wel met een
waarschuwende vinger zeggen dat
hij moet oppassen dat een te grote
ambitie niet in zijn tegendeel
verkeert. Laat hij ervoor zorgen dat
hetgeen gedaan wordt, inderdaad
dat dieren– en welzijnsbelang dient.

D
De heer Pitstra (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter. Als maar niet
die analoog met de 120 km gaat
optreden, in de zin dat de regel–
geving weer wordt afgezwakt, omdat
de naleving toch niet gecontroleerd
wordt. Dat zei de heer Vermaat er
niet bij. Dat stelt mij dus niet gerust.
Als je iets wil, moet je dat gewoon
regelen. Dan moet je gewoon een
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controle-apparaat opbouwen.
Na de eerste ronde van de Kamer
zou je de conclusie kunnen trekken
dat deze Kamer op het punt van de
genetische manipulatie een stuk
kritischer is dan de regering en de
overzijde. Hoe kan dat eigenlijk? De
kleine fracties, RPF en Groen Links,
hebben hier en in de Tweede Kamer
hetzelfde standpunt, maar de grote
fracties, ook de WD, zijn hier een
stuk kritischer. Het is toch
interessant dat dit hier moet leiden
tot tamelijk indringende debatten. En
dat leidt ertoe dat wij ook bestookt
worden door de belangenorgani–
saties die kennelijk de Eerste Kamer
vrezen. Het is misschien aardig voor
het bestaansrecht van de Eerste
Kamer dat zij die rol in elk geval
vervult.
Er is een stevige gedachtenwis–
seling geweest in eerste termijn. Ik
dank de staatssecretaris ook voor
zijn antwoorden. Op heel veel punten
hoef ik niet meer in te gaan, omdat
die min of meer bevredigend beant–
woord zijn. Op een aantal andere
punten moet ik nog wèl ingaan.
De staatssecretaris zei dat er in
deze Kamer breed overeenstemming
is over het begrip "nee, tenzij" en
over het begrip "intrinsieke waarde
van het dier". Over het woord
"intrinsiek" is naar mijn mening wél
overeenstemming, maar niet over de
concrete uitwerking ervan, vrees ik.
Ik heb de staatssecretaris
inderdaad verweten, te weinig
betrokkenheid te hebben of te tonen.
Als hij betrokkenheid heeft, weet hij
die goed te camoufleren bij de direct
betrokkenen. De staatssecretaris
heeft dat gepareerd door te zeggen:
ik heb deze wet een hoogtepunt
genoemd. De heer Vermaat vindt het
overigens geen hoogtepunt. Hij
wendt zich op een aantal punten
zelfs een beetje af, terwijl hij op
sommige punten aanscherpingen
pleegt. De staatssecretaris zei: uit
het feit dat ik het een hoogtepunt
noem, moet u maar afleiden dat ik er
emotioneel bij betrokken ben. Ik zeg
maar zo: de emotionele betrok–
kenheid zien wij het beste als de
staatssecretaris met concrete
maatregelen komt. Als hij bijvoor–
beeld over het couperen van honde–
staarten zegt dat esthetische
argumenten hem niet aanspreken,
dan denk ik: daar staat iemand die
iets vindt. Op heel veel andere
punten krijg ik niet het gevoel dat er
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De heer Pitstra (Groen Links): Een
maatschappelijk draagvlak moet je
vooral vinden in de opvattingen in de
samenleving en niet bij de directe
belangengroepen. De directe belan–
gengroepen zijn heel creatief in het
inhuren van wetenschappers, die
ongetwijfeld weer nieuwe
argumenten aandragen. Bij het
maatschappelijk draagvlak moet
meer worden gekeken naar de
opinies van de bevolking. Dan kan de
staatssecretaris wat populairder
worden en wat minder grijs
overkomen. Er moet dus meer
worden gekeken naar de opinies van
de bevolking dan naar de opvat–
tingen van de directe belangen–
groepen.
De heer Vermaat zei net ook al iets
over de toediening van stoffen. Wij
kunnen die discussie opnieuw
voeren, maar laten wij maar gewoon
constateren dat wij het niet eens
zijn. De staatssecretaris kiest
eigenlijk voor het "ja, mits"-voorstel.
Hij zegt: dat is duidehjk Het is
inderdaad duidehjk, maar het laat
veel te veel toe. Maar goed, laten wij
maar constateren dat wij het op dit
punt niet eens hebben kunnen
worden.

Dan de genetische manipulatie. Ik
heb onze criteria aangegeven. De
vraagstelling is bijvoorbeeld in de
biologische landbouw ook nodig. Het
mag niet leiden tot puur produktie–
vermeerdering. Ik vraag de staatsse–
cretaris nogmaals wat hij eigenlijk
van dat criterium vindt. Ik heb ook
gevraagd wat het maatschappelijk
belang is van de witte gemanipu–
leerde chrysant of van de schubloze
forel die werd genoemd door de heer
Schuurman. Dat is toch allemaal
onzinproduktie? De staatssecretaris
kan toch gewoon zeggen dat wij
daarmee ophouden?
De staatssecretaris heeft geen
zorgen over die discussie. Hij vindt
de discussie breed genoeg. Wij
hebben die zorgen wèl, omdat de
lopende experimenten zonder meer
worden voortgezet, zoals de staats–
secretaris zelf zei. De heer Vermaat
wilde er nog een grove zeef op
leggen. Dat is misschien al een
verbetering. Juist omdat de regel–
geving nog niet waterdicht is - pas
eind 1993 komt de commissie
biotechnologie er - blijven wij het
moratorium een heel aardige
oplossing vinden. Wij begrijpen best
dat het diep ingrijpt bij allerlei clubs
die op dit punt bezig zijn. Maar als je
de pretentie wilt hebben dat de
politiek deze processen stuurt en dat
de politiek de doelstellingen bepaalt,
dan moet je wel degelijk ingrijpen.
De staatssecretaris is ook bezorgd
over de biodiversiteit. Hij ziet die
ontwikkeling echter niet. Er is echt
sprake van een gigantische ontwik–
keling. Zo is het aantal soorten graan
verminderd. De hoeveelheid soorten
sla op dit moment is gedecimeerd
ten opzichte van 1903. Ook de
soorten koeien en appels zijn sterk
verminderd. Er is een geweldige
verschraling in de biodiversiteit
opgetreden. Die ontwikkeling doet
zich wel degelijk voor. Als de staats–
secretaris zich daar ook zorgen over
maakt, dan zou ik zeggen: treed op.
De staatssecretaris zegt dat artikel
36 van de Gezondheids– en
welzijnswet voor dieren van
toepassing is op de Flora– en
faunawet. Hij doet echter niet de
uitspraak dat de intrinsieke waarde
van het dier en het "nee,
tenzij"-principe gaan gelden In die
wet. Ik dacht dat hij dat in eerdere
uitspraken wél had gedaan. Komt hij
daar nu een beetje van terug? Ik heb
begrepen dat de Flora– en faunawet
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schot in de zaak zit.
Daarmee kom ik meteen bij het
punt van het maatschappelijk
draagvlak. Ik heb zelf een opmerking
gemaakt die het maatschappelijk
draagvlak misschien vergroot. Dat
betreft het procedurevoorstel van
Hugh Gallacher. De staatssecretaris
heeft daar niet op geantwoord. Wil
hij dat nog doen? Er komen nog veel
onderzoeken, begrijp ik. Het proce–
durevoorstel is dus heel actueel. Ik
denk dat je niet moet zeggen: we
doen het pas als er een voldoende
maatschappelijk draagvlak is. Ik geef
een voorbeeld. Wij hebben een
prachtig boekwerk gekregen van de
pitbullverenigmg Die vereniging is
gewoon tegen een verbod op het
kweken van pitbulls. Dat is geen
maatschappelijk draagvlak. Toch
voert de staatssecretaris het verbod
door.
Staatssecretaris Gabor: Dat is toch
voor u geen maatstaf om de
discussie van het maatschappelijk
draagvlak af te sluiten? Het
maatschappelijk draagvlak is iets
heel anders dan het standpunt van
een belangenorganisatie.
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de soorten regelt, maar ik zie niet in
dat bepaalde dingen niet voor die
andere wetten kunnen gelden
Ik ben de staatssecretaris ervoor
erkentelijk dat hij de passage over de
ecologische veehouderij, die
kennelijk als een soort van virus in de
tekstverwerker zat, heeft geschrapt.
Misschien heeft degene die het had
getypt, ervan geleerd. Dit is dan
winst in de discussie van vandaag.
Het CDA komt een beetje op voor
het couperen van hondestaarten,
omdat het een traditionele methode
is. Stieregevechten in Spanje zijn
ook traditioneel. In de 19e eeuw
mochten honden voor karren. Het
gaat er juist om dat je voor het
dierenwelzijn nieuwe ethische
normen stelt en tradities, zoals het
overbodig knippen van honde–
staarten, ter discussie stelt. Ik ben er
verheugd over dat de staatssecre–
taris zegt dat hij niet ondersteboven
is van de esthetische criteria. Ik
hoopte dat de heer Vermaat dit ook
zou zeggen. Als het uit medisch
oogpunt moet, moet het; daar is
iedereen het over eens. Vooral de
overweging van raszuiverheid, waar
het de kynologische vereniging om
gaat, spreekt ons niet aan.
Ik heb gezegd dat sommigen het
vissen van mij een jeugdzonde
vinden; hiermee heb ik niet gezegd
wat ik er zelf van vind. De opstelüng
van de staatssecretaris over levend
aas en het leefnet duidt er niet op
dat hij echt wat wil doen. Ik heb
begrepen dat het onderzoek van
Verheijen uniek is. Er hebben twee
wetenschappers in NRC op gerea–
geerd en vervolgens was er een
professor die het volstrekt niet met
hen eens was. Het is dus 2-1 bij de
wetenschappers. Er zijn altijd belan–
gengroepen die een wetenschapper
zullen inhuren om bijvoorbeeld te
zeggen dat een leefnet niet zo slecht
is. De staatssecretaris moet dus niet
de weg van uitstel volgen, maar
gewoon de wens van de Tweede
Kamer honoreren.
De staatssecretaris is persoonlijk
tegen stieregevechten. Ik had
gehoopt dat dit ook een actief
regeringsstandpunt zou worden en
dat de sociaal-democraten er in de
Socialistische Internationale een
debatje over zouden organiseren.
Met I en R is de staatssecretaris
niet halsstarrig. Prlma. Als hij
aanpassingen aanbrengt, vinden wij
het goed. Wij hebben ook gezegd
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dat die gaten gewoon te groot zijn.
Mensen krijgen voor oorbelletjes
heel kleine gaatjes, maar in dit geval
worden er enorme gaten geslagen.
Dat is een groot probleem.
De heer Redemeijer heeft al
gevraagd naar de uitspraak van Van
Oers over de LID en de AID. Dit
heeft ook mijn interesse.
In eerste termijn ben ik een punt
vergeten. Het leek wel of mijn floppy
genetisch gemanipuleerd was en ik
er geen controle meer over had. Het
gaat om de verhouding tussen dit
wetsvoorstel en de Wet op de
dierproeven. Het CDA heeft er in de
schriftelijke voorbereiding vragen
over gesteld. De commissie–
Schroten heeft een toetsing die
verder gaat dan die van de huidige
Wet op de dierproeven. Komt de
toetsing in beide wetten voldoende
overeen? Wanneer wordt een
experiment getoetst aan de Gezond–
heids– en welzijnswet voor dieren en
wanneer aan de Wet op de
dierproeven?
Ik roep de staatssecretaris
nogmaals ertoe op, haast te maken
met de algemene maatregel van
bestuur en veel sneller aan de slag te
gaan met dingen die ook voor de
bevolking allang duidelijk zijn, zoals
de zaak van de pelsdieren. Als de
staatssecretaris wat wil doen, kan hij
zo op grond van het Duitse
onderzoek al die hokken voor nertsen
verbieden.

De heer Ginjaar (WD): Voorzitter!
Ook ik dank de staatssecretaris voor
zijn antwoorden. Op enkele aspecten
ga ik nog even in.
De staatssecretaris betoogde dat
hij bij de voorbereiding van de
algemene maatregelen van bestuur
overleg met de Raad voor dierenaan–
gelegenheden zal hebben. Ik wil hem
op dit gebied het voordeel van de
twijfel gunnen.
Bepaald ongelukkig ben ik met zijn
antwoord over de patiëntenorgani–
saties. Ik heb uitvoerig betoogd dat
de genetische modificatie van groot
belang is voor de bestrijding van
ziekten. De staatssecretaris heeft dit
in de memorie van antwoord erkend.
Mijn fractie heeft namelijk naar zijn
opvattingen hierover gevraagd,
waarop hij heeft verwezen naar een
rapport van de Gezondheidsraad,
waarin het belang voor de bestrijding

van ziekten nadrukkelijk is genoemd
Ik vind dat uit die verwijzing naar dat
zeer deskundige betoog en de zeer
belangrijke indicaties die daarin
worden gegeven moet volgen dat de
patiëntenorganisaties een plaats
dienen te hebben in de Raad voor
dierenaangelegenheden. Dat is geen
kwestie van dominantie. Het is zelfs
geen kwestie van evenwichtige
samenstelling, want over dat
onderwerp kan lang gesproken
worden. Het is gewoon het belang
van het gebruik van de transgenese
voor de bestrijding van ziekten die
anders niet of nauwelijks bestreden
kunnen worden. Ik ben het in dat
opzicht dan ook volledig eens met de
heer Van den Bos en de heer
Vermaat, ook wanneer de laatste
zich daarbij heel stellig uitlaat
Ik wil mij graag aansluiten bij de
opmerkingen die door voorgangers
in tweede termijn zijn gemaakt over
de handhaving - ik heb de
handhaving op de werkplek
genoemd - in de samenleving in het
algemeen. Ook mijn fractie is daar
zeer bezorgd over.
Het toezicht achteraf, zoals de
heer Schuurman voorstelde, lijkt mij
op zichzelf een goede gedachte.
Daarbij maak ik twee opmerkingen.
Het vraagt natuurlijk wel een gerede
inspanning van degenen die het
moeten doen. Een dergelijk systeem
is ook niet waterdicht.
Ik kom bij artikel 128. Ik vind het
betoog van de staatssecretaris zeer
duidelijk. Ik kan zijn betoog ook in
grote lijnen volgen. Dat zou mij dan
ook geruststellen, ware het niet dat
ik er nog steeds niet van overtuigd
ben dat, wanneer een vergunning is
gegeven, met een beroep op artikel
128 de activiteiten conform die
vergunning niet kunnen worden
stopgezet.
Ik heb de gecoördineerde
discussie genoemd. De staatssecre–
taris zegt: de heer Schuurman heeft
gesuggereerd dat de Raad voor
dierenaangelegenheden een derge–
lijke gecoördlneerde discussie van
wetenschap, politiek, samenleving,
enzovoort, zou kunnen voeren. Ik had
zelf toch nog iets anders in het
hoofd. Ik vind namelijk, met alle
respect, dat de Raad voor dierenaan–
gelegenheden toch is samengesteld
uit belangenvertegenwoordigers,
terwijl ik zo graag eerder zou zien
dat die discussie werd gevoerd door
mensen die niet direct vanuit belan–
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De heer Schuurman (RPF):
Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij
graag aan bij de vorige sprekers wat
de dank betreft aan het adres van de
staatssecretaris. Hartelijk dank voor
uw reactie.
Ik heb een opmerking geplaatst
rondom de memorie van antwoord.
Daarin wordt gezegd dat het van het
grootste belang is dat wij diersoorten
moeten beschermen, want die zijn
voor ons mensen van belang. Ik heb
u er toen op attent gemaakt dat dit
niet anders dan een vergissing kan
zijn. De volgorde is verkeerd. Wij
zouden moeten zeggen dat, juist
omdat wij nu eindelijk inzien dat het
om de eigen waarde en de eigen
intrinsieke aard van het dier gaat, het
in de eerste plaats daarom
beschermd dient te worden, dus niet
vanwege de belangen die wij daar

mogelijk nog bij hebben.
Verder merk ik op dat wij in de
Kamer vrij algemeen de genetische
manipulatie van dieren accepteren
als het gaat om medicijnen die
anders erg duur of moeilijk dan wel
helemaal niet te verkrijgen zijn. Het
is met deze techniek natuurlijk heel
gemakkelijk om een verschuiving aan
te brengen. Geldt dit nu bijvoorbeeld
ook voor de ziekte van dieren zelf? Er
is bijvoorbeeld over mastitis-resis–
tente koeien gesproken. Die ziekte
ontstaat immers door een bepaald
systeem van veehouden en zou dus
door een verandering van dat
systeem kunnen verdwijnen. Het is
dan ook belangrijk om zorgvuldig
naar die ontwikkeling te kijken.
Ik ben geschrokken, omdat de
heer Vermaat opmerkte dat ik over
klonering en patentering een absolu–
tistisch standpunt innam. Dat woord
"absolutistisch" duidt aan dat je met
de grootste stelligheid een standpunt
inneemt en daarvoor geen enkel
argument aanvoert. Ik ben blij dat de
staatssecretaris dat niet heeft
gezegd. Hij is wel ingegaan op mijn
bezwaren tegen klonering. Hij heeft
gezegd: het is inderdaad een proces
van vertechnisering en daar is sprake
van de dreiging van het verlies van
biodiversiteit. Hij zei echter ook:
vooralsnog zeg ik geen "nee". Ik
dacht toen dat dat wel zou worden
toegelicht, maar de staatssecretaris
heeft dat niet gedaan.
Als ik dan naar de praktijk kijk, dan
zie ik dat Embryotech, gesteund met
veel subsidiegeld van het ministerie
van Economische Zaken, failliet is
gegaan. Ik heb verder gelezen dat er
wel een nieuw bedrijf zal komen,
misschien zelfs wel van dezelfde
initiatiefnemers. Die komen dan weer
om subsidie vragen. Nu de staatsse–
cretaris het ermee eens is dat
klonering een uiting is van vertechni–
sering en hij ook de dreiging ziet van
het verlies van biodiversiteit, vraag ik
of het, mede gezien het bepaald niet
grote economische succes van
Embryotech, geen tijd wordt om
tegen de minister van Economische
Zaken te zeggen dat er voorlopig
maar niet moet worden gesubsi–
dieerd. Dat zijn mijn aigumenten, zo
zeg ik de heer Vermaat.
De staatssecretaris heeft voorts
gezegd: wij patenteren geen dieren,
maar werkwijzen. De heer Ginjaar
heeft gezegd dat wij eigenlijk met
elkaar over deze zaken zouden

moeten discussiëren. Misschien
geldt die scheiding wel in de dieren–
wereld, al vermoed ik van niet. Als ik
de verhalen rondom de stier Herman
heb begrepen, is het immers wel de
bedoelmg om geld met dat dier te
maken als het gepatenteerd is. Ik zie
daarin geen scheiding tussen paten–
tering van de werkwijze of paten–
tering van het dier.
Ik zie die scheiding echter
helemaal niet als ik kijk naar de
genetische modificatie van planten
In deze Kamer is in 1989 een motie
aangenomen waarin werd gesteld,
dat veel meer aandacht moest
worden besteed aan de ethiek van
genetische manipulatie van dieren en
planten. De eerste wens is
toentertijd ingewilligd met de
instelling van de commissie–
Schroten; daar zijn wij nog altijd
dankbaar voor. De tweede wens
werd niet direct ingewilligd, omdat
het kabinet dat niet zag. De minister
van LNV heeft nu gelukkig aange–
kondigd dat er ook een commissie
komt voor het ethische aspect van
de genetische manipulatie van
planten. Volgens mij geldt voor die
patentering hetzelfde. Bij de paten–
tering van genetisch gemanipuleerde
planten spelen immers niet alleen
maar de nivellering en het verlies van
biodiversiteit, maar ook gigantische
economische problemen in de
verhouding tussen rijk en arm. De
scheiding tussen werkwijze en plant
is bij dergelijke patentering niet
mogelijk; dat is mij heel duidelijk.
Shell beschikt over gepatenteerde
planten die volgens de werkwijze van
genetische manipulatie tot stand zijn
gekomen. Derhalve vraag ik de
staatssecretaris of hij voor onder–
bouwing van zijn standpunt met
argumenten wil komen in plaats van
met zulke kreten. Die helpen ons
immers bij deze zaak geen steek
verder. Als ik niet zo was
geschrokken van de opmerking van
de heer Vermaat, dan had ik hem bij
interruptie om argumenten gevraagd.
Mijn laatste opmerking betreft de
stoffen waar al meer dan eens over
is gesproken. Sommige stoffen zijn
al bij voorbaat geen geneesmiddel
voor de dieren. Het zou heel goed
zijn om naar een ethisch criterium te
gaan zoeken. Wanneer mogen
stoffen worden geïnjecteerd bij een
dier en wanneer behoort dat niet te
gebeuren. Wij kennen dat
verschijnsel al eeuwen. Zwakke en
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genorganisaties zijn aangewezen. Ik
heb er echter begrip voor dat de
staatssecretaris in eerste instantie
die weg wil opgaan. Op zichzelf vind
ik het dan erg toe te juichen dat hij
die weg wil opgaan en die gecoördi–
neerde discussie wil starten.
De staatssecretaris zegt dat er
voldoende maatregelen beschikbaar
zijn. Hij heeft dan ook geen behoefte
aan één regelgeving. Dat had ik ook
niet zozeer gevraagd. Ik heb gezegd
dat er zo ontzettend veel wetten zijn
die aanleiding geven tot een vergun–
ningenbeleid inzake genetische
modificatie. Er zijn ook zo ontzettend
veel commissies die zich bezig–
houden met de toetsing. Zou er dan
niet toch op zijn minst enige codifi–
catie moeten plaatsvinden? Vanuit
die vraagstelling heb ik twee dingen
gesteld. Ik heb gevraagd hoe het
staat met die alles overkoepelende
wetgeving. Ik heb daarbij gesteld dat
de staatssecretaris zich daar vroeger
al niet zo positief over heeft uitge–
laten. Zou hij dat nog eens willen
toelichten? Verder heb ik gesproken
over codificatie van de toetsingsme–
chanismen. De heer Vermaat heeft
dat zeer terecht opgevat. Ik kan mij
voorstellen dat de staatssecretaris
zegt: wij gaan niet naar één wet toe,
want wij hebben onze handen al vol
aan de huidige wetgeving om dat
een beetje op het spoor te krijgen.
De codificatie van de toetsing vind ik
echter een uitzonderlijk belangrijk
element.
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Schuurman
zieke dieren mag je helpen om sterk
te worden en te genezen. Er zijn
stoffen, gemaakt via de genetische
manipulatie van micro-organismen
die dat helemaal niet beogen. Dat
zijn middelen om de economie van
de veehouderij te bevorderen ten
koste van het dier. Je weet van te
voren dat dat ethisch gezien ontoe–
laatbaar is, tenzij je de economie laat
overheersen, maar van dat standpunt
hebben wij vandaag afscheid
genomen Ik zou de lijn van dit
wetsvoorstel dan ook consequent
willen voortzetten. Wat mij betreft,
mag die discussie plaatsvinden in de
Raad voor biotechnologie, maar als
het dan te veel gaat over belangen,
zou ik de staatssecretaris in
navolging van de heer Ginjaar in
overweging willen geven om dan
toch een ander gremium te zoeken
om met elkaar over deze belangrijke
zaken, waarover argumenten uitge–
wisseld moeten worden, wat in de
pohtiek niet altijd gemakkelijk gaat,
te praten. Er moet in elk geval een
medium komen waarin dat gebeurt,
zodat de weg van dit wetsvoorstel in
de toekomst ook begaanbaar wordt
gehouden. Daarbij wens ik de staats–
secretaris veel succes.

Staatssecretaris Gabor: Mijnheer de
voorzitter! Ik zal proberen om de
sprekers in volgorde te beant–
woorden, maar ik licht er één
vraagstuk uit en zal dat vooraf
behandelen. Dat betreft de kwestie
van de controleerbaarheid en
handhaafbaarheid van de wetgeving.
Bij de diverse sprekers bestaat
namelijk een zeer grote zorg omtrent
de mogelijkheid om het met de
bestaande capaciteit van de AID
allemaal waar te maken. Ik wil
tegelijk ingaan op de kwestie dat de
gezondheidsaspecten in de nadere
algemene maatregel van bestuur een
wat mindere prioriteit zouden
krijgen, omdat ze niet in het beleid
zijn vermeld en omdat ik gezegd heb
dat het op een later moment zou
worden uitgevoerd. Dat was niet
mijn bedoeling. Het was mijn
bedoeling om aan te geven dat wij
ten aanzien van de gezondheids–
aspecten een redelijk goed functio–
nerend geheel hebben en dat de
uitwerking van die algemene
maatregel van bestuur gelukkig
beduidend minder ingewikkeld is en

minder moeizaam zal verlopen en
minder discussie zal vragen. Ik vrees
derhalve niet zozeer dat het daarna
zal plaatsvinden. Ik heb dat alleen
niet aangegeven, omdat wij grote
prioriteit hebben willen geven aan de
welzijnsaspecten. Dat is eigenlijk het
nieuw te ontwikkelen beleidsterrem,
waarop wij helemaal gefocust
hebben om te kijken naar de
maatschappelijke organisaties en
anderen om te zien of wij een
haalbaar tijdschema hebben
opgesteld. Wij zijn het dus niet
vergeten, maar wij schatten het
minder moeilijk in dan het vraagstuk
dat wij naar voren hebben gebracht.
Dat neemt niet weg dat ten
aanzien van de capaciteitsproble–
matiek van de AID van verschillende
kanten zeer kritische opmerkingen
zijn gemaakt. De AID is, uit hoofde
van de taken die men heeft, vandaag
aan de dag al zeer gewend om in de
bedrijven te komen. Men zal de
diverse activiteiten die uit de nieuwe
wetgeving zullen voortvloeien, ook in
de tijd gezien, heel goed kunnen
combineren met de activiteiten die
men toch al ter plekke uitvoert. Er
wordt niet ineens een geheel nieuwe
lijn uitgezet, waarbij AID'ers een
geheel nieuw tijdschema van
controle moeten gaan invoeren. Er is
een systematiek van bezoeken aan
de werkvloer, waarbij andere activi–
teiten en werkzaamheden worden
gecontroleerd. Hierop kan met de
nieuwe wetgeving zoals deze hieruit
voortvloeit worden aangehaakt. Dit is
geen volledige verklaring, maar het
geeft aan dat wij hier in ieder geval
kunnen inschuiven.
Ik kom vervolgens bij de priori–
teitsstelling. Ik weet niet of deze
Kamer op de hoogte is van de priori–
teitsstelling van jaar tot jaar. Dit is
een verschuivend geheel. leder jaar
worden opnieuw duidelijk de priori–
teiten gesteld met betrekking tot de
activiteiten. Dit is een procesgang
waarbij wel degelijk jaar in jaar uit
verschuivingen plaatsvinden.
Onlangs nog hebben wij voor het
onderdeel invoeren van bijzondere
dieren extra capaciteit beschikbaar
gesteld, door deze aan andere zaken
waar het belang van de controle
gezien de ontwikkeling minder
noodzakelijk was, te onttrekken. Er is
wel degelijk een continue afweging
van prioriteitsstelling. Er wordt
gekeken wat er moet gebeuren en
wat gezien de omstandigheden
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minder stringent is.
De heer Van den Bos (D66):
Voorzitter! Dat betekent toch onver–
mijdelijk dat een aantal dingen die
nu belangrijk geacht worden, ineens
noodzakelijkerwijs minder belangrijk
moeten worden?
Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Maar prioriteitsstelling is een
corrects formulering. Dit geeft aan
dat je bepaalde zaken vanwege het
grotere belang voor laat gaan op
andere zaken. Wij zijn nu bezig met
implementatie van nieuwe wetgeving
waarvan het belang zeer wordt
onderkend. Het is wel degelijk
mogelijk om die verschuivingen jaar
in jaar uit te doeri plaatsvinden. Dit
gebeurt ook regelmatig. Het is geen
nouveautè ten aanzien van het
werkschema van de AID.
De heer Van den Bos (D66): Ik
begrijp wel dat het mogelijk is, maar
het lijkt mij zeer ongewenst. Het
betekent dat een aantal andere
belangrijke activiteiten dan kennelijk
in veel mindere mate gedaan kunnen
worden. Dat is toch onmiskenbaar
het geval?
Staatssecretaris Gabor: Als je ervan
uitgaat dat gedurende een lange
periode voortdurend dezelfde
aandacht moet worden gegeven aan
alle aspecten van de controleactivi–
teiten, zoals dat bij het ingaan van
een bepaalde periode het geval is
geweest, ben ik het daar niet mee
eens. Het kan wel degelijk zo zijn dat
de prioriteiten verschuiven en dat het
niet meer zo van belang is om op
bepaalde terreinen zo'n intensieve
mankracht in te zetten. Er kunnen
zich inderdaad verschuivingen
voordoen binnen een aanvaardbaar
en redelijk op elkaar afgestemd
prioriteitenschema. Daarmee heb ik
niet gezegd dat alle toekomstige
AMvB's waar controle mee gemoeid
is, zonder meer in de loop der tijd dit vandaag beoordelend - volledig
verzekerd zijn. !k heb alleen gezegd
dat de implementatie van deze
wetgeving waar wij een zekere
ervaring mee zullen opdoen en die
wij ook zullen opbouwen in
tijdschema's zoals u ziet, vandaag de
dag geen aanleiding geeft tot de
opmerking dat wij een tekort hebben
aan uren die wij hieraan zouden
kunnen besteden. Als dit het geval

22 september 1992
EK 1

1-58

Gabor
blijkt te zijn, zullen wij in eerste
instantie een prioriteitsstelling
moeten bijsturen en proberen de
problemen op te lossen. Als blijkt,
zoals diverse leden van de Kamer
hier gezegd hebben, dat het niet
voldoende is om de controle naar
behoren uit te oefenen, zodat deze
implementatie op een goede wijze
kan plaatsvinden, dan ontstaat er
een nieuwe situatie. In zo'n situatie
dien je ervoor te zorgen dat de
controle, zeker van een nieuw op te
bouwen wetssystematiek, op een
goede wijze verzekerd is. Maar dat is
iets wat vandaag de dag door mij
niet wordt verwacht. Op het moment
dat het geconstateerd wordt, is er
aanleiding om op dat punt in te
grijpen. In die zin ben ik het eens
met de zorgen die de heer Van den
Bos heeft en met de stelling dat deze
op dat moment dienen te worden
opgelost.
De heer Redemeijer (PvdA):
Voorzitter! Ik wil graag nog een
opmerking maken over de
toepassing van het begrip "priori–
teiten". Ik onderschrijf de stelling van
de heer Van den Bos. Als je priori–
teiten stelt zullen er als gevolg
hiervan een aantal dingen minder
c.q. helemaal niet gebeuren. Wij
kennen toch het beeld van de Neder–
landse politie, die bepaalde dingen
eenvoudig niet meer doet omdat de
pnonteit daar niet ligt. De zorg die ik
in ieder geval heb willen uitspreken
is: pas er nu voor op dat je straks
geen regels stelt, waarvan je daarna
moet constateren dat het toezicht
erop onvoldoende moet zijn.
Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Ik neem dit zeer ter harte. Het brede
maatschappelijke draagvlak maakt
het mogelijk om deze nieuwe
wetgeving op een verstandige wijze
te implementeren. Bij vraagstukken
inzake dierenwelzijn gaat het toch
om zaken - dat blijkt uit enquêtes en
anderszins - die zeer breed worden
gedragen. Welnu, dan kunnen wij
met dat draagvlak en met de wijze
waarop de regelgeving wordt
geïmplementeerd, toch voldoende
ver komen, zodat er in ieder geval
een basis aanwezig is om een en
ander op een fatsoenlijke wijze te
doen. Het laatste dat resteert, moet
dan toch via de controle opgelost
kunnen worden. Dat deel wordt niet
opgelost doordat kennelijk het
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Staatssecretaris Gabor: Daarover
wordt in globale zin jaarlijks gerap–
porteerd aan de Kamer. Ook de
officier van Justitie is hierbij
betrokken. Ik onderstreep dat de

prioriteitvaststelling ook van die zijde
uitdrukkelijk wordt beïnvloed.
Daaraan wordt van die zijde mede
inhoud gegeven. Het in globale zin
geven van informatie over de ontwik–
kelingen op dat punt kan gebeuren,
voor zover de vervolgingsproble–
matiek niet in gevaar komt door
vooraf allerlei programma's bekend
te maken. Dat hebben wij nog nooit
gedaan en zullen wij ook nooit doen
Dat kan slechts achteraf gebeuren. Ik
zal naar een oplossing moeten
zoeken om de Kamer op dat punt
bevredigend te informeren. Ik kan
geen rapportages overleggen die een
averechtse uitwerking zullen hebben.
Er moet toegesneden, up to date en
slagvaardig geopereerd kunnen
worden. Nu dit vraagstuk zo zwaar
ligt in de Kamer in de zin dat wordt
gevraagd om het punt van de nadere
informatie hoog op de agenda te
houden, lijkt mij dit zeer zinvol.
Ik kom op de eerste opmerking
van de heer Van den Bos. Hij heeft
gesproken over de integrale
benadering, de afweging. Hij heeft
gevraagd of er al dan niet pnonteiten
zijn. Ik verwijs naar de woorden die
ook in de wettekst staan. Als
gesproken wordt over onaan–
vaardbaar vanwege de gevolgen voor
het welzijn en de gezondheid van
dieren, geeft dat aan dat er een
grens is waarbij eigenlijk alle andere
argumenten moeten wijken. Met
andere woorden: bij de totale
afweging kan de situatie ontstaan
dat het wellicht om economische
redenen absoluut noodzakelijk is om
iets te doen, maar dat het toch
onaanvaardbaar is vanwege het
gevolg voor de gezondheid en het
welzijn van een dier. Het woordje
"onaanvaardbaar" geeft toch wel de
prioriteit en een uiteindelijke toets op
dat punt aan. Ten aanzien van de
ethische toets met betrekking tot de
biotechnologie is het heel erg
duidelijk dat daartegen vanuit
ethische overwegingen geen
bezwaar mag bestaan. Dat is een
overheersend beginsel dat zijn
gelijke niet kent. Als er op die titel
bezwaren bestaan en het om
ethische redenen niet kan, is het
onmogelijk om een vergunning af te
geven. Dat is volstrekt evident. In die
zin zijn er dus wel duidelijke hoofd–
criteria, ondergeschikte, nevenge–
schikte en onderlinge afwegingen
noodzakelijk.
Ik kom op het tempo van de
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draagvlak daarvoor niet voldoende is.
Ik was ook enigszins verbaasd
toen in de discussie opeens de
zangvogels bijna in één adem
werden genoemd met de pitbulls.
Een discussie over een zangvogel, al
dan niet in een kooi, verboden dan
wel niet verboden, wordt natuurlijk
geheel anders gevoerd dan die over
pitbulls. Daarom houd ik op dat punt
zo sterk vast aan een absoluut
verbod van deze gevaarlljke honden
Er zijn mensenlevens in gevaar. Er
zijn in de afgelopen jaren afschuwe–
lijke ervaringen opgedaan. Er zijn een
aantal zeer betreurenswaardige
incidenten geweest. Er is een groot
maatschappelijk draagvlak om
daartegen én via de lijn van de
burgemeester - die lijn ligt straks
vast in de wet - én via de strafrech–
telijke hjn, op te treden. Het aantal
van die vechthonden is in de twee
jaar dat wij hiermee bezig zijn van
ongeveer 8000 naar 3000
afgenomen. Dat geeft al aan dat
men op dat punt heel duidelijk
aanvoelt dat het zo niet kan. Er
waren jaren geleden nog landelijke
dagen waarop er 400 a 500 van die
honden waren. Vandaag is dat
maximaal 150. Dat geeft dus aan dat
het maatschappelijk draagvlak ook
zijn werk doet in de zin van het
terugdringen en uitbannen van deze
gevaarlijke honden.
De heer Vermaat (CDA): Voorzitter!
Ik begnjp dat de staatssecretaris
zegt dat er wat hem betreft, vandaag
de dag voldoende capaciteit is bij de
AID. Er wordt gewerkt met steek–
proefcontroles. Dat kan intensief en
wat minder intensief gebeuren en
prioriteiten kunnen in de loop van de
tijd verschoven worden. Dat is op
zichzelf juist. Hij zegt ook toe dat,
mocht blijken dat de capaciteit bij de
controle onvoldoende is bij de AID,
hij ervoor zal zorgen dat die er komt.
Is het mogelijk dat hij ons daarin
inzicht geeft door bijvoorbeeld in de
jaarlijkse memorie van toelichting op
de begroting een passage op te
nemen over hoe het op dit punt
staat, niet alleen ten aanzien van
deze wet, maar ook in meer
algemene zin?
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uitvoering van de algemene
maatregel van bestuur. De eerlijkheid
gebiedt om te zeggen dat wij voor
een gigantische klus staan. Het is
geen kwestie van met een paar
deskundigen dingen opschrijven en
dan daarmee proberen, de zaak te
regelen. Het vraagt zeer veelvuldig
en zeer intensief overleg. Het is een
tot nu toe ook in Europa nauwelijks
uitgestippelde weg, zodat wij echt in
de frontlinie liggen bij het geven van
inhoud aan deze wetgeving. Ik ken
de Zweedse en de Deense wetgeving
en ik weet dat het daar gaat om heel
globale kaderwetgeving met
ongeveer 30 artikelen. Er wordt
daarbij ook heel veel doorgeschoven
naar uitvoeringsmogelijkheden op
andere niveaus. Ik ken ook de
problematiek van de wetgeving in
Duitsland, waar men nu bezig is met
het opnieuw opzetten ervan. Op dit
beleidsterrein zijn wij naar mijn
mening dan ook bezig met funda–
menteel en nieuw innoverend beleid.
Maar dat is niet iets wat je een,
twee, drie opschrijft. Ten aanzien van
een aantal zaken moet ook echt nog
het noodzakelijke onderzoek worden
gedaan, alvorens conclusies
getrokken kunnen worden. Het is
geen kwestie van onwil of geen
haast willen hebben, maar voor
sommige onderzoeken is bijvoor–
beeld wel vier jaar nodig. Ik heb nog
geen concreet voorbeeld voor ogen,
maar bijvoorbeeld het observeren
van gedragssituaties is niet met één
proef van enkele maanden te reali–
seren. Het is bekend wat het voliére–
systeem waar wij al jaren mee bezig
zijn, inhoudt en hoeveel contra–
expertise er nodig is. Voor dit soort
zaken moeten cycli gebruikt worden
van één, twee of drie jaar om tot
conclusies te kunnen komen. De
verbeteringsprocessen voor
diervriendelijke huisvesting komen in
dit soort onderzoeken na ongeveer
vier jaar tot stand. Het is dus geen
kwestie van onwil, maar van zorgvul–
digheid, van het plegen van degelijk
onderzoek en dan pas van conclusies
trekken. Ik zie dan ook geen kans om
het tempo te versnellen. Ik zal
bekijken of voor het onderdeel van
de biotechnologie waar de heer
Ginjaar naar gevraagd heeft, een
versnelling nodig is. Ik zie echter
geen kans om andere zaken naar
voren te halen, nog even in het
midden latend dat ik ook ten aanzien
van de gezondheidsproblematiek een
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aantal dingen moet doen. Maar
werkbelastmg is niet innoverend.
Ter zake van het levend aas streef
ik niet naar een absolute consensus,
want dat kan niet. Waar posities zo
sterk worden ingenomen en waar
men vooraf heel exclusieve stand–
punten inneemt, is het ondenkbaar
dat naar een absolute consensus
gestreefd wordt. Ik wil echter wel
proberen - en dat is naar mijn
mening een goed beginsel - om alle
partijen bij elkaar te halen en nog
eens door te nemen waar de onder–
linge kritiek ligt, waar mogelijkerwijs
punten van overeenstemming liggen,
hoe wij wellicht met de kennis en
wetenschap - ook van anderen en
niet alleen van degenen die de zaak
afwijzen - met de reglementering
kunnen voortgaan. Ik wil dus het
gesprek tot het moment waarop het
mij nog steeds nuttig lijkt, ook met
de wetenschappers aan de gang
houden, omdat ik op een bepaald
moment conclusies zal moeten
trekken. Dit hoeft niet tot in de
eeuwigheid te duren en het gaat ook
niet om het op de lange baan
schuiven van deze zaak. Ik heb
echter tijd nodig en heb goede hoop
dat wij op korte termijn nog een
aantal discussies met de partijen
zullen hebben, opdat er eindcon–
clusies getrokken kunnen worden.
De heer Vermaat heeft gevraagd
om bij de lopende onderzoeken te
bekijken of een marginale toets kan
plaatsvinden op het moment dat
deze wetgeving van kracht wordt. Op
grond van het beginsel van
behoorlijk bestuur kunnen wij
wetgeving niet met terugwerkende
kracht van toepassing verklaren op
deze onderwerpen. Ik zie dus geen
mogelijkheid om een toezegging te
doen om de lopende onderzoeken
aan een marginale toets of aan een
vergunningsstelsel te onderwerpen.
De heer Vermaat (CDA): Er is geen
sprake van terugwerkende kracht,
want het gaat niet om de
goedkeuring van dingen die in het
verleden zijn gebeurd. Als er een wet
komt die de materie via een vergun–
ningsstelsel regelt, terwijl er dingen
aan de gang zijn, dan is er geen
sprake van terugwerkende kracht.
Integendeel. U geeft terugwerkende
kracht aan iets, namelijk het feit dat
men nog niet vergunningplichtig
was.
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Staatssecretaris Gabor: Ik denk dat
het vergunningsstelsel pas in kan
gaan op het moment dat je de
instrumenten hebt om het te beoor–
delen, criteria hebt ontwikkeld en de
commissie functioneert die dat zal
gaan doen. Wij zullen daar vaart mee
maken. Ik zou niet willen ingrijpen in
onderzoeken die vandaag de dag
gaande zijn, die enige jaren van
voorbereiding achter de rug hebben
en halverwege de afronding zitten.
De uiterste consequentie van zo'n
marginale toets zou kunnen zijn dat
het niet meer mag. Ik heb het gevoel
dat dan met terugwerkende kracht
wordt gezegd dat het vanaf heden
niet meer mag. Weliswaar is het
onderzoek gisteren begonnen, maar
het mag ook niet. Uit het oogpunt
van behoorlijk bestuur is dat naar
mijn gevoel een moeilijk begaanbare
weg.
De heer Pitstra (Groen Links):
Wanneer ze nog tien jaar doorgaan
met lopend onderzoek, bijvoorbeeld
naar de schubloze forel, blijft het dan
lopend onderzoek?
Staatssecretaris Gabor: Ik weet niet
of hiernaar op het ogenblik
onderzoek wordt gedaan in ons land.
De heer Schuurman (RPF): Ja, dat
is een Nederlands voorbeeld.
Staatssecretaris Gabor: Ik zal kijken
hoe lang dat nog moet gaan duren,
maar dat is eigenlijk geen antwoord
op uw vraag. Ten principale kunnen
wij niet ingrijpen in lopende zaken,
als op een zekere datum een vergun–
nmgsstelsel wordt ingevoerd. Als er
excessen zijn, moeten wij ze van
geval tot geval bekijken en in overleg
treden met degenen die ze
entameren.
De heer Pitstra (Groen Links): Het is
toch heel gebruikelijk dat er
overgangsbepalingen komen,
waardoor het bijvoorbeeld nog een
jaar mag duren?
Staatssecretaris Gabor: Wij hebben
nu al een overgangssituatie voor alle
instellingen waarbij onze eigen
medewerkers betrokken zijn. Daar
wordt de toets van de voorlopige
commissie al op toegepast. Er zijn
afspraken gemaakt dat er geen
enkele stap wordt gedaan, alvorens
de minister met de Kamer over de
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levend dier. Je moet daar hulp aan
bieden. Een individuele zorgplicht in
de natuur Is natuurlijk volstrekt
ondenkbaar. Dat kan niet op dezelfde
wijze als in deze wetgeving worden
geregeld. Het is wel de bedoeling om
de gedachte en de filosofie in brede
zin over te brengen naar de Flora– en
faunawet.
Ondanks het niet bereiken van een
consensus, zal ik niet al te lang
wachten met het doen van een
uitspraak over de aasvis. De heer
Redemeijer heeft de volgende vraag
heel concreet herhaald. Ik zie dat hij
niet meer aanwezig is.

opzet heeft overlegd. Voor zover het
in onze macht ligt om dat binnen het
oirbare te beïnvloeden, hebben wij
dat gedaan. Wij hebben ook aange–
boden om er bij particulieren op
basis van vrijwilligheid naar te kijken.
Dat zijn de maximale mogelijkheden
die wij vandaag de dag hebben. Bij
de eigen instellingen kan ik garan–
deren dat dit goed loopt Mij hebben
geen signalen bereikt dat er dingen
gebeuren die hiertegenin zouden
gaan. Wij hebben te maken met een
zeer beperkt aantal potentiële onder–
zoekers en instellingen. Ik zou geen
concrete situatie weten dat een
lopend onderzoek in het vervolg
anders zou moeten zijn.
Mijnheer de voorzitter! Ik blijf bij
mijn standpunt over het couperen
van hondestaarten. Wij zullen kijken
hoe dat zich Europees ontwikkelt.
Dat traject is niet in stilstand, er zijn
ook bepaalde discussies over
gaande. Zweden komt terug op
besluiten daaromtrent als het gaat
om jachthonden die zichzelf
eventueel zouden kunnen
verwonden. Alleen onder die
omstandigheden wil men op
bepaalde besluiten terugkomen.
Ik denk dat er ook andere oplos–
singen voor te bedenken zijn. Het is
dus voor mij de vraag of je het langs
die lijn zou moeten oplossen. Ik blijf
bij het advies dat in 1988 is uitge–
bracht. Er kunnen heel zwaarwe–
gende argumenten zijn, hetzij in het
belang van het dier hetzij in het
welzijnsbelang, om daar bij
algemene maatregel van bestuur
mogelijkheden voor te openen. Ik
ben dus vooralsnog niet van mening
dat het anders zou moeten.
Kunnen wij met de beoogde
maatregelen de agressieve honden
uitbannen? Over die problematiek
heb ik in een eerdere fase al iets
gezegd. Gezien het grote belang, de
maatschappelijke reacties en het
maatschappelijk draagvlak op dat
punt, heb ik goede hoop dat dit wel
mogelijk zal zijn.
Er is gevraagd om de zorgplicht,
zoals die in de artikelen 36 en 37 is
neergelegd, door te trekken naar de
Flora– en faunawet. Dat is de
bedoeling, maar dan heb ik het over
de zorgplicht in algemene zin. Het
gaat bijvoorbeeld om de zorgplicht
voor een gewond dier dat zich in de
directe nabijheid van een persoon
bevindt. Je hebt daar een zorgplicht
voor, ook al is het een in het wild

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Ik wil zijn vraag graag beantwoorden.
Hij zegt dat bepaalde controle-activi–
teiten kennelijk niet zijn uitgevoerd,
omdat men dat strijdig achtte met
het economisch belang Mij is dat
niet bekend. Ik zal het nagaan en de
Kamer daar nader over berichten.
Op niet al te lange termijn komt er
een uitspraak over de discussie van
prof. Verheijen. Voorts is een vraag
gesteld over de Wet op de
dierproeven en de toetsingsproble–
matiek in dit kader. In het kader van
de Wet op de dierproeven vindt een
zekere ethische toetsing plaats. Het
is echter een vrij beperkt kader. Het
biedt niet het brede maatschappe–
lijke kader van waaruit wij in deze
wetgeving opereren. Als er bij
dierproeven welzijnsaspecten van
dieren aan de orde zijn, zullen die
ook in het kader van deze wetgeving
moeten worden getoetst.
De vraag is: doe je dat parallel,
schakel je die achter elkaar of
bewandel je een andere weg? Ik heb
mij daar nog niet over beraden maar
het staat vast dat de algemene
toetsing, zoals wij die in deze
wetgeving beogen, in die situaties
ook toets van beleid zou moeten zijn.
Derhalve zullen beide toetsen
vermoedelijk naast elkaar of achter
elkaar plaatsvinden Dat moet want
er worden twee verschiüende doelen
mee gediend. Ik kan dat niet in een
pakket, door een toets laten plaats–
vinden. Dan zou ik beide wetgevers
te kort doen. Vermoedelijk zal in
bijna alle gevailen een dubbele toets
plaatsvinden.

Staatssecretaris Gabor: Prima, de
raad is zelfs gemachtigd om eigener
beweging bepaalde ideeën daarom–
trent naar voren te brengen.
Ik wil nog een opmerking maken
over het klonen. Het is volstrekt
duidehjk dat dit vergunningplichtig
is. Dat staat onder een regime van
strakke controle, hetgeen aangeeft
hoe ernstig hiernaar gekeken zal
worden. Ik deel volledig de opvatting
van de heer Schuurman dat het
natuurlijk niet om het genetisch
materiaal van de mens gaat. Het
gaat natuurlijk om de dieren en
soorten. Het argument dat dit punt
"vergeten" is bij onze motivering
deel ik volledig.
De heer Schuurman hield een
betoog over ziektebestrijding bij
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De voorzitter De heer Redemeijer
moest de laatste trein halen. Hij zal
van uw antwoord op de hoogte
worden gesteld.

Ik kom bij de handhavingsproble–
matiek, de discussie over de
artikelen 128 en 109. Artikel 128
opent de mogelijkheid om tegen een
onrechtmatige situatie op te treden.
Dat is geheel iets anders dan
optreden tegen een rechtmatig
verkregen vergunning. Het beëin–
digen van een situatie die onrecht–
matig is, wordt geregeld via de
civiele rechter volgens artikel 128.
Een rechtmatig verkregen
vergunning leent zich niet voor een
dergelijke toets.
De heer Ginjaar pleitte voor een
zekere codificatie, zeker wat betreft
de criteria. Ik moet nog nader op mij
laten inwerken wat wij precies onder
codificatie moeten verstaan. Ik
versta daaronder dat je op dit
moment, vooruitlopend op allerlei
andere zaken, al een poging wilt
wagen om alle criteria op te
schrijven. Zoiets kan nog niet, juist
omdat vele zaken volop in ontwik–
keling zijn. Wij hebben tevens
gekozen voor een
stap-voor-stap-benadering, waarbij
in de loop der tijd pas codificatie
mogelijk zal blijken te zijn. Ik ben het
eens met de heer Ginjaar wanneer
hij codificatie pas over enige tijd wil
invoeren. Het codificeren is het
nastreven waard, maar op dit
moment is de tijd daar nog niet rijp
voor.
De heer Ginjaar (WD): De staatsse–
cretaris zal binnenkort de Raad voor
dierenaangelegenheden instellen.
Misschien is het een goede advies–
aanvraag aan die raad om zich daar
eens het hoofd over te breken.
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dieren. Zo'n ziekte kan opgeroepen
worden door een vreemdsoortige,
overdreven produktiedwang.
Hierover moet serieus worden
nagedacht. Ik meen echter dat deze
kwestie ook moeten worden beoor–
deeld in het tijdsbestek waarin wij
ons bevinden. Wij weten heden dat
door een bepaalde produktieme–
thode ernstige ziekteverschijnselen
aanwezig kunnen zijn. Hiervoor
moeten oplossingen worden
gevonden. Het is iets anders dat je
op termijn moet streven naar het
uiteindelijk zo diervnendelijk mogelijk
maken van de produktie zodat dit
probleem niet meer voorkomt.
De heer Pitstra (Groen Links): Het
gevaar daarvan is dat een ziek
systeem wordt gestabiliseerd en in
stand gehouden.
Staatssecretaris Gabor: Ik denk van
niet. Als blijkt dat een bepaalde
produktietechniek permanent
ongewenste neveneffecten heeft en
als daarvoor geen oplossingen zijn,
moet er toch worden overgeschakeld
op een andere produktiesystematiek.
Maar ik geef toe dat de huidige
situatie uitgangspunt is en dat er
wordt geprobeerd om die te verbe–
teren. Op sommige punten van het
beleid is de kritiek ook dat wordt
uitgegaan van de huidige situatie en
dat wordt geprobeerd om die
welzijnsvriendelijk om te buigen.
Maar in de tijd is dat toch de
benaderingswijze die ik voorsta.
Er is al gememoreerd dat er een
onderzoek en een nadere analyse zijn
toegezegd inzake de genetische
modificatie van planten. Die worden
op korte termijn gestart.

Laat er geen misverstand over
bestaan dat ik het ermee eens ben
dat er voor belangrijk onderzoek geld
beschikbaar gesteld moet worden.
Als er vorderingen gemaakt worden,
moet dat ook beloond worden. Ik
heb dit ook in eerste termijn gezegd
Als de staatssecretaris hiermee op
de werkwijze doelt, zljn wij er. Maar
wij zijn er niet, als de werkwijze
wordt onderscheiden van het dier,
dus dat de werkwijze wel wordt
gepatenteerd. Er moeten wel
geldmiddelen voor beschikbaar
gesteld worden. Ik nodig de staats–
secretaris uit om in internationaal
verband te bewerkstelligen dat er
een andere weg wordt bewandeld
dan die van de patentering. Het gaat
uitemdelijk om geld De patentering
is namelijk oorspronkelijk ontleend
aan de techniek van het anorga–
nische. Het is inderdaad de moeite
waard. Immers, een uitvinding levert
echt iets nieuws op. Het gaat in
tegen de wet van de entropie, de wet
van de fysica, de nivellering. In de
planten– en dierenwereld is het net
andersom. Daar geldt de wet van de
ektropie. Dat inzicht breekt maar niet
door!

De heer Schuurman (RPF): Het gmg
om het probleem van de patentering.
De staatssecretaris heeft het
volgende onderscheid gemaakt: de
werkwijze wordt gepatenteerd en
niet het dier. Ik ben overigens blij dat
het klonen vergunningsplichtig is.
Volgens mij kan er dan ook aan
patentering gedacht worden. Dat is
namelijk niet los te zien van het dier
als zodanig. Dit geldt ook voor de
plantenwereld. Shell int geld voor
over de hele wereld uitgevoerde
genetisch gemodificeerde petunia's.
Er is namelijk een bepaalde
werkwijze in die plant geprojecteerd.
Die plant is niet voortplantingsfahig.
Dus dat is met elkaar verbonden.

Staatssecretaris Gabor: Ik sluit niet
uit dat dit een onderdeel kan vormen
van het inmiddels toegezegde nader
onderzoek inzake de plantenwereld.
Maar ik houd vast aan de afspraak in
Europees verband dat men zich
afkerig opstelt ten opzichte van het
patenteren van dieren. Het Europees
Parlement heeft zich ook over deze
kwestie gebogen. Wij moeten toch
vasthouden aan de gedachte dat de
techniek als zodanig zich leent voor
het vastleggen, het patenteren, en
dat een drager van een bepaald
experiment in dat verband genoemd
kan worden. Maar een soort of een
ras kan dus eigenlijk niet gepaten–
teerd worden. Ik moet dit volhouden,
ondanks het indringende betoog van
de heer Schuurman. Nogmaals, dat
is de hjn waar wij ons in Europees
verband achter stellen. Ook mijn
collega van Economische Zaken is
hierop geattendeerd.
Ik ben nog een antwoord schuldig
over het incidenteel doden. Het zit
mij heel hoog dat ik vergeten ben,
hierop in te gaan. De Dierenbe–
scherming heeft er terecht aandacht
voor gevraagd dat het incidenteel
doden van huis–, hobby– en produk–
tiedieren niet ongeregeld kan blijven.
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Ik moet verwijzen naar de artikelen
43 en 44 van het onderhavige
wetsvoorstel. U zult zien dat een
algemene maatregel van bestuur
regelen stelt met betrekking tot alle
gevallen waarover wij spreken. Het is
duidelijk dat de wijze van doden
onderwerp van nadere regelgevmg
is. Het is dus voorbarig om te
concluderen dat wij aan dat punt
geen aandacht besteden Het ligt wel
in de bedoeling dat ik in de regel–
geving start met nadere regels te
stellen ten aanzien van het bedrijfs–
matig doden op grote schaal. Dat is
het grote vraagstuk dat wij eerst
moeten oplossen. Ik ben helemaal
niet van plan om dat andere te
vergeten, maar het zal in de tijd wat
later komen.
Wat ik nu goed heb begrepen, is
de stelling dat de Vcogem reeds bij
machte is om met het secretariaat
ook werkzaamheden te verrichten,
om dit even door te trekken naar de
commissie waarover wij vandaag al
hebben gesproken. Ik heb begrepen
dat het inderdaad gaat om activi–
teiteri die reeds bestaan en vandaag
de dag al uitgeoefend worden in
Vcogem-verband. Ik zal buiten–
gewoon serieus bekijken of wij dit
kunnen oplossen. Ik had het eerst
verkeerd begrepen, want ik dacht dat
het om een soort van literatuuron–
derzoek ging en dat langs die lijn een
regulering werd ingevoerd. Dat is
kennelijk niet beoogd. Ik zal dit punt
dus meegeven aan de commissie
biotechnologie.
Dan resteert nog het klemmend
beroep uit de Kamer om bij de
samenstelling van de Raad voor
dierenaangelegenheden in de
Afdeling biotechnologische vraag–
stukken een extra plaats in te ruimen
voor de patiëntenorganisaties. Er is
nog geen totaal patiëntenplatform,
maar gezien het belang dat eraan
gehecht wordt, is ervoor gepleit om
daarvoor ruimte te creëren. Dat
beroep is vrijwel kamerbreed uitge–
sproken. Ik zal dit serieus overwegen
en bekijken of ik de mogelijkheid
daartoe zal openen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
Sluiting 23.01 uur.
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Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten:

(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)

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

(22624);

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

29 september 1992
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(22624) (indien schriftelijke voorbe–
reiding voltooid);
Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 (verlaging van
het algemene tarief) (22713) (indien
schriftelijke voorbereiding voltooid);
Wijziging van de regeling van de
heffingsrente en de invorderings–
rente bij belastingen (22402);
Bijzondere regels met betrekking
tot het recht op uitkering als bedoeld
in de Uitkeringswet gewezen
militairen alsmede wijziging van die
wet (22551);
6 oktober 1992
Wijziging van de Wet vrijwillig
vervroegd uittreden (invoering
deeltijd-vut en andere wijzigingen)
(21872) (behoudens goedkeuring
van de commissie);
27 oktober 1992
Voorstel voor een Wet houdende
regels betreffende bevolkingson–
derzoek (Wet op het bevolkingson–
derzoek) (21264) (indien schriftelijke
voorbereiding voltooid);
Vervanging van de Wet van 27
april 1884, Stb. 96, tot regeling van
het Staatstoezicht op Krankzinnigen
(Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen) (11270)
(indien schriftelijke voorbereiding
voltooid);
Wijziging van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (21239) (indien schrif–
telijke voorbereiding voltooid);

de vaste Commissie voor financiën
te doen plaatsvinden op:
22 september 1992
Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 (verlaging van
het algemene tarief) (22713);
de vaste Commissie voor binnen–
landse zaken en de Hoge Colleges
van Staat
te doen plaatsvinden op:
29 september 1992
Regelen met betrekking tot de
oprichting van de Stichting ROI)
(Wet Stichting ROI) (22638);
de vaste Commissie voor welzijn en
volksgezondheid
te doen plaatsvinden op:
10 november 1992
Regelen inzake beroepen op het
gebied van de individuele gezond–
heidszorg (Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg)
(19522).
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen door
de vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat
te doen plaatsvinden op:
22 september 1992
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat) voor het jaar 1992

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aange–
nomen wetsvoorstellen:
Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Straf–
vordering (Anonieme verdachte)
(19757);
Wijziging van de Bestrijdingsmid–
delenwet 1962 (20319);
Wijziging van de Reconstructiewet
Midden-Delfland (22344);
Wijziging van een aantal sociale
verzekeringswetten inzake vrijwillige
verzekering voor personen werkzaam
in het buitenland (22349);
Medezeggenschap in het
onderwijs, niet zijnde hoger
onderwijs (Wet medezeggenschap
onderwijs 1992) (22461);
Wijziging van de Algemene
burgerlijke pensioenwet, de Spoor–
wegpensioenwet en de Algemene
militaire pensioenwet in verband met
invoering van een weduwnaarspen–
sioen op dezelfde voet en
voorwaarden als het weduwenpen–
sioen (22472);
Herverdeling van het wegenbeheer
over Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen en daarmee samen–
hangende herziening van de finan–
ciering van de wegenzorg (Wet
herverdeling wegenbeheer) (22476);
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Wijziging van de Algemene
pensioenwet politieke ambtsdragers
in verband met invoering van een
weduwnaarspensioen op dezelfde
voet en voorwaarden als het
weduwenpensioen (22490);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIII (Ministerie van Econo–
mische Zaken) voor het jaar 1992
(wijziging verband houdende met de
voortzetting van de Garantieregeling
Particuliere Participatiemaatschap–
pijen 1981 en in verband met de
uitvoering van de motie van het lid
Leers; eerste wijziging) (22567);
Wijziging van de Wet op de
studiefinanciering in verband met het
vervallen van de overcompensatie
van lesgeld in de studiefinanciering
voor 18-jarigen (22586);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(22624);
Regelen met betrekking tot de
oprichting van de Stichting ROI (Wet
Stichting ROI) (22638);
Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 (Verlaging van
het algemeen tarief) (22713).
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, ten
geleide van de Resolutie van de
Internationale Koffieraad, houdende
de derde verlenging van de Interna–
tionale Koffieovereenkomst, 1983,
met bijlagen; Londen, 27 september
1991 (Trb. 1992, 46); alsmede een
toelichtende nota;
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
Zuid-Afrika inzake luchtdiensten
tussen en via hun onderscheiden
grondgebieden, met bijlage;
Kaapstad, 26 mei 1992 (Trb. 1992,
100); alsmede een toelichtende
nota.
Deze missives zijn inmiddels gedrukt
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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 Buiten–
landse Zaken, ten geleide van de
Overeenkomst inzake technische
samenwerking tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek
Nicaragua; Managua, 26 augustus
1992;
een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het Rapport van de commissie-De
Kam;
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
de jaarrekening en het jaarverslag
1991 van de Nederlandse Organi–
satie voor Toegepast Natuurweten–
schappelijk Onderzoek TNO;
een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van het
jaarboek van de Rijksplanologische
Dienst, de Ruimtelijke Verkenningen
1992;
een van alsvoren, inzake het
project Energiebesparing/Milieu–
instrumentarium;
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, alsmede
van de minister van Economische
Zaken, ten geleide van de brief
betreffende het beleid inzake de
perifere detailhandelsvestiging;
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van de
wijziging van de Investeringspremie–
regeling zeescheepvaart 1991/1992
(Stcrt. 1990, nr. 247);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van de WAGGS Arbeidsvoor–
waardenruimte G en G-sectoren voor
1993;
een, van alsvoren, ten geleide van
het Verslag van de 79e zitting van de
Internationale Arbeidsconferentie;
Genéve, 3 tot 23 juni 1992; met
bijlage;
een, van alsvoren, ten geleide van
het Eindrapport van het onderzoek
naar de scholingsactiviteiten van zes
arbeidsorganisaties;
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van de Nieuwsbrief
Sociale Zekerheid, 1992, nrs. 1 en 2;
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
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ten geleide van afschriften van de
adviesaanvragen aan de Zieken–
fondsraad inzake 2 kostenbeheer–
sende maatregelen onderscheidenlijk
eigen betalingen voor 1993.
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 geschriften:
een, van G.F. Eleveld te Breda,
inzake grondwatervervuiling
(griffienr. 108954).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor ruimte–
lijke ordening en milieubeheer;
een, van het College van burge–
meester en wethouders van de
gemeente Staphorst, inzake de
herziening van de Woningwet per 1
oktober 1992 (griffienr. 107518.67);
een, van de Vereniging NCIV,
Koepel voor woningcorporaties te De
Bilt, inzake het ontwerp-Huisves–
tingswet (griffienr. 109004).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor volks–
huisvesting;
een, van de Nederlandse
Vereniging van Hemofilie-Patiënten
(NVHP) te Amsterdam, inzake de
Gezondheids– en welzijnswet voor
Dieren (griffienr. 109002).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
landbouw, natuurbeheer en visserij
en voor welzijn en volksgezondheid;
een, van J. Kist te Zwolle, inzake
de wetsvoorstellen Wet Gehandi–
capten Voorzieningen (griffienr.
109011);
een, van het Landelijk overleg
samenwerkende organisaties in de
geestelijke gezondheidszorg te
Amsterdam, mede namens een
drietal andere organisaties werkzaam
op dit terrein, inzake de
WAO-problematiek (griffienr.
108996).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
sociale zaken en werkgelegenheid en
voor welzijn en volksgezondheid,
een, van het landelijk bureau
Dienst in de Industriële Samenleving
vanwege de Kerken (DISK) te
Amsterdam, inzake de herzienings–
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voornemens betreffende het voorzie–
ningenpakket WAO en Ziektewet
(griffienr. 108993).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid;
een, van de Associated Nether–
lands Societies in Victoria inc. te
Melbourne, inzake het regeringsbe–
sluit betreffende emigratie naar
Australië (griffienr. 108881.3).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissies voor
sociale zaken en werkgelegenheid en
voor buitenlandse zaken.
De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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Noten
Noot 1 (Zie blz. 7)
De Voorzitters van de Eerste en van
de Tweede Kamer der Staten–
Generaal;
gelet op artikel 6 van het verdrag
tussen het Koninkrijk België en het
Koninkrijk der Nederlanden inzake de
Nederlandse Taalunie, goedgekeurd
bij Rijkswet van 24 juni 1981,
Staatsblad 453;
gelet op de hun door de Eerste en de
Tweede Kamer verleende machtiging
met betrekking tot het aanwijzen van
de Nederlandse leden en plaatsver–
vangend leden van de Interparlemen–
taire Commissie als daarin bedoeld;

Noot 2 (Zie blz. 7)
LIJST VAN AANHANGIGE VERZOEKSCHRIFTEN WAAROMTRENT DE EERSTE
KAMER IN HET VERGADERJAAR 1991-1992 NOG GEEN BESLISSING HEEFT
GENOMEN

Naam van de mzender

Onderwerp van het adres

Nr. adres naar
volgorde van
mzendmg

F. J. D. Marquant
de heer en mevrouw
I. M. Siegel
H. Loeff

35%-regeling

9111/299

03-10-1991

35%-regeling
kwijtscheldmg aanslagen
onroerend-goedbelasting
over 1989 en 1990
een belastingschuld

9111/303

14-11-1991

9205/308
9207/309

18-05-1992
01-07-1992

A. Hooglander

Ingekomen

A. wijzen aan:
tot lid van de Interparlementaire
Commissie van de Nederlandse
Taalunie:
de heer Drs. D. A. Th. van Ooijen,
geboren 25 december 1939
lid van de Eerste Kamer der Staten–
Generaal;
tot plaatsvervangend lid van de
Interparlementaire Commissie van de
Taalunie:
de heer A. van Veldhuizen, geboren
4 februari 1932
lid van de Eerste Kamer der Staten–
Generaal
B. Verstaan
dat deze aanwijzingen gelden tot het
bijeenkomen, na gehouden verkie–
zingen, van één der Kamers of van
beide Kamers in nieuwe samen–
stelling, met dien verstande dat de
aangewezenen in functie blijven
totdat in hun opvolging is voorzien.
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