
30ste vergadering Woensdag 30 november 1988 

Aanvang 10.1 5 uur 

Voorzi t ter: Van der Sanden 

Tegenwoordig zijn 116 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Van Amelsvoort, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, J.T. van 
den Berg, Biesheuvel, Blaauw, 
Blauw, De Boer, Boers-Wijnberg, 
Borgman, Braams, Van der Burg, Van 
de Camp, Castricum, Dijkstal, Van 
Dis, Doelman-Pel, Dolman, Eisma, 
Engwirda, Van Erp, Van Es, Esselink, 
Eversdijk, Frissen, Van Gelder, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Hageman, Van Heemskerck Pillis-Du-
vekot, Van der Heijden, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, De Hoop 
Scheffer, Hummel, Huys, Van lersel, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Koetje, Kohnstamm, Kok, Kombrink, 
Kosto, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Laning-Boersema, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leeiling, De 
Leeuw, Leijnse, Lilipaly, Linschoten, 
Mateman, Moor, Moret-de Jong, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Netelenbos, 
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, 
Van Noord, Nuis, Nypels, Oomen-
Ruijten, Van Otterloo, Paulis, De 
Pree, Reitsma, Rempt-Halmmans 
de Jongh, Van Rey, Rienks, Van 
Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, Van 
der Sanden, Schartman, Schutte, 
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, 
Spieker, Stoffelen, Swildens-Rozen-
daal, Tegelaar-Boonacker, EG. 
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommei, Van 
Traa, Tuinstra, Van der Vaart, Ter 
Veld, Te Veldhuis, Vermeend, 
Verspaget, De Visser, Vliegenthart, 
Van der Vlies, Voorhoeve, Vos, 
Vreugdenhil, Wallage, Weijers, 
Weisglas, Wiebenga, Wolffensper-
ger, Wolters, Wöltgens, Worrell en 
Zijlstra, 

en de heren Ruding, ministervan 
Financiën, Bukman, minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking, Koning, 
staatssecretaris van Financiën, De 
Graaf, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, en Dees, 
staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. 

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

De Cloe, Baas-Jansen en Jabaaij, 
wegens bezigheden elders; 

Van Vli jmen, wegens verblijf 
buitenslands. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

- hoofdstuk I X A (Nationale 
Schuld) van de r i jksbegroting 
voor 1989 (20800 IXA) 

• hoofdstuk IXB (Financiën) 
van de r i jksbegroting voor 1989 
(20800 IXB); 

- de begroting van het Staats-
muntbedri j f voor 1989 (20800-E) 

(Zie vergadering van 29 november 
1988.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de 
voorzitter! Ik zal graag op een aantal 
belangrijke opmerkingen ingaan die 
gisteren zijn gemaakt door de 
geachte afgevaardigden. Zoals 
gebruikelijk, zal de staatssecretaris 

het overige deel voor zijn rekening 
nemen. 

Ik wil beginnen met enkele 
opmerkingen, gezien de tijd noodza-
kelijkerwijze kort, over internationale 
aspecten en in de eerste plaats op de 
vraag van de heer Melkert over de 
noodzaak van een versterkte 
internationale beleidscoördinatie. Ik 
blijf bij mijn mening dat die noodzaak 
er is en ik constateer dat tot op 
zekere hoogte — ik wil dat niet 
overdrijven — wereldwijd de 
monetaire autoriteiten van de 
geïndustrialiseerde landen, lees de 
zgn. Groep van Zeven, sinds 1 985, 
het Plaza-akkoord, toch wel enig 
succes hebben gehad door namelijk 
in toenemende mate in concreto en 
heel praktisch hun rente- en interven-
tiebeleid te coördineren. Dat is niet 
alles en ook niet voldoende, ik weet 
dat, maar het is op zich wel iets waar 
je aandacht aan rnoet geven. 
Vervolgens in diezelfde context acht 
de regering het verheugend en ook 
meer fundamenteel dat in het 
interimcomité van het IMF in de 
vergadering van eind september j l . 
afgesproken is dat er in dat gremium 
toch wordt gekeken naar mogelijke 
verdere verbeteringen in het 
functioneren van het internationale 
monetaire systeem als zodanig, want 
daar heeft die Groep van Zeven het 
met dat praktische beleid niet over. 
Dat interimcomité heeft aan de raad 
van bewindvoerders van het IMF ook 
gevraagd een studie ter zake te 
ondernemen. Dat is wereldwijd en in 
de EG is de mate van beleidscoördi-
natie vanzelfsprekend veel verder 
voortgeschreden, maar dat is een 
regionale opzet en niet wereldwijd. 
Wereldwijd is er wel iets gebeurd, 
maar het is zeker nog onvoldoende. 

De heer Melkert vroeg naar het 
dubbele Amerikaanse begrotingste-
kort. Ook de heer Engwirda stelde 
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vragen over de gevolgen die een 
mogelijke reductie van het tekort 
heeft onder andere voor andere 
landen. Ik heb ook geen gelegenheid 
om daaraan uitvoerig aandacht te 
besteden en ik moet dus volstaan 
met een enkele opmerking daarover. 
Ik heb de indruk dat bijna iedereen, 
zowel binnen als buiten de Verenigde 
Staten, ervan overtuigd is dat de 
nieuwe regering van de heer Bush op 
korte termijn maatregelen moet 
nemen om het begrotingstekort te 
reduceren. Dat zal indirect ook effect 
hebben op het handelstekort. Hoe 
men dat doet en in welke mate weet 
ik niet, ik denk dat er wel overeen-
stemming over bestaat dat het 
allereerst gezocht moet worden in 
uitgavenbeperkingen. Maar er 
bestaat, zoals wij allen weten, 
verschil van mening over de vraag of 
belastingverhoging daarbij ook een 
rol moet spelen. Ik denk dat wij eerst 
maar moeten afwachten wat eind 
januari ter zake wordt gezegd door 
de nieuwe president. 

Wat het door de heer Engwirda 
naar voren gebracht punt betreft, wil 
ik opmerken dat in het algemeen, dus 
niet alleen door mij, maar ook in 
OESO- en IMF-verband de stelling 
wordt aangehouden dat een aanpak 
door de Verenigde Staten van dit 
dubbele tekort als zodanig niet hoeft 
te leiden tot een internationale 
recessie. Dat is dus een positiever 
judicium dan de heer Engwirda gaf, 
maar vanzelfsprekend is het niet 
zeker dat er niets slechts zou kunnen 
gaan gebeuren in 1990 of 1991. 
Maar het is dus geen stelling van: 
indien je dat aanpakt, gaat het elders 
wat de conjuncturele ontwikkeling 
betreft mis. Die negatieve conclusie 
lijkt mij niet gerechtvaardigd. 

De heer Me lker t (PvdA): De 
minister heeft waarschijnlijk gelijk, als 
hij zegt dat het nog enige maanden 
duurt voordat er van de zijde van de 
nieuwe president van Amerika 
duidelijkheid is over de aanpak van 
het dubbele tekort. In de tussentijd 
doet zich een rentestijging voor, 
zoals op dit moment al. Wellicht 
heeft die ook gevolgen voor het 
renteniveau in West-Europa. Hoe 
kijkt de minister tegen die ontwikke-
ling aan? 

Minister Ruding: Ik weet het 
natuurlijk niet. Die kans zit erin, maar 
die rentestijging heeft zich voor een 
deel al voorgedaan in Amerika, om 
de redenen die de geachte afgevaar-

digde heeft genoemd. Zoiets moet je 
op zich niet toejuichen; een rentestij-
ging is nooit prettig, maar kan soms 
onvermijdelijk zijn. Ik ben er niet van 
overtuigd dat, wanneer er sprake is 
van een rentestijging in Amerika op 
grond van Amerikaanse problemen, 
zoals zojuist is geschetst, dit 
automatisch een rentestijging in 
Europa betekent. Immers, onze 
onderliggende situatie is anders. 
Zeker in landen zoals Duitsland en 
Nederland hoeft dat niet automatisch 
een rentestijging te betekenen. Ik zie 
daar natuurlijk wel enig verband; een 
en ander wordt beïnvloed door 
ontwikkelingen in Amerika, maar er 
kan niet gesproken worden van een 
automatische koppeling. 

De heer Engwirda (D66): Ik geloof 
dat de minister mij verkeerd begre-
pen heeft. Ik heb gisteren gezegd 
dat, wanneer het Amerikaanse tekort 
wordt aangepakt, dit op zichzelf een 
vraagverminderend effect heeft en 
dat dit vervolgens tot een recessie 
zal leiden, als er geen compenseren-
de maatregelen worden genomen 
door landen zoals Japan en de 
Bondsrepubliek. Dat is mijn stelling. 

Minister Ruding: Ik heb goed 
geluisterd naar die stelling. Ik heb die 
in zoverre weersproken dat het naar 
mijn mening niet hoeft te leiden tot 
een recessie elders en dat het 
derhalve ook niet hoeft te betekenen 
dat er elders compenserende 
maatregelen moeten worden 
genomen. Het is zeer wel mogelijk 
dat het elders, Japen en Europa dus, 
zodanig goed gaat dat zelfs een 
vraagvermindering in Amerika, die 
inderdaad per definitie het gevolg is 
van maatregelen aldaar, ook zonder 
additionele maatregelen in Europa of 
in Japan toch geabsorbeerd kan 
worden. Dat was eigenlijk mijn 
stelling. 

Diverse geachte afgevaardigden 
hebben vragen gesteld over de 
Europese Gemeenschappen. De heer 
Reitsma heeft gesproken over 
vrijheid van kapitaalverkeer en over 
de gevolgen daarvan voor overmakin-
gen, kapitaaltransacties, financiële 
transacties en dergelijke van onder 
anderen Nederlandse werknemers 
naar het buitenland. Op zich is het 
juist dat grensoverschrijdende 
betalingen, uit welke hoofde dan ook, 
wat duurder zijn dan binnenlandse 
betalingen. Dat is per definitie het 
geval, omdat het verwerkingsproces 
gecompliceerder is en meer kosten 

met zich brengt. Naarmate het 
grensoverschrijdende betalingsver-
keer in omvang toeneemt en 
naarmate daaraan minder belemme-
ringen ten grondslag liggen, zullen 
mijns inziens ook door de schaalvoor-
delen de kostenverschillen met 
binnenlandse transacties kleiner 
worden. Verder is er in toenemende 
mate een internationale samenwer-
king te constateren in betaalsyste-
men. Dat zal ook de kosten doen 
dalen. 

Naar mijn indruk zijn de kosten 
voor internationale financiële 
transacties, waarover de heer 
Reitsma het had, niet prohibitief 
hoog, althans wanneer ik mij beperk 
tot gangbare valuta's. Ik erken dat, 
wanneer men bij voorbeeld let op 
niet of moeilijk converteerbare 
valuta's, de situatie anders is. 
Wanneer ik echter let op de EG-lan-
den, met name de Westeuropese 
landen, is mijn indruk dat die kosten 
niet prohibitief hoog zijn, hoewel die 
wel iets hoger zijn dan die in het 
binnenland. 

De heer Schutte heeft interessante 
vragen gesteld over de monetaire 
kant, met name over de non-band 
tussen het EMS, zoals wij dat nu 
kennen, en de EMU, de Economische 
en monetaire unie, die well icht in de 
toekomst tot stand komt. Allereerst 
wil ik een misverstand vermijden, dat 
overigens niet automatisch bij de 
heer Schutte bestaat. Ik kom dat 
misverstand evenwel voortdurend 
tegen in de samenleving. Men denkt 
dat de hele discussie over de 
Economische en monetaire unie, over 
één munt en één centrale bank — dat 
zijn allemaal gekoppelde dingen — te 
maken heeft met de interne markt, 
Europa 1992. Men moet dit schei-
den. Het een kan een stap op weg 
naar het andere zijn, maar het gaat 
om een heel andere tijdhorizon. Dat 
is niet 1992 of 1993, maar een stuk 
verder, al was het alleen maar omdat 
het veel ingrijpender is. Het verschil 
is dat er dan per definitie geen 
wisselkoersfluctuaties meer zijn en 
dat er stabiliteit is. Het EMS, hoe 
goed ook en hoezeer ook door ons 
gesteund, heeft nog een vorm van 
wisselkoersrisico's; dit is onvermijde-
lijk. 

Mijn taxatie van de Engelse 
opstelling is anders dan die van de 
heer Schutte. Ik heb zelf ervaren dat 
de Britse regering al niet ertoe bereid 
was, tot het EMS toe te treden, lang 
voordat de discussie over de 
Economische en monetaire unie 
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sinds het begin van dit jaar weer tot 
leven is gekomen. Ik denk dus niet 
dat de Britten uit vrees voor de EMU 
niet ertoe bereid zijn, een stap verder 
te doen voor het EMS. Dit is een 
taxatie, waarin ik mij kan vergissen. 
Ik heb evenals de heer Schutte 
zorgen op dit terrein, maar niet deze 
zorg. 

De heer Schut te (GPV): Hiermee 
ben ik het eens. Even goed als de 
bezwaren van Engeland ouder zijn 
dan van de laatste jaren, is echter de 
discussie over een EMU of hoe het 
ook heten mag, van veel oudere 
datum. Zij is nu wat opgeleefd, maar 
in bepaalde opvattingen heeft de 
gedachte van het begin af aan 
voorop gestaan. Ik kan dus enig 
verband, zij het niet exclusief, tussen 
de houding van Engeland op het punt 
van de EMS en dit soort gedachten 
veronderstellen. 

Minister Ruding: Het kan zijn dat de 
heer Schutte er gelijk in heeft dat het 
mede te maken had met de oude 
discussie. 

Ik kom bij de heer Reitsma, die 
over de concept-richtli jnen op mijn 
terrein sprak die in Brussel aan de 
orde zijn of zullen zijn. Hij stelde een 
bepaalde procedure voor, waarmee 
ik in sommige opzichten moeite heb. 
Ik verwijs naar de brief van de 
minister van Buitenlandse Zaken van 
1 5 maart 1986 over informatievoor-
ziening aan en overleg met de Kamer 
inzake besluitvorming van de EG of 
komende besluitvorming van de EG. 
Ik voeg hieraan de brief van de 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken van 18 oktober jongstleden en 
mijn eigen brief van 24 november 
jongstleden, dus enkele dagen 
geleden, aan de vaste Commissie 
voor financiën van deze Kamer toe. Ik 
ga hierop niet verder in, maar wijs 
erop dat vooroverleg over de 
precieze inhoud van een richtlijn 
slechts in beperkte mate mogelijk is, 
omdat de inhoud van een richtlijn op 
omstreden, cruciale punten dikwijls 
pas tijdens de finale vergadering 
bekend is. Dit is niet altijd het geval; 
soms ligt de inhoud al jaren van te 
voren vast. Veelal zijn de interessante 
punten echter in onderhandeling. Wij 
zijn maar een van de Twaalf en 
derhalve weten wij niet welke van de 
vele mogelijkheden die denkbaar zijn, 
uiteindelijk eruit rolt. Dit is een 
praktisch probleem. Verder moge ik 
verwijzen naar de discussie die zich 
kort geleden schriftelijk en mondeling 

met de vaste Commissie voor 
financiën heeft voltrokken. 

De heer Melkert stelde de 
enigszins kritische vraag of de 
Nederlandse positie bij het dossier 
van een aantal monetaire, financiële 
zaken in Europa zich wel of niet 
kenmerkt door onbeweeglijkheid, 
onder het motto dat samenwerking 
bestaat uit het zich bekennen tot de 
Nederlands-Duitse consensus. Op 
sommige punten is dit inderdaad het 
geval, maar op vele punten die juist 
nu, ook hier in de Kamer, ter 
discussie zijn, geldt dit juist niet. Ik 
geef als belangrijkste voorbeeld de 
discussie over de harmonisatie van 
de indirecte belastingen, in het 
bijzonder de BTW. Zoals ik heb 
uiteengezet, zijn wij hiervoor 
helemaal niet bezig met consensus 
uitgerekend met de Bondrepubliek 
Duitsland. Het is bijna het tegenover-
gestelde voor het algemene BTW-ta-
rief. In haar algemeenheid geldt de 
stelling van de geachte afgevaardig-
de naar mijn mening dus niet, maar 
op sommige punten wel. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Zonder iets 
te willen afdoen aan de merites van 
de Nederlands-Duitse consensus die 
op sommige punten bestaat, had ik 
bedoeld te vragen of deze consen-
sus, waar zij bestaat, een hindernis 
voor het realiseren van de interne 
markt in de regelingen voortvloeiend 
uit het witboek, vormt. Daarom ging 
het. De leiders van Nederland, maar 
ook die van Duitsland, zullen zich wat 
dit punt betreft wel eens achter de 
oren moeten krabben. Vormt het 
vasthouden aan eigen uitgangs-
punten, hoe goed die op zich zelf ook 
mogen zijn, niet een belemmering 
voor een verdere integratie? Daar-
door zou de afweging wel eens 
anders kunnen worden. 

Minister Ruding: Voorzitter! In 
theorie kan ik mij die vraag zeer wel 
voorstellen. Praktisch is de situatie 
echter anders. Ten aanzien van vele 
dossiers is er überhaupt geen sprake 
van een Nederlands-Duitse consen-
sus en dan gaat het verhaal dus 
helemaal niet op. Verder zie ik niet, 
dat het bestaan van een Nederlands-
Duitse consensus een belemmering 
vormt. Zojuist sprak ik over de BTW 
— een belangrijk punt — maar laten 
wij ook eens naar de financiële 
dienstverlening kijken. Voor mijn 
beleidsterrein is dat toch een 
belangrijke zaak en een onderdeel 
van de interne markt. Zoals u weet — 

ik verwijs naar eerdere discussies — 
hebben wij regelmatig kritiek op de 
Bondsrepubliek, juist op het punt van 
de financiële dienstverlening. Wij 
vinden de Bondsrepubliek protectio-
nistisch. Bij gesprekken hierover 
gebruik ik ook soortgelijke woorden. 
Op dit punt geldt het dus ook niet. 
Neen, het betreft in dezen meer 
monetaire zaken. Dit is, zonder het 
andere punt onbelangrijk te vinden, 
een belangrijke kwestie; maar hierbij 
gaat het nu juist niet om de interne 
markt. Het gaat bij monetaire zaken 
over de visie op allerlei zaken. Ik 
noem de positie van de centrale bank 
en het EMS. Reuze belangrijk, maar 
het gaat hierbij wel om reeds 
geformuleerd beleid. Echter, 
wanneer de geachte afgevaardigde 
doelt op kwesties betreffende de 
interne markt, deel ik zijn mening in 
generaliserende zin toch niet. 

De heer Reitsma vroeg een visie 
van de regering op de toekomstige 
financiering van de EG na 1992. 
Voorzitter! Misschien behoort de 
behandeling van dit punt toch meer 
thuis in andere gremia van deze 
Kamer. Heel in het kort wil ik er nu 
wel iets over zeggen. 

Er zijn in Brussel besluiten 
genomen voor de periode tot en met 
1 992. Daar zijn wij mee akkoord 
gegaan. Voorlopig stellen wij ons op 
het standpunt, dat er geen reden is 
om na 1992 dit geaccordeerde 
plafond verder te verhogen. Het is 
namelijk al zo fors verhoogd. Op dit 
moment is het prematuur een 
uitspraak te doen over de situatie na 
1 992 en, om preciezer te zijn, over 
de denkbare introductie van nieuwe 
eigen middelen alsdan. Dit speelt dus 
niet tot en met 1 992. Wij hebben dus 
nog een lange tijd te gaan. 

De heer Reitsma heeft vervolgens 
een vraag gesteld over de omvang 
van mogelijke meevallers op de 
begroting van de EG en het mogelijke 
structurele karakter daarvan. 

De heer De Reitma (CDA): Voorzit-
ter! Ik wil voorafgaande aan dit 
antwoord nog een opmerking ter 
toelichting maken. Ik heb de vraag 
mede gesteld in verband met de 
gedachte die bij de Partij van de 
Arbeid leefde omtrent een Europese 
vennootschapsbelasting. Past die 
belasting ook in de financiering van 
Europa of zoekt de regering de 
financiering in het plafond dat nu is 
aangegeven? 

Minister Ruding: Ik ben nog niet zo 
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ver dat ik nu al zou kunnen zeggen 
dat het punt van een Europese 
vennootschapsbelasting thuishoort in 
de discussie over de eigen middelen. 
Daar had u het over. Er valt hierbij 
wel te denken aan een andere vraag 
die hiermee te maken heeft, maar 
wel wezenlijk anders is, namelijk of je 
moet streven naar harmonisatie van 
de vennootschapsbelasting in 
Europees verband. Ik zie dat echter 
als een apart punt. Het is nu ook niet 
aan de orde, maar het kan wel aan de 
orde komen. Wat de Europese 
vennootschapsbelasting betreft: tot 
en met 1992 speelt dit punt niet. Wij 
heb wat dat betreft dus nog een 
lange tijd te gaan. Voorlopig is ons 
uitgangspunt, dat wij met deze, toch 
zeer ruime, eigen middelen in de 
diverse vormen die wij nu kennen — 
dat zijn er vier — al ver zijn gegaan. 
Wanneer je nieuwe belastingen 
invoert met een Europees karakter, 
welke dan ook, is dat analytisch en 
theoretisch gezien bespreekbaar. Het 
heeft voor- en nadelen. Als je verder 
echter geen enkele maatregel neemt, 
leidt een dergelijke invoering tot een 
verhoging van de totale collectieve-
lastendruk. Daar ben ik niet van 
gediend. Dat zou ook betekenen, dat 
je in het binnenland, in casu in 
Nederland, een andere belasting, 
welke dan ook, zou moeten verlagen. 
Dat is bespreekbaar, maar het 
betekent tegelijk wel dat je de 
uitgaven in Nederland zult moeten 
verlagen om niet te kort te komen. 
Dit is wel een complicatie en ik vraag 
hier aandacht voor. Die is een 
algemene opmerking en geldt voor 
iedere vorm van Europese belasting 
of het nu vennootschapsbelasting of 
een xyz-belasting is. 

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! 
De minister kiest nu dus voor 
harmonisatie van belastingen in 
plaats van op dit moment te gaan 
werken aan één Europese belasting? 

Minister Ruding: Ja, dat is ook het 
meest urgent, wil je een interne 
markt tot stand brengen. Terecht 
fluistert de staatssecretaris mij in, dat 
daarnaast gedacht moet worden aan 
datgene wat nu aan de orde is. Dat 
staat voorop. Die discussie is echter 
al gevoerd bij de algemene beschou-
wingen naar aanleiding van vragen 
van de heer De Vries. De indirecte 
belastingen staan voorop maar eens 
zullen ook de directe belastingen aan 
de orde komen. 

In Brussel geldt thans voor de 

meevallers de raming dat het wat de 
begrotingen voor 1988 en 1989 
betreft gaat om 4,3 mld. ECU. Het 
grootste gedeelte daarvan heeft 
betrekking op de landbouw. Als dit 
juist is, is het Nederlandse aandeel 
ongeveer 400 min. gulden. Dit wordt 
in mindering gebracht op de eerder 
geraamde afdracht van Nederland in 
1989. Deze besluitvorming is echter 
nog helemaal niet zeker. Bovendien 
zijn er geen aanwijzingen dat het om 
een structurele meevaller gaat. Men 
kan dan ook niet nu al deze meevaller 
gebruiken voor welke structurele 
besteding dan ook. Belangrijker vind 
ik echter dat er absoluut geen 
aanleiding is om, ook al gaat het om 
een incidentele meevaller, deze 
middelen aan te wenden voor welke 
leuke dingen dan ook. Immers, wij 
hebben de afdracht in extreme zin 
moeten verhogen voor de afgelopen 
jaren maar ook voor de komende 
jaren. Welnu, zodra zich hier een 
meevaller voordoet, dient deze benut 
te worden ten gunste van de 
binnenlandse begrotingsproblemen. 
Die begroting is immers zeer zwaar 
belast door de sterk gestegen 
bijdragen aan de EG in de afgelopen 
jaren en de komende jaren tot en met 
1992. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Is de minister niet van oordeel dat, 
voor wij het gaan hebben over de 
besteding van deze meevaller in het 
raam van de nationale begroting, het 
gewenst is om het Europese 
Parlement te consulteren over de 
gevolgen van dit overschot en de 
mogelijke besteding in communautair 
verband? 

Minister Ruding: Dat staat voor mij 
buiten kijf. Ook het Europese 
Parlement is daarbij betrokken en 
mag daarover een mening hebben. 
Echter, nu vroeg men naar mijn 
mening en die heb ik gegeven. Ik 
maak bezwaar tegen de perceptie — 
ik heb die hier overigens niet 
geproefd maar elders wel , bij leden 
van het Europese Parlement — 
waarbij gezegd wordt: er is een 
meevaller, uitgeven maar! Voorzitter, 
dat is bijna ongelofelijk juist omdat er 
een hele reeks van tegenvallers is 
geweest en is geraamd voor de 
komende jaren. Als die meevaller er 
is — dat is niet zeker maar ik hoop en 
verwacht het — moet die worden 
weggestreept tegen de tegenvallers 
in hetzelfde dossier, Europa. 

Mijnheer de voorzitter! Over de 

exportkredietverzekering zijn, in 
aansluiting op het begrotingsoverleg 
in de commissie dat enige tijd 
geleden plaatsvond, enkele kritische 
vragen gesteld. Ik heb daar begrip 
voor. De heer Reitsma heeft de 
negatieve resultaten op dit terrein 
geplaatst in het kader van Europa 
1992. Voorzitter! Er zijn nu al 
jarenlang tekorten. Ik spreek hierbij 
niet over verliezen in definitieve zin 
omdat onze verwachting nog altijd is 
dat het grootste gedeelte van deze 
zogenaamde verliezen in de toe-
komst geleidelijk recuperabel zal zijn 
en dus teruggewonnen zal worden. 
Echter, dat kost tijd. Wij verwachten 
dat wij inderdaad in het begin van de 
jaren negentig de situatie bereiken 
waarin het totaal van onze jaarlijkse 
exportkredietverzekeringsportefeuille 
weer kostendekkend is. Dit blijkt in 
elk geval langer te duren dan wij 
enkele jaren geleden aannamen. Ik 
erken dit met droefenis. Het is een 
gevolg van het feit dat de schulden-
problematiek juist in landen waarbij 
wij nogal zwaar zijn betrokken 
slechter verloopt dan werd geraamd. 
Het gaat dus niet om landen als 
Korea, Turkije enz. maar om landen 
als Argentinië, Nigeria en Polen. 

Wij houden voorts absoluut vast 
aan het uitgangspunt van de 
kostendekkendheid, zij het op 
termijn. Men kan dit pas achteraf 
vaststellen. Het systeem dient een 
verzekeringsstelsel te blijven en mag 
dus geen subsidiesysteem worden. 
Dat is uitdrukkelijk het beleidsuit-
gangspunt van dit kabinet. Ik wil er 
tot geringe troost voor u aan 
toevoegen dat Nederland duidelijk 
niet alleen staat met dit resultaten-
beeld, als je het vergelijkt met 
soortgelijke Europese landen. 
Integendeel. Vergeleken met vele 
andere landen is relatief gezien ons 
verlies geringer geweest en ook na 
ramingen in de komende jaren 
geringer. Het is misschien een 
schrale troost, maar ik wil die 
opmerking toch gemaakt hebben. 

Wat betreft de toekomst, weet ik 
ook niet wat er komt van de zijde van 
de Europese Commissie. Dat moeten 
wij afwachten. De kans neemt toe 
dat men daar probeert om een 
gemeenschappelijke lijn in te zetten 
inzake de exportkredietverzekering 
onderscheidenlijk voor landen in en 
buiten de Gemeenschap. Het is nu 
nog te vroeg om daarop in te gaan, 
omdat ik nog geen contouren zie van 
de gedachten van de commissie. 

Een belangrijke vraag van de heer 
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Reitsma is of bij de premievaststel-
ling zal worden gekeken naar de in 
het verleden op dat land geleden 
verliezen. In principe is dat niet onze 
lijn. Premies voor nieuwe transacties 
dienen gebaseerd te zijn op onze 
raming, die goed of slecht kan zijn, 
van toekomstige risico's op dat land 
of desnoods op die debiteur. Dat is 
een fundamenteel andere lijn want 
als je je zou baseren op het verleden, 
dan zou je nooit meer nieuwe posten 
kunnen accepteren op landen waar je 
de afgelopen tien jaar redelijk grote 
verliezen hebt geleden. Wij vinden 
soms, niet altijd, dat er een wijziging 
in de economische situatie van zo'n 
land aan de orde is of zal zijn. Wij 
wil len daar rekening mee houden, ten 
goede of ten kwade. 

De heer Reitsma (CDA): Mijn 
principiële vraag is of er in Europa 
afspraken gemaakt moeten worden 
zodat niet de situatie kan ontstaan 
dat de faciliteit voor exportkrediet-
verzekering als een soort subsidie-in-
strument gebruikt kan worden. Er zou 
namelijk concurrentievervalsing 
tussen verschillende landen kunnen 
optreden, als er verschillend 
nationaal beleid wordt gevoerd. Dat 
is een zeer principiële vraag die aan 
de orde is. 

Minister Ruding: De geachte 
afgevaardigde heeft volkomen gelijk. 
Het is een zeer praktische en 
principiële vraag. Sommige landen 
trachten die te ontduiken door 
rookgordijnen op te trekken en 
noemen die helemaal niet principieel. 
Wij maken ons inderdaad zorgen op 
sommige punten. Het is mede een 
terrein van Economische Zaken, 
omdat het kan leiden tot concurren-
tievervalsing, ook in verband met 
andere vormen van exportsubsidies, 
want daar komt het toch op neer. Wij 
zijn daar zeer kritisch over. leder 
initiatief ter zake in Europa zullen wij 
zeer welwillend bezien. Op dit 
moment is er nog geen van de zijde 
van de commissie. 

De heer Melkert vroeg naar de 
mogelijkheid van premiedifferentia-
tie. Er was altijd al een onderscheid 
tussen vier klassen of vier kwaliteiten 
van landen, zoals wij die zien. Wij 
hebben dat in 1985 aangescherpt, 
toen wij een premieverhoging 
hebben toegepast. Deze is heel 
zwaar gedifferentieerd toegepast en 
geldt ook nu nog. Wij hebben de 
tarieven voor de meest risicovolle 
landengroepen meer verhoogd dan 

voor landen waar wij vele jaren 
praktisch geen verlies op hebben 
geleden, namelijk de westerse 
industrielanden. Dat beleid wordt al 
toegepast. Op dit moment overwe-
gen wij geen verdere premieverho-
ging, al dan niet gedifferentieerd. Ik 
sluit dat niet uit voor de verdere 
toekomst, maar wij hebben toch 
gemerkt wat de effecten zijn van die 
premieverhoging van 1985. Deze 
waren een forse vraaguitval — als ik 
dat woord hier mag gebruiken — en 
een forse inkomstendaling, wat op 
zichzelf niet dramatisch was, want 
het risico was daardoor ook gedaald. 
Het effect is echter toch groot 
geweest: veel minder verzekerings-
aanvragen. De elasticiteit is met 
andere woorden heel groot geweest. 
Op dit moment overwegen wij geen 
verdere premiestijging. 

De meerjarenramingen zijn per 
definitie gebaseerd op onze huidige 
inzichten. De grote schadeveroorza-
kers zijn voor Nederland met name 
Argentinië, Nigeria, Polen en wat 
middelgrote landen. Wij denken, dit 
in antwoord op een vraag van de 
heer Melkert, dat een aantal van deze 
grote-schadeveroorzakers is 
"u i tgewerkt" in het begin van de 
jaren negentig, gewoon op grond van 
de rekensommen, omdat er dan al 
een heleboel schade is geleden. Het 
houdt natuurlijk eens op wat betreft 
die landen. Ik erken natuurlijk, dat er 
nieuwe kunnen komen. Ik kom nu 
echter op het tweede gedeelte van 
mijn antwoord. Dank zij het beleid 
dat wij sinds 1983 hebben ingezet, is 
het aantal nieuwe risicovolle gevallen 
sterk teruggelopen. In de toekomst 
moet natuurlijk nog blijken of dat 
waar is, maar wij hebben in ieder 
geval een restrictiever landen- en 
acceptatiebeleid gevoerd. Dit gaat, 
met grote vertraging, zijn effect 
hebben in de non-realisatie van 
risico's. Het is echter logisch, gezien 
de lengte van dit soort transacties, 
dat dit jaren duurt. 

De heer Me lker t (PvdA): De scepsis 
over mogelijke tegenvallers in de 
meerjarenramingen is eigenlijk een 
beetje gevoed door wat nu weer 
blijkt, namelijk dat de schaden 1989 
toch weer hoger uitvallen dan was 
geraamd. Hoe verklaart de minister 
dan, dat je toch elk jaar opnieuw als 
het ware een vooruitschuiven van die 
last naar de toekomst ziet? 

Minister Ruding: Omdat het 
herstelproces in een aantal landen 

waarbij wij nauw zijn betrokken 
geweest — wij zijn er nog nauw bij 
betrokken - mede door gebrek aan 
maatregelen in het binnenland 
aldaar, juist veel langzamer gaat dan 
verwacht en dat betreur ik ook. 
Argentinië en Nigeria zijn beruchte 
voorbeelden. Het geldt ook voor 
sommige andere landen, maar wij 
hebben niet in alle landen grote 
belangen. Ik kan echter niet ontken-
nen, dat dit een tegenvaller is. Zoals 
ik al zei, sommige andere landen 
doen het beter, maar daar hadden wij 
helaas niet zo vreselijk veel vorderin-
gen op. Ik moet deze feiten natuurlijk 
wel vermelden. 

De hogere schaden zijn vooral het 
gevolg van reeds afgesloten schul-
denregelingen. De voorbeelden die ik 
zojuist noemde, hebben daar 
betrekking op. Daar staat een lager 
bedrag aan overige schaden 
tegenover, met name wat betreft 
nieuwe schaden. Dat bewijst dat de 
gevolgen van dat restrictievere beleid 
vanaf 1983 in dit geval geleidelijk 
aan een gunstige uitwerking gaat 
krijgen. 

De heer Melkert vroeg ook naar de 
beëindiging van het open-eindeka-
rakter van de exportkredietverzeke-
ring. Die heeft inderdaad een 
open-eindekarakter. Dat is nu 
eenmaal het karakter van een 
verzekering. Daar kan ik niets aan 
doen Het heeft niets te maken met 
de ogen dicht knijpen of uiltjes 
knappen mijnerzijds. Ik heb al actie 
ondernomen, zoals een strikter 
acceptatiebeleid, een strikter 
landenbeleid en een actiever 
recuperatiebeleid, dus een actiever 
incassobeleid. Alleen wanneer je 
bereid bent om het systeem als 
zodanig om zeep te helpen, kun je 
van zo'n open-einderegeling 
afkomen. Is de heer Melkert echter 
bereid om het stelsel dat wij nu 
kennen en trouwens ook in alle 
soortgelijke landen kennen, geheel af 
te schaffen? Dan ben je namelijk alle 
onzekerheid kwijt, maar dan heeft dat 
wel gevolgen voor onze export en 
werkgelegenheid en onze concurren-
tiepositie. Dat lijkt mij toch een 
vergaande stap. 

Dan de concrete vraag van de heer 
Melkert over Suriname. Op dit 
moment is een heropening van het 
exportkredietverzekeringsbeleid 
inzake Suriname niet aan de orde, 
maar ik sluit niet uit dat dit in de 
toekomst wel aan de orde komt. Dat 
wordt in hoofdzaak bepaald door de 
economisch-financiële situatie van 
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dat land en die wordt weer bepaald 
door de vraag, of men daar het ook 
door Nederland gewenst economisch 
herstelprogramma gaat uitvoeren, 
allereerst in het belang van het land 
zelf. Het zal echter ook effect hebben 
op mijn beleid inzake de dekking van 
de exportkredietverzekering op 
Suriname. 

Dan de vraag van de heer Melkert 
ten aanzien van de schuldenproble-
matiek en de Club van Parijs. Onlangs 
hebben wij er zeer uitvoerig over 
gesproken in een mondeling overleg. 
Ik heb er niet veel nieuws aan toe te 
voegen. Gezien de tijd ga ik de 
argumenten niet herhalen. In de Club 
van Parijs heeft men nog maar weinig 
voortgang gemaakt op dat punt. Er 
zijn ook maar weinig concrete 
gevallen die daar betrekking op 
hebben, aan de orde geweest. In de 
resterende weken van dit jaar 
verwachten wij dat ook niet. Pas in 
januari hebben wij meer duidelijkheid 
over wat daar gebeurt en — dat was 
de onderliggende vraag van de heer 
Melkert — wat dat voor gevolgen 
heeft voor de Nederlandse begroting 
in totaal en de verdeling van die 
gevolgen over Financiën; dus over 
IXB en het ontwikkelingsplafond. Ik 
dank de heer Reitsma voor zijn 
waarderende woorden over de 
activiteiten van het ministerie van 
Financiën als het gaat om de 
algemene taak van Financiën in het 
kader van het comptabel bestel van 
de rijksoverheid. De heer Reitsma 
stelt terecht de eis dat het kabinet, 
met name de minister van Financiën, 
strak de hand houdt aan uitgavenbe-
heersing, de begrotingsdiscipline 
dus. Het is juist dat hij daarvoor veel 
aandacht heeft gevraagd. Dat 
stimuleert mij om ermee door te 
gaan binnen het kabinet en ik hoop 
ook dat het doorklinkt in alle hoeken 
— ik wil niet zeggen gaten, want die 
zijn hier niet — van deze gebouwen. 
Ik leg er de nadruk op dat wij 
voortgang hebben geboekt, maar dat 
die nog steeds onvoldoende is. Beide 
elementen zullen duidelijk worden uit 
de najaarsnota, die later op deze dag 
wordt toegezonden. 

De heer Reitsma vroeg naar 
budgettaire ramingen ten aanzien 
van de opbrengsten van wetsvoor-
stellen, met name in de fiscale sfeer. 
Ik heb daar wat aarzelingen over. 
Natuurlijk is het zinvol te proberen na 
invoering van een wettelijke maatre-
gel de opbrengsten te registreren en 
de uitkomsten te evalueren. Ik vind 
het niet zinvol om bij voorbaat te 

zeggen dat je achteraf kunt bijsturen. 
Dat geeft ook voor de betrokkenen 
grote onzekerheid. Ik vind het wel 
nuttig om achteraf de feitelijke 
budgettaire effecten zo duidelijk 
mogelijk te registreren en daarbij te 
bezien of zij afwijken van de ramin-
gen. Soms zal dat lukken; soms zal 
dat moeilijk zijn, omdat bepaalde 
registraties nogal vaag zijn. 

Ik zie ook het belang in van 
evaluaties achteraf, juist als het gaat 
om complexe wet- en regelgeving. 
Wij hebben dat in een aantal gevallen 
gedaan, waarbij de resultaten soms 
aan de Kamer werden meegedeeld. 
Maar dan let ik meer op kwalitatieve 
aspecten — werkt het goed of niet — 
dan alleen op cijfermatige, kwantita-
tieve aspecten. 

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! 
Toch gaat de minister voorbij aan een 
achterliggende, principiële vraag. Het 
komt nogal eens voor dat onze 
fractie liever kiest voor een bepaalde 
invulling van een wetsvoorstel. Dan 
wordt het argument naar voren 
gebracht dat dat niet kan, omdat er 
te veel budgettaire consequenties 
aan verbonden zijn op basis van de 
ramingen van Financiën. Daarom 
hebben wij er behoefte aan om na 
een beperkt aantal jaren een 
evaluatie te houden, zodat nog eens 
nagekeken kan worden of de 
aangevoerde motieven, de budgettai-
re randvoorwaarden, wel duidelijk 
waren en of alsnog de gedachten-
gang van een fractie of een Kamer 
gehonoreerd kan worden, omdat het 
niet met die budgettaire consequen-
ties te maken had. 

Minister Ruding: Mijnheer de 
voorzitter! Ik begrijp de gedachten-
gang van de geachte afgevaardigde, 
maar ik wil ter zake geen algemene 
afspraak maken, want dat geeft te 
veel onzekerheid voor alle betrokke-
nen in die zin dat een maatregel over 
één, twee of drie jaar wordt veran-
derd. Ik heb er geen bezwaar tegen 
om een zaak te evalueren, maar dat 
moet dan ad hoc bekeken worden. 
Soms doen wij dat zelf ook, helemaal 
los van het parlement. Ik wil daar 
echter geen algemene regel voor 
stellen. 

De heer Reitsma vroeg ook naar de 
goedkeurende accountantsverklaring 
bij hoofdstuk IXB, bij de gehele 
verantwoording van het ministerie 
van Financiën in 1990. De heer 
Reitsma constateerde zelf al dat nu 
reeds, dus over 1987, een accoun-

tantsverklaring is afgegeven voor alle 
onderdelen, met uitzondering van de 
Belastingdienst en met name voor de 
ontvangstenkant. Onze planning blijft 
erop gericht, dat er vanaf 1990 over 
het gehele departement, dus 
inclusief de Belastingdienst, een 
verklaring wordt afgegeven. Die 
verklaring wordt in 1991 afgegeven 
en heeft betrekking op het boekjaar 
1990. 

Mijnheer de voorzitter! Er zijn 
verschillende vragen gesteld met 
betrekking tot het binnenland. De 
heer Schutte stelde een vraag over 
een lening met premies of loten in 
het kader van het 100-jarig bestaan 
van het NKI. De minister van Justit ie 
en ik hebben een vergunning 
verleend die op zich een eenmalig 
karakter heeft, zonder precedent 
voor wie dan ook. De markt voor dit 
soort loterijleningen, premieleningen, 
is niet zodanig groot dat er in de 
praktijk voorlopig ruimte is voor 
andere soortgelijke leningen. Wij 
voeren, mede om die reden, een zeer 
terughoudend beleid. 

De tweede vraag van de geachte 
afgevaardigde ging over het gokele-
ment versus het beleggingselement. 
Als zodanig is die situatie van 
oudsher aanwezig bij premielenin-
gen. Premieleningen bestaan al vele 
tientallen jaren. Er zit in de tradit io-
nele zin een beleggingselement in en, 
zoals de geachte afgevaardigde 
opmerkt, een gokelement. Als 
zodanig is dit bij deze lening niets 
nieuws geweest. Maar ik erken dat 
de bedragen van 1 min. wel wat 
hoger zijn dan gebruikelijk. Gradueel 
is er dus een verschil en wij zullen dit 
soort leningen zeker niet stimuleren. 

De heer Schutte (GPV): Is de lening 
van het NKI die wel is toegestaan, op 
zich een nieuwe ontwikkeling? Wij 
hebben in vroeger tijden het systeem 
van premieleningen vrij ruim gekend. 
Maar ik heb de indruk dat dit de 
laatste 10 tot 20 jaar vrijwel niet 
meer voorkwam. 

Minister Ruding: Die constatering is 
natuurlijk juist. Maar dit kwam niet 
alleen door een restrictiever vergun-
ningenbeleid, maar ook doordat er in 
de praktijk minder behoefte bestond 
aan de meer traditionele premielenin-
gen. Maar ik erken dat dit inderdaad 
een premielening is van een zeer 
speciaal karakter. 

De heer Melkert heeft een vraag 
gesteld over de Stichting toezicht 
effectenverkeer, de STE. Mandate-
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ring van het toezicht op een beurs — 
want dat is het hier — aan een 
orgaan buiten de overheid is niets 
nieuws. Uit hoofde van de Beurswet 
1914 is vanaf het begin van de 
optiebeurs het toezicht op die beurs 
gemandateerd door de minister van 
Financiën aan een externe commissie 
van toezicht. Dit heeft nooit bezwa-
ren opgeroepen. Hetzelfde heb ik 
gedaan voor de in 1987 van start 
gegane financiële termijnmarkt. Het 
is mijn bedoeling op korte termijn het 
toezicht op de gehele beurshandel, 
inclusief de Amsterdamse effecten-
beurs, te mandateren aan een 
daartoe opgericht lichaam. Ik heb 
begin juli van dit jaar een aankondi-
ging van dit voornemen gedaan. 
Toen heeft het niemand aanleiding 
gegeven tot een reactie in de zin als 
gisteren gegeven door de geachte 
afgevaardigde. Ik begrijp de urgentie 
die de geachte afgevaardigde nu aan 
deze problematiek toekent niet 
helemaal. 

Een tweede opmerking is, dat het 
hier gaat om mandatering en niet om 
delegatie. Ik blijf dus in het parle-
ment politiek onverkort aanspreek-
baar voor de wijze waarop het 
toezicht wordt uitgeoefend. Daarover 
bestaat geen enkel probleem. 
Opschorting van een mandatering 
heeft ook geen betekenis voor de 
mogelijkheden van controle van de 
regering door het parlement. 
Misschien bestaat hier het misver-
stand bij de geachte afgevaardigde. 
Bij delegatie zou dat anders zijn, 
maar dat doet zich hier niet voor. 
Verder zal er nog uitvoerig de 
gelegenheid zijn om over deze 
materie te spreken bij de behandeling 
van het wetsvoorstel toezicht 
effectenverkeer. 

De heer Schutte heeft verwezen 
naar kritische opmerkingen van de 
president van de Rekenkamer, de 
heer Kordes, over privatiseringsope-
raties van het Rijk. Ik ga hier heel kort 
op in, want wij hebben over privatise-
ring apart gesproken. Wij hebben 
doorgaans reeds in verschillende 
fasen van een project afzonderlijke 
beslissingsmomenten ingebouwd. 
Dat doen wij al en wij willen hiermee 
doorgaan. Wij leren zelf ook nog 
steeds bij de procedures en de 
organisatie van privatiseringsopera-
ties. Wij willen de ervaringen op het 
gebied van privatisering bundelen en 
wij hopen dat deze zaak eind volgend 
jaar is afgerond. Ook wij streven 
ernaar om dat verloop verder te 
verbeteren. 

De heer Reitsma vroeg in het kader 
van de privatisering naar de wense-
lijkheid van een gemengde commis-
sie van overheid en bedrijfsleven. Ik 
wil hierover twee opmerkingen 
maken. Ten eerste vindt op dit 
moment reeds inschakeling plaats 
van externe deskundigen uit de 
marktsector voor diverse individuele 
privatiseringsprojecten. Wij hebben 
daar goede ervaringen mee. En in de 
tweede plaats sta ik op voorhand niet 
afwijzend tegenover de suggestie van 
de heer Reitsma ter zake van zo'n 
gemengde commissie, zeker waar 
het de voorbereiding betreft van het 
privatiseringsprogramma voor de 
komende jaren. Ik zal die suggestie 
nader op haar merites bezien. 

De heren Melkert en Schutte 
hebben vragen gesteld over de 
planning en de voortgang van de 
werkzaamheden van de Studiegroep 
begrotingsruimte. Dit rapport 
verschijnt eind dit jaar of begin 
volgend jaar. Dat is dus zeer 
binnenkort en ik loop daar nu dan 
ook niet op vooruit. Er zal na 
verschijning van dat rapport zeker 
gelegenheid zijn om die zaken te 
bespreken. 

De heer Reitsma heeft een vraag 
gesteld over de ambtenaar-commis-
saris. Ik verwijs naar de behandeling 
van het wetsontwerp inzake DSM. Er 
is toen van de zijde van de regering 
een notitie daarover toegezegd. Ik 
wacht die notitie af. Hetzelfde geldt 
in het algemeen voor de positie van 
de se jretaris-generaal. Ik verwijs 
naar degenen die daar als eerste 
voor verantwoordelijk zijn om daar 
commentaar op te geven, te weten 
de minister van Binnenlandse Zaken 
en de minister-president. 

Ik kom bij opmerkingen van de 
heren Wöltgens, gisteren gemaakt bij 
de regeling van werkzaamheden, en 
door de heer Melkert, gemaakt bij de 
behandeling van deze begroting. 
Overigens hebben ook de heren De 
Grave en Reitsma hierover gespro-
ken. De opmerkingen hadden 
betrekking op de nieuwe macro-eco-
nomische inzichten en de verlaging 
van het BTW-tarief van 2 0 % . De 
opmerkingen van de heer Melkert 
lagen in lijn met de opmerkingen van 
de heer Wöltgens en daarom zal ik 
hun opmerkingen gezamenlijk 
behandelen. 

De heer Wöltgens heeft een aantal 
mogelijkheden aangegeven waarop 
aan zijn verzoek kan worden voldaan. 
Als eerste mogelijkheid werd het 
uitbrengen van een notitie genoemd. 

Het is echter niet onze bedoeling om 
een dezer dagen een aparte notitie 
uit te brengen over deze materie. Ten 
aanzien van de tweede mogelijkheid 
het volgende. Ik vind het niet juist om 
nu, bij de behandeling van de 
hoofdstukken IXA en IXB, inhoudelijk 
in te gaan op deze materie, omdat 
die hoofdstukken daar primair geen 
betrekking op hebben. Als derde 
mogelijkheid is de Najaarsnota 
genoemd. Die wordt toevallig 
vandaag verstuurd, maar gaat echter 
over 1988 en is dus niet het meest 
geschikt, omdat de vraag betrekking 
heeft op 1989. 

De vierde mogelijkheid is de beste. 
We zullen namelijk in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag over 
het wetsvoorstel tot verlaging van 
het algemene BTW-tarief een 
toelichting geven op de onderwerpen 
die zijn genoemd. Wij zullen dan ook 
het standpunt van de regering ter 
zake meedelen. De Kamer heeft daar 
recht op. Het zou vreemd zijn als we 
dat niet zouden doen bij de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, die 
morgen zal verschijnen. Daarin zal, 
voor zover nodig, meer duidelijkheid 
worden gegeven. 

Ik kan in algemene zin wel enige 
opmerkingen maken naar aanleiding 
van de vraag over de mee- en 
tegenvallers. Het is ons nu duidelijk, 
hoewel zeer voorlopig, dat er zich 
zeker tegenvallers aftekenen bij de 
aardgasinkomsten, met name voor 
1989. Dat is zonneklaar. Voor 1989 
is dat nog onzeker, omdat dit wat de 
contracten betreft nog te ver weg 
ligt. Het is praktisch zeker dat er in 
1989 meevallers zullen zijn ter zake 
van de belastingontvangsten. Die 
zaken zijn overigens niet gekoppeld, 
maar zij doen zich wel ongeveer 
tegelijkertijd voor. Daarover zijn 
nadere onderzoeken gaande, maar ik 
kan daar op dit moment geen nadere 
mededelingen over doen. In het 
algemeen kan gesteld worden dat 
het beter, of nog beter gaat met onze 
economie. Om die reden zijn er 
meevallers aan de inkomstenkant. 

De heer Engwirda heeft gevraagd 
naar de oorzaken van de belasting-
meevallers. Ik verwijs allereerst naar 
bijlage 3 van de Miljoenennota voor 
1 989 en naar het feitenonderzoek 
over 1988. De meevallers ontstaan in 
hoofdzaak door de meevallende 
economische groei en in mindere 
mate — het is moeilijk om dat 
precies te analyseren — als gevolg 
van een actiever fraudebestrijdings-
en controlebeleid Daarnaast zijn er 
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natuurlijk nog de uitgavenontwikke-
lingen, waarover reeds indicaties zijn 
gegeven in de Najaarsnota, maar die 
nota heeft alleen betrekking op 1988 
en geeft dus geen inzicht in de 
doorwerking van een en ander. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
De minister verwijst wat de procedu-
re betreft naar de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag inzake het 
wetsvoorstel tot verlaging van het 
hoge BTW-tarief. Zal in die nota ook 
expliciet worden ingegaan op alle 
mee- en tegenvallers die gisteren 
hier ter sprake zijn gekomen? 
Volgens mij wordt het dan een nogal 
uitgebreide nota. 

Minister Ruding: Ik vind dat dit niet 
bij het karakter past van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag over 
de problematiek van de verlaging van 
de BTW. Er zal niet zeer uitvoerig op 
worden ingegaan. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Ik vreesde 
al dat de minister dit zou zeggen. Hij 
heeft daar wel gelijk in, maar het 
blijft dan een probleem hoe de 
beoordeling van de manier waarop 
verder wordt omgegaan met de 
BTW-verlaging, mede in relatie kan 
worden gezien — als ik tenminste 
goed begrepen heb wat de minister-
pres iden i inde ministerraad ter 
sprake heeft gebracht — met de 
ontwikkeling van mee- en tegenval-
lers in meer algemene zin? De Kamer 
moet dan toch bekend zijn met de 
gegevens die op dit moment 
voorhanden zijn? Ik begrijp dat de 
Najaarsnota deze gegevens niet kan 
opleveren omdat die alleen over 
1988 gaat. Bovendien mag het 
BTW-voorstel alleen over BTW gaan. 
Inmiddels weten wij dat in 1989 een 
aantal mee- en tegenvallers aanzien-
lijk zullen doorwerken, maar de 
Kamer mag daar niet over praten. De 
regering wil althans de gegevens niet 
aanleveren. Dat vind ik vreemd. 

Minister Ruding: Het ligt minder 
zwart/wit dan de geachte afgevaar-
digde het stelt. Ik heb zojuist gezegd 
dat het wel in onze bedoeling ligt, 
over de mee- en tegenvallers 
mededelingen te doen in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 
Op dit moment hebben wij echter 
geen volledig beeld van de stand van 
zaken, omdat die ook betrekking 
heeft op volgend jaar en niet alleen 
op het lopende jaar. Wij beschikken 
wel over indicaties. Ik kan nu niet 

verder gaan, dus ik stel voor dat de 
heer Melkert de nota naar aanleiding 
van het eindverslag afwacht. Dan kan 
de Kamer altijd nog aangeven wat zij 
wil. 

De heer Me lker t (PvdA): Voorzitter! 
Dit is mij toch wat te makkelijk. Wij 
zijn het niet in de eerste plaats 
geweest die hebben gezegd dat de 
verlaging van de BTW in breder 
verband moet worden gezien. In 
beginsel was dit besproken tijdens de 
algemene beschouwing. Ondanks het 
feit dat wij onze zin niet kregen, was 
alles wel duidelijk. Sindsdien is er het 
een en ander gebeurd, krijgen wij 
week in week uit nieuwe gegevens te 
verwerken en krijgen wij de indruk 
dat het kabinet heel nadrukkelijk de 
verlaging van de BTW opnieuw in het 
kader heeft gesteld van de verdere 
budgettaire ontwikkelingen en de 
jongste gegevens daarover. Als de 
Kamer het wetsvoorstel tot verlaging 
van de BTW moet gaan afronden, is 
het toch ook zaak dat zij over die 
gegevens beschikt? 

Minister Ruding: Voorzitter! De 
Kamer moet natuurlijk beoordelen op 
grond van datgene wat zij aan 
mededelingen van de regering krijgt. 
Naar mijn beste herinnering — als ik 
mij vergis, word ik graag gecorri-
geerd — zijn ter zake geen medede-
lingen gedaan en zijn er door het 
kabinet ook geen standpunten 
ingenomen. Ik heb weinig te maken 
met wat er in de pers staat. Als ik 
daarmee begin, dan kan ik net zo 
goed stoppen. Dit spreekt mij dus 
niet aan. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag krijgt de Kamer 
mededelingen die wij relevant 
vinden. Die nota is daar ook voor. 
Over die n~=dedelingen mag de 
Kamer haar oordeel geven. Op dit 
moment kan ik hieraan niets 
toevoegen, ook al worden er nog 
twint ig vragen gesteld. 

De heer Me lker t (PvdA): Voorzitter! 
Wat de minister zegt over de 
kranteberichten zal allemaal wel zo 
zijn. Ik ga echter af op datgene wat 
de fracties van de VVD en het CDA 
gisteren naar voren hebben gebracht. 
Er is met zoveel nadruk gehamerd op 
de verdere verwerking van het 
BTW-voorstel, dat men zich kan 
afvragen of er nieuwe feiten zijn die 
ervoor zorgen dat het CDA en de 
VVD dit blijkbaar met zoveel kracht 
naar voren moeten brengen. Ik 
meende dat dit bij de algemene 

beschouwingen al was afgerond, 
maar dat blijkt niet het geval te zijn. 
Er zijn dus nieuwe feiten en die 
moeten bekend kunnen zijn bij de 
Kamer als hierover verder gediscus-
sieerd wordt. 

Minister Ruding: Voorzitter! Ik heb 
geen aanleiding om vandaag nadere 
opmerkingen hierover te maken. 

De heer De Grave heeft een aantal 
opmerkingen gemaakt over één 
aspect van "Oor t " . Voordat ik daarop 
inga, spreek ik mijn erkentelijkheid uit 
jegens de heer Reitsma voor de 
steun die hij namens de fractie van 
het CDA heeft toegezegd bij de zo 
belangrijke en cruciale voortgang van 
de werkzaamheden ter zake. Ik dank 
voorts de heer Schutte voor zijn 
waarderende woorden over het hoge 
werktempo van Financiën. Ik zeg hier 
uitdrukkelijk bij dat dit niet alleen 
voor de staatssecretaris en de 
minister geldt, maar ook voor de 
medewerkers. 

De heer De Grave lichtte er één 
specifiek punt uit. Ik ben hem 
erkentelijk voor het noemen van dit 
punt, want het is voor de gehele 
perceptie en gezien het belang van 
"Oor t " een relevante zaak. Hij sprak 
namelijk over de rol van de minister-
president in het lopende debat ter 
zake, zoals de heer De Grave die ziet. 
Ter geruststelling deel ik mee dat 
voor mij deze zaak erg simpel ligt. 
Vanzelfsprekend zullen alle aspecten 
van de voorstellen van de commissie-
Oort namens de regering worden 
verdedigd, zowel schriftelijk als 
mondeling, door de bewindsperso-
nen die dat aangaat. Dat zijn in dit 
geval twee bewindspersonen van 
Financiën en twee bewindspersonen 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Net als bij alle andere wetsont-
werpen is daarbij geen bijzondere rol 
weggelegd voor anderen, inclusief de 
minister-president. Hij heeft uiteraard 
wel namens het kabinet — maar dat 
vind ik heel normaal — over enkele 
algemene aspecten van die voorstel-
len gesproken toen het zijn beurt 
was, namelijk vorige maand bij de 
algemene politieke en financiële 
beschouwingen in de Tweede Kamer 
en vorige week bij de algemene 
politieke beschouwingen in de Eerste 
Kamer. Hij heeft enkele door de heer 
Kombrink aan hem gestelde vragen 
mondeling beantwoord. Het lijkt mij 
normaal, dat deze vragen door hem 
worden beantwoord. 

Ik hecht aan een goede coördinatie 
binnen het kabinet en die is er naar 
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mijn mening ook. Ik heb ter zake niet 
de zorgen die de heer De Grave heeft 
uitgesproken. 

De heer De Grave (VVD): Mijn vraag 
was of de uitnodiging van de 
minister-president aan de Partij van 
de Arbeid, gedaan in CDAktueel, 
namens het kabinet is gedaan. 

Minister Ruding: "Ui tnodig ing" is 
een aardig woord. De onderhandelin-
gen of de discussies tussen het 
kabinet en wie dan ook — het doet er 
even niet toe welke fractie — worden 
gevoerd op de gebruikelijke manier, 
namelijk schriftelijk en, later, 
mondeling. Ik doel hierbij dus op 
onderhandelingen of discussies met 
de fracties, de Kamer, kamerleden of 
woordvoerders. Dat gebeurt dus niet 
via andere fora, gremia of publika-
ties. Iedereen heeft echter de vrijheid 
om in partijverband opmerkingen te 
maken of mondelinge vragen te 
beantwoorden. Ik zie geen tegenstel-
ling. 

De heer De Grave (VVD): Zo luidde 
mijn vraag niet. Ik heb geen enkel 
bezwaar tegen wat de minister nu 
zegt. Dat lijkt mij zelfs heel goed en 
heel normaal. Het ging mij specifiek 
om de uitlatingen van de minister-
president in een interview in 
CDAktueel. Hij nodigde de Partij van 
de Arbeid uit voor een open politieke 
dialoog. Ik begrijp nu van de minister 

van Financiën dat deze uitnodiging 
niet namens het kabinet is gedaan en 
dat het kabinet voornemens is de 
gebruikelijke procedures te volgen. 
Wat is dan de politieke betekenis van 
de uitnodiging van de minister-presi-
dent gedaan in CDAktueel voor een 
open politieke dialoog, die inmiddels 
door de Partij van de Arbeid is 
geaccepteerd? Wat moet ik daar dan 
onder verstaan? 

Minister Ruding: Niet veel anders 
dan datgene wat wij al lang doen en 
beogen, namelijk het houden van een 
dialoog met fracties — dit wordt 
trouwens door de wet verplicht — via 
de gebruikelijke procedures. Juist bij 
deze wetsontwerpen streven wij, en 
de bewindslieden van Financiën 
hebben dat voortdurend benadrukt, 
naar het bereiken van een flinke 
kamermeerderheid, gezien het 
belang van deze materie voor vele 
jaren en de verre strekking daarvan. 
Daarbij geldt als achtergrond dat wij 
zeer wel weten wie vooral aanzetten 
heeft gegeven tot de totstandkoming 
van de commissie-Oort. De Partij van 
de Arbeid was daarbij in grote mate 
betrokken. Zij verdient daarvoor alle 
lof. Onder andere op grond van deze 
reden wijkt de context in politieke zin 
af van die van een willekeurig 
wetsontwerp. Dat was voor de 
staatssecretaris en mij een reden die 
lijn te volgen en de minister-presi-
dent heeft zich daarin gevoegd. Dat 

De heer De Grave (VVD) interrumpeert minister Ruding van Financiën. Links staatssecretaris 
Koning 

is echter op zichzelf niets nieuws. Of 
dat via een partijblad of via iets 
anders gebeurt, is alleen een kwestie 
van vorm. 

De heer De Grave (VVD): Ik stel een 
laatste vraag hierover ter verduidelij-
king. De dialoog vindt plaats via de 
schriftelijke voorbereiding. De 
plenaire dialoog met de bewindslie-
den van Financiën en van Sociale 
Zaken zal na het kerstreces plaatsvin-
den. Als ik het goed begrijp, komt er 
dus geen apart politiek gesprek 
tussen de Partij van de Arbeid en 
minister-president of een kabinetsde-
legatie. 

Minister Ruding: Ik ben mij er niet 
van bewust dat een dergelijk gesprek 
is gepland. 

De heer Me lker t (PvdA): Je weet 
maar nooit! 

Minister Ruding: Voorzitter! Ik blijf 
nog even spreken over belasting en 
aanverwante artikelen. De heer 
Reitsma stelde een vraag over 
milieuheffingen. Ik verwijs hem naar 
de beschrijvingen die al in de 
jaarlijkse milieuprogramma's zitten, 
waarin ook retributies en heffingen 
zijn verwerkt. Ik wil wel positief 
bekijken of het zinvol is bij de 
samenvattende paragraaf over 
belastingvoornemens ook te kijken 
naar heffingen, maar ik moet erop 
wijzen dat het toch aparte zaken 
blijven. 

De heer De Grave vroeg naar 
eventuele gedachten over de 
dieselaccijns en accijns op LPG. Ik 
neem aan dat de geachte afgevaar-
digde mede doelt op het pakket 
maatregelen, dat voor 1990 is 
aangekondigd bij het paasdebat: ƒ 
350 min. tekortbeperkende maatre-
gelen in de fiscale sfeer met 
betrekking tot de mobiliteit. Het is 
zeer wel denkbaar, dat daarbij ook 
wordt gekeken naar de dieselaccijns. 
Er zal acht moeten worden geslagen 
op de harmonisatie in EG-verband. 
Het is duidelijk dat de Nederlandse 
dieselaccijns onder het gemiddelde 
in de EG ligt. Verder zal moeten 
worden gekeken naar onderhande-
lingsposities ten opzichte van de 
Bondsrepubliek, gezien de recente, 
door ons bestreden, maatregelen, die 
aldaar zijn genomen. Er is ter zake 
geen enkel besluit genomen. Die 
materie moet los van aardgastegen-
vallers worden gezien of niet. Men 
kan dit koppelen aan de aardgaspro-
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blematiek, maar men kan dit ook 
zonder aardgasproblematiek naar 
voren brengen. 

De heer De Grave (VVD): Dat is mij 
bekend en dat is ook een uitstekende 
zaak. Het ging mij meer over 
berichten in de media, waarin de 
tegenvaller van de aardgasbaten voor 
1989 is gekoppeld aan een mogelijke 
verhoging van de dieselaccijns en 
accijns op LPG. Ik heb nu van de 
minister begrepen, dat die in de 
kranten gesuggereerde koppeling 
geen onderdeel uitmaakt van het 
kabinetsberaad. Met andere woor-
den: de verhoging van de dieselac-
cijns en de accijns op LPG voor 1989 
is niet aan de orde. 

Minister Ruding: Neen. Ik heb 
gezegd, wat ik zoeven heb gezegd. Ik 
heb hieraan op dit moment niets toe 
te voegen, misschien later wel. Ik 
begin er niet aan, te spreken over 
wat allemaal in de kranten staat, 
want dan zijn wij vanavond nog bezig. 
Ik zeg niet meer en niet minder. 
Verder mag iedereen een mening 
hebben over de vraag, of ter zake 
een koppeling moet worden ge-
maakt. Los van de aardgasbaten, 
komt het punt van de dieselaccijns in 
EG-verband naar voren. 

De heer De Grave (VVD): Ik meen, 
dat ik een redelijke vraag stel. Wordt 
op dit moment in het kabinet gedacht 
aan een dekking van de aardgaste-
genvaller voor 1989 in de vorm van 
een verhoging van de dieselaccijns 
en accijns op LPG? Dat is iets anders 
dan de eerdere discussie die wij 
hebben gehad in het kader van 1990. 
Het gaat thans om 1989. Het is voor 
dit debat toch wel relevant om te 
weten, of die voornemens bij het 
kabinet aanwezig zijn. 

Minister Ruding: U mag die vraag 
stellen. Ik heb ook niet gezegd, dat 
het een onzinnige vraag is. Ik zie 
thans geen mogelijkheid om op die 
vraag een duidelijk ja of neen te 
geven. 

De heer De Grave (VVD): Het is 
toch vrij simpel. Is er nu binnen het 
kabinet wel of geen discussie over 
een verhoging van de dieselaccijns 
en de accijns op LPG in het kader van 
1989 als compensatie voor de 
aardgastegenvaller? 

Minister Ruding: Iedereen kan een 

vraag stellen, maar ik behoef niet op 
alles een antwoord te geven. 

De voorzitter: Ik wijs de heer De 
Grave erop, dat er nog een tweede 
termijn is. Verder wijs ik erop, dat 
een groot deel van de spreektijd, die 
de minister en de staatssecretaris 
met de voorzitter waren overeenge-
komen, intussen is verstreken. Ik 
verzoek de staatssecretaris hiermee 
in zijn antwoord rekening te houden. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Ik begrijp, dat ik in uw 
genadetijd spreek. Ik geloof dat ik 
thans min 18 minuten heb. Te zamen 
zouden wij drie kwartier spreken. De 
minister heeft al één uur en twee 
minuten, inclusief de interrupties, 
voor zijn rekening genomen. 

De voorzitter: Neen, met aftrek van 
de interrupties heeft de minister 37 
minuten gebruikt. 

Staatssecretaris Koning: Dat valt 
reuze mee. Dan wacht ik af, of ik ook 
zoveel interrupties krijg. 

Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij 
aan bij de woorden van dank en 
waardering van de heer Schutte over 
de voortvarendheid ter zake van het 
fiscale wetgevingsproces. Nog niet 
zo lang geleden kreeg ik vanuit de 
Kamer — het was niet de heer 
Schutte — verwijten in verband met 
een grote mate van traagheid op dit 
punt. Ik heb de indruk, dat die 
verwijten zijn verstomd. De Kamer 
kreunt en steunt op dit ogenblik over 
de hoeveelheid wetsontwerpen, die 
bij haar aanwezig zijn. 

Ook dank ik de heer Reitsma. De 
menskrachtbesparing, voorzien door 
Oort, bedraagt 1455. Dat is overigens 
in de stukken te vinden. Ik zou dit 
punt evenals dat van de heer 
Engwirda inzake de kritiek op de 
beperking van de aftrek van de 
gemengde kosten — ik heb zijn schot 
voor de boeg begrepen — willen 
verwijzen naar de schriftelijke 
voorbereiding van de wetsvoorstellen 
in het kader van Oort en naar de 
plenaire behandeling in deze Kamer. 

Naar aanleiding van de behande-
ling van de wetsvoorstellen-Oort 
heeft de heer De Grave een aantal 
vragen gesteld over de herinvoering 
van aftrek van omzetbelasting op 
BTW-bestedingen. Ik wil niet 
ontkennen dat er een zekere mate 
van logica zit in de gedachte om bij 

de beperkingen dezelfde lijn voor de 
omzetbelasting in de gaten te 
houden als in de winstsfeer zal gaan 
gelden indien de wetsvoorstellen tot 
wet worden verheven. Dat is een 
aantrekkelijke kant van deze sugges-
tie maar er zijn ook problemen. Zo 
lijken de ontwikkelingen in Europees 
kader een andere richting uit te gaan. 
Ik verwijs in dit verband naar het 
ontwerp voor de twaalfde richtlijn, 
waarin wordt voorgesteld om het 
recht op aftrek voor horecabestedin-
gen in het geheel uit te sluiten. Niet 
in de laatste plaats — dit is van niet 
geringe betekenis — zou een en 
ander een budgettaire derving 
inhouden van 45 min. Ik neem aan 
dat de geachte afgevaardigde nog op 
zijn suggestie zal terugkomen. 

De heer Reitsma vraagt naar de 
stand van zaken op het terrein van de 
harmonisatie van de BTW en de 
accijnzen. Hij spreekt zijn instemming 
uit met de standpuntbepaling van de 
bewindslieden van financiën in 
Brussel. Voorzitter! De commissie 
voert op dit moment bilaterale 
gesprekken met de lidstaten en deze 
hebben uitsluitend betrekking op de 
voorstellen van de commissie zelf. 
Het is daarbij niet de bedoeling dat 
men zelf met alternatieven komt. 
Afgewacht moet worden of en, zo ja, 
op welke wijze de commissie haar 
voorstellen zal aanpassen naar 
aanleiding van deze gesprekken. Ik 
ben ook door Lord Cockfield 
uitgenodigd om in Brussel te 
verschijnen en dat zal binnenkort 
gebeuren. 

De heer Reitsma vraagt voorts 
naar de consequenties van de 
BTW-verlaging voor het budget. Is 
het niet gewenst om met een tijdpad 
te komen, zulks met het oog op de 
instelling van de interne markt? 
Voorzitter! Of en in welke mate tot 
een verdere verlaging van de 
omzetbelasting zal worden gekomen, 
valt op dit moment moeilijk te 
overzien. Voor een dergelijk tijdpad is 
het nog veel en veel te vroeg, juist 
gelet op de onderhandelingen die 
nog met andere lidstaten in Brussel 
moeten worden gevoerd. 

Een interessante vraag van de heer 
Reitsma is, hoe het nu verder moet 
met de bijzondere verbruiksbelasting 
op automobielen als de interne markt 
tot stand is gekomen. Voorzitter! De 
geachte afgevaardigde kent de 
situatie van het moment. Wij kennen 
een dergelijke belasting die niet een 
omzetbelasting is maar wel een 
kostprijsverhogend effect heeft. Men 
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weet dat het bestaan van deze 
bijzondere verbruiksbelasting op dit 
moment door Nederlandse contribu-
abelen bij de rechter wordt aange-
vochten en dat Nederlandse rechter-
lijke instanties een prejudicieel 
oordeel van het Europese Hof in 
Luxemburg hebben gevraagd. De 
verwachting van de Nederlandse 
regering is dat zij die procedure zal 
winnen, vooral ook omdat de 
commissie in haar interventie in 
Luxemburg zich bij het standpunt van 
de Nederlandse regering heeft 
aangesloten en gesteld heeft dat de 
lidstaten de vrijheid hebben om een 
dergelijke belasting te heffen. Ik 
meen dat dit ook het standpunt is dat 
naar voren is gekomen bij een 
interventie van de Britse regering in 
Luxemburg. 

Het budgettaire belang van deze 
belasting is bijzonder groot. Het gaat 
immers om 2,7 mld. op jaarbasis. 
Indien de interne markt tot stand 
komt, kan het zijn dat er naar 
modaliteiten moet worden gezocht 
om deze belasting te kunnen blijven 
heffen omdat het aangrijpingspunt 
" invoer" komt te vervallen. Ik denk 
niet dat dit bijzonder veel moeite zal 
kosten. Het is bekend dat auto's die 
aan inwoners van Nederland 
toebehoren in het Nederlandse 
kentekenregister moeten zijn 
ingeschreven. Op zichzelf zou 
inschrijving in dat register een 
aanknopingspunt kunnen zijn. 

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! 
Ik vind dat de staatssecretaris wat 
luchtig over mijn principiële vraag 
heengaat. Ik heb gisteren al gezegd 
dat ik de budgettaire consequenties 
erken en dat wij moeten zoeken naar 
andere modaliteiten. Het blijft voor 
onze fractie echter een vreemde zaak 
als wij enerzijds zeer hard roepen om 
harmonisatie van indirecte belastin-
gen — dat vinden wij van belang, ook 
al omdat een aantal aspecten 
daarvan ons zeer goed uitkomt, bij 
voorbeeld wat betreft de concurren-
tieverhoudingen — en wij anderzijds 
niet dezelfde lijn volgen als het gaat 
om wetgeving die ons slechter 
uitkomt en in feite de inspannings-
verplichting inhoudt om te bekijken 
of wij geen modaliteit kunnen vinden 
die beter past en ook beter uitvoer-
baar is in het vrije verkeer van 
goederen! 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Op de mogelijke 
modaliteit heb ik al gewezen, 

namelijk de inschrijving in het 
kentekenregister van Nederland die 
een aanknopingspunt is voor de 
belastingheffing. Dat is kennelijk de 
geachte afgevaardigde ontgaan toen 
hij zijn interruptie pleegde. Ik moet 
erop wijzen dat een verenigd Europa 
geen eenheidsworst zal worden en 
dat het, met name in een dichtbe-
volkt land als Nederland, waar het 
bezit van motorvoertuigen op zichzelf 
een zware last voor de overheid met 
zich brengt, helemaal niet zo 
onlogisch is om motorrijtuigen op 
zichzelf zwaarder te belasten. Ik wi l 
een voorbeeld geven. In de Verenig-
de Staten komen ook verschillen in 
belasting tussen de verschillende 
staten voor. Maar laten wij ook maar 
eens in Nederland zelf kijken. Ik wijs 
dan maar op de OGB die in de 
verschillende gemeenten nogal 
uiteenloopt. In de grotere gemeenten 
worden hogere bedragen aan OGB 
gevraagd, terwijl niemand zegt dat in 
de Nederlandse eenheidsstaat — die 
in feite een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat is, terwijl de EG nog 
niet eens veel verder zal komen, 
zeker niet voorlopig, dan een 
bondsstaat, een confederatie en niet 
eens een federatie — een dergelijke 
afzonderlijke heffing onmogelijk is, 
mits ze maar niet in strijd komt met 
het vrije verkeer van goederen en 
diensten. Een eigen belasting, als de 
BVB, op bij voorbeeld het kenteken 
betekent in genen dele een belem-
mering van het vrije verkeer van 
goederen en dienst n binnen Europa. 
Als de geachte afgevaardigde dat 
meent, dan zal hij dat toch iets meer 
moeten aantonen dan thans uit zijn 
interventie is gebleken. Ik heb al 
gezegd dat de Europese Commissie 
het met het standpunt van de 
Nederlandse regering eens is. Als er 
één instantie is binnen Europa, met 
name als er één commissaris is, lid 
van de Europese Commissie, die 
alles op alles zet om tot die vrije 
interne markt en tot harmonisatie 
binnen Europa te komen, dan is dat 
wel Lord Cockfield. Als die commis-
sie, als Lord Cockfield al zegt dat er 
geen problemen zijn, dan zie ik niet in 
waarom deze problemen voor 
Nederland zouden moeten worden 
geconstrueerd, zeker niet waar het 
om zulk een groot en omvangrijk 
budgettair probleem gaat. 

De heer Reitsma (CDA): Ziet de 
staatssecretaris geen problemen in 
de uitvoeringssfeer? Ik wijs op de 
mogelijkheid van het leasen van 

Duitse auto's en op het rijden met 
een Duits kenteken. 

Staatssecretaris Koning: Een 
Nederlandse inwoner zal ook in 
Europa niet met een Duits kenteken 
blijvend in Nederland kunnen rijden, 
net zo min als een inwoner van de 
Duitse Bondsrepubliek die in 
Hamburg woont, blijvend in Bonn kan 
rijden met dat Hamburgse kenteken. 

De heer Paulis (CDA): Wie contro-
leert dat? 

Staatssecretaris Koning: Dat is toch 
heel eenvoudig! Dat wordt thans 
toch al gecontroleerd? Op dit 
moment kunnen Nederlanders al niet 
blijvend in Nederland rijden met een 
Duits kenteken! 

De heer Paulis (CDA): Er is nu 
controle aan de grens, maar als die 
wegvalt, wie controleert het dan? 

Staatssecretaris Koning: Controle 
vindt helemaal niet alleen maar aan 
de grens plaats, maar ook in het 
binnenland bij verkeerscontroles, bij 
het fotograferen voor de motorri j tui-
genbelasting. Er worden foto's 
gemaakt. Zo'n Duitse auto wordt 
gefotografeerd. Dat is geen enkel 
probleem. Ik begrijp dan ook niet 
welke problemen de geachte 
afgevaardigde de heer Paulis daarin 
ziet. Vanduag de dag worden er ook 
foto's gemaakt. 

Ik kom thans toe aan een hoogst 
interessant onderwerp, door de heer 
De Grave aangeduid. Naar zijn 
oordeel is dat veroorzaakt door een 
van de alleroudste diensten die de 
overheid ten dienste staat, de oudste 
dienst die van oudsher de vorst aan 
inkomsten moest helpen, te weten de 
Dienst der domeinen. Ik las gisteren 
nog een artikel waarin stond dat er in 
de zeventiende eeuw al sprake was 
van de Nassause domeinraad. Wat 
dat betreft, zijn de Domeinen dus 
nog veel ouder dan de belasting-
dienst op zichzelf. Hij vroeg naar de 
prijzen die voor het gebruik van 
schietbanen worden gevraagd. Ik kan 
zeggen dat er op het ogenblik nog 
overleg is met de KNSA over de 
vaststelling op een reëel niveau van 
de vergoedingen over 1989 en 
volgende jaren. Aangezien de Dienst 
der domeinen altijd de redelijkheid in 
acht neemt, veronderstel ik dat men 
daar op redelijke wijze uitkomt. Ik kan 
de geachte afgevaardigde toezeggen 
dat ik mij op de hoogte blijf houden 
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van de resultaten van het overleg. Ik 
houd mij ook aanbevolen voor 
reacties van de KNSA. 

Nu ben ik aan een interessante 
vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Melkert toegekomen. Die 
ging over de bevoegdheden van de 
minister van Financiën. Ik moet het 
zo formuleren; het wordt altijd 
geformuleerd als zijnde de bevoegd-
heden van de staatssecretaris om in 
de aanslagregeling in te grijpen. 
Nogmaals, het gaat in wezen om de 
bevoegdheden van de minister van 
Financiën. Daarop hebben wij 
antwoord gegeven in de schriftelijke 
voorbereiding. Daartoe verwijs ik 
naar het antwoord op vraag 5 1 . Ik 
kan zeggen dat op zichzelf de zaak 
steeds ingewikkelder wordt. In dit 
verband wijs ik de geachte afgevaar-
digde op een uitermate interessant 
artikel van de hand van mevrouw De 
Bok-Joosten in het Nederlands 
Juristenblad van 10 september 
1988, aflevering 30, onder de kop: 
hoe zelfstandig is het staatstoezicht 
op de volksgezondheid? 

Het is een algemeen en breed 
probleem. Ik doel op de vraag hoe 
gedeconcentreerde rijksdiensten 
moeten werken, met inachtneming 
van de vraag of het zelfstandige 
bestuursorganen zijn dan wel dat het 
volledig hiërarchisch ondergeschikte 
functionarissen zijn waarvoor de 
politieke verantwo rdelijkheid aan de 
volksvertegenwoordiging van de 
minister c.q. de staatssecretaris 
geldt. Ik heb ook een- en andermaal 
in deze Kamer gezegd, dat deze 
vraag in eerste aanleg behoort tot 
het terrein van de minister van 
Binnenlandse Zaken, die namelijk de 
organisatie van de rijksdienst onder 
zich heeft. Bovendien is hij de hoeder 
van de Grondwet. Daarom hebben 
wij ons ook verstaan met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, 
die met deze zaken bezig is. Ook 
andere ministeries zijn daarbij 
betrokken. Onlangs is ook in de 
ministerraad gebleken dat er voor dit 
onderwerp grote belangstelling 
bestaat, namelijk in het kader van de 
functionele decentralisatie. Er zal 
verder op worden gestudeerd. 
Well icht tot troost van de geachte 
afgevaardigde de heer Melkert en de 
PvdA kan ik zeggen dat op het 
ogenblik de minister van Binnenland-
se Zaken degene is die juist in dat 
debat het woord heeft gevoerd. Naar 
ik meen, heeft hij als kamerlid ook de 
desbetreffende motie van de geachte 

afgevaardigde de heer Kombrink 
gesteund. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Dat is nog 
geen antwoord op de vraag of de 
minister van Binnenlandse Zaken 
daarin nu het voortouw heeft 
gekregen. Moet ik uit het overzicht 
dat de staatssecretaris geeft, 
opmaken dat deze kwestie nu van het 
bord van Financiën af is en op het 
bord van Binnenlandse Zaken terecht 
is gekomen? 

Staatssecretaris Koning: Door 
Financiën kunnen geen oplossingen 
worden aangedragen die afwijken 
van de opvattingen van de minister 
van Binnenlandse Zaken. Ik kan u de 
verzekering geven dat ik er ook niet 
toe bereid ben om hier afzonderlijk 
met wetgeving te komen die afwijkt 
van een algemeen en generaal kader. 
Daarvoor is de minister van Binnen-
landse Zaken het meest verantwoor-
delijk. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Die motie 
is in 1986 aangenomen. Deze heeft 
wel duidelijk een boodschap 
meegegeven onder het motto: het 
ingrijpen van de staatssecretaris van 
Financiën in de aanslagregeling. Die 
titel hebben de stukken toen 
gekregen. De boodschap was: 
kabinet, onderzoek het; wij constate-
ren dat er verschillen in interpretatie 
bestaan. De Kamer heeft in die motie 
echter een duidelijke wens uitgespro-
ken: onderzoek het en rapporteer 
daarover. Is het niet mogelijk dat u bij 
voorbeeld een interimrapportage 
opstelt waarin wordt geïnventari-
seerd welke vragen op het ogenblik 
verder onderzocht worden? De 
Kamer kan daarover dan ook een 
oordeel vellen. 

Staatssecretaris Koning: Neen, dit 
kan natuurlijk niet. Het bestrijkt veel 
verdere terreinen dan die van de 
minister van Financiën en diens 
staatssecretaris. Daarom ligt het ook 
niet op de weg van de bewindslieden 
van Financiën, zelf met interimrap-
portage hierover te komen. Het is 
een zaak voor de minister van 
Binnenlandse Zaken en wij zijn dan 
ook in overleg met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken getreden. 

Ten overvloede wijs ik erop dat het 
geheel van deze zaak in belangrijke 
mate de bevoegdheden van de 
Kamer zelf regardeert. Op het 
moment dat een zodanige wettelijke 
regeling tot stand komt dat een 

minister niet meer kan ingrijpen in de 
werkwijze van ambtenaren die tot de 
gedeconcentreerde rijksdienst 
behoren, worden de eigen bevoegd-
heden van de Kamer om een minister 
ter verantwoording te roepen, 
beperkt. Dit is een heel belangrijk 
vraagstuk van diep ingrijpende, 
constitutionele aard, dat niet zonder 
en in eerste aanleg juist door de 
minister van Binnenlandse Zaken 
moet worden bekeken. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Dat is 
volkomen duidelijk. Deze zorg 
hebben wij ook indertijd in het debat 
aan u voorgelegd. Mijn concrete 
vraag is of ik mag concluderen dat 
wij u als staatssecretaris en minister 
van Financiën verder op deze zaak 
kunnen aanspreken, met de aanteke-
ning dat u hierover met de minister 
van de Binnenlandse Zaken tot 
overeenstemming wilt komen. 

Staatssecretaris Koning: U mag mij 
natuurlijk voortdurend aan mijn jasje 
trekken om te vragen hoe het overleg 
dat ik met de minister van Binnen-
landse Zaken voer, is gevorderd. 
Voor zover er nog geen standpunten 
zijn te bepalen, krijgt u echter het 
antwoord dat ik nu heb gegeven. Op 
een gegeven ogenblik krijgt u zeker 
uitsluitsel. 

De heren Reitsma en Engwirda zijn 
op de taken van de douane bij de 
grensbewaking en de toekomstige 
ontwikkeling van de douanedienst 
ingegaan. Dit wordt vooral van 
belang geacht voor de verhouding 
met de Koninklijke marechaussee. De 
heer Engwirda maakte ook enkele 
opmerkingen over de positie van de 
douane ten opzichte van die in ons 
omringende landen. In de heroverwe-
ging is recht gedaan aan de positie 
van de douane enerzijds en die van 
de Koninklijke marechaussee 
anderzijds. Er zijn besluiten door de 
regering genomen die de Kamer 
bekend zijn en waarover onlangs een 
discussie met enige kamercommis-
sies is gevoerd. 

Op de vraag van de heer Engwirda 
zeg ik dat er geen enkele aanwijzing 
voor is dat de Nederlandse douane 
minder effectief is dan die van de 
EG-lidstaten. Integendeel, de 
Nederlandse douane kenmerkt zich 
door de toepassing van moderne en 
vereenvoudigde procedures. 

Het is duidelijk dat de totstandko-
ming van de interne markt gevolgen 
voor de toekomstige taak heeft. 
Vrijkomend personeel zal voor een 
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deel voor versterking van de controle 
aan de buitengrenzen, in het 
bijzonder de zeehavens en luchtha-
vens, worden ingezet. Ik heb al in een 
mondeling overleg hierover gespro-
ken. Verder zullen de taken op het 
terrein van de bestrijding van de 
illegale invoer van drugs en wapens 
geïntensiveerd moeten worden. Er 
zijn nog geen exacte cijfers over de 
toekomstige personeelsomvang te 
geven, maar een eerste door Justit ie 
en de belastingdienst verrichte 
oriëntatie wijst op een personeelsbe-
hoefte in de orde van grootte van 
300 plaatsen voor de genoemde 
intensiveringen. 

De heer Reitsma (CDA): Ik neem 
aan dat de minister de Kamer 
informeert, zodra er meer zicht is op 
de totale omvang. Dit was ook de 
bedoeling van mijn vraag. 

Verder heb ik gevraagd of het niet 
nuttig is dat de bewindslieden van 
Financiën en Justit ie een integraal 
beleidsschema van de verschillende 
rollen maken. Naar onze indruk 
bestaat hierover onduidelijkheid. 
Heeft de staatssecretaris dit 
toegezegd? Het ontging mij even. 

Staatssecretaris Koning: Wij hebben 
een heroverweging gedaan, in het 
bijzonder voor de vreemdelingen-
dienst. Nog onlangs, de vorige week, 
is hierover met de vaste Commissies 
voor defensie, binnenlandse zaken en 
justitie gesproken, waarbij ook ik 
uitgenodigd was. Eigenlijk zijn er 
weinig problemen. Toen is ook 
gebleken, dat de taak van de 
Koninklijke marechaussee zich 
beperkt tot het controleren aan de 
grenzen van binnenkomende 
vreemdelingen. In dezen worden de 
politietaken en controlerende taken 
wel eens met elkaar verward. Het 
gaat hierbij om de controlerende 
taken van de Koninklijke marechaus-
see die nog niet zonder meer 
opsporende bevoegdheid met zich 
behoeven te brengen. Degenen die 
zich aan de grenzen melden, worden 
namelijk op zichzelf niet verdacht van 
het plegen van een strafbaar feit. 

Nu heeft de douane die bevoegd-
heid ook en wel in die gevallen 
waarin, volgens de afspraken, de 
douane alleen aan de grens staat. 
Daarbij gaat het om een aantal 
posten. Die zijn helder aangegeven. 
Zowel de Koninklijke marechaussee 
als de douane, maar ook de gemeen-
tepolitie van Rotterdam hebben 
bevoegdheden tot het controleren 

van vreemdelingen bij het binnenko-
men in Nederland. De discussies in 
de commissies gingen met name 
over de vraag hoe het vreemdelin-
gentoezicht binnen Nederland 
geregeld is. Daarmee heeft de 
douane niets te maken. Zij hebben 
alleen genoemde grenstaak, terwijl 
de douane verder — en op dit punt 
onderscheidt de douane zich heel 
duidelijk van de Koninklijke mare-
chaussee — het toezicht heeft op het 
binnenkomen van goederen. Deze 
taak is uitsluitend aan de douane 
toevertrouwd. Daarbij komt het 
natuurlijk voor, dat door het invoeren 
van verboden artikelen, een strafbaar 
feit wordt gepleegd. In het kader van 
het plegen van strafbare feiten 
hebben natuurlijk algemene opspo-
ringsambtenaren ook bevoegdheden. 

De heer Engwirda (D66): Voorzitter! 
De staatssecretaris zegt nu dat met 
het oog op de intensivering van de 
controle aan de buitengrenzen bij een 
eerste inventarisatie is gebleken dat 
300 arbeidsplaatsen ontstaan. 
Wanneer kan de staatssecretaris ons 
definitief laten weten wat ten aanzien 
van de arbeidsplaatsen de gevolgen 
zijn van het intensiveren van de 
controle aan de buitengrenzen? 

Staatssecretaris Koning: Voorzitter! 
Die intensivering gebeurt natuurlijk 
geleidelijk. Op een gegeven ogenblik 
gebeurt dit misschien minder 
geleidelijk. Er zal namelijk douaneper-
soneel ter beschikking komen, indien 
in de nacht van 31 december 1992 
op 1 januari 1993 de interne markt, 
naar wij hopen, werkelijkheid wordt. 
Daardoor zou de douane terugge-
trokken kunnen worden van de 
binnengrenzen. Er komt dan ook 
personeel beschikbaar om de 
intensiverende taken beter te kunnen 
vervullen. Met name geldt dit voor de 
vliegvelden. In de discussie over het 
PNL-beleid hebben wij hierover 
gesproken. Ik zie dat de heer Paulis 
hier nu ook aanwezig is. Hij is hiervan 
op de hoogte. In deze discussie is 
ook gezegd, dat dan niet in de laatste 
plaats het vliegveld Beek de gevol-
gen van de intensivering van 
douanepersoneel zal ondervinden. 
Dat vliegveld is dan namelijk een 
buitengrens. Bij de andere luchtha-
vens zal dit ook het geval zijn, 
evenals bij de zeehavens. De nodige 
controle vindt dan namelijk geheel en 
al aan de buitengrens plaats. Zoals 
men weet, wordt deze controle niet 
alleen door de douane verricht. Wij 

hebben ook een kustwacht op zee. 
Daarbij zijn de douane en ook andere 
instanties ingeschakeld. Hierbij wordt 
gevaren en probeert men de smokkel 
vanuit zee naar het binnenland tegen 
te gaan. 

Uiterlijk komt dus de intensivering 
tot stand op het moment van het tot 
stand komen van de interne markt. 

De heer Engwirda (D66): Voorzitter! 
Dat geeft toch ontzettend veel 
onzekerheid. Ik begrijp niet, dat 
precies bekend is, dat bij het 
vervallen van de controle aan de 
binnengrenzen 2500 arbeidsplaatsen 
verloren gaan, terwijl er over het 
aantal arbeidsplaatsen in verband 
met de intensivering van de controle 
aan de buitengrenzen onzekerheid 
blijft bestaan. Dat lijkt mij geen goed 
personeelsbeleid. 

Staatssecretaris Koning: Voorzitter! 
Dit is nu juist wel goed personeels-
beleid. De geachte afgevaardigde 
kan ervan op aan, dat de vakorgani-
saties en de ambtenarenbonden de 
belangen van het personeel zo goed 
mogelijk behartigen. Ik hoop dat de 
geachte afgevaardigde het hierover 
in beginsel met mij eens zal zijn, ook 
al zal er wel eens verschil van inzicht 
bestaan over de werkwijze van 
ambtenarenbonden, maar daar gaat 
het nu niet over. In beginsel beharti-
gen de ambtenarenorganisaties de 
belangen van het personeel zo goed 
mogelijk. De ambtenarenorganisaties 
hebben er naar mijn gevoel terecht 
op gestaan dat er een personeels-
stop voor de gehele belastingdienst 
werd afgekondigd om de gevolgen 
van de interne markt en van Oort op 
te vangen, met uitzonderingen voor 
knelpunten zoals toelating van 
inspecteurs en eventueel automatise-
ringsdeskundigen. Ook daarover is 
afgesproken dat overleg met de 
ambtenarenbonden moet plaatsvin-
den. 

Het is heel duidelijk dat er bij de 
totstandkoming van de interne markt 
van de ene dag op de andere aan de 
binnengrenzen personeel over is, 
nadat tot dat ogenblik de werkzaanv 
heden aan de grenzen waren vervuld. 
Het is mijn taak en de taak van de 
ambtenarenbonden om ervoor te 
zorgen dat dit voor het personeel zo 
gemakkelijk mogelijk verloopt. Daar 
sta ik ook voor. Dat wil zeggen: met 
zo min mogelijk ontslagen. Wij 
kunnen dit niet volledig garanderen, 
maar wij hebben wel de garantie 
afgegeven dat er tot en met 1992 
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binnen de belastingdienst geen 
ontslagen zullen vallen. Dat is een 
zekerheid die ik kan geven. Voor de 
rest is de situatie natuurlijk met name 
ook onzeker door de internationale 
situatie, door wat er in Brussel 
gebeurt. Wij moeten die legpuzzel zo 
goed mogelijk in elkaar proberen te 
passen in het belang van een goede 
taakvervulling, maar juist ook om 
zoveel mogelijk zekerheden aan het 
personeel te bieden. Ik kan de 
verzekering geven dat dit in zeer 
goed overleg met de ambtenaren-
bonden gebeurt. Vandaar dat over 
het geheel een convenant met de 
ambtenarenbonden is afgesloten. Er 
is ook een bedrijfs- en personeels-
plan. Op verzoek van Binnenlandse 
Zaken moet de sociale paragraaf 
daarvan in het kabinet worden 
besproken. Dat kan waarschijnlijk 
binnen enkele weken. Ik zal het de 
Kamer toesturen als het kabinet 
daarover heeft beslist. 

Geruchten dat deze maatregelen in 
totaal 200 a 250 min. zouden vergen, 
zijn volstrekt onjuist. De meest 
sombere berekeningen duiden op 
totale kosten van 100 min., gespreid 
over een periode van vier jaar. Een 
meer realistische benadering wijst 
echter op een bedrag van 50 a 60 
min. en die kosten zullen binnen de 
begroting voor de belastingdienst 
worden opgevangen. 

Voorzitter! De heer Reitsma heeft 
enkele opmerkingen gemaakt over 
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het RAVI-rapport. De ministerraad 
heeft daarover een eerste bespreking 
gehad. Het tekent zich af, dat de 
ministerraad van mening is dat er 
één centrale instantie moet komen. 
Over de modaliteiten daarvan moet 
nog bs^sod plaatsvinden. Afronding 
van het regeringsstandpunt mag in 
januari van het volgend jaar worden 
verwacht. 

De heer Melkert sprak over 
kwijtscheldingsnormen. In overleg 
met de vaste Commissie voor 
financiën heb ik aangegeven dat de 
kwijtscheldingsnormen uiteindelijk 
dienen toe te groeien naar het 
bedrag dat op grond van artikel 
1638g van het Burgerlijk Wetboek 
niet voor beslag vatbaar is. Dit 
toegroeien dient te gebeuren door de 
kwijtscheldingsnormen gedurende 
een reeks van jaren niet aan te 
passen aan de eventuele verhoging 
van de bijstandsnormen. 

De opmerking van de heer Melkert, 
dat gedurende de behandeling van 
het wetsontwerp op uitkeringen geen 
actie met betrekking tot de huurcom-
ponent mag worden ondernomen, 
deel ik niet. Voor een aantal belas-
tingschuldigen zal de maatregel 
leiden tot een verstrakking van het 
kwijtscheldingsbeleid, voor anderen 
daarentegen tot een versoepeling. 
Per saldo zullen de effecten elkaar 
opheffen. Het kwijtscheldingsbeleid 
wordt door de maatregel echter veel 
overzichtelijker. 
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Vervolgens zijn vragen gesteld over 
de vennootschapsbelasting en over 
de achterstand bij de invordering 
daarvan. Die achterstand wordt 
teruggedrongen. Daarbij wordt 
gedacht aan een versnelling van de 
afhandeling van oude bezwaarschrif-
ten en belastingjaren, aan een 
verbetering van de interne communi-
catie tussen inspecteur en ontvanger 
en aan het stellen van termijnen voor 
belastingplichtigen inzake het 
motiveren van de bezwaarschriften. 
Hierbij wijs ik er nogmaals op, dat de 
achterstand bij de invordering niet 
alleen absoluut met 400 min. maar 
vooral ook relatief sterk is gedaald. 

De heer Engwirda heeft zijn 
verontrusting uitgesproken over de 
vermeende achteruitgang van de 
kwaliteit van het personeel in de 
belastingdienst. In 1988 lag het 
totale verloop in het inspecteurs-
korps in de orde van grootte van 
1987, namelijk om en nabij de 39 
personen. Het aantal inspecteurs op 
de vennootschapsbelasting is in dat 
totaal ongeveer even groot als in de 
vorige jaren, namelijk 4 0 % . De 
gemiddelde leeftijd van de inspecteur 
op de vennootschapsbelasting is 36 
jaar, de gemiddelde leeftijd van de 
inspecteur op de directe belastingen 
38 jaar. Hoewel de situatie aandacht 
blijft vragen en wij de vinger aan de 
pols houden, is er geen sprake van 
een ontwikkeling die in de loop van 
dit jaar zorglijker is geworden. Ik heb 
zojuist al gezegd, dat er voor de 
werving van inspecteurs een 
uitzondering op de stop is gemaakt. 
Ik verwacht dan ook dat de bezetting 
in 1991 met de formatie in overeen-
stemming is. Op dit moment zijn er 
293 adjunct-inspecteurs in opleiding. 
Wat betreft de arbeidsmarktknelpun-
tentoelage is juist in de sector van de 
Vennootschapsbelasting een meer 
dan evenredig aantal toelagen aan de 
inspecteurs verstrekt. Dat geldt ook 
voor de managersfuncties. Er is geen 
sprake van dat vooral managers een 
uitkering hebben gekregen. 

De samenwerking met de bedrijfs-
vereniging vindt reeds lange tijd 
plaats. Dit is ook in de ISMO-rappor-
tages vermeld. Op dit moment vindt 
er nog overleg plaats tussen de 
belastingdienst en de bedrijfsvereni-
ging om te komen tot een nog 
verdergaande afstemming. Ik ben het 
met de heer Reitsma eens, dat het 
sofi-nummer hierbij een zeer 
belangrijke rol kan spelen. Ik heb 
begrepen, dat dit nu een dezer dagen 
in de Kamer aan de orde komt. 
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Dan de melding van fraude door 
accountants. Dit is een zaak die met 
name de minister van Justitie 
aangaat. Hij heeft er ook over 
gesproken in de ISMO-vergadering 
van 30 maart 1987. Ik heb begrepen, 
dat de minister van Justit ie contact 
heeft met het NIVRA. Ik weet echter 
niet, of het NIVRA al een standpunt 
heeft bepaald. Overigens moet ik wat 
dit betreft verwijzen naar artikel 161 
van het Wetboek van Strafvordering, 
waarin staat dat iedereen op zichzelf 
de bevoegdheid heeft om strafbare 
feiten die te zijner kennis komen, te 
vermelden. Rijksaccountants — deze 
zijn ook lid van het NIVRA - vallen 
onder artikel 262 van het Wetboek 
van Strafvordering, die in bepaalde 
gevallen een verplichting inhoudt. 

Dan de vraag met betrekking tot de 
renseignering van de heer Melkert. 
De geautomatiseerde renseignering 
zal in het bijzonder de handmatige 
vervangen. Die kan daardoor ook 
sneller werken Om dat te kunnen 
doen, moeten de bedrijven/instellin-
gen die informatie moeten aanleve-
ren, dat ook geautomatiseerd doen. 
Dit kan slechts gefaseerd tot stand 
komen. Op dit ogenblik is de eerste 
prioriteit gelegen in een zo groot 
mogelijke geautomatiseerde 
aanlevering van de rentegegevens, 
met name door de banken. Mede op 
basis van de ervaring met de 
renterenseignering zal in de komende 
jaren geleidelijk worden toegewerkt 
naar de in het antwoord op vraag 32 
genoemde categorie van uitgaven. 

Dan de problematiek rond het 
kilometerbudget van de deurwaar-
ders en de nieuwe reiskostenrege-
ling. Het is niüt zo, dat landelijk 
gezien de budgetten zijn uitgeput en 
dat er achterstanden zijn ontstaan in 
de uitvoering van de deurwaarders^ 
werkzaamheden. Wel kunnen er 
lokaal problemen zijn, maar die 
worden opgevangen door verschui-
ving binnen de budgetten. Ik wil hier 
nog aan toevoegen, dat het totaal 
van de aan de eenheden toegekende 
budgetten in 1988 hoger lag dan in 
1987, terwijl het niveau van de 
deurwaarderswerkzaamheden stabiel 
is gebleven. Het ligt in de bedoeling 
om de nieuwe reiskostenregeling per 
1 januari 1989 in te voeren. Dat leidt 
tot een verruiming van de vervoers-
budgetten met 4 a 5 min. Dat wordt 
opgevangen binnen het totaal van de 
begroting van de belastingdienst. Ik 
heb dan ook de indruk, dat er geen 
sprake is van enige benepenheid in 
dezen. 

De perceptiekosten per belasting-
middel. In de memorie van toelich-
ting hebben wij al aangegeven, dat 
het onderzoek daarnaar door 
capaciteitsgebrek enige tijd moest 
worden uitgesteld, maar inmiddels is 
het ter hand genomen. 

Tot slot een aantal opmerkingen 
met betrekking tot de melkquota in 
de familiesfeer en de erfpachtsrech-
ten. Naar aanleiding van de vorig jaar 
tijdens de algemene beschouwingen 
ingediende motie-Voorhoeve/De 
Vries heb ik op 14 december 1987 
een aanschrijving tot de belasting-
dienst gericht, waarin ik heb 
toegestaan dat het melkquotum 
binnen de familiesfeer geruisloos kan 
worden doorgeschoven, ook als geen 
beroep wordt gedaan op artikel 15, 
derde lid, en artikel 17 van de Wet 
op de inkomstenbelasting. In de 
aanschrijving die naar mijn mening 
een letterlijke uitvoering geeft aan de 
motie, is, zoals ook gevraagd, bewust 
aansluiting gezocht bij de systema-
tiek van de artikelen 15 en 17 van de 
Wet op de inkomstenbelasting. Het is 
derhalve een bewuste keuze 
geweest, dat alle vermogensbestand-
delen van de overneming moeten 
worden overgedragen. De tussenfase 
van de verpachting van de onderne-
ming is bewust buiten de faciliteit 
gehouden. Een verdergaande 
faciliëring zou naar mijn mening in 
strijd komen met het gelijkheidsbe-
ginsel. Ook andere sectoren uit het 
bedrijfsleven zouden dan kunnen 
aandringen op dergelijke faciliteiten 
en dat gaat veel en veel te ver. Ik 
denk dat wi j , ondanks het feit dat er 
kritiek op is, toch op zeer ruimhartige 
wijze, voorzover de mogelijkheden 
van Grondwet en wetgeving mij 
hebben toegestaan, aan de motie-
Voorhoeve/De Vries uitvoering 
hebben gegeven. 

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! 
In artikel 17 van de wet staat dat bij 
een gedeelte van een onderneming 
ook kan worden gedacht aan een 
deel van een onderneming, dat naar 
zijn aard een zelfstandig bedrijf kan 
vormen of aan een deel van een 
onderneming, dat reeds een zekere 
zelfstandigheid heeft. Naar mijn 
oordeel zijn de door ons ingediende 
motie en het genoemde artikel van 
toepassing op een bedrijf min de 
grond die overgaat. Het ontgaat mij 
waarom de staatssecretaris de uitleg 
gaf die hij zojuist gaf, omdat wij deze 
opzet bij de indiening van de motie 
heel nadrukkelijk hebben bedoeld. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Dat is een verkeerde 
interpretatie van het desbetreffende 
wetsartikel. Die interpretatie kan ik 
niet voor mijn rekening nemen. Zij is 
in strijd met de bestaande wetgeving 
op dit punt. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Voorzitter! Mag ik vragen waar de 
Grondwet zich verzet tegen uitbrei-
ding van de faciliteit tot andere 
sectoren? 

Staatssecretaris Koning: Dan geldt 
het gelijkheidsbeginsel. Ik bedoel 
daarmee dat die zelfde facil iteit zou 
moeten worden gegeven, indien een 
bedrijf — ik noem in dit verband een 
middenstandsbedrijf — wordt 
overgedragen, terwijl het pand door 
de vorige eigenaar wordt verhuurd 
aan zijn zoon. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): U 
bedoelt dus dat de Grondwet zich 
ertegen verzet, de faciliteit te 
beperken tot één sector? 

Staatssecretaris Koning: Inderdaad 
en voor het uitbreiden van de 
faciliteit zou wetswijziging nodig zijn 
en dan zou ook gekeken moeten 
worden naar alle budgettaire 
gevolgen van dien. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Wij zullen nog eens goed kijken naar 
de interpretatie van het wetsartikel. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik 
dacht dat de zaak vrij eenvoudig was. 
Het gaat erom of er bij een boerderij 
noodzakelijkerwijs grond hoort. 
Wanneer iemand bij voorbeeld een 
boerderij overdraagt aan zijn zoon, 
minus de grond, en die verpacht, dan 
draagt hij een gedeelte over dat een 
zelfstandig bedrijf kan vormen. In het 
gestelde in de memorie van toelich-
ting over artikel 17 is de mogelijkheid 
uitdrukkelijk open gelaten, dat bij een 
gedeelte van de onderneming ook 
kan worden gedacht aan een deel 
van de onderneming dat naar zijn 
aard een zelfstandig bedrijf kan 
vormen. Welnu, dat staat in de 
memorie van toelichting op de wet 
van 29 juni 1983. Dat gebeurt. Je 
kunt moeilijk zeggen dat iemand 
altijd eigenaar van de grond moet 
zijn. Ik zie dus niet in waar het 
gelijkheidsbeginsel opgaat of dat er 
niet wordt aangesloten bij artikel 17. 
De motie sluit ook aan op artikel 17. 
Daarin staat dat onder gedeeltelijk 
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kan worden verstaan, ook een 
gedeelte van een onderneming dat 
een zelfstandig bedrijf kan vormen. 
Als je koeien, een melkmachine en 
een boer hebt, heb je een boerderij. 
Meer heb je eigenlijk niet nodig. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Dan heb ik een 
wedervraag aan de geachte afge-
vaardigde. Is hij van mening dat 
hetzelfde standpunt geldt voor het 
voorbeeld dat ik zojuist noemde met 
betrekking tot een middenstandsbe-
drijf? 

De heer Vreugdenhi l (CDA): Ja, 
omdat een middenstandsbedrijf geen 
melkquotum heeft, is het niet van 
toepassing. Maar wanneer een 
middenstander bij voorbeeld een 
drogisterij heeft en hij verhuurt het 
pand aan zijn zoon, dan moet hij 
afrekenen inclusief de waarde van de 
stille reserves in het pand. Dat brengt 
hij over naar de privérekening. 
Wanneer hij de winkel met goodwil l 
overdraagt aan zijn zoon, kan hij wel 
geruisloos overdragen, maar hij moet 
natuurlijk wel afrekenen over de 
winkel. Daarom zal dat niet zo gauw 
gebeuren in de middenstand. 

Staatssecretaris Koning: Dat is nu 
juist het probleem op dit punt. 

De heer Vreugdenhi l (CDA): Dat is 
toch helemaal geen probleem in de 
landbouwsfeer? 

Staatssecretaris Koning: Dat 
betekent namelijk dat men de 
middenstander in feite zou willen 
doen afzien van het betalen over de 
overdracht van het pand naar 
privégebruik. Dat is nu juist de 
problematiek die hierin schuilt. 

De heer Vreugdenhi l (CDA): Dat is 
niet de problematiek. Die boer 
verpacht de grond aan zijn zoon. De 
middenstander verhuurt het pand 
aan zijn zoon. Daarin is geen verschil. 
Dat de boer toevallig door de 
werking van de landbouwvrijstelling 
geen belasting over de grond behoeft 
te betalen, is een andere kwestie die 
hier los van staat. Er is dus alleszins 
sprake van een zelfstandig onderdeel 
van de onderneming, ook al verhuur 
je het pand niet. Dat is een tamelijk 
vaststaande jurisprudentie. Ik begrijp 
de bezorgdheid van de staatssecreta-
ris voor olievlekwerking en dergelijke, 
maar volgens mij is hij een beetje op 
het verkeerde been gezet, toen hij 

stelde dat bij artikel 1 7 alle bedrijfs-
middelen moeten overgaan. Dat 
staat er niet. In 1983 heeft hij, indien 
hij toen al staatssecretaris was... 

Staatssecretaris Koning: In 1983 
wel. 

De heer Vreugdenhi l (CDA): Kijk 
eens aan, uw geheugen op dit punt is 
nog zeer goed. 

Staatssecretaris Koning: Op deze 
terreinen is mijn geheugen zeer 
goed. Sommige jaartallen kan ik 
goed onthouden. 

De heer Vreugdenhi l (CDA): Naast 
de slag bij Nieuwpoort zelfs dit dus. 
Maar dan zal de staatssecretaris zich 
zeker ook herinneren dat hij toen 
nijver heeft neergeschreven wat ik 
zojuist heb geciteerd. Ik hoop niet 
dat de editie Schuurman & Jordens 
inmiddels onjuist geworden is. 

Staatssecretaris Koning: Zeker niet, 
die is door een van de medewerkers 
van het ministerie van Financiën 
gemaakt. 

De heer Vreugdenhi l (CDA): Des te 
beter. Ik hoop dat zij de honorering, 
althans de belasting erover, bij u 
hebben ingeleverd. 

Maar het gaat erom dat er 
helemaal geen kwestie van ongelijk-
heid is. De staatssecretaris heeft 
volgens mij een te grote bezorgd-
heid. Hij moet hier nog eens over 
nadenken. Wanneer het woordje 
"geleidel i jk" in de motie van de heer 
Reitsma zou worden veranderd in 
"gedeeltel i jk" in de zin van artikel 17, 
dan kan ik niet goed inzien wat de 
bezwaren van de staatssecretaris 
kunnen zijn. 

Staatssecretaris Koning: Voorzitter! 
Die heb ik uiteengezet, maar ik ben 
natuurlijk altijd bereid om mee te 
blijven kijken. Ik denk echter niet dat 
mijn standpunt zich op dit punt 
wijzigt. Zoals ik de heer Vreugdenhil 
reeds zei, ben ik doodsbenauwd voor 
strijd met het gelijkheidsbeginsel. 

Mijnheer de voorzitter! Dan kom ik 
bij de kwestie van de erfpachtrech-
ten. Het probleem kent in de 
IJsselmeerpolders vele facetten. Het 
beoordelen van het geheel van de 
feiten en omstandigheden is de 
verantwoordelijkheid van de inspec-
teurs. Zij hebben mij doen weten dat 
zij in overleg met de boekhoudkanto-
ren goede voortgang maken. Zij 

hebben daarbij naar mijn oordeel een 
benadering gekozen, waarbij het 
mogelijk is zonder het voeren van 
tijdrovende procedures de grootste 
knelpunten op te lossen. Die 
benadering komt erop neer dat 
voordelen die onder de landbouw-
vrijstelling zouden vallen, indien het 
bedrijf niet zou zijn verplaatst, ook 
thans worden geacht onder de 
vrijstelling te vallen. 

De oplossing van de heer Reitsma 
van een analoge toepassing van de 
pachtersvoordeelresolutie kent 
allerlei ongewenste uitstralingseffec-
ten en behandelt bovendien slechts 
een geïsoleerd facet van de proble-
matiek. Daarom geef ik de voorkeur 
aan behandeling van dit onderwerp 
door de betrokken inspecteurs. Deze 
kunnen immers een totaaloplossing 
bereiken die is toegesneden op de 
specifieke situatie. Ik heb begrepen 
dat de onderhandelingen op dit 
ogenblik nog lopende zijn en ik zou 
het verloop hiervan rustig willen 
afwachten. De geachte afgevaardig-
de de heer Reitsma die — naar mij 
bekend is — in de polder welbekend 
is, zal ongetwijfeld horen hoe die 
onderhandelingen vervolgens 
aflopen. Dan is er nog alle gelegen-
heid om mij hier, op deze plaats, of 
bij een wat beslotener gelegenheid, 
te vragen of de oplossing nu wel de 
oplossing is die de geachte afgevaar-
digde uiteindelijk voor redelijk houdt. 
Ik acht het niet onmogelijk dat men 
er op deze manier uitkomt. 

D 
De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Ik dank de bewindslieden voor hun 
bijdrage aan de dialoog, die wij altijd 
zo op prijs stellen. Wij willen deze 
dialoog op allerlei manieren met Je 
regering voeren, ook op de wijze 
zoals die door de heer De Grave zo 
nadrukkelijk aan de orde is gesteld, 
als dit kan bijdragen tot het vinden 
van een consensus in dit land. Ik 
begrijp dan ook niet waarom de heer 
De Grave zich, zoals hij hier tot 
uitdrukking heeft gebracht, zoveel 
zorgen maakt over de besprekingen 
die over de Oort-voorstellen in tal 
van kaders op dit moment plaatsvin-
den. Ik neem aan dat ook zijn partij 
hierover niet alleen in de Kamer 
overlegt, al is het natuurlijk duidelijk 
dat de besluitvorming in dit huis zal 
plaatsvinden. Ik zou tegen hem willen 
zeggen: de democratie leeft en laten 
wij daar vooral verheugd over zijn. 
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Melkert 

De heer De Grave (VVD): Ik dacht 
de fractie van de PvdA juist behulp-
zaam te zijn door haar te informeren 
over de betekenis van de uitnodiging. 
Ik neem aan dat de heer Melkert tot 
zijn teleurstelling zal hebben gehoord 
dat er geen uitnodiging voor een 
gesprek zal komen van het kabinet. Ik 
begrijp niet waarom de heer Melkert 
in mijn richting wijst. Het gaat om 
gebruikelijke, normale staatsrechtelij-
ke procedures. Ik heb daarvoor 
gepleit en die zullen worden gevolgd. 
Dat is heel goed. Maar de uitnodi-
ging van het kabinet, waaraan door 
de heer Melkert naar aanleiding van 
de uitspraak van de minister-presi-
dent in CDA Actueel hoopvol werd 
gerefereerd, zal — hij heeft de 
ministervan Financiën gehoord — 
helaas niet komen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Ik stel vast dat de minister-president 
begonnen is met het doen van 
suggesties inzake uitnodigingen. 
Overigens geloof ik niet dat we de 
heer De Grave nodig hebben om de 
verdere contacten tussen CDA en 
PvdA te kwalificeren. 

Voorzitter! Ik kom nog terug op 
enige punten die zijn blijven liggen 
naar aanleiding van de antwoorden. 
Dat betreft een drietal punten 
waarop mijn fractie toch niet geheel 
tevreden is gesteld door de antwoor-
den. 

Het eerste punt heeft betrekking 
op de renseignering. Ik ben het eens 
met de staatssecretaris, dat de 
prioriteiten op dit moment moeten 
uitgaan naar de renterenseignering. 
Het is van belang om alle beschikba-
re middelen voor dat doel in te 
zetten. Niettemin is het nodig — ik 
begreep dat ook uit het antwoord op 
de vragen — om zo spoedig mogelijk 
ook op de andere genoemde punten 
meer instrumenten in te zetten, met 
name via automatisering, om aan 
uitbreiding van renseignering 
tegemoet te komen, waardoor de 
kwaliteit van de aanslagregeling 
vergroot kan worden. Wij hebben er 
behoefte aan om de precieze 
voornemens van de bewindslieden 
op dit punt te kennen. Ik dien dan 
ook, mede namens mijn collega 
Kombrink, de volgende motie in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat uitbreiding van 
renseignering de kwaliteit van de 
aanslagen kan vergroten; 

overwegende, dat de mogelijkheden 
hiertoe met betrekking tot periodieke 
uitkeringen, dividendbetalingen, 
renten van schulden, hypotheekren-
ten en lijfrentepremies nader dienen 
te worden onderzocht; 

verzoekt de regering, bij de begroting 
voor 1990 een plan van actie ter zake 
op te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Melkert en 
Kombrink. Naar mij blijkt, wordt zij 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19 (20800-IXB). 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Ik ben bang dat we ten aanzien van 
het tweede door mij te noemen punt 
vandaag weinig vooruitgang zullen 
boeken, omdat de staatssecretaris 
categorisch blijft bij de antwoorden 
die hij eerder op vragen van mijn 
collega Kombrink over budgetuitput-
ting bij ontvangkantoren heeft 
gegeven. Het betreft de reiskosten-
vergoeding ten behoeve van 
dienstreizen van deurwaarders. Ons 
blijven berichten bereiken dat de 
antwoorden van de staatssecretaris 
op een aantal punten niet correct 
zijn. Hij geeft daartoe naar mijn 
gevoel ook een opening, als hij zegt 
dat er weliswaar landelijk geen 
probleem is, maar dat er lokaal bij 
bepaalde kantoren wel een probleem 
kan zijn, zij het dat hij dat nog altijd 
kwalificeert als een probleem van 
interne aard, dat door budgetver-
schuivingen binnen het kantoor kan 
worden opgelost. 

Staatssecretaris Koning: U weet dat 
de hele belastingdienst wordt 
geregeld in twee artikelen, namelijk 
het artikel personeel en het artikel 
materieel. Dit betekent dat er 
volledige verschuivingen binnen de 
belastingdienst over het land kunnen 
plaatsvinden, zonder dat op enige 
wijze, op welke manier dan ook, 
afbreuk wordt gedaan aan de 
mogelijkheden om zo goed mogelijk 
iedereen datgene te geven wat hij 
nodig heeft. 

De heer Me lker t (PvdA): Mijnheer 
de voorzitter! Maar dan is het des te 
minder begrijpelijk dat ons heel 

concrete gegevens bereiken die erop 
duiden dat er achterstanden zijn 
ontstaan in de invordering als gevolg 
van het feit dat de reiskostenbudget-
ten zijn uitgeput en dat deurwaar-
ders dus thuis moet blijven of van het 
openbaar vervoer gebruik moeten 
maken, zodanig, dat daardoor de 
efficiency van hun werk in gevaar 
komt, waardoor meer achterstanden 
ontstaan. Maar goed, het is mijn 
indruk tegenover uw woord. Wij 
hebben er behoefte aan om nog eens 
heel concreet de gegevens na te 
kunnen zien, aan de hand waarvan 
wij eventueel tot een nadere 
conclusie zouden kunnen komen en, 
zo mogelijk, de staatssecretaris 
eventueel gelijk kunnen geven. Ik leg 
dan ook, mede namens mijn collega 
Kombrink, op dit punt een uitspraak 
aan de Kamer voor. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbende van de 
toepassing van de kilometervergoe-
ding ten behoeve van dienstreizen 
van deurwaarders; 

verzoekt de regering, de Kamer een 
overzicht te verstrekken waarin per 
ambtsgebied wordt aangegeven in 
welke mate door een uitputting van 
het reiskostenbudget over de periode 
december 1987 tot en met november 
1988 de normale werkzaamheden 
niet verricht konden worden dan wel 
vertraging hebben ondervonden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Melkert en 
Kombrink. Naar mij blijkt, wordt zij 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 20 (20800-IXB). 

De heer Me lker t (PvdA): Voorzitter! 
Ik heb kennis genomen van het 
antwoord van de minister van 
Financiën. Ik had hem verzocht, eens 
nader aan te geven hoe in het kader 
van de herverzekering van exportkre-
dieten, de positie van Suriname kan 
worden bezien. Die vraag heb ik 
gesteld tegen de achtergrond van 
ons streven naar een diversificatie 
van de economische betrekkingen 
tussen Nederland en Suriname en 
van het belang van de verdere 
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versterking van vooral de particuliere 
sector in Suriname. Bovendien zijn 
de relaties tussen beide landen niet 
exclusief afhankelijk van de invulling 
van het ontwikkelingsverdrag, hoewel 
het - ik heb dat ook ronduit gezegd 
- in de eerste plaats nu aan minister 
Bukman is, met de Surinaamse 
autoriteiten tot overeenstemming te 
komen over de wijze van invulling van 
de herstelde verdragsrelatie. Om nu 
te voorkomen, ook gezien de vrij 
trage wijze waarop een en ander 
verloopt, dat wij na hervatting van de 
verdragsrelatie nog heel lang moeten 
wachten op de verdere uitwerking 
van eventuele andere mogelijkheden, 
lijkt het mij van belang dat nu een 
onderzoek wordt gestart naar de 
manier waarop in de sfeer van de 
exportkredietverlening in een later 
stadium nadere actie zou kunnen 
worden ondernomen. Daarom leg ik 
de volgende uitspraak aan de Kamer 
voor. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het wenselijk is 
diversificatie van de economische 
betrekkingen tussen Nederland en 
Suriname te bevorderen; 

overwegende, dat in het bijzonder de 
particuliere sector in Suriname 
versterking behoeft; 

nodigt de regering uit, de mogelijk-
heden te inventariseren om Suriname 
op de lijst van voor herverzekering 
van exportkredieten in aanmerking 
komende landen te plaatsen en de 
Kamer hiervan in kennis te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Melkert en 
Kombrink. Naar mij blijkt, wordt zij 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21 (20800-IXB). 

De heer Me lker t (PvdA): Voorzitter! 
Ik vraag de staatssecretaris wanneer 
hij de studie naar perceptiekostenbe-
lastingen ook aan de Kamer zal doen 
toekomen. In hetzelfde licht en 
kennis genomen hebbende van zijn 
opmerkingen over het overleg met 
Binnenlandse Zaken over de interven-
tie in de aanslagregeling, wordt het 

natuurlijk wel tijd dat er eens wordt 
aangegeven voor welke datum wij 
nader nieuws van de regering kunnen 
verwachten. De desbetreffende 
motie ligt er al een tijd en de Kamer 
heeft er recht op, daarover een 
rapport te ontvangen. 

Voorzitter! De minister van 
Financiën heeft opmerkingen 
gemaakt over het overschot op de 
EG-begroting. Op dit moment ga ik 
daar niet op in. Mijn fractie behoudt 
zich echter een standpunt voor over 
de wijze waarop met het overschot 
zou moeten worden omgegaan. Dat 
kan inderdaad pas worden vastge-
steld als het totaal van mee- en 
tegenvallers op de EG-begroting 
1988 kan worden overzien. 

Ten slotte heb ik de minister een 
vraag gesteld over en niet gevraagd 
om het maken van een einde aan de 
open-einderegeling die de exportkre-
dietverzekering is. Hij heeft daar een 
antwoord op gegeven waar natuurlijk 
een grond van waarheid in zit. Hij 
heeft zich afgevraagd hoe je hieraan 
een limiet kunt stellen, zonder de 
regeling zelf aan te tasten. Het lijkt 
mij van belang dat de Kamer meer 
inzicht krijgt in wat het precieze 
effect is op de exportpositie van ons 
land en de werkgelegenheid die 
daarmee te maken heeft, uitgaande 
van de herverzekering van exportkre-
dieten. Ik vraag de minister, de 
Kamer een overzicht te doen 
toekomen aan de hand waarvan zij 
nader kan beoordelen hoe het 
continueren van deze regeling zich 
verhoudt tot een aantal uitgangs-
punten in het kader van de open-ein-
deregelingen, waarover wij in een 
apart kader nog nader zullen spreken. 

D 
De heer Rei tsma (CDA): Voorzitter! 
Ik dank de bewindslieden voor hun 
reactie op een aantal punten die in 
eerste termijn naar voren zijn 
gebracht door de fractie van het 
CDA. Ik heb hiervoor waardering. 

Ik ga in op de twee punten 
waarmee de staatssecretaris 
eindigde en dat betreft de twee 
fiscale aspecten. De melkquota zijn 
uitvoerig aan de orde geweest tijdens 
de algemene politieke beschouwin-
gen en zijn vandaag nogmaals ter 
sprake gekomen via een interruptie-
debatje. Het blijkt dat onenigheid 
bestaat tussen de fractie van het 
CDA en de staatssecretaris over 
diens interpretatie. Om die reden 

heeft mijn fractie de behoefte, een 
kameruitspraak voor te leggen. Ik wil 
echter nadrukkelijk zeggen dat ook 
de fractie van het CDA bereid is, 
samen met de staatssecretaris naar 
een oplossing te zoeken en nader 
overleg te voeren. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat bij de algemene 
politieke beschouwingen over de 
rijksbegroting voor 1988 met 
algemene stemmen de motie op stuk 
20200, nr. 26 betreffende "geruislo-
ze" overdracht van een melkquotum 
in familieverband is aangenomen; 

voorts overwegende, dat de door de 
staatssecretaris voorgestelde 
uitvoeringsmaatregelen geen 
oplossing bieden voor de veel 
voorkomende situatie waarin binnen 
de familie de onroerende goederen 
geheel of gedeeltelijk in pacht 
worden overgedragen; 

van oordeel, dat hiermee geen 
volledige uitvoering wordt gegeven 
aan bovengenoemde motie; 

voorts van oordeel, dat ook bij 
gedeeltelijke overdracht van het 
bedrijf in familieverband, waarbij dus 
de grond tijdelijk wordt verpacht aan 
de opvolger doch waarbij vee en 
machines direct worden overgedra-
gen er geen reden is om af te 
rekenen over het melkquotum; 

verzoekt de regering, de uitvoerings-
maatregelen aldus aan te passen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Reitsma. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 22 (20800-IXB). 

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! 
Een volgend punt waarvoor ik 
aandacht wil vragen, betreft de 
opmerking van de staatssecretaris 
over het erfpachtrecht. Vorig jaar, 
tijdens de behandeling van de 
begroting, heb ik daarnaar gevraagd. 
De discussie over dit onderwerp was 
toen al een paar jaar gaande. Een 
aantal gevallen is al drie of vier jaren 
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Reitsma 

geleden aangekaart. Onze fractie 
heeft de indruk dat dit overleg te veel 
stagneert. Zij heeft de behoefte, 
daarin versnelling aan te brengen. 
Om deze reden heb ik ook de 
behoefte, op dit moment een 
kameruitspraak voor te leggen ten 
aanzien van het erfpachtrecht. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat bij de begrotings-
behandeling van het ministerie van 
Financiën voor 1988 de CDA-fractie 
heeft aangedrongen op de toepas-
sing van een regeling analoog aan de 
pachtersvoordeelresolutie (Res. 11 
oktober 1983 nr. 283-14079) 
betrekking hebbende op de over-
dracht van erfpachtrechten binnen 
de familie; 

in aanmerking nemende, dat de 
staatssecretaris bij zijn schrijven d.d. 
31 mei 1988 (kamerstuk 20200-IXB, 
nr. 46) te kennen heeft gegeven dat 
hij geen reden ziet de artikelen 1 5 en 
17 van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964 aan te passen om de 
doorschuiffaciliteit ook van toepas-
sing te verklaren op erfpacht; 

van oordeel, dat aanpassing van 
bovenvermelde artikelen niet 
noodzakelijk is doch dat een oplos-
sing kan worden gevonden in 
analoge toepassing van de pachters-
voordeelresolutie; 

verzoekt de regering, in de uitvoe-
ringssfeer ter zake maatregelen te 
treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Reitsma. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 23 (20800-IXB). 

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! 
Ik wil ik paar korte opmerkingen 
maken over de Europese dimensie. In 
eerste termijn heb ik daarvoor volop 
aandacht gevraagd. Ik ben de 
minister er erkentelijk voor, dat hij 
hierop uitvoerig is ingaan. Dit 
onderstreept dat de minister van 
Financiën wel degelijk oog heeft voor 
de Europese dimensie en dat deze in 

feite in de nationale financiële zaken 
verwerkt dient te worden. 

Ik wil nogmaals wijzen op het 
overleg van de vaste Commissie voor 
financiën ten aanzien van de 
procedures over de richtlijn. Ik hoef 
daarop nu niet verder in te gaan. De 
fractie van het CDA heeft hierover 
een heel duidelijk oordeel gegeven 
met name omdat de taak op dit 
moment door het Europese Parle-
ment niet kan worden uitgeoefend. 
Wij hebben noodgedwongen een 
keuze moeten maken. 

De minister heeft gewezen op de 
meevallers en gezegd, dat die nog 
niet structureel genoemd kunnen 
worden. Naar ons oordeel mag een 
en ander er niet toe leiden dat de 
uitgaven in Europa groter worden. 
Mijn fractie heeft er niet op voorhand 
voor gepleit, dat het budget gebruikt 
moet worden voor mooie binnenland-
se bestedingen. Wij hebben alleen 
gevraagd, of de minister dit bedrag 
wil betrekken bij de overweging om 
te komen tot verdere harmonisatie 
van de indirecte belastingen. 

Wat de exportkredietverzekering 
betreft, zullen wij op langere termijn 
moeten streven naar een kostendek-
kende begroting. Het uitgangspunt 
zal dan ook gekozen moeten worden 
door de andere Europese landen. 
Anders is het gevaar van subsidie 
aanwezig. 

Ik ben erkentelijk voor de toezeg-
ging van de minister, dat ter zake van 
de privatisering zal wordt nagedacht 
over mijn suggestie met betrekking 
tot de gemengde commissie. 

Wat de budgetdiscipline betreft, 
liggen de opmerkingen van de 
minister in de lijn van die van de 
fractie van het CDA. Wij zijn be-
nieuwd naar de daden in de Najaars-
nota. 

Wat de BTW betreft, zijn wij blij, 
dat de minister heeft aangekondigd, 
dat morgen de nota naar aanleiding 
van het eindverslag zal verschijnen. 
De fractie van het CDA wacht die 
met belangstelling af en zal er thans 
niet op vooruitlopen. Het kabinet 
kiest weer voor de koninklijke weg via 
een wetsvoorstel. De mededelingen 
van de minister hebben ons geen 
aanleiding gegeven om een wijziging 
voor te stellen. De minister is 
hierover vrij duidelijk geweest. Ik 
handhaaf mijn stelling, die ik gisteren 
naar voren heb gebracht. 

Ik wil nog een opmerking over de 
operatie-Oort maken. Mijn fractie 
neemt kennis van de opvatting van 
de minister, dat de normale procedu-

res van wetswijziging in acht zullen 
worden genomen. Wij ondersteunen 
deze gedachtengang. 

Wat de BTW-harmonisatie betreft, 
heeft mijn fractie er behoefte aan, 
meer zicht te krijgen op de budgettai-
re consequenties. Vandaar mijn 
pleidooi in eerste termijn voor een 
tijdpad. Het gaat niet alleen om de 
BTW, maar om verschillende 
belastingen. In eerste termijn heb ik 
een aantal voorbeelden genoemd. 
Natuurlijk onderkennen wij wel 
degelijk, dat die zaken niet hard 
vastgelegd kunnen worden, omdat 
wij afhankelijk zijn van de ontwikke-
lingen in het buitenland. Toch 
nodigen wij de minister uit om een 
lange-termijnvisie te geven. 

Wat de bijzondere verbruiksbelas-
ting betreft, heb ik al gezegd, dat ik 
de budgettaire aspecten erken en dat 
hiervoor een oplossing moet worden 
gezocht. Toch blijft de fractie van het 
CDA vasthouden aan de vraag, of de 
bewindslieden niet een notitie aan de 
Kamer willen sturen, waarin deze 
problematiek aan de orde wordt 
gesteld. Er kan dan worden ingegaan 
op de twijfels van onze kant over de 
uitvoerbaarheid en de controle. 

Wat de douane betreft, is mijn 
fractie erover verheugd, dat de 
staatssecretaris nog eens een goede 
uiteenzetting heeft gegeven over de 
plaats en positie van de douane. Ik 
ben ervan overtuigd, dat de opmer-
kingen, die de staatssecretaris 
vandaag heeft gemaakt, aantonen, 
dat een zorgvuldig personeelsbeleid 
gevoerd wordt. De staatssecretaris 
heeft ook gezegd, dat hij dit alles in 
het overleg zal bespreken. 

D 
De heer Engwirda (D66): Mijnheer 
de voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun antwoorden en wil nog 
slechts, gelet op de spreektijd, op 
één punt terugkomen, de douane. De 
staatssecretaris heeft wat dit betreft 
tot mijn spijt niet de gewenste 
informatie kunnen bieden over de 
mogelijkheden tot compensatie via 
intensivering van de controle aan de 
buitengrenzen. Daarom wil ik de 
Kamer om een uitspraak vragen. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
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Engwirda 

overwegende, dat als gevolg van het 
akkoord van Schengen en het 
witboek voor de Europese interne 
markt 2500 arbeidsplaatsen van de 
douane verloren zouden kunnen 
gaan; 

van mening, dat intensivering van de 
controle door de douane aan de 
EG-buitengrenzen hiervoor compen-
satie kan bieden; 

verzoekt de regering, de mogelijkhe-
den hiertoe zo spoedig mogelijk te 
onderzoeken en de Kamer daarover 
te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Engwirda. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 24 (20800-IXB). 

D 
De heer De Grave (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! Ook ik dank de 
bewindslieden voor hun antwoorden. 
Wat de BTW betreft zou ik graag van 
de minister meer in het algemeen 
willen vernemen waarom hij niet 
instemt met mijn gedachte om die 
zaak aan de orde te stellen in het 
kader van de Voorjaarsnota, waarvan 
de behandeling is vervroegd. Het 
kernpunt is de verlaging van de BTW 
naar 18,5% en ten aanzien daarvan 
is het standpunt van de meerderheid 
van de Kamer duidelijk. De heer 
Reitsma en ik hebben duidelijk 
gemaakt dat wij geen aanleiding zien 
voor een wijziging van het voorne-
men van de regering om deze 
verlaging door te voeren per 1 
januari. Ik neem aan dat de minister 
dit standpunt aan het kabinet wil 
overbrengen. 

De minister was niet erg scheutig 
met het geven van informatie naar 
aanleiding van vragen over LPG en 
diesel, ook niet na interrupties van 
mijn zijde. Ik kan nu wel weer artikel 
68 van de Grondwet in stelling 
brengen maar dat laat ik maar 
achterwege. De minister heeft LPG 
en diesel gekoppeld aan een 
discussie voor het jaar 1990, in 
relatie met de harmonisatie in 
EG-verband en de 350 min. aan 
maatregelen in het kader van de 
mobiliteit. Ik noteer dat hij niet over 
LPG en diesel heeft gesproken als 
compensatiemogelijkheid voor de 
aardgastegenvaller. Dit alles brengt 

mij tot de conclusie dat een verho-
ging van de accijns op LPG en diesel 
in 1989, zulks in verband met de 
aardgasbaten, niet actueel is. 

Ik wil de minister meer specifiek 
danken voor de helderheid die hij 
heeft geboden in verband met enkele 
misverstanden die mogelijk zouden 
zijn naar aanleiding van uitlatingen 
van de minister-president over de 
politieke dialoog over de Oort-opera-
tie. Voorzitter! Ook de fractie van de 
VVD hecht zeer aan een zo breed 
mogelijk draagvlak voor deze 
operatie. Het gaat veel meer om de 
vraag op welke wijze die zo breed 
mogelijke steun kan worden verkre-
gen. De hele Kamer is nu doende 
met een dialoog met het kabinet in 
het raam van de schriftelijke 
voorbereiding van de behandeling 
van de wetsvoorstellen. De omvang 
van de bijdragen van de PvdA aan die 
voorbereiding is in elk geval zodanig 
dat ik het idee heb dat zij graag 
meewerkt aan die open dialoog. 

Voorzit ter: Dolman 

De heer De Grave (VVD): Vervol-
gens zal er sprake zijn van een 
nieuwe en open dialoog als wi j , naar 
alle waarschijnlijkheid direct na het 
kerstreces, hier plenair met de 
regering over de voorstellen van • 
gedachten wisselen. Namens de 
VVD-fractie wil ik hier de bereidheid 
uitspreken om in die discussie ook 
opvattingen en suggesties van de 
PvdA op hun waarde te toetsen, 
zoals wij overigens altijd doen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Hengelt de heer De Grave met al zijn 
opmerkingen over deze zaak naar 
een... 

De heer De Grave (VVD): Zou de 
heer Melkert nu eens willen ophou 
den met mij voor de zoveelste keer 
op dit punt te interrumperen? 

De heer M e l k e r t (PvdA): ...tussen 
de VVD en de PvdA? 

De voorzitter: Ik constateer, dat de 
discussie veel langer duurt dan de 
bedoeling was en vanaf nu zal ik dan 
ook geen interrupties meer toestaan! 

De heer De Grave (VVD): Voorzitter! 
U komt mij wel erg snel te hulp! 

Het gaat mij erom dat duidelijk 
moet zijn op welke wijze het gesprek 
over de Oort-operatie tussen 
regering en kamer als geheel zal 

plaatsvinden. Die helderheid is door 
de minister van Financiën verschaft 
en ik ben hem daar dankbaar voor. Ik 
denk ook dat de door hem voorgesta-
ne procedure de goede en juiste is. 
Well icht zou hij nog zo vriendelijk 
wil len zijn om, gelet op de zeer 
specifieke belangstelling van de 
minister-president voor de belasting-
hervorming, de minister-president 
ook uit te nodigen de debatten in 
deze kamer over Oort begin januari 
bij te wonen. 

Ik kom op de horeca en de BTW. 
De staatssecretaris was niet 
onwelwillend en heeft overigens 
goed begrepen dat ik op dit punt 
later nog zal terugkomen. Ik dank 
hem ook voor zijn toezegging dat hij 
zal toezien op een redelijke behande-
ling van de Koninklijke Nederlandse 
schuttersassociatie in het kader van 
de gevraagde vergoeding voor het 
gebruik van domeingronden. 

Ik kom tot slot op de discussie die 
met name door de heer Reitsma is 
aangezwengeld over de fiscale 
behandeling van melkquota in het 
kader van de motie-Voorhoeve/de 
Vries. Als ik de discussie goed heb 
gevolgd, is het niet zozeer een 
kwestie van politieke onwil of een 
verschil van mening over de wense-
lijkheid van het in de motie gevraag-
de, alswel een kwestie van de 
juridische mogelijkheid, mede in 
relatie tot artikel 1 van de Grondwet 
om aan het gevraagde in de motie 
tegemoet te komen. Het is een 
belangrijk punt, zeker het gelijkheids-
beginsel van artikel 1. Ik zou de 
staatssecretaris dan ook willen 
vragen of hij bereid is, nog voor de 
aanvang van het kerstreces, de 
kamer een notitie over mogelijke 
strijdigheid met artikel 1 van de 
Grondwet te sturen, opdat wij in 
staat zijn om dat element goed in de 
beschouwingen te betrekken en het 
voor de kamer mogelijk wordt, dit 
specifieke punt beter af te wegen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord. De minister van 
Financiën heeft naar aanleiding van 
de discussie over het EMS en de 
Economische en monetaire unie blijk 
gegeven van eenzelfde realistische 
benadering als eerder zijn thesaurier-
generaal, door mij in eerste termijn 
geciteerd. Dat verklaart misschien 
ook dat hij niet op alle concrete 
vragen op dat punt van mij is 
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Schutte 

ingegaan, maar misschien mag ik 
daaruit de conclusie trekken dat hij 
van het standpunt uitgaat dat een 
Economische en monetaire unie voor 
dit kabinet althans geen beleidsdoel-
stelling is, maar dat het kabinet zich 
geheel concentreert op de totstand-
koming van de interne markt en het 
wegnemen van belemmeringen 
daarvoor. 

Naar aanleiding van mijn vragen 
over de premielening heeft de 
minister gewezen op het eenmalige 
karakter van de daarbij verleende 
toestemming zonder precedentwer-
king. Het lijkt mij goed om daar strak 
aan vast te houden, want het zou een 
slechte ontwikkeling zijn als instellin-
gen van algemeen nut tegen elkaar 
zouden gaan opbieden door in te 
spelen op de gokzucht. 

Tot slot wil ik nog een kanttekening 
plaatsen naar aanleiding van de 
discussie over eventuele tegenvallers 
in de aardgasbaten en de compensa-
tie daarvan. Ik zou er slechts van 
willen zeggen dat wij niet allerlei 
moties kunnen accepteren die extra 
overheidsinvesteringen, overheidsuit-
gaven voor milieu of voor politie met 
zich brengen en tegelijkertijd de 
voorgenomen belastingverlaging 
heilig kunnen verklaren. Dat lijkt mij 
geen goede prioriteitstelling. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de 
voorzitter! Het hoofdpunt uit de 
tweede termijn van de heer Melkert 
vormde de kwestie van de exportkre-
dietherverzekering. Nogmaals ten 
overvloede, ik deel de zorgen van de 
geachte afgevaardigde voor nu en 
voor de komende jaren. Ik leg er 
nogmaals de nadruk op dat ik al een 
aantal toch ingrijpende maatregelen 
heb genomen. De effecten daarvan 
worden ten dele nu, maar voorname-
lijk pas later zichtbaar. Wij moeten 
dus afwachten wat die effecten in 
concreto zijn. Ik kan daarover nu niet 
heel gespecificeerde, concrete 
berekeningen of analyses geven. 
Derhalve heb ik nu geen behoefte 
aan het maken van een expliciete 
nieuwe notitie over dit soort aspec-
ten. Wel zeg ik gaarne toe dat ik de 
Tweede Kamer op de hoogte houd 
van ontwikkelingen ter zake, met 
name in begroting IXB, alsook 
misschien bij andere gelegenheden 
die zich daartoe voordoen. 

Nu iets over Suriname in het 
bijzonder. Ik erken de juistheid van 
de opmerking van de heer Melkert 

dat in het bijzonder de particuliere 
sector in Suriname versterking 
behoeft. Die overweging deel ik dus. 
Ik ben ook graag bereid, te zijner tijd 
te overwegen of het landenbeleid 
(her)opening van dekking op 
Suriname toestaat. Op dit moment is 
dat niet aan de orde; nu is het een 
kwestie van droogzwemmerij. Het is 
ook niet praktisch om ter zake nu iets 
te zeggen of te bestuderen. Het heeft 
namelijk weinig zin om nu vast te 
stellen wat het beleid in de toekomst 
ten aanzien van welk land dan ook zal 
zijn. Immers, het hangt af van de 
financieel-economische situatie van 
dat land en van de verwachtingen 
daaromtrent. Nu kan het niet; ik hoop 
dat het later wel kan. Het hangt 
voornamelijk af van het uitvoeren 
door Suriname zelf van een aantal 
maatregelen, met name ook in het 
kader van het economisch herstel-
plan, waarover collega Bukman 
overleg pleegt met Suriname. 

Wanneer men — dat was niet het 
voorstel van de heer Melkert — veel 
verder wi l gaan en om puur politieke 
redenen het dekkingsbeleid inzake 
Suriname wil heropenen, zeg ik 
allereerst dat ik het daarmee niet 
eens ben. Want dan voeg je elemen-
ten toe aan het exportkredietverzeke-
ringsbeleid die daarin niet thuisho-
ren. Voorts: al zou het onverhoopt 
toch gebeuren, dan kies ik een heel 
andere weg. Ik ben dan niet meer 
bereid om in feite de gevolgen 
daarvan op mijn begroting te 
aanvaarden. Het mag dan wel op 
mijn begroting blijven staan, maar 
dan wil ik dat voor dat onderdeel — 
nogmaals, dit is droogzwemmen — 
de budgettaire nadelen, voor zover 
die zich later mochten uiten in de 
vorm van verliezen, ten laste komen 
van het budget voor ontwikkelings-
hulp. Dat is de consequentie die ik 
keihard aangeef. Ik herhaal evenwel 
dat dit een zijlijn is en dat dit niet het 
punt van de heer Melkert is. 

Mijn conclusie ter zake van de 
desbetreffende motie van de heer 
Melkert is dat ik deze op een aantal 
punten weliswaar heel zinnig vind — 
daar gaat het niet om — maar dat ik 
er op dit moment geen behoefte aan 
heb. Derhalve wil ik de motie als 
prematuur kenschetsen. 

Op de opmerkingen over de 
open-einde-aspecten van exportkre-
dietverzekering heb ik al gereageerd. 
Ik constateer met de heer Melkert 
dat hij niet de simpelste maar niet 
gewenste weg wil bewandelen om 
het hele instrument af te schaffen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Reitsma heeft het gehad over de 
EG-aspecten. Ik heb met grote 
erkentelijkheid kennis genomen van 
het standpunt van de CDA-fractie in 
deze Kamer dat eventuele meeval-
Iers, structureel of incidenteel, niet 
mogen worden aangewend voor 
extra uitgaven in de EG of hier. Ik 
ging hierop in, omdat wij bij meer 
parlementen zijn betrokken en ik van 
een lid van het CDA in het Europese 
Parlement andere gedachten heb 
gehoord. Daarom heb ik met groot 
genoegen naar de opmerkingen van 
de heer Reitsma geluisterd. 

Hij zei wel dat aanwending voor 
verlaging van de indirecte belastin-
gen in een of andere vorm mogelijk 
is. Dit is op zich zelf een goede 
gedachte, maar indirect komt dit als 
het ware automatisch aan de orde bij 
de kwestie van de BTW in EG-ver-
band. Hiermee kom ik ook op 
opmerkingen van de heer De Grave, 
de heer Wöltgens en de heer 
Melkert. Voor de beeldvorming van 
onze begroting voor volgend jaar 
spelen onder andere de meevallers in 
EG-verband een rol. Deze maken het 
totale beeld gunstiger en maken het 
pro tanto gemakkelijker door te gaan 
met de verlaging van het algemene 
BTW-tarief naar 18,5%. Indirect is er 
dus een verband. 

Ik herhaal dat ik het eens ben met 
de opmerking van de heer Reitsma 
dat voor de exportkredietverzekering 
in Europees verband een subsidie-
wedloop ongewenst is. Ik zal ter zake 
alert zijn in het Brusselse, samen met 
de collega's van economische zaken. 

De opmerkingen van de heer 
Reitsma over de BTW geven mij 
verder geen aanleiding tot een 
reactie, evenmin als zijn opmerkingen 
over de voorstellen van de commis-
sie-Oort. Over de BTW-harmonisatie 
in EG-verband en de budgettaire 
consequenties ervan spreekt de 
staatssecretaris waarschijnlijk ook. 
Wanneer wij niet weten wat in de 
komende jaren de cruciale factor van 
dit dossier zal zijn, namelijk of de 
Bondsrepubliek Duitsland wel of niet 
haar algemene BTW-tarief verhoogt, 
is het heel moeilijk een tijdschema en 
een raming, ook van de budgettaire 
gevolgen, te maken. Wij blijven 
diligent ter zake. 

Voor de heer Engwirda zijn er geen 
opmerkingen mijnerzijds. 

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter! 
Eén korte vraag. 
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Ruding 

De voorzitter: Neen, neen. 

Minister Ruding: Over datgene wat 
de heer De Grave over de BTW heeft 
gezegd, heb ik ook geen opmerkin-
gen. Hij sprak over diesel en in het 
kielzog hiervan over LPG. Ik zie geen 
verband met artikel 68 van de 
Grondwet. Ik heb duidelijke antwoor-
den gegeven en deze zaak gekoppeld 
aan het pakket van 350 min. in 1990. 
Wij zijn het erover eens dat dit een 
rol speelt, wat de conclusie ook 
moge zijn. De tweede conclusie die 
de heer De Grave trekt, is prematuur. 
Hij heeft het heel goed gehoord, 
maar ik zeg het voor alle duidelijkheid 
nog maar een keer dat ik niet in 
negatieve zin en ook niet in positieve 
zin heb geconcludeerd over de vraag 
of er wel of niet een band is tussen 
de tegenvallers in de aardgasbaten, 
die er in 1989 zullen zijn, en de vraag 
of je in 1989 wel of niet iets aan de 
dieselaccijns moet doen. Hierover 
heb ik geen standpunt ingenomen 
om de simpele reden dat het kabinet 
hierover op dit moment geen 
standpunt heeft, positief noch 
negatief. 

Ik heb niet veel toe te voegen aan 
mijn eerdere opmerkingen over de 
discussie met de Kamer over de 
voorstellen van de commissie-Oort, 
in het bijzonder met de PvdA. Ik ben 
erkentelijk voor de opmerking van de 
heer De Grave dat hij het gewenst 
vindt dat dergelijke belangrijke 
wetsontwerpen brede steun van de 
Kamer krijgen en dat hiervoor een 
dialoog nodig is. Wij moeten de 
juiste procedures hiervoor toepas-
sen, die natuurlijk ook betrekking 
hebben op de PvdA en welke partij 
dan ook. 

De suggestie van de geachte 
afgevaardigde de minister-president 
ervoor uit te nodigen de debatten 
over deze wetsontwerpen bij te 
wonen, spreekt mij niet aan. Het lijkt 
mij niet passen in de normale 
staatsrechtelijke verhoudingen en 
dan ga ik nog voorbij aan het 
tijdsbeslag dat het op het slachtoffer 
zal leggen, daar ik verwacht dat de 
Kamer hiervoor vele dagen zal 
uittrekken. 

Tot slot kom ik toe aan de beant-
woording van de opmerkingen van de 
geachte afgevaardigde de heer 
Schutte. Ik ben blij dat hij nog een 
vraag heeft gesteld over de Europese 
monetaire unie. Hierbij moeten wij 
twee dingen onderscheiden. Voor de 
situatie tot en met 1992 speelt dit 
punt in de praktijk geen grote rol. 

Wat dat betreft ben ik het met de 
heer Schutte eens. Ik ben het echter 
niet met hem eens, als hij zou 
concluderen dat voor dit kabinet de 
totstandkoming van de Europese 
monetaire unie in de EG geen 
beleidsdoelstelling is. Het is juist wel 
een van onze beleidsdoelstellingen. 
Wij weten dat die later zal worden 
gerealiseerd; wanneer weet ik niet. 
Wij zullen hierover ook standpunten 
moeten innemen en die zijn in 
prinicipe en met vele voorbehouden 
en maren — die zullen ook wel zwaar 
wegen — positief en in lijn met het 
standpunt van voorgangers in 
eerdere kabinetten. Daarbij ga ik 
terug tot 1970 en denk dan aan het 
Werner-rapport. Wij volgen dus een 
constante lijn. 

Het punt van de NKI-lening geeft 
mij geen aanleiding tot nader 
commentaar. Dat geldt ook voor de 
laatste opmerking van de heer 
Schutte. 

D 
Staatssecretaris Koning: Voorzitter! 
Ik wil nog graag op een aantal 
punten ingaan. Ik zal met name 
spreken over de ingediende moties. 
Allereerst wil ik iets zeggen over de 
motie van de heer Melkert waarin hij 
vraagt, de Kamer in 1990 te informe-
ren over de renseignering van 
datgene wat in het antwoord op 
vraag 32 wordt gezegd. 

Met dit verzoek heb ik problemen. 
Het vraagstuk is op zichzelf buitenge-
woon complex van aard. Verder zijn 
er verschillende aanleverende 
instanties met diverse geautomati-
seerde systemen. Mij lijkt de 
volgende handelwijze aanzienlijk 
beter dan die welke in de motie is 
aangegeven. 

Ik veronderstel, dat het de geachte 
afgevaardigde bekend is, dat de 
directeur-generaal der belastingen 
jaarlijks een beleidsplan opstelt 
waaraan de belastingdienst zich 
moet houden. In dat beleidsplan 
wordt aangegeven welke mogelijkhe-
den er zijn, ook met betrekking tot de 
renseignering. Over dat beleidsplan 
wordt gerapporteerd in hoofdstuk 
IXB en dit betekent dat wij jaarlijks 
over de voortgang van gedachten 
kunnen wisselen. 

Ik wees er al op, dat het vraagstuk 
complex is en dat wij te maken 
hebben met verschillende geautoma-
tiseerde systemen. Dit maakt het niet 
goed mogelijk om de motie, waarin 
wordt gevraagd om in 1990 bij de 

Kamer een dergelijk plan in te 
dienen, uit te voeren. Ik vind mijn 
plan van aanpak, om het woord het 
van de directeur-generaal en 
misschien ook van de heer Melkert te 
gebruiken, zinvoller. Daarom vind ik 
dat het beter zou zijn als deze motie 
niet werd aangenomen. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de motie van de geachte afgevaar-
digde over de reiskosten en de 
problematiek van de deurwaarders in 
het algemeen. In de motie wordt 
verzocht om een overzicht per 
ambtsgebied. Ik verwacht dat deze 
overzichten geen nader inzicht zullen 
verschaffen, omdat als er op enig 
ogenblik een tekort ontstaat, dat 
elders wordt gecompenseerd. In mijn 
eerste termijn heb ik er al op 
gewezen, dat dit op een gegeven 
ogenblik ook is gebeurd. Wat is het 
geval? In de praktijk moeten de 
hoofden van dienst tijdig aan de bel 
trekken indien blijkt dat er op dit 
terrein een reëel tekort op het 
reiskostenbudget is. Van die hoofden 
van dienst mag worden gevraagd, 
dat zij een doelmatig beheer van dat 
budget voeren en dat zij als het ware 
pakketten van invorderingsmaatrege-
len laten uitvoeren. Daartoe gaan de 
deurwaarders dan in een bepaald 
gebied naar een ontvangkantoor. 
Men zou ze echter niet de ene dag 
naar een bepaald gebied moeten 
sturen en ze de volgende dag weer 
ergens anders heen laten gaan. Dat 
kan namelijk als het om een gebied 
gaat dat ver weg is, kostenverhogend 
werken. Van de hoofden van dienst 
mag dus worden gevraagd dat zij hun 
gelden zo efficiënt mogelijk ter 
beschikking stellen. Gelet op de 
omstandigheid dat er tot nu toe, 
waar nodig, ruimte genoeg was, is er, 
zoals ik in mijn eerste termijn heb 
gezegd, van wezenlijke problemen 
geen sprake. Ik heb mij daarover, 
toen die informatie een paar 
maanden geleden loskwam, laten 
rapporteren en het bleek dat eigenlijk 
overal voor een goede oplossing 
werd zorg gedragen, met overboe-
king van budgetten van de ene 
directie c.q. ontvangkantoor naar de 
andere. 

Dan vroeg de heer Melkert 
wanneer de studie over de perceptie-
kosten is afgerond. Er wordt 
gestreefd naar afronding medio 
1989. De Kamer kan dan ook worden 
ingelicht. Medio 1989 kan ook 
betekenen dat daarover informatie 
verschijnt in de memorie van 
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Koning 

toelichting bij hoofdstuk IXB, 
begrotingsjaar 1990. 

Over de kwestie van de bevoegd-
heden bespeur ik enig ongeduld bij 
de geachte afgevaardigde. Ik zal 
kijken wat ik kan doen om dat 
ongeduld te bevredigen, maar ik heb 
verder niets toe te voegen aan wat ik 
in de eerste termijn heb gezegd. 

Mijnheer de voorzitter! Dan kom ik 
bij het tweetal moties, dat door de 
heer Reitsma is ingediend. Laat ik 
beginnen met de motie over de 
erfpachtrechten. Zoals ik in eerste 
termijn zei, is en wordt over dat 
complexe probleem regelmatig 
overleg gevoerd tussen de desbetref-
fende inspecties en de gezamenlijke 
boekhoudkantoren. Op 4 november 
1988 heeft in Lelystad een bespre-
king plaatsgevonden, waarbij in 
beginsel in de uitvoeringssfeer 
overeenstemming is bereikt. Op 6 
januari 1989 zullen in een nieuwe 
bespreking de details worden 
uitgewerkt en zal worden bezien of 
definitieve overeenstemming bestaat. 
Het verdient absoluut de voorkeur, te 
bezien of het overleg tussen de 
inspecties en de boekhoudkantoren 
tot een voor betrokkenen acceptabe-
le oplossing leidt. Dat betekent dat ik 
op dit ogenblik geen enkele behoefte 
heb aan deze motie, omdat deze niet 
wezenlijk bijdraagt aan de oplossing 
van de problematiek in de polders. 
Bovendien roept de gevraagde 
faciliteit van analoge toepassing van 
de pachtersvoordeelresolutie op 
erfpachtsrechten grote bezwaren op. 
Wanneer voor erfpachtsrechten iets 
wordt geregeld, is het immers 
onontkoombaar om ook voor andere 
gebruikers, maatschappen en 
dergelijke eenzelfde faciliteit te 
bieden. Dat betekent dan een 
belastingvrijstelling buiten de 
wettelijke bepalingen om die voor 
alle ondernemers, ook buiten de 
agrarische sector, grote belastingbe-
sparende mogelijkheden biedt. 

Met betrekking tot de motie van de 
leden Voorhoeve en B. de Vries op 
stuk nr. 26 (20200) heeft de 
geachte afgevaardigde de heer 
Vreugdenhil verwezen naar de 
memorie van toelichting op de wet 
van 29 juni 1983, Staatsblad 304. 
Mijn indruk uit die wetsgeschiedenis 
is — ik heb dit snel even nagelezen 
— dat er dan toch wel een zelfstandi-
ge onderneming moet overblijven. 
Dat is met de verpachting niet het 
geval. Het lijkt mij zinnig om het 
voorstel van de heer De Grave te 
volgen, dat ik nog voor het kerstreces 

een brief aan de Kamer stuur 
teneinde de gehele problematiek die 
ik zojuist heb geschetst en die de 
heer De Grave ook heeft geschetst, 
uit de doeken te doen. Wat dat 
betreft, zou het aanbeveling verdie-
nen dat de geachte afgevaardigde 
Reitsma in elk geval tot dat tijdstip 
zijn motie op stuk nr. 23 (20800, 
IXB) aanhoudt. 

De minister heeft al gesproken 
over de budgettaire problematiek 
met betrekking tot het tijdpad van de 
BTW. Ik heb daaraan niet veel toe te 
voegen. Gelet op de onderhande-
lingsfase waarin wij zitten en op de 
gevolgen die er in Brussel aan 
kunnen worden verbonden, wijs ik 
erop dat het de onderhandelingen 
bepaald kan bemoeilijken indien wij 
ons van tevoren vastleggen op een 
standpuntbepaling. 

De heer Reitsma vroeg om een 
brief inzake de problemen met de 
bijzondere verbruiksbelasting. Ik ben 
bereid om daarop in te gaan. Ik stel 
echter voor, die brief pas te verzen-
den nadat het Europese Hof in 
Luxumburg een arrest heeft gewezen 
met betrekking tot de bijzondere 
verbruiksbelasting. Dat lijkt mij 
zinniger dan op dit ogenblik met een 
dergelijke brief te komen. 

De heer Reitsma (CDA): Wanneer 
komt dat arrest? 

Staatssecretaris Koning: Dat heb ik 
in het geheel niet in de hand. 
Afgezien van de omstandigheid dat 
de rechterlijke macht or afhankelijk is, 
ontstijgt de Europese rechterlijke 
macht zelfs de soevereiniteit van de 
Nederlandse Staat. Ik kan dus niet 
zeggen wanneer dat arrest komt. Pas 
als het er is, kunnen wij het analyse-
ren en tot een conclusie komen. Ik 
heb al wel gezegd, dat ik ervan 
overtuigd ben dat de Nederlandse 
regering het proces wint. 

De heer De Grave (VVD): Dat is een 
gevaarlijke opmerking. 

Staatssecretaris Koning: Je mag je 
eigen procespositie altijd zeer 
gunstig inschatten. 

Ik ben de heer Reitsma erkentelijk 
voor zijn vriendelijke opmerkingen 
over de douane. De heer Engwirda 
heeft ook over de douane gesproken 
en daarover nog een motie inge-
diend. Wij houden die zaken in de 
gaten. De raming houdt thans in, dat 
met de nodige intensiveringen zo'n 
300 plaatsen zijn gemoeid. Ik ben 

natuurlijk bereid om de Kamer te 
zijner tijd informatie te verstrekken, 
ten minste als er dan duidelijkheid is. 
Op dit ogenblik is dat namelijk niet 
het geval. Ik begrijp het verlangen 
van de Kamer. Ik ben natuurlijk ook 
bereid om aan de wensen van de 
Kamer wat dat betreft zoveel 
mogelijk tegemoet te komen. 
Aangezien ik echter zelf nog geen 
zekerheid heb, kan ik die natuurlijk 
ook niet op korte termijn aan de 
Kamer verstrekken, tenzij ik medede-
ling doe van mijn eigen onzekerheid. 
Daar heeft de Kamer echter niets 
aan. Ik weet dus niet of het aanvaar-
den van deze motie wel zo zinvol is. 

Van de vriendelijke woorden van 
de heer De Grave heb ik nota 
genomen. De heer Schutte heeft 
niets meer op mijn terrein gezegd. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag 
te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 12.58 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag 
te stemmen over wetsvoorstel 20853 
(Welzijnswet) en over de daarbij 
voorgestelde moties. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
de behandeling ervan toe te voegen 
aan de agenda van de volgende 
week: 
• de brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken over beëindiging 
van de samenwerking met KEP 
(20559, nr. 30), met spreektijden van 
30 minuten voor de fracties van CDA 
en PvdA, 20 minuten voor de fractie 
van de VVD, 1 5 minuten voor de 
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voorzit ter 

fractie van D66 en 10 minuten voor 
de overige fracties. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter: Het woord is aan de 
heer Wolters. 

De heer Wol te rs (CDA): Voorzitter! 
Ik heb een opmerking over de 
inrichting van de agenda voor 
morgen. In de vaste Commissie voor 
sociale zaken en werkgelegenheid is 
dit punt besproken. De AKW-behan-
deling is beschikbaar gesteld ter vrije 
invulling. Wij stellen voor, de tweede 
termijn van de behandeling van het 
sofi-nummer morgenochtend te 
houden. De eerste termijn daarvan 
start hedenavond. Wi j stellen voor 
over dit onderwerp morgen, indien 
het is afgehandeld voor de lunchpau-
ze, na de lunchpauze te stemmen. 

De voorzitter: Zodra de behandeling 
van een wetsvoorstel is voltooid, 
kunnen wij beslissen over het tijdstip 
van stemming. De Kamer weet dus 
nu dat de vaste Commissie voor 
sociale zaken en werkgelegenheid 
prijs stelt op stemming zeer snel 
nadat de behandeling is voltooid. 
Dan kan de Kamer daar vast rekening 
mee houden. 

De heer Wol ters (CDA): Als dit 
onderwerp morgenochtend afgehan-
deld is, kan daarover gestemd 
worden na de regeling van werk-
zaamheden. Dat lijkt mij een goed 
moment. 

De voorzitter: Ja, maar wij beslis-
sen pas definitief als de behandeling 
voltooid is. 

De heer Schutte (GPV): Dat heeft 
waarschijnlijk consequenties voor de 
geplande volgorde van behandeling. 
Oorspronkelijk stond de behandeling 
van de AKW morgen om 10.30 uur 
op de agenda en de behandeling van 
het sofi-nummer 's middags pas. 

De voorzitter: Ik heb nog geen 
voorstel gedaan om het wetsvoorstel 
AKW van de agenda af te voeren, 
omdat ik dan meteen een voorstel 
zou willen doen om het weer op te 
voeren en ik weet niet in welke week 
dat zou moeten. 

De heer Schutte (GPV): Neen, dat 
voorstel zou ik ook niet willen doen. 
Maar is het niet mogelijk dat er 

gewisseld wordt, dat de AKW dus 's 
middags wordt geagendeerd? Of zijn 
er andere problemen? 

De voorzitter: Neen, ik heb 
begrepen dat het nog niet klaar is. 
Dus het zal waarschijnlijk deze week 
niet meer lukken, maar morgen is er 
weer een dag; misschien ziet het er 
dan beter uit. In ieder geval zal ik 
tijdig met de regering en met de 
woordvoerders contact houden. Het 
ziet er op dit moment naar uit, dat de 
beantwoording en de afhandeling 
van het wetsvoorstel over het 
sofi-nummer in de ochtend kunnen 
gebeuren. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wijziging 

van de W e t op de toegang tot 
z iektekostenverzeker ingen 
(20702), en van: 
- de brief inzake uitkomsten van het 
overleg met het KLOZ (20200-XVI, 
nr. 207). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van Otter loo (PvdA): 
Voorzitter! Wij behandelen vandaag 
reeds het wetsvoorstel houdende 
wijziging van de Wet op de toegang 
tot de ziektekostenverzekering, 
omdat de staatssecretaris bij de 
Kamer op grote spoed heeft 
aangedrongen teneinde plaatsing in 
het Staatsblad voor 1 januari 
aanstaande mogelijk te maken. 
Namens de fractie van de PvdA heb 
ik reeds bij de behandeling van het 
wetsvoorstel over de nominale 
premie in de ziekenfondsverzekering 
betoogd, dat dit thans aan de orde 
zijnde wetsvoorstel door ons als een 
belangrijke stap op weg naar 
structurele veranderingen wordt 
gezien. Om die reden hebben wij ook 
willen meewerken aan een spoedige 
behandeling in deze Kamer. Indie-
ning op een eerder ti jdstip hadden wij 
overigens wenselijker geacht 
teneinde ons meer tijd te geven voor 
een gedegen voorbereiding. Deson-
danks werken wij con amore mee aan 
deze versnelde procedure. 

De behandeling van dit wetsvoor-
stel biedt de mogelijkheid om na 
amendering werkelijk een stap op 
weg naar de nieuwe structuur en 
financiering van de gezondheidszorg 
te zetten. Een stap vooruit op de weg 

naar een rechtvaardige uitvoering 
van de plannen van de commissie-
Dekker en niet een stap terug, zoals 
het wetsvoorstel met betrekking tot 
de beperkte nominale premie hoe 
langer hoe meer blijkt te zijn. Ook bij 
de behandeling van dit voorstel tot 
wijziging van de WTZ wreekt zich 
overigens dat er geen wettelijk kader 
voor de plannen van de commissie-
Dekker voorligt. Zeker na de discus-
sie afgelopen week tijdens de 
begrotingsbehandeling over het niet 
presenteren van een raamwet, 
ondanks uitdrukkelijke toezegging 
van de staatssecretaris gedaan 
tijdens de behandeling van stuk nr. 
20609, moet worden vastgesteld dat 
er naar believen eenvoudigweg wordt 
afgeweken van het pad dat door de 
regering in "Verandering verzekerd" 
was uitgestippeld. 

Mijnheer de voorzitter! Waren dit 
veranderingen ten goede ten 
opzichte van de nota Verandering 
verzekerd geweest, dan zouden wij 
de regering hiervoor hebben kunnen 
prijzen. Het tegendeel is echter waar. 
De huidige route leidt helaas eerder 
weg van een volksverzekering-nieu-
we-stijl dan ernaar toe. 

Ik ontkom er niet aan om dit 
wetsvoorstel binnen het kader van de 
verandering in structuw en financie-
ring van de gezondheidszorg te 
behandelen, omdat het daarin 
volledig thuishoort. Ik breng in 
herinnering dat de Wet op de 
toegang ziektekosten ofwel de 
opheffing van de bejaarden- en 
vrijwillige verzekering indertijd door 
de vorige staatssecretaris nadrukke-
lijk is aangeprezen als een eerste 
stap op weg naar een nieuw stelsel. 
Het werd toen zelfs een kleine 
stelselwijziging genoemd. Maar op 
zichzelf ging het erom, de grootste 
ingreep aan te brengen in de 
ziekenfondsverzekering sinds het 
ontstaan van de ziekenfondsen in 
hun huidige vorm. 

De WTZ zou nog slechts gevolgd 
worden door een echte nieuwe 
volksverzekering. Helaas moet 
geconstateerd worden dat de 
regering inmiddels voor een van de 
drie samenhangende wetsvoorstellen 
die toen aan de orde waren, te weten 
de ILPZ, een voorstel tot gedeeltelijke 
buitenwerkingstelling heeft gedaan. 
Wij zijn met de behandeling van dat 
wetsvoorstel nog niet zover, doch ik 
kan reeds nu stellen dat wij met het 
falen van dat onderdeel van de 
operatie en met het inmiddels 
ingediende wetsvoorstel nogal 
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ongelukkig zijn. Het structurele 
karakter van deze wetswijziging zou 
kunnen liggen in het aanpakken van 
onrechtvaardige kanten van het 
huidige systeem van particuliere 
ziektekostenverzekeringen. In het 
toekomstige stelsel zou het, ook 
volgens de voorstellen van de nota 
Verandering verzekerd, in principe 
afgelopen moeten zijn met risicose-
lectie en premiedifferentiatie. Dat wil 
zeggen, de verzekeraars mogen niet 
meer selecteren op medisch risico en 
zij mogen het risico niet vertalen in 
hogere premies. Dat is een streven, 
waaraan wij volledig onze steun 
willen geven. Die onrechtvaardige 
kanten van lagere premies voor 
jongeren en hogere premies voor 
ouderen moeten zo snel en zo 
volledig mogelijk beperkt worden, 
vooruitlopend op een volksverzeke-
ring-nieuwe-stij l. 

Het gaat er vandaag bij de 
behandeling van het voorstel van de 
KLOZ ook om of grotere groepen dan 
thans middels de brief van 1 5 
september jongstleden wordt 
voorgesteld, de gelegenheid wordt 
geboden om te ontsnappen aan de te 
hoge premies. Daarbij moet de vraag 
aan de orde zijn of dat recht niet 
direct al in de wet moet worden 
vastgelegd. In de memorie van 
antwoord stelt de staatssecretaris 
zelf dat hij zich ervan bewust is dat, 
wat de problematiek van de relatief 
hoge particuliere verzekeringspre-
mies voor bejaarden betreft, noch de 
voornemens van de KLOZ voor een 
beperkte niet-wettelijke openstelling 
van de standaardpakketpolis, noch 
het onderhavige wetsvoorstel de 
definitieve oplossing zijn. 

Mijnheer de voorzitter! Dat is een 
juiste conclusie. De vraag is echter of 
er toch geen ruimte is om meer te 
doen dan thans wordt voorgesteld. 
De fractie van de PvdA vindt van wel, 
zeker met het oog op de belangen 
van al diegenen die als gevolg van de 
WTZ niet meer naar het ziekenfonds 
kunnen. Hoewel wij vandaag met de 
amendementen gericht op uitbrei-
ding van dit wetsontwerp zullen 
trachten het wetsvoorstel in structu-
rele zin te verbeteren, blijven wij de 
opvatting toegedaan dat voor velen 
een toelating tot het ziekenfonds de 
beste oplossing zou zijn. Zeker een 
betere oplossing dan nu wordt 
gepresenteerd op basis van de 
voorstellen van de KLOZ om bij 
voorbeeld de premie voor de 
standaardpolis te verhogen met ƒ 10 
net zolang tot de mensen met een 

standaardpolis evenveel betalen als 
men voor de huidige standaardpak-
ketpolis moet betalen. Dat is dan een 
verhoging van de huidige ƒ 143,50 
tot ƒ 181 per maand. Is zo'n prijsver-
hoging voor ons aanvaardbaar? Nee, 
mijnheer de voorzitter! Om meerdere 
redenen moet een dergelijke 
"rücksichtslose" verhoging worden 
afgewezen, ook al zullen de bedragen 
zich, onder invloed van de AWBZ, 
nog verder wijzigen. 

Ten eerste is er sprake van een 
vorm van woordbreuk, omdat de 
premie van ƒ 135 een toezegging 
betrof aan al diegenen die getroffen 
werden door de opheffing van de 
vrijwillige en de bejaardenverzeke-
ring. Dat was een politiek gekleurde 
toezegging, door alle betrokkenen bij 
hun volle verstand gedaan. 

In de tweede plaats is onzes 
inziens het evenwicht zoek tussen de 
beperkte openstelling van de 
standaardpakketpolis en de forse 
prijsverhoging voor de standaardpo-
lis. Van de staatssecretaris zouden 
wij graag een beschouwing krijgen 
over de bedragen die daarbij aan 
beide zijden van de streep zijn 
gemoeid. 

In de derde plaats is er plaats voor 
grote twijfels omtrent het door de 
verzekeraars afzien van het onder-
scheid maken tussen jongeren en 
ouderen bij het verhogen van de 
premies. Er zijn bij voorbeeld te veel 
mogelijkheden om daarvan, via kleine 
afwijkingen in de polisvoorwaarden, 
af te wijken. Een dergelijke toezeg-
ging is derhalve uiterst moeilijk te 
controleren. In dat verband verwijs ik 
overigens naar de kranteberichten 
die spreken over speciale kortingen 
voor personen beneden de 45 jaar. 
Deze benadering van een beperkte, 
in feite facultatieve openstelling van 
de standaardpakketpolis heeft, zoals 
gezegd, niet onze voorkeur. 

Het al dan niet in het ziekenfonds 
thuishoren, willen wij laten afhangen 
van de hoogte van het inkomen. Dat 
standpunt heeft het echter toen niet 
gehaald en zoals het er nu voorstaat, 
krijgt het ook vandaag de dag 
onvoldoende steun om het te kunnen 
realiseren. Desondanks vragen we 
aan de staatssecretaris van Volksge-
zondheid om nog eens aan te geven 
waarom die weg nu echt als afgeslo-
ten moet worden beschouwd. Is het 
ook in het licht van de mogelijke 
tijdelijkheid als gevolg van de 
invoering van een basisverzekering, 
ergens in de jaren negentig, toch niet 
mogelijk om voor grotere groepen 

mensen dan thans het geval is 
geweest, de deur naar het zieken-
fonds weer open te zetten? 

Moeten deze groepen ouderen de 
dupe blijven worden van de voorge-
stelde stapsgewijze benadering? Een 
stapsgewijze benadering die het, 
gezien het huidige tempo, overigens 
zeer onwaarschijnlijk maakt dat er in 
1992 een alternatief zal zijn. Het 
tempo in het presenteren van de 
wetsvoorstellen zit er nog in het 
geheel niet in. Wel neen, de staats-
secretaris ziet zelfs geen kans om 
binnen twee jaar voor de beoogde 
invoering een raamwet aan de Kamer 
aan te bieden. In dit tempo zal 1992 
waarschijnlijk niet haalbaar blijken te 
zijn. Ik denk dat de staatssecretaris 
dat zelf ook wel weet, maar dat hij 
dat nog niet openlijk durft te zeggen. 

Mijnheer de voorzitter! Het thans 
voorliggende wetsvoorstel biedt een 
mogelijkheid om later voor beperkte 
en te omschrijven groepen verzeker-
den alsnog een acceptatieplicht voor 
de standaardpakketpolis in te voeren. 
Dat kan als een stok achter de deur 
functioneren. Er zijn echter wel enige 
problemen te verwachten bij het 
stellen van de criteria. In de memorie 
van antwoord zegt de staatssecreta-
ris dat er thans nog geen criteria te 
geven zijn waaraan getoetst kan 
worden of bepaalde groepen 
verzekerden wel of niet onder deze 
acceptatieplicht kunnen vallen. 
Dergelijke criteria zullen de regelge-
ving overigens gecompliceerder 
maken. 

Wij zijn, met de Raad van State, 
van opvatting dat de hier voorgestel-
de onbegrensde delegatiebepaling 
onwenselijk is. Een dergelijke 
bepaling van acceptatieplicht dient 
onzes inziens in de wet zelf te zijn 
opgenomen. Daar voeg ik dan nog 
aan toe dat er, hoe prijzenswaardig 
het initiatief van de KLOZ voor een 
onderling te regelen verevening ook 
mag zijn, van vrijwilligheid onder de 
verzekeraars geen wonderen 
verwacht mag worden. Dit wetsvoor-
stel zelf is daar, voor zover het de 
wijzigingen betreft over het bijdragen 
aan de pooling en het in rekening 
brengen van poolingsbijdragen, een 
bewijs van. Maar zelfs een wettelijke 
verplichting zoals opgenomen in de 
ILPZ heeft te lijden onder een gebrek 
aan medewerking van de verzeke-
raars. 

Mijnheer de voorzitter! De moraal 
van deze twee voorbeelden is, dat je 
van de verzekeraars niet meer moet 
verwachten dan hun eigenbelang 
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toestaat. Zij hebben te maken met de 
logica van het eigenbelang van het 
ondernemerschap en dat eigenbe-
lang bepaalt de grenzen van hun 
mogelijkheden voor onderlinge 
overeenstemming. Ik zou aangaande 
het aspect van de acceptatieplicht 
een voorstel willen doen, dat eerder 
deregulering, dan regulering met zich 
meebrengt. Om een aantal redenen, 
die ik uiteen zal zetten, is het zeer 
wenselijk om binnen de systematiek 
van dit wetsvoorstel te komen tot het 
nu opnemen van een acceptatieplicht 
voor de standaardpakketpolis. Voor 
deze acceptatieplicht is een amende-
ment ingediend. 

Welke voordelen biedt het 
invoeren van een acceptatieplicht 
voor de standaardpakketpolis? 

Ten eerste wordt daarmee de 
mogelijkheid geschapen om particu-
lier verzekerden te allen tijde in staat 
te stellen, zich te verzekeren tegen 
ziektekosten met behulp van een veel 
gebruikte polis en tegen een minder 
hoge premie dan zij nu vaak moeten 
betalen. 

Ten tweede biedt een algehele 
acceptatieplicht voor de standaar-
dpakketpolis de mogelijkheid tot het 
maken van een echte keuze. Daarbij 
kan gekozen worden voor een polis 
onder vaste voorwaarden met een 
gestandaardiseerd pakket of voor 
één van de andere mogelijke 
polissen. Dat bevordert tenminste 
enigszins de doorzichtigheid van de 
markt voor particuliere ziektekosten-
verzekeringen. 

Ten derde kunnen langs deze weg 
de verschillen in premie — bij 
voorbeeld op grond van leeftijd of 
gezondheidsrisico — worden 
beperkt. Door de maatschappij-inter-
ne en -externe verevening zullen de 
lage premies zodanig onder druk 
komen te staan, dat daarmee de 
verschillen zullen worden verkleind. 
Feitelijk wordt langs deze weg 
werkelijk een externe en interne 
bandbreedte voor de premies 
aangebracht. 

Ten vierde wordt hiermee op een 
grotere schaal dan thans het geval is, 
gewerkt aan een zekere uniformering 
van het verzekeringspakket. Daarmee 
zal de overgang naar een nieuw 
verzekeringsstelsel met een uniform 
basispakket voor iedereen geleidelij-
ker kunnen verlopen. 

Ten vijfde kan langs deze weg de 
particuliere verzekeringsmarkt 
geleidelijker toegroeien naar de 
nieuwe basisverzekering met een 
acceptatieplicht en een verbod op 

premiedifferentiatie, dan nu in de 
voorstellen is opgenomen. 

In de memorie van antwoord wordt 
met betrekking tot dit voorstel 
beaamd dat deze weg bruikbare 
instrumenten bevat. Het kabinet wijst 
het voorstel echter af, omdat men 
niet van de in "Verandering verze-
kerd" uitgezette koers wil afwijken. 
Men wil niet telkens nieuwe wegen 
bewandelen, zo stelt men. Hoewel 
voor een dergelijke redenering wel 
enig begrip kan worden opgebracht, 
is er wel een aantal opmerkingen bij 
te plaatsen. Het kabinet wijkt, als dat 
zo uitkomt, wel af van de aangege-
ven koers. Zo verdwijnt binnen tien 
dagen na het verschijnen van 
"Verandering verzekerd" het 
algemeen maatschappelijk werk 
ineens uit het basispakket en komt 
men niet met de toegezegde 
blauwdruk in de vorm van een 
raamwet. Men richt de aandacht bij 
de wetgeving bijna uitsluitend op een 
afwijking van de uitgezette koers, 
namelijk het geven van meer macht 
aan de particuliere verzekeraars bij 
de uitvoering van de AWBZ. En dat 
stond niet in "Verandering verze-
kerd". Integendeel, daarin werd 
aangegeven dat de uitbreiding van 
de AWBZ binnen de bestaande 
kaders zou plaatsvinden. Er is dus 
geen sprake van een consistente 
redenering, wanneer de wens om 
voort te gaan op de uitgezette koers, 
wordt gehanteerd als een argument 
om dit voorstel voor een acceptatie-
plicht voor de standaardpakketpolis 
af te wijzen. 

De stapsgewijze benadering richt 
zich naar onze opvatting tot nu toe 
nog te vaak op het creëren van 
nadelen voor de ziekenfondsverze-
kerden en te weinig op het verbete-
ren van de positie van een aantal 
particulier verzekerden die het 
slachtoffer zijn geworden van de 
WTZ. De benadering richt zich te 
weinig op het stapsgewijze aanpas-
sen van de particuliere ziektekosten-
verzekeringsmarkt aan de toekomsti-
ge situatie. Het nu niet invoeren van 
de acceptatieplicht voor een deel van 
de particuliere ziektekostenverzeke-
ringen — de standaardpakketpolis — 
zal straks een grote schok geven bij 
de invoering van de basisverzekering. 
Het nu niet opnemen van de 
acceptatieplicht voor deze polis zal er 
ook toe leiden dat premiedifferentia-
tie en daarmee ook risicoselectie tot 
op het laatste moment zeer lonend 
blijven voor particuliere ziektekosten-
verzekeraars. 

Ons voorstel tot invoering van de 
acceptatieplicht zal er niet toe leiden 
dat er volgend jaar al geen verschil-
len in premie meer zullen zijn. Het zal 
een geleidelijk verlopend proces zijn. 
Als men een andere polis wi l , bij 
voorbeeld zonder derde klas, dan is 
dat mogelijk. Mensen blijven vrij om 
te kiezen wat voor verzekering zij 
wensen. In vergelijking met het 
KLOZ-voorstel hoeft geen inkomen-
stoets plaats te vinden, hetgeen de 
deregulering ten goede komt. Wel 
zullen door verevening de verschillen 
in premiehoogte ofte wel de 
bandbreedte beperkt worden, zowel 
intern als, met behulp van het nieuwe 
artikel 6b, extern. Bij een grote 
populariteit van de standaardpakket-
polis zullen deze verschillen in 
toenemende mate kleiner worden. 
Per slot van rekening is de introduc-
tie van de basisverzekering, waarbij 
de acceptatieplicht bestaat en 
risicoselectie en premiedifferentiatie 
worden uitgesloten — nog altijd 
volgens "Verandering verzekerd" — 
over drie jaar te verwachten. Die tijd 
is zeker nodig voor het op gang 
brengen van het proces van verklei-
ning van de verschillen in premie-
hoogte. Maar ook wanneer de 
basisverzekering later dan in 1992 
wordt ingevoerd, blijft er zeker 
behoefte aan het verkleinen van de 
premieverschillen en het onaantrek-
kelijk maken van risicoselectie. 

Mijnheer de voorzitter! Een tweede 
amendement dat ik kort onder de 
aandacht wil brengen betreft de 
huidige "kan-bepal ing" met betrek-
king tot de bevoegdheid van de 
bewindsman tot het vaststellen van 
een maximumpremie voor de 
standaardpakketpolis. Ook in het 
geval dat onverhoopt de algehele 
acceptatieplicht voor de standaard-
pakketpolis hier geen meerderheid 
krijgt, blijft het noodzakelijk dat in het 
licht van het huidige voorstel de 
kan-bepaling dooreen moet-bepaling 
wordt vervangen. De standaardpak-
ketpolis krijgt in ieder geval een 
betere concurrentiepositie dan 
voorheen. Ook wanneer de onderlin-
ge verevening van particuliere 
ziektekostenverzekeraars zou 
functioneren op het gewenste 
niveau, dan nog is de verplichting tot 
het vaststellen van een maximumpre-
mie ons inziens een vereiste. De 
ontwikkelingen moeten toch door 
middel van de maximumpremie 
direct gecontroleerd kunnen worden? 
Ik neem aan dat de staatssecretaris 
geen onoverkomelijke bezwaren 
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tegen dit amendement zal hebben, 
gezien de huidige praktijk. 

Ik kom thans toe aan een tweede 
belangrijk onderdeel van dit wets-
voorstel, te weten de verbeteringen 
van de pooling ex artikel 18 van de 
WTZ. Op zichzelf is de analyse juist 
dat de overheveling van vele 
honderdduizenden voormalig 
vrijwillig verzekerden naar de 
particuliere ziektekostenverzekerin-
gen voor een ongelijke verdeling van 
lasten binnen deze sector heeft 
gezorgd. Mede in het licht van de 
brief van de Verzekeringskamer kan 
nog worden gefilosofeerd omtrent 
het al dan niet doelbewust risico's 
nemen door met name sommige 
bovenbouwmaatschappijen. Ook in 
de memorie van antwoord wordt 
aangegeven dat niet iedereen die 
daarvoor in aanmerking kwam een 
standaardpolis is aangeboden, doch 
dat ook voordeliger maatschappijpo-
lissen werden geoffreerd en dat 
daarmee een mogelijke interne 
opvang van de extra kosten van de 
standaardpolissen met opzet is 
beperkt. 

Ik ben van die redenering mis-
schien wat minder onder de indruk 
dan een aantal anderen. Feit is en 
blijft dat de particuliere ziektekosten-
verzekeringsmarkt er een is met een 
fikse concurrentie. Voorafgaand aan 
de hele operatie zijn mensen 
weggelokt met voordeliger polissen. 
Ook in een later stadium is de strijd 
om de verzekerde door middel van 
prijsconcurrentie zeker niet minder 
geworden. Ik kan mij daarom heel 
goed een bedrijfspolitiek voorstellen, 
waarbij men het verzekerde bestand 
wil beschermen tegen lokkende 
concurrenten door de eigen polis in 
plaats van de standaardpolis aan te 
bieden. Het aanbieden van een 
standaardpolis zou dan slechts voor 
een zeer korte tijd enig soelaas 
hebben geboden. Dit staat nog los 
van de terechte constatering in de 
memorie van antwoord dat geen van 
de verzekerden een verplichting tot 
het aangaan van de standaardpolis 
had en derhalve de berekening 
gedeeltelijk een theoretische 
inkomstenderving betreft. 

De fractie van de Partij van de 
Arbeid vindt het een slechte zaak dat 
ook bij het huidige voorstel de 
kwetsbaarheid van sommige 
verzekeraars niet afdoende is 
verminderd. Het advies van de 
Verzekeringskamer gelezen hebben-
de, komen wij tot een andere 
conclusie dan de staatssecretaris. 

Zoals gezegd, hebben wij ook een 
wat andere inschatting van het 
doelbewust gelopen risico voor met 
name sommige bovenbouwmaat-
schappijen. Feit blijft dat het een 
door de meerderheid in de politiek 
gewenste operatie was, waarvoor de 
lasten door de verzekerde en enkele 
maatschappijen gedragen moesten 
worden. Voor ons is duidelijk 
geworden dat het in feite gaat om 
een keuze tussen het 65-jaar-criteri-
um en het niet hanteren van een 
leefti jdscriterium. Het advies van de 
Verzekeringskamer maakt duidelijk 
dat het stellen van een leeftijd op 60 
jaar tot hogere omslagbedragen leidt 
dan het achterwege laten van een 
leefti jdscriterium. De staatssecretaris 
wi l zelf nog wel de bevoegdheid 
houden om eventueel het huidige 
voorgestelde leeftijdscriterium van 
65 jaar te verlagen. Hij zal vervolgens 
worden geconfronteerd met het 
probleem, welke leeftijd dan het 
meest in aanmerking komt. Het zal 
een heel moeilijke afweging blijven. 
En juist in het licht van de door de 
staatssecretaris in de memorie van 
antwoord nog eens beklemtoonde 
tijdelijkheid met het oog op de 
plannen van de commissie-Dekker, is 
er volgens de fractie van de Partij van 
de Arbeid veel voor te zeggen om 
geen leeftijdscriterium op te nemen. 
Wi j zijn van mening dat alle standaard-
polissen gepoold moeten worden. 
Dan bestaan er nadelen noch 
voordelen voor de betreffende 
verzekeraars voor wat betreft het 
exploitatieresultaat op de standaar-
dpolissen. Dat plaatst dan overigens 
niemand in een zwakkere concurren-
tiepositie bij de invoering van een 
volksverzekering-nieuwe-stijl. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom aan 
een aantal conclusies. De fractie van 
de PvdA vindt de situatie van de 
hoge premies voor de particuliere 
ziektekostenverzekering, zeker voor 
veel ouderen, onaanvaardbaar. De 
voorstellen, die door de staatssecre-
taris en het KLOZ zijn gedaan, komen 
daaraan onvoldoende tegemoet. De 
mensen met een standaardpolis, die 
er nooit om hebben gevraagd om uit 
het ziekenfonds te worden gezet, 
moeten vervolgens tien gulden per 
maand meer gaan betalen. Het 
voordeel voor de ouderen, die aan 
een standaardpakketpolis mogen 
komen, is te gering om zo'n jaarlijkse 
prijsverhoging voor de standaardpo-
lissen te rechtvaardigen. De fractie 
van de PvdA kiest voor een andere 
weg. Ik doe hierbij een beroep op alle 

andere fracties, die zich ook zorgen 
maken over de positie van ouderen 
en zieken, om dit voorstel zo te 
wijzigen, dat iedereen die dit wi l , een 
standaardpolis kan verkrijgen. Die 
acceptatieplicht zal ervoor zorgen, 
dat de verschillen in premies minder 
zullen worden. Langs deze weg 
wordt een echte stap op weg naar 
een nieuw verzekeringsstelsel gezet 
in plaats van een stap achteruit, zoals 
vorige maand. Laten wij de particulie-
re verzekeringen ook voor de 
verzekerden gezond maken. Wat de 
pooling ex artikel 18 betreft, willen wij 
die pooling voor alle standaardpolis-
sen, omdat daarmee een rechtvaardi-
ge verdeling tot stand wordt 
gebracht. De voorgestelde route van 
een eventuele latere aanpassing is 
volgens de fractie van de PvdA een 
minder begaanbare en een minder 
heldere weg. 

D 
De heer Van der Vl ies (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! Het bestaan-
de stelsel en het nieuw te vormen 
stelsel van de ziektekostenverzeke-
ring blijven ons de laatse maanden 
indringend bezighouden. Vandaag 
betreft het een wijziging van de Wet 
op de toegang tot de ziektekosten-
verzekeringen, die in I986 in werking 
is getreden. De totstandkoming van 
die wet is wel omschreven als de 
kleine stelselwijziging. Ondanks deze 
karakteromschrijving moeten wij 
vaststellen, dat er toentertijd sprake 
is geweest van een zeer omvangrijke 
verschuiving van verzekerden tussen 
de ziekenfondsen en de particuliere 
ziektekostenverzekeraars. Het is 
blijkbaar bij die omvangrijke operatie 
niet gelukt, alle voorzienbare 
knelpunten te ondervangen. Daarna 
is in deze Kamer vooral aandacht 
besteed aan de oplossing van de 
zogenaamde bejaardenproblematiek, 
en terecht. 

Het wetsvoorstel, dat vandaag ter 
discussie staat, heeft ook betrekking 
op de zorgvuldige afwikkeling van de 
financiële aspecten van de stelselwij-
ziging voor de ziektekostenverzeke-
ringsmaatschappijen. 

Het voorstel bevat twee hoofdele-
menten. Het eerste heeft betrekking 
op een verbetering van de huidige 
poolingregeling. Knelpunten bij deze 
regeling zijn gelegen in het te 
beperkt zijn van de categorie van 
personen, die ervoor in aanmerking 
komt, alsmede het feit, dat het 
bijdragen van verzekerden aan de 
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regeling niet verplicht is. Er wordt nu 
voorgesteld om de omvang van het 
te poolen risico uit te breiden door 
middel van een bij ministeriële 
regeling vast te stellen leefti jd. Er is 
betoogd, dat het vastleggen van de 
leeftijd in de wet zelf niet de voorkeur 
heeft, omdat dat niet de gewenste 
flexibiliteit met zich zou brengen. 
Hebben wij het goed begrepen, dan 
kan ieder jaar de leeftijdsgrens 
worden veranderd. Wij kunnen 
daarvoor op zichzelf wel begrip 
opbrengen, maar willen toch de 
staatssecretaris vragen om eens te 
beargumenteren, waarom deze 
constructie gekozen wordt. Wi j 
stellen deze vraag te meer, omdat wij 
ons afvragen, of het wel wenselijk is, 
dat een leeftijdsgrens onregelmatig 
fluctueert of kan fluctueren. In de 
memorie van antwoord staat namelijk 
ook te lezen, dat de leeftijdsgrens 
niet voor langer dan een jaar zou 
dienen te gelden. Dat kan toch aldus 
worden gelezen, dat het ook korter 
kan zijn? Zo ja, hoeveel korter dan? 
Kortom, enige uitleg is hier gewenst. 

De Verzekeringskamer heeft 
onderzocht, waar die grens dan zou 
moeten liggen. Op grond van de 
verschillen tussen de verschillende 
verzekeraars wordt geconcludeerd, 
dat de pooling slechts behoeft te 
worden uitgestrekt tot de leeftijds-
klasse van 65 jaar en ouder, met 
ingroei, dit in plaats van de huidige 
afloopregeling. De Verzekeringska-
mer is van oordeel, dat de bestaande 
onevenwichtigheid slechts voor een 
deel wordt weggenomen. Deson-
danks wordt niet overwogen om de 
pooling uit te strekken tot alle 
standaardpolissen. Wat is daarvan de 
achtergrond? 

Wij vinden het redelijk, dat de 
omslagbijdrage aan alle verzekerden 
wordt doorberekend. In verband met 
de structurele verhoging van de 
premie met tien gulden en het naar 
beneden bijstellen van de maximale 
premie vanwege de uitbreiding van 
de AWBZ gaan wij ervan uit, dat er 
geen negatieve koopkrachteffecten 
aan verbonden zijn. 

Voorzitter! Het tweede hoofdele-
ment heeft betrekking op de 
mogelijkheid van uitbreiding van de 
omslagregeling met andere groepen. 
Dit heeft veel te maken met de 
realisering van de door het KLOZ 
toegezegde maatregelen om binnen 
de sector van de ziektekostenverze-
keraars een oplossing tot stand te 
brengen voor de premieproblematiek 
van de bejaarden. Ik kom daarmee te 

spreken over de brief van de 
bewindslieden van 15 september 
1988. Met het KLOZ zijn afspraken 
gemaakt op drie punten: de leeftijds~ 
afhankelijke premiemutaties, de 
premie voor de bejaarden en de 
hoogte van de maximumpremie voor 
de standaardpolis. 

Evenals de staatssecretaris 
hechten wij bijzonder veel waarde 
aan het integrale karakter van de 
gemaakte afspraken. Naar onze 
opvatting moet er hier sprake zijn van 
een onlosmakelijk geheel dat per 1 
januari 1989 ingaat. Het heeft ons 
dan ook zeer verbaasd dat de in het 
KLOZ deelnemende verzekeraars nog 
geen schriftelijke garanties hebben 
afgegeven waaruit blijkt dat zij de 
regeling accepteren en zullen 
uitvoeren. Wat kan hiervan de 
oorzaak zijn? Wat is de staatssecreta-
ris van plan te doen als er geen 
reactie komt van de zijde van de 
verzekeraars? Moet er dan van 
worden uitgegaan dat de afspraken 
teniet zijn gedaan? Dit zijn vragen, 
voorzitter, die een duidelijk antwoord 
vereisen. Ik nodig de staatssecretaris 
tot het geven daarvan uit. 

Naar ons oordeel zou er bij deze 
afspraken ook sprake moeten zijn 
geweest van een sanctie bij het 
niet-nakomen daarvan. Is het 
overigens juist dat één verzekeraar 
nog op de valreep een scherpe 
prijsverhoging voor uitsluitend 
oudere verzekerden heeft doorge-
voerd? Al met al vinden wij het 
pakket afspraken minimaal. Er wordt 
gesproken over een "voorlopig 
voldoende oplossing" voor bejaar-
den, die pas definitief kan worden na 
de grote herstructurering van het 
stelsel. Onlangs hebben wij de 
uitkomsten van een evaluatie van de 
WTZ van de Ziekenfondsraad 
ontvangen. Bij de bespreking daarvan 
wil len wij op een aantal andere 
knelpunten graag terugkomen. 

Ten slotte merk ik op dat er bij de 
memorie van antwoord een nota van 
wijziging is gevoegd. Ik ben wat 
verwonderd over het feit, dat deze 
nota van wijziging betrekking heeft 
op het wetsvoorstel inzake de 
nominale premie. Naar mijn opvatting 
kan hiervan geen sprake zijn en zou 
de gemaakte fout moeten worden 
hersteld door middel van reparatie-
wetgeving. Ik verwijs naar de 
considerans van het onderhavige 
wetsvoorstel, waarin niet wordt 
gesproken over het in de nota van 
wijziging genoemde wetsvoorstel. 
Ook hierop verkrijg ik graag een 

reactie van de staatssecretaris. 
Zorgvuldigheid in het wetgevingspro-
ces is een eerste vereiste en 
oneffenheden kunnen naar mijn 
oordeel niet worden weggenomen 
door weer andere onzorgvuldighe-
den. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! Wetswijziging is geen 
uitzondering, eerder regel, zelfs in 
een tijd van deregulering. De 
noodzaak van de herziening van de 
WTZ werd zo niet voorzien dan toch 
wel aangevoeld bij de behandeling 
van het indertijd al omstreden 
wetsvoorstel, dat de opheffing van 
de vrijwillige verzekering en de 
bejaardenverzekering beoogde. 
Menigeen herinnert zich ongetwijfeld 
de felle discussies over wat de 
"kleine stelselwijziging" is gaan 
heten. Sommige woordvoerders 
denken zonder genoegen terug aan 
de ontvangst en afwijzing van het 
alternatief van de proeftuin volksver-
zekering-nieuwe-stijl, dat ik bij de 
schriftelijke en mondelinge behande-
ling van de WTZ inbracht. 

Intussen zijn kabinet en Kamer 
samen, zij het niet in alle opzichten 
eensgezind, de weg van de grote 
stelselwijziging opgegaan, onder 
leiding van superadviseur Dekker, 
doordouwer Dees en gangmaker 
Lubbers. De kleine stelselwijziging, 
een pakket van drie wetsvoorstellen 
die alle het Staatsblad haalden, de 
WTZ, de ILPZ en het wetsvoorstel 
inzake de medevertegenwoordiging 
voor de oudere ziekenfondsverzeker-
den, vergde al vrij snel na de 
inwerkingtreding op 1 april 1986 een 
tussentijdse evaluatie. De Kamer 
heeft voorts al twee keer een MO 
gevoerd over de WTZ. Dat daarbij het 
knelpunt van de veel te hoge premies 
voor particulier verzekerde bejaarden 
hoog scoorde op de lijst van punten 
die nader moesten en moeten 
worden bezien, spreekt vanzelf, zeker 
wanneer de achtergrond en strekking 
van de kleine stelselwijziging in 
herinnering worden teruggeroepen. 

Een feit is echter dat het onderha-
vige wetsvoorste! is ingegeven door 
een ander motief, namelijk het niet 
goed functioneren van de poolingre-
geling op grond van artikel 18 van de 
WTZ, als gevolg waarvan sommige 
ziektekostenverzekeraars in ernstige 
financiële moeilijkheden zijn geraakt 
of nog zullen geraken. De discussie 
tussen voorzitter W.A.M. Wakelkamp 
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Staatssecretaris Dees van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

van de Vereniging van non-profit 
ziektekostenverzekeraars - afgekort 
NPZ, dus geen VNZ — en directeur 
H. Hammega van Nationale nederlan-
den in VPP-magazine van 28 oktober 
en 18 november van dit jaar spreekt 
boekdelen. De staatssecretaris 
schrijft in de memorie van antwoord 
dat hem in de loop van 1 987 
berichten bereikten over steeds 
manifester wordende problemen, 
problemen die ook niet werden 
tegengesproken binnen de markt, 
alhoewel, zo schrijft de staatssecre-
taris, over de oorzaken verschillend 
werd gedacht. Dat verschil in 
opvatting bestaat nog steeds; het 
KLOZ is niet homogeen. 

Mijnheer de voorzitter! Het 
wetsvoorstel is ook nodig, omdat het 
destijds parallel behandelde wets-
voorstel inzake interne lastenvere-
vening voor particuliere ziektekosten-
verzekeraars — de ILPZ, ik noemde 
dat al — niet in werking is gesteld en 
feitelijk, gelet op het nu bij de vaste 
Commissie voor financiën in 
behandeling zijnde wetsvoorstel, 
wordt uitgekleed. Dat de ziektekos-
tenverzekeraars in 1985 zowel met 
een te lage premie voor de standaard-
polis - ik doel op die befaamde 
f 135 per maand per verzekerde-als 
met de MOOZ en ILPZ hebben 
ingestemd, is klaarblijkelijk vergeten. 
Opportunisme loont soms de moeite. 
Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, 
beoogt een verbetering van de nu 

voor ex-vrijwillig verzekerden 
bestaande poolingregeling en biedt 
tevens een opening voor de toepas-
sing van een nieuwe omslagregeling 
op andere groepen verzekerden dan 
de voormalige ziekenfondsverzeker-
den. Hoewel het wetsvoorstel niet los 
is te zien van de van de twijfelachtige 
voorgeschiedenis en van de gang van 
zaken rond de ILPZ wil de CDA-frac-
tie toch de strekking en inhoud van 
het wetsvoorstel positief kritisch 
beoordelen. 

Eigenlijk langs een omweg is ook 
aan de orde het vraagstuk van de 
premiedifferentiatie, in het bijzonder 
de buitensporige premieverhoging 
die particulier verzekerde 65-plussers 
zich hebben moeten laten welgevaL 
len. Men zou hier beter kunnen 
spreken van slechtgevallen. De stapel 
post daarover, althans bij mij, begint 
die over de studiefinanciering te 
evenaren. De kamer heeft in februari 
1988 mijn motie, mede ondersteund 
door de collega's Nijhuis en Van 
Otterloo, aanvaard, waarin het 
kabinet werd verzocht, uiterlijk 1 april 
1 988 voorstellen te ontwikkelen, 
mededelingen te doen over een 
oplossing van dat vraagstuk van die 
fors opgelopen premies, een 
oplossing overigens die bereikt zou 
moeten worden in overleg met het 
KLOZ. Wij allen vonden toen al dat 
dat ongedaan moest worden 
gemaakt. Het wetsvoorstel biedt 
daartoe nu een kader, ik erken dat, 

maar de vraag is of dat kader 
toereikend is. Het is om die reden dat 
de CDA-fractie bereid is tot een 
snelle behandeling van dit wetsvoor-
stel, hoewel bij nader inzien een extra 
schriftelijke ronde, mede gelet op 
een brief die zojuist binnen is 
gekomen, niet zo slecht zou zijn 
geweest, maar de gehele vaste 
commissie heeft aan een snelle 
behandeling mee willen werken. Dat 
verplicht de staatssecretaris 
overigens om op de nu naar voren 
gebrachte vragen zo goed mogelijk in 
te gaan. 

Voorzitter! Ik kom op de wijzigings-
voorstellen zelve. Bij de behandeling 
en uiteindelijke aanvaarding van de 
WTZ heeft mijn fractie naast de 
befaamde tegemoetkomingsregeling 
zelfstandigen ook een regelmatige 
evaluatie van de WTZ bedongen. Die 
voorwaarde is destijds terecht 
gesteld te oordelen naar de kritiek 
die op de werking van de WTZ ook 
door de Ziekenfondsraad is uitge-
bracht. Het wetsvoorstel beoogt 
enkele negatieve ontwikkelingen, met 
name rond de verevening, tegen te 
gaan. Ik merkte al op, dat de 
CDA-fractie de strekking van het 
wetsvoorstel positief beoordeelt. De 
tussentijdse evaluaties van de WTZ 
hebben geleerd dat bijstelling 
noodzakelijk is. Ik verwijs dus vooral 
naar de verschillende adviezen van 
de Ziekenfondsraad en ook naar het 
gevoerde mondeling overleg. De 
noodzaak om met ingang van 1 
januari 1 989 al iets te kunnen doen, 
verklaart nog eens onze medewer-
king aan deze snelle behandeling. De 
vraag blijft of een gelijktijdige 
inwerkingtreding van de Wet ILPZ 
het onderhavige wetsvoorstel had 
kunnen voorkomen. In de memorie 
van antwoord wordt regelmatig naar 
die wet verwezen. De relatie tot de 
herstructurering van het stelsel van 
ziektekostenverzekeringen wordt 
gelegd door de beperkte werkings-
duur van deze wet tot de afronding 
van de Wet op de zorgverzekering. 
Die nieuwe wet maakt een volledige 
verevening mogelijk. Ik herinner aan 
de tien criteria besproken bij de 
behandeling van de nota Verandering 
verzekerd. Solidariteit weegt zwaar 
voor mijn fractie, maar voor wie niet? 
Het kabinet wil terecht voortgaan op 
de weg, vastgelegd in de drie 
Dekker-brieven en in de nota 
Verandering verzekerd. De vraag 
intrigeert wel waarom de wetswijzi-
ging niet wordt gebruikt voor een 
meer uniforme verzekeringssituatie in 
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de particuliere markt. De door de 
fractie van de PvdA genoemde 
mogelijkheden zijn daartoe op 
zichzelf instrumenten die het 
overwegen waard zijn. Ik doel op de 
afschaffing van de mogelijkheid tot 
premiedifferentiatie en de instelling 
van een acceptatieplicht. Het kabinet 
erkent blijkens de memorie van 
antwoord de bruikbaarheid van deze 
instrumenten, evenals een ander 
"t i jdel i jk" instrument, hoewel er 
kennelijk nog moeilijk over te spreken 
is, en wel dat van toelating onder 
strakke voorwaarden van particulier 
verzekerde bejaarden tot het 
ziekenfonds, althans van het openen 
van die keuzemogelijkheid. Maar het 
kabinet wijst tegelijkertijd andere dan 
de overeengekomen stappen af 
vanwege het "adag ium" — dat 
woord staat in de memorie van 
toelichting — dat om een bepaald 
doel binnen afzienbare tijd te 
bereiken niet voortdurend andere 
alternatieven moeten worden 
onderzocht, zolang het eenmaal 
gekozen alternatief niet beduidend 
slechter is gebleken. 

Op zichzelf is dit een aardige 
stelling, maar het punt is dat 
leeftijddifferentiaties, maximale 
premies, afschaffing contracteer-
plicht en al dit soort thema's in de 
nota Verandering verzekerd voorko-
men. De CDA-fractie vraagt zich 
daarom ook af of de lijn van dat 
"adag ium" — tussendoor geen 
andere dingen doen — is vol te 
houden, wanneer de stappen wel in 
het ruime kader passen. Ook die lijn 
was namelijk de achtergrond bij het 
op gang brengen van normalisering. 

Ik keer terug naar het wetsvoorstel. 
Reden voor het niet goed functione-
ren van de poolingregeling van artikel 
18 van de WTZ is de omstandigheid 
dat de omvang van de groep 
personen van wie de standaardpolis 
voor pooling in aanmerking komt, te 
beperkt is. Een andere moeilijkheid 
ligt in het feit dat de poolingsbijdrage 
niet verplicht aan de verzekerden 
doorberekend wordt. Doordat de 
omvang van het huidige te poolen 
risico beperkt is tot voormalig 
vrijwillig ziekenfondsverzekerden die 
bij de inwerkingtreding van de wet de 
leeftijd van 65 hadden bereikt, zijn 
inderdaad financiële problemen 
ontstaan bij verzekeraars, die relatief 
veel niet-gepoolde ex-vrijwillig 
verzekerden in de portefeuille 
hebben. De analyse, die ook in de 
stukken voorkomt, klopt dus. Er is 
toen echter wel sprake geweest van 

een zelfstandigheid van de verzeke-
raars en als het ware een eigen 
wervend gedrag. Ik wijs speciaal op 
wat de bovenbouwinstellingen 
hebben gedaan. 

De CDA-fractie ziet ten opzichte 
van andere wegen als enig voordeel 
van het wetsvoorstel dat de nieuwe 
omslagregeling al na een jaar een 
volledige compensatie kan bieden 
voor de risico's die onder de werking 
van de nieuwe omslagregeling 
worden gebracht. Dit is op zichzelf 
een argument. Maar tegelijk moet 
worden vastgesteld dat afgewacht 
moet worden of met deze beperkte 
regelingen alle problemen worden 
opgelost. Ik wijs ook op het dubbele 
karakter van de brief van de Verzeke-
ringskamer. Ik kom er nog op terug. 

De vraag kan gesteld worden of de 
verruimde poolingregeling terugwer-
kende kracht verdient. Dit is nog een 
apart punt van zorg. Ervaringen, 
opgedaan bij de behandeling van de 
harmonisatiewet, brengen mij 
persoonlijk tot een zekere terughou-
dendheid, hoewel er in dit geval 
sprake kan zijn van een specifieke 
situatie. De bewindsman acht het 
verbinden van terugwerkende kracht 
aan de datum van inwerkingtreding 
van de voorgestelde wetswijziging 
niet gewenst met het oog op de 
financiële consequenties. Hoe groot 
zijn die en door wie moeten ze 
worden gedragen? Toch niet door het 
kabinet? Ik wijs voorts op praktische 
bezwaren die aan de uitvoerbaarheid 
daarvan zouden kleven. Welke 
bezwaren zijn dat? Hoe beoordeelt de 
bewindsman de principiële kwestie 
van terugwerkende kracht, een punt 
waaraan ik meer betekenis hecht, en 
van eerbiedigende werking, zo voeg 
ik er in één adem aan toe? 

Kenmerkend voor het wetsvoorstel 
is de bevoegdheid van de staatsse-
cretaris om de leeftijdsgrens voor de 
poolingregeling te verlagen naar een 
andere leeftijd dan 65. De aandui-
ding van een nieuwe grens in de wet, 
bij voorbeeld 60 jaar, wordt door de 
bewindsman om verklaarbare 
redenen afgewezen, waarbij ikzelf het 
trefwoord "f lexibi l i te i t" het voor-
naamste argument acht. Toch blijft er 
een nadere discussie nodig over een 
andere suggestie van de Verzeke-
ringskamer om van enige leeftijds-
grens af te zien. Ik geef toe: aan dat 
voorstel zijn voor- en nadelen 
verbonden. Ik zou toch een nadere 
beschouwing van de bewindsman op 
prijs stellen, ook in het licht van het 
gebruik van het nieuwe, wettelijke 

instrument om de problematiek van 
de particulier verzekerde bejaarden 
op te lossen. 

Aan de Kamer is voorgesteld om 
de ILPZ in het kader van de voorge-
nomen herstructurering van het 
stelsel van ziektekostenverzekeringen 
gedeeltelijk buiten werking te stellen. 
Het feit — ik wees er in mijn bijdrage 
al eerder op - dat in de toelichting 
op het onderhavige wetsvoorstel op 
enkele plaatsen daaraan wordt 
gerefereerd, omdat het juridische 
kader ervan op onderdelen vergelijk-
baar is gebleken met enkele aspec-
ten van de voorgestelde wijziging, 
maakt duidelijk dat een veralgemeni-
sering van deze ook tijdelijke regeling 
nuttig kan zijn. Ook die overweging is 
van belang bij het oordeel over 
eventuele amendering van het 
wetsvoorstel. De in het voorgestelde 
artikel 6, eerste lid, onder a, vast te 
stellen leeftijdsgrens wordt kennelijk 
zodanig bepaald dat enerzijds de 
omvang van het aantal onder de 
omslagregeling voor standaardpolis-
sen van vroegere vrijwillig zieken-
fondsverzekerden zo klein mogelijk 
is, terwijl anderzijds wordt voorko-
men dat ziektekostenverzekeraars die 
een onevenredig groot aantal van 
dergelijke polissen in hun portefeuille 
hebben, zodanige verliezen op 
afgesloten overeenkomsten lijden, 
dat hun solvabiliteit in gevaar komt. 
Kijk ik naar alle brieven die zijn 
binnengekonen, en naar de discussie 
in het NVP-magazine, waarnaar ik 
zojuist verwees, dan is het de vraag, 
waarop mijn collega Van der Vlies al 
wees, of de staatssecretaris het 
probleem kan oplossen met het 
instrument dat hij voor zich zelf in het 
wetsvoorstel creëert. 

Evenwicht wordt inderdaad bereikt 
door de hoogte van de premie die 
krachtens artikel 2, vierde lid, van de 
WTZ bij ministeriële regeling wordt 
bepaald, tegen de leeftijdsgrens af te 
wegen. Een snelle aanpassing vergt 
klaarblijkelijk een ministeriële 
regeling voor een jaar. Aangezien de 
voor de omslagregeling nodige 
flexibiliteit niet te realiseren is, 
wanneer de hoogte van de premie bij 
ministeriële regeling kan worden 
gewijzigd, terwijl de omvang van de 
desbetreffende categorie bij wet aan 
zulke wijzigingen dient te worden 
aangepast, blijft het de vraag 
waarom de minister niet de voorkeur 
geeft aan de tweede door de 
Verzekeringskamer geopperde route. 

Ik heb de brief van de Verzeke-
ringskamer nog eens erbij genomen. 
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De heer Van Otterloo heeft er ook op 
gewezen. Ik kan het laatste deel van 
deze brief niet anders zien dan als 
een suggestie om de tweede route te 
kiezen. Ik nodig de staatssecretaris 
nog eens ertoe uit, hierop in te gaan. 
Uit de brief citeer ik het volgende 
over de leeftijdsgrens van 65 jaar 
met de mogelijkheid van ingroei: 
"Deze oplossing zal de ontstane 
onevenwichtigheid echter slechts 
voor een beperkt deel wegnemen. 
Indien in verband daarmee toch een 
uitgebreide pooling noodzakelijk 
wordt geacht, dient naar ons inzicht 
voor een pooling van alle standaard-
polissen te worden gekozen." Dit 
advies liegt er niet om en ik krijg er 
graag een reactie van de staatssecre-
taris op. 

Het tweede aspect betreft de 
mogelijkheid, de groep van personen 
op wier standaardpakketpolis de 
omslagregeling van toepassing is, 
met andere categorieën van perso-
nen uit te breiden dan vroegere 
vrijwillig ziekenfondsverzekerden. De 
fractie van het CDA stemt met deze 
hoofdlijn in. De groep personen die in 
de memorie van toelichting in de 
eerste plaats wordt genoemd als 
categorie waarvoor of waarvan de 
standaardpakketpolis onder de 
voorgestelde omslagregeling kan 

" " w o r d e n gebracht, betreft natuurlijk 
de particulier verzekerde bejaarden, 
al denkt het KLOZ er anders over; ik 
wijs op de brieven. Vermeld is dat 
hiertoe eerst wordt overgegaan bij 
een onverhoopt uitblijven van de 
door het KLOZ toegezegde maatre-
gelen binnen de eigen bedrijfssector 
voor de premieproblemen van 
bejaarden. De afwachtende houding 
van de staatssecretaris was te 
billijken geweest, wanneer het KLOZ 
voortvarend maatregelen had 
genomen. Omdat dit niet zo is, 
waarbij het aftelpunt voor de fractie 
van het CDA de indiening van de 
door mij genoemde motie en in ieder 
geval de hierin genoemde datum van 
1 april van dit jaar is, moet nu 
klaarheid over de te kiezen instru-
menten worden geboden. 

In de memorie van antwoord 
schrijft de bewindsman, zich ervan 
bewust te zijn "dat voor wat betreft 
de problematiek van de relatief hoge 
particuliere verzekeringspremies voor 
bejaarden noch ae hiervoor gerefe-
reerde voornemens van het KLOZ" — 
hiermee wordt op de brief van 1 5 
september van dit jaar gedoeld — 
"noch het onderhavige wetsvoorstel 
de definitieve oplossing is." De 

minister schuift een definitieve 
oplossing dus naar de wet op de 
zorgverzekering, maar gaat voorbij 
aan de bestendiging van een 
onrechtvaardige situatie, zij het dat 
het effect ervan door de voornemens 
van het KLOZ enigszins wordt 
beperkt. Ik doel op de forse omvang 
van de premieverhogingen en vind 
dat wij nu een oplossing moeten 
bieden, omdat de terugwerkende 
kracht tot nu toe is uitgebleven en 
omdat de scala van instrumenten die 
wij hebben, nog te beperkt is. 

In de motie waarover ik eerder 
sprak, zijn enkele mogelijkheden 
vastgelegd ter oplossing van het 
vraagstuk van de buitensporig hoge 
premies voor particulier verzekerde 
bejaarden. Ik herinner aan een 
wettelijk verbod tot premiedifferenti-
atie, prijsmaatregelen, het afzien van 
toevoegingen aan de vergrijzingsre-
serve en andere wegen. Door enkele 
collega's is in het mondelinge 
overleg de mogelijkheid naar voren 
gebracht, die ik niet bij voorbaat heb 
bestreden, alsnog voor het zieken-
fonds te kiezen. Naar mijn oordeel 
moet bij de behandeling van dit 
wetsvoorstel een oplossing worden 
gevonden. De tijd van vrijblijvende 
afspraken is voorbij. Ik geef de 
verschillende mogelijkheden nog 
even aan. 

Allereerst wijs ik op de mogelijk-
heid van de vrijwillige premieverla-
ging - premierestitutie heet het dan 
— door de verzekeraars: een bijkans 
uitzichtloze weg, gelet op het feit dat 
er nog steeds geen garanties zijn. 
Misschien worden de garanties wel 
gegeven in de brief van vandaag die 
hier zojuist is uitgedeeld. In die brief 
wordt over drie punten van de 
voornemens iets meer gezegd. Het 
lijkt mij echter, dat dit niet de 
garanties zijn waarop de staatssecre-
taris zit te wachten. Voorlopig houd 
ik dus vast aan datgene wat in de 
memorie van antwoord is gezegd. 
Daarin zegt de bewindsman dat hem 
tot op heden nog niet bekend is dat 
garanties zijn gegeven. 

Staatssecretaris Dees: Voorzitter! 
Zojuist is een brief van het KLOZ 
binnengekomen. Daarin wordt 
gezegd, dat op dit moment 87% van 
alle individuele verzekeraars hebben 
gezegd mee te zullen werken aan de 
uitvoering van de restitutieregeling. 

De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Ik zei al dat de brief zojuist is 
binnengekomen. Dat percentage van 

87 staat er echter niet in. Het is 
overigens wel een aardige score, 
maar het moet 100% zijn. 

De heer Nijhuis (VVD): Nee hoor! 

De heer Lansink (CDA): Verder wil 
ik graag dat sancties mogelijk zijn. 
Collega Van der Vlies heeft hier ook 
over gesproken. Ik wijs er ook op, dat 
het om een verevening binnen één 
maatschappij gaat. Ik heb genoemde 
brief slechts snel in kunnen zien, 
omdat deze nog maar net binnen is. 
Misschien kunnen wij hierover in 
tweede termijn meer zeggen, maar 
tot dusver vind ik de inhoud van de 
brief minder sterk dan wettelijke 
garanties. 

De heer Van Otter loo (PvdA): 
Voorzitter! In de brief wordt gespro-
ken over 87%. Gaat het daarbij om 
8 7 % van de verzekerden of om 87% 
van de maatschappijen? Om welk 
percentage van het totale verzeker-
denbestand gaat het? 

Staatssecretaris Dees: Het is 8 7 % , 
gemeten naar premie-inkomen. Het 
meest praktische lijkt mij om de 
Kamer een kopie van de brief van het 
KLOZ die zojuist is binnengekomen, 
te doen toekomen. 

De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Er is zojuist, toen voorgaande 
sprekers aan het woord waren, een 
kopie van de brief van de staatsse-
cretaris uitgedeeld. Ik kan de brief 
dus in deze termijn reeds aan de orde 
stellen. Ik heb echter al gezegd, dat 
een aantal zaken nader bestudeerd 
moeten worden. Het lijkt mij goed dat 
wij in tweede termijn nader op de 
brief ingaan. De interruptie van de 
staatssecretaris geeft mij wel 
aanleiding om te zeggen dat 8 7 % 
nog geen 100% is. Wij willen bij de 
oplossing van dit ernstige vraagstuk 
van de te hoge premies voor 
bejaarden natuurlijk een garantie van 
100%. 

Voorzitter! Er is nog een tweede 
weg mogelijk: een verplichte 
premieverlaging door toepassing van 
de daartoe te wijzigen Wet toegang 
ziektekostenverzekering, waarbij dan 
ook de vraag aan de orde is, in 
hoeverre premierestitutie met 
terugwerkende kracht kan plaatsvin-
den. Anders dan in het andere geval, 
waarover mijn aarzelingen wat groter 
zijn, hoewel ik daarover graag het 
antwoord van de staatssecretaris 
hoor, kan hierin, door de inspannin-
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gen van de Tweede Kamer via de 
aanvaarding van de motie, wel 
degelijk een motief gelegen zijn om 
de premierestitutie met terugwerken-
de kracht te laten uitvoeren. Mijn 
oordeel is in elk geval, dat een 
wetteli jke stok achter de deur meer 
zekerheid geeft dan het vasthouden 
aan vrijwillige afspraken. De part icu-
lier verzekerde 65-plussers hebben 
daar het volste recht op. Ik vraag de 
staatssecretaris een wijziging in deze 
zin te overwegen. 

Een ander instrument is de 
Prijzenwet. Daarmee wordt kennelijk 
slechts de bestrijding van inflatie 
beoogd. Dat staat althans in de 
memorie van antwoord. Ik betwijfel 
dat de werking van die wet zo 
beperkt is. Overigens: met enige 
goede wil is de forse verhoging van 
de bejaardenpremies te beschouwen 
als een vorm van inflatie voor de 
bejaarden. 

Een ander punt is het tijdelijk 
gebruik van de vergrijzingsreserve: 
een begaanbare en ook te bepleiten 
weg, ondanks de bezwaren van de 
Verzekeringskamer. Vergrijzingsre-
serves worden toch niet voor niets 
opgebouwd. Wat gebeurt er met de 
reserves als de Wet op de zorgverze-
kering in werking treedt? Wil de 
bewindsman nu eens op deze 
kwestie ingaan, ook met het oog op 
de toekomst? Ik heb de stellige 
indruk dat deze weg ten onrechte 
door het kabinet en de Verzekerings-
kamer wordt afgewezen. Ik pleit niet 
voor een volledige uitputting, maar 
voor het gebruiken van reserves die 
er niet voor niets zijn. 

Ik wijs vervolgens op het laatste 
model: het openen van de keuzemo-
gelijkheid voor bejaarden onder een 
bepaalde inkomensgrens van 
toetreding tot het ziekenfonds. Dat is 
de weg die in het kader van de 
Dekker-operatie te verdedigen is. Ik 
weet wel dat deze in strijd is met de 
fi losofie van de Wet toegang 
ziektekostenverzekeringen, maar 
sinds het afhaken van de ILPZ 
zouden hiervoor wel argumenten te 
vinden zijn. Als het instrument dat ik 
aangegeven heb, een wettelijke 
regeling in dit wetsvoorstel, onmoge-
lijk is, zal een meer radicale stap het 
verdedigen waard zijn. Die zou ook te 
verdedigen zijn, omdat er andere 
verzekerden zijn die wel het keuze-
recht is gelaten. 

Mijnheer de voorzitter! De 
CDA-fractie heeft op zichzelf een 
zekere voorkeur voor die laatste twee 
routes, zeker wanneer de eerste twee 

routes niet tijdig en niet volledig in 
werking komen. Ik vraag de bewinds-
man in te gaan op deze inhoudelijke 
beschouwing. Afhankelijk daarvan zal 
ik in tweede termijn tot een nadere 
stellingname komen over de verder 
te volgen weg. Ik betrek daarbij 
uiteraard de brief die zo juist is 
binnengekomen. 

Ik rond af. De CDA-fractie stemt in 
met de hoofdlijnen van het wetsvoor-
stel. Ik zou een nadere uiteenzetting 
over de bezwaren tegen de tweede 
door de Verzekeringskamer voorge-
stelde route op prijs stellen. Ik bedoel 
hier de route van de uitbreiding van 
de omslagregeling tot een volledige 
pooling. Zo'n beschouwing is ook 
nodig, omdat collega Van Otterloo 
daarover een amendement heeft 
ingediend. 

Ik ben nieuwsgierig naar het 
antwoord op de vragen over de 
premiedifferentiatie en de instelling 
van de acceptatieplicht. Ik verbind 
daaraan de volgende vraag: op welk 
ti jdstip moeten volgens de staatsse-
cretaris die zaken wel worden 
geregeld, als wij niet vooruit mogen 
lopen op de Wet op de zorgverzeke-
ring? 

Ten slotte herhaal ik dat de 
CDA-fractie enige voorkeur heeft 
voor het gebruik van vergrijzingsre-
serve of voor wijziging van de 
Ziekenfondswet, wanneer in dit debat 
niet de absolute zekerheid wordt 
gegeven dat per 1 januari 1989, zo 
mogelijk met terugwerkende kracht, 
de veel te hoge premies voor 
particulier verzekerde 65-plussers 
geheel of gedeeltelijk teniet worden 
gedaan. De voorkeur gaat uit naar 
een wettelijke verplichting, wanneer 
vrijwillige afspraken weinig voorstel-
len. Van dat laatste ben ik voorlopig 
nog overtuigd. 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
voorzitter! "Een stap te klein" was de 
stelselwijziging van de ziektekosten-
verzekering per 1 april 1986. Deze 
zogenaamde kleine stelselwijziging 
heeft onvoldoende soelaas geboden. 
De ontstane scheefgroei in de 
particuliere verzekeringsmarkt is niet 
opgeheven en evenmin, zo vrees ik, 
verminderd. De vrijwillige verzekering 
is weliswaar opgeheven, maar de 
problemen met het grote aantal 
"slechte risico's" in de vrijwillige 
verzekering zijn in feite gebleven. Dat 
is het gevolg van het feit dat veel, 
vroeger in het vrijwillig ziekenfonds 

verzekerden zijn overgegaan naar een 
bovenbouwmaatschappij, waarbij de 
jongeren een maatschappijpolis is 
aangeboden en de ouderen de 
standaard" of standaardpakketpolis. 
Het feit dat zich binnen die maat-
schappijen thans onevenredige 
verliezen op die polissen voordoen, 
komt dan ook niet helemaal uit de 
lucht vallen. Tegen die achtergrond 
moet men het advies van de 
Verzekeringskamer zien om de 
leeftijdsgrens waarboven de verliezen 
in de pooling worden betrokken, te 
stellen op 65 jaar. De verliezen 
worden daardoor enigszins beperkt, 
maar niet volledig verevend. 
Daarvoor zijn andere maatregelen 
nodig. In dit verband zijn wij er 
onlangs nog eens aan herinnerd, dat 
een onderdeel van de afspraken per 
1 april 1986 over de verdeling van de 
kosten van de standaardpolishouders 
was, dat ook verevening binnen de 
portefeuilles van de verzekeraars zou 
plaatsvinden. De winst op de 
maatschappijpolissen van jongeren 
zou deels het verlies op de standaard-
polissen moeten goedmaken. Kan 
de staatssecretaris bevestigen, dat 
dit onderdeel uitmaakte van de 
afspraak en dat daarvan in feite 
weinig is terechtgekomen? 

Het "gerommel in de marge", 
zoals ik de kleine stelselwijziging 
maar even noem, toont nogmaals de 
noodzaak van een grote stelselwijzi-
ging aan. Inmiddels staat die op de 
rails, maar dat heeft natuurlijk veel te 
lang geduurd. Terecht stelt ook de 
regering dat een oplossing voor de 
meeste problemen op verzekerings-
gebied eerst in zicht is met de 
invoering van een basisverzekering. 
Die noodzaak dateert niet van 
vandaag of gisteren. Mijn fractie pleit 
er al zo'n 20 jaar voor. Ook in de 
jaren zeventig was al duidelijk dat de 
zaak zonder maatregelen volstrekt 
zou scheefgroeien. Toen dat begin 
jaren tachtig gebeurde, bleek binnen 
en buiten de Kamer volstrekte 
onenigheid te bestaan over de wijze 
waarop daaraan iets moest worden 
gedaan. Pas in 1986 volgde de kleine 
stelselwijziging. Die maakte een 
einde aan het probleemgeval van de 
vrijwillige verzekering, maar, naar 
achteraf is duidelijk geworden, geen 
einde aan de vele andere problemen. 
Die hebben zich in vele gevallen 
gewoon verschoven, bovendien ten 
koste van vele mensen die zich 
geconfronteerd zagen met hoge 
premies. Ik denk aan de bejaarden. 
Pas in de jaren negentig zal, zo 
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mogen wij ten minste hopen, 
uiteindelijk een structurele oplossing 
worden gerealiseerd. Ik betreur het, 
dat het zo lang heeft moeten duren, 
maar ik hoop dat er ten minste thans 
geen vertraging meer zal optreden. 
De eerste stap, die op 1 januari 1989 
wordt gezet, zal naar ik hoop een 
onomkeerbare blijken te zijn. 

Terug naar het wetsvoorstel. 
Duidelijk zal zijn, dat mijn fractie 
instemt met de mogelijkheid de 
bestaande pooling uit te breiden. Dat 
dit vooralsnog beperkt wordt tot 65 
jaar, achten wij niet onredelijk. Wel 
vraag ik de regering, ons toe te 
zeggen dat geregeld, bij voorbeeld in 
de memorie van toelichting bij de 
begroting, gerapporteerd zal worden 
hoe de stand van zaken zich ontwik-
kelt. Eerder heb ik al begrip getoond 
voor het stellen van een leeftijds-
grens van 65 jaar op dit punt, maar 
het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij 
de situatie volledig uit de hand laten 
lopen. Dat is niet goed voor de 
maatschappijen, maar ook niet voor 
de verzekerden. 

In de memorie van antwoord 
schrijft de regering, vast te willen 
houden aan de hoofdlijnen van de 
WTZ. Dat betekent dus: geen 
substantiële uitbreiding van de 
acceptatieplicht en evenmin een 
overheveling van bejaarden met lage 
inkomens naar het ziekenfonds. De 
fractie van D66 geeft de voorkeur 
aan het laatste boven afspraken met 
het KLOZ. Evenals de ANBO, de 
Algemene Nederlandse bond van 
ouderen, vinden wij het stellen van 
een leeftijdsgrens van 65 jaar, 
waardoor men niet meer van een 
verzekeringsvorm mag veranderen 
als het inkomen daalt, discriminatie 
van ouderen. De ANBO heeft 
indertijd aangegeven, dat het 
inkomen na het bereiken van de 
65-jarige leeftijd door vele oorzaken 
sterk kan dalen en daarbij is toetre-
ding tot het ziekenfonds in de 
huidige omstandigheden wenselijk. 
De regering schept nu de mogelijk-
heid van een uitbreiding van de 
omslagregeling tot andere categorie-
en verzekerden. Met name wordt 
hierbij gedacht aan de premieproble-
matiek van bejaarden. Zelfregulering 
is hier echter het adagium en de 
drievoudige afspraak met het KLOZ 
moet uitkomst bieden. 

Ik ben niet gerust op de uitwerking 
daarvan. Allereerst wil ik erop wijzen 
dat punt 1 van de afspraak, dat wij 
dan kennelijk als een grote winst 
moeten beschouwen, nog allerminst 
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gegarandeerd is door elk van de 
maatschappijen. Wij hebben het er 
zojuist even over gehad. Ik bedoel de 
afspraak, dat er geen leeftijdsafhan-
kelijke premiedifferentiaties meer 
zullen plaatsvinden. Het probleem is, 
dat wij een beslissing moeten nemen 
over het wetsvoorstel zonder dat wij 
zeker weten dat de drievoudige 
afspraak ook inderdaad in haar 
geheel wordt nageleefd, dus ook op 
dit punt. Tegelijkertijd doet de 
regering het voorkomen, alsof wij 
niet anders kunnen dan akkoord 
gaan, omdat de afspraken een 
samenhangend geheel vormen. Maar 
wat nu, indien wij het met die 
afspraken of onderdelen ervan niet 
eens zijn? Ik wil die afspraken 
daarom langs lopen. 

In de eerste plaats het verbod op 
premiedifferentiatie naar leeftijd. 
Natuurlijk zijn wij het daarmee eens, 
maar hoe zeker is de naleving 
daarvan? Wij zullen daarover nog 
tijdens dit debat zekerheid moeten 
verkrijgen. Mijn scepsis daarover 
wordt echter mede ingegeven door 
het feit, dat er nog niets bekend is 
over een beperking van de interne of 
externe bandbreedte waarmee de 
sector nog bezig is, maar waarover 
kennelijk geen overeenstemming kan 
worden bereikt. Hoe staat het 
daarmee? 

Tot de afspraak behoort ook de 
verhoging van de premie voor de 
standaardpolis met ƒ 10. Ik vind dat 
geen plezierige maatregel, maar wel 
een onontkoombare, althans binnen 
het huidige systeem. Maar opnieuw 
is ook de acceptatie hiervan mede 
afhankelijk van de realisatie van de 
andere afspraken. Daarmee kom ik 
tot het derde punt, namelijk de 
afspraak over een restitutieregeling 
voor bejaarden met een jaarinkomen 
beneden de ƒ 35.000. Ik heb al 
gezegd, dat bij ons de voorkeur 
bestaat voor het onderbrengen van 
deze groep in het ziekenfonds. Dat 
zou echter ingaan tegen de hoofdlijn 
van de WTZ, dat elke sector verant-
woordelijk is voor zijn eigen bejaar-
den. De regering stelt terecht, dat de 
Tweede Kamer daar destijds mee 
akkoord is gegaan. De houdbaarheid 
van de hoofdlijnen zal echter sterk 
afhangen van de deugdelijkheid van 
de nu voorziene oplossing. 

De verzekeraars zullen een apart 
orgaan in het leven roepen, zodat 
verzekerden hun inkomensgegevens 
niet aan de verzekeraar, maar slechts 
aan dat orgaan hoeven op te geven. 
Ik neem aan dat het op te richten 
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orgaan vervolgens de vertrouwelijk-
heid daarvan waarborgt. Maar ik hoor 
dat graag van de regering. Als dat 
het geval is, heb ik met dat onderdeel 
van de regeling niet zoveel moeite. 
Wel heb ik grote moeite met het 
voornemen om het initiatief voor het 
terugvragen van de premie te leggen 
bij de bejaarde zelf. Dat vind ik geen 
juist uitgangspunt. 

Evaluatiestudies over de eenmalige 
uitkering tonen aan, dat vele 
bejaarden hebben afgezien van het 
aanvragen daarvan, hoewel zij er 
recht op hadden. Dat heeft een 
drietal oorzaken: ten eerste de 
onbekendheid met de regeling; ten 
tweede een schaamtegevoel omtrent 
het aanvragen van een voorziening — 
men wil niet de hand ophouden — en 
ten derde fysieke of geestelijke 
onmacht, omdat de vaak ingewikkel-
de formulieren ingevuld moeten 
worden. De regering betwijfelt of 
hetgeen voor de eenmalige uitkering 
geldt zich ook hierbij zal voordoen. 
Maar waarom? Omdat het om een 
ander departement gaat? Heeft de 
staatssecretaris kennis genomen van 
de evaluaties over de eenmalige 
uitkering? 

Mijnheer de voorzitter! Uit de 
oorzaken van het achterwege laten 
van een aanvrage bij de eenmalige 
uitkering blijkt, dat dit zich even goed 
ook hierbij kan voordoen. Ik dring er 
daarom bij de regering op aan, dit 
onderdeel van de afspraak te 
wijzigen. Ten minste zou door de 
verzekeraar, bij wie immers de 
leeftijd van de verzekerde in alle 
gevallen bekend is, het initiatief 
moeten worden genomen door de 
toezending van een aanvraagformu-
lier. Zonder deze aanvulling van de 
door het KLOZ voorgenomen 
restitutieregeling vreest mijn fractie, 
dat het daarmee beoogde doel 
materieel in vele gevallen niet wordt 
bereikt. Wij vinden dat niet accepta-
bel. En ik vraag daarom de regering, 
alsnog in te gaan op ons verzoek, dat 
wij ook reeds in het voorlopig verslag 
deden. Ik overweeg, hierover in 
tweede termijn een motie in te 
dienen. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! Er 
is gevraagd of de garantieverklarin-
gen van de kant van de verschillende 
particuliere verzekeraars nu wel of 
niet in voldoende mate binnen zijn. Ik 
had het KLOZ verzocht, mij voor dit 
debat op de hoogte te stellen van de 
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laatste gang van zaken. Ik was 
daarom ook heel blij met de bevesti-
ging van de kant van de staatssecre-
taris. Hij bevestigde hetzelfde als mij 
vanmorgen werd meegedeeld, 
namelijk dat 87% nu is voorzien van 
een garantieverklaring. Nu zei collega 
Lansink: dat is geen 1 0 0 % ; dat 
betekent dat er toch een wettelijke 
maatregel moet worden genomen. 
Bij interruptie heb ik toen gezegd dat 
die 8 7 % voldoende is, omdat 
daarmee de mogelijkheid wordt 
geboden van een verbindendverkla-
ring op grond van de Wet economi-
sche mededinging. Als het restant 
van 13% niet binnenkomt — hoewel 
dat overigens nog kan gebeuren — 
kan dat gedeelte worden afgedekt 
door de Wet economische mededin-
ging, want dan is men ook gehouden 
aan die afspraak. 

Bij de behandeling van dit wets-
voorstel zijn twee zaken aan de orde, 
zowel het wetsontwerp zelve als de 
problematiek van oudere particulier 
verzekerden. Daarbij doel ik met 
name op de categorie oudere 
particulier verzekerden met een 
relatief laag inkomen. Het oplossen 
van laatstgenoemd probleem vinden 
wij uiteraard nog belangrijker dan het 
oplossen van het probleem dat is 
gerezen naar aanleiding van de WTZ, 
met name naar aanleiding van artikel 
18. Nu wordt wel eens gezegd dat de 
premieproblematiek van ouderen 
wordt veroorzaakt door de WTZ, 
alsof er een oorzakelijk verband 
tussen die twee thema's zou bestaan. 
Dat is naar mijn oordeel niet het 
geval, maar die suggestie kan gewekt 
worden, omdat er een gezamenlijke 
behandeling plaatsvindt. Want het 
verschil in premie tussen jongeren en 
ouderen is al een veel langer 
bestaand probleem. Bovendien is het 
van een veel algemenere strekking, 
want zelfs jonge mensen zoals u en 
ik, voorzitter, zijn voor verzekeringen 
al oud, want wij betalen al toeslagen. 
Dat bestond al veel langer. Het is 
gebeurd toen de maatschappijen zijn 
gaan concurreren op basis van 
risicoselectie. Daarmee is de 
risicosolidariteit steeds verder 
aangetast en doorbroken. En juist die 
risicosolidariteit is de wezensgedach-
te in het verzekeringsstelsel. Op dat 
punt was het vroeger toch heel 
anders. Toen waren de premies 
tussen jongeren en ouderen gelijk. Ik 
was een paar maanden geleden op 
een werkbezoek in Gouda. Ik bezocht 
daar het gemeentelijke archief. Ik 
vond daar een heel aardig boekwerk 

uit het jaar achttienhonderdzoveel 
over het toenmalige verzekeringsstel-
sel, de toenmalige ziekenfondsen, die 
uit het gildewezen waren ontstaan. 
Daarin stond een hele aardige zin. Er 
stond dat alle verzekerden een gelijk 
bedrag in guldens betaalden. Er 
stond stuivers, maar ik vertaal het 
naar de huidige tijd. Dat was de ware 
solidariteit. Ik denk dat die grondge-
dachte nog steeds goed is. In dat 
opzicht zouden wij terug moeten naar 
die goede oude tijd. 

Er is wel een samenhang tussen 
beide thema's. Voorafgaand aan de 
behandeling van de Wet toegang 
ziektekostenverzekringen is er een 
hoorzitting geweest, waarbij de 
toenmalige voorzitter van het KLOZ, 
de heer Wijkstra, ons heeft medege-
deeld dat de premieverschillen 
tussen jong en oud verkleind zouden 
worden. Dat was de toezegging van 
de kant van het KLOZ. Die toezeg-
ging is men helaas niet nagekomen. 
Het is sinds die tijd alleen maar 
slechter geworden, bij voorbeeld 
omdat men de "budget- jong"-pol is-
sen heeft ingevoerd, waardoor de 
risicoselectie alleen maar scherper is 
geworden. Door het niet nakomen 
van die afspraak is een brevet van 
onvermogen uitgedeeld aan de 
verzekeraars zelf. 

Er is nog een andere samenhang, 
voorzitter. In het wetsontwerp dat wij 
vandaag bespreken, wordt een 
handvat geboden om, indien er geen 
private afspraak tot stand komt, de 
problematiek van de ouderen op 
basis van een wettelijke maatregel 
aan te pakken. Maar, nogmaals — ik 
heb het al even aangegeven aan het 
begin van mijn betoog — die 
afspraak is nu wel tot stand gekomen 
en is gelukkig geëffectueerd, zodat 
de mogelijkheid van het handvat niet 
gehanteerd behoeft te worden. 

Voorzitter! Over de problematiek 
van de te hoge premies voor ouderen 
is al veel uitvoeriger gesproken bij de 
behandeling van de begroting 1988 
aan het begin van dit jaar. Toen 
hebben collega Lansink, Van Otterloo 
en ik een motie ingediend om 
aandacht te vragen voor de proble-
matiek. Wij hebben de staatssecreta-
ris toen gevraagd om overleg te 
plegen met de particuliere verzeke-
raars. Daarbij speelde met name de 
ongelijke behandeling die zich toen 
aftekende tussen de jongeren en de 
ouderen een rol. Men ging de 
premiestijging die op dat moment bij 
sommige maatschappijen plaatsvond 
wel toepassen op de ouderen en niet 

op de jongeren, waardoor de 
problematiek van jong en oud alleen 
maar werd verscherpt. Met name de 
ongelijke behandeling vonden wij 
toen maatschappelijk niet langer 
aanvaardbaar. Daarom hebben wij 
toen een motie ingediend om die 
problematiek daadwerkelijk aan te 
pakken. 

Vervolgens is het overleg tot stand 
gekomen. Dit heeft geleid tot de drie 
gemaakte afspraken. 

Ten eerste, dat er niet meer zo'n 
verschil zou worden gemaakt tussen 
jongeren en ouderen bij de premie-
stijging, met andere woorden: er zal 
geen differentiatie meer plaatsvinden 
in de premiemutatie. Men zal 
voortaan een ieder een gelijke 
premiestijging laten ondergaan, in 
ieder geval dus niet meer verschil-
lend. 

De tweede afspraak was dat de 
65 plussers met een inkomen tot ƒ 
35.000 die een hogere premie 
betaalden dan die van de zogenaam-
de standaardpakketpolis van ƒ 181 
alsnog de premierestitutie krijgen en 
daarmee ook de standaardpakketpo-
lis krijgen aangeboden. Dat zijn de 
twee maatregelen die aan de kant 
van de verzekeraars getroffen 
moeten worden. 

Daartegenover staat de maatregel 
van de kant van de overheid, waarbij 
de overheid de verliesgevende 
premie voor de zogenaamde 
standaardpolis ter grootte van ƒ 145 
per maand verhoogt met ƒ 10. 
Overigens zijn de twee benamingen, 
standaardpakketpolis en standaard-
polis nogal verwarrend. Het zou 
goed zijn als hier een andere term 
voor werd bedacht, bij voorbeeld de 
ex-vrijwillig ziekenfondsverzekerden-
polis of de loongrensoverschrijdings-
polis. Want het gaat om mensen die 
de loongrens overschrijden en dan 
van het ziekenfonds naar de particu-
liere sector gaan. Die twee termen 
worden in ieder geval nogal eens 
door elkaar gehaald. 

Voorzitter! Tegen de verhoging van 
ƒ 10 kan aan de ene kant moeizaam 
worden aangekeken, maar aan de 
andere kant kan gesteld worden dat 
het aanvaardbaar is, en wel om een 
aantal redenen. We hebben in het 
verleden al eens gezegd dat de 
vastgestelde premie van ƒ 135 
haalbaar leek, maar later hebben we 
toch moeten constateren dat die aan 
de te krappe kant is geweest. Dat 
heeft dan ook geleid tot een verlies 
bij de verzekeringsmaatschappijen 
voor die categorieën van verzeker-
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den. Als dan op een gegeven 
moment aan die maatschappijen 
wordt gevraagd om de relatief hoge 
premie van een aantal ouderen te 
laten dalen naar ƒ 181, dan zou er 
nog een tweede verlies bijkomen. Dat 
is toch niet acceptabel. Dat levert de 
maatschappijen een dubbel verlies 
op en dan ontstaat er een extra groot 
probleem. 

Wij vinden ook tegen die achter-
grond een geringe verhoging, van 
f 10, van de standaardpolis van f 145 
aanvaardbaar, te meer omdat, 
hetgeen misschien min of meer 
toevallig is, tegelijkertijd de uitbrei-
ding van de AWBZ zal plaatsvinden. 
Dit betekent dat feitelijk op 1 januari 
aanstaande door de verzekerden 
hetzelfde bedrag betaald moet 
worden, alleen — ik zeg dat er eerlijk 
bij — voor een minder groot pakket. 
Maar er mag nog een argument 
worden gehanteerd, namelijk het feit 
dat nogal wat mensen met een polis 
van ƒ 145 vroeger met een vrijwillige 
ziekenfondsverzekering al meer 
betaalden dan nu met de standaard-
polis. Maar nogmaals, het is een 
verhoging en dat is nooit leuk. Maar 
ik denk dat het verdedigbaar is. 

Voorzitter! De door mij genoemde 
afspraken zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Er kan niet één 
onderdeel uitgelicht Worden, dat niet 
geëffectueerd zou worden. Neen, de 
drie afzonderlijke maatregelen, die 
als het ware één afspraak vormen, 
moeten daadwerkelijk geëffectueerd 
worden. Dat zal dan moeten 
gebeuren door middel van de 
garantieverklaringen, waarover ik 
zojuist al heb gesproken. Die 
garantieverklaringen waren overigens 
nodig, omdat het KLOZ, als organisa-
tie van particuliere verzekeraars, 
geen ledenbindende besluiten kan 
nemen. Ik heb reeds gesteld dat 
8 0 % van het totale premiebedrag 
nodig was om een verbindendverkla-
ring te kunnen krijgen op grond van 
de Wet economische mededinging. 

Ik vind dat die verbindendverkla-
ring op grond van de Wet economi-
sche mededinging zal moeten 
plaatsvinden. Als dat namelijk niet 
gebeurt, dan is er ook geen sanctie-
mogelijkheid en is er geen dwang-
middel mogelijk. Dat zou kunnen 
betekenen dat sommige verzekeraars 
zich niet zullen gaan houden aan de 
gemaakte afspraak. Als een en ander 
wel op grond van de verbindendver-
klaring wordt ondergebracht in de 
Wet economische mededinging, dan 
betekent dit dat een overtreding een 
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economisch delict is en dat er dan 
kan worden opgetreden. Ik consta-
teer, dat dit well icht ook nodig zal 
zijn. Ik las in De Volkskrant van 24 
november jongstleden een bericht 
over de VZS te Tilburg, die een truc 
heeft bedacht om onder die afspraak 
uit te komen. In vind dat ronduit 
schandalig en verwerpelijk. Ik vind 
dus dat de staatssecretaris toch bij 
zijn collega Evenhuis moet aandrin-
gen op een snelle verbindendverkla-
ring op grond van de Wet economi-
sche mededinging, want pas dan kan 
daadwerkelijk voor 100% van de 
markt een en ander worden hard 
gemaakt. 

De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Wat is erop tegen om een en ander 
in dit wetsvoorstel "d icht te t imme-
ren"? Dat is toch veel gemakkelijker? 
De sanctie van de Wet economische 
mededinging kan dan altijd nog 
achter de hand worden gehouden. 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! Ik 
ga natuurlijk uit van hetgeen we als 
Kamer zelf aan de staatssecretaris 
hebben gevraagd, namelijk om te 
proberen, tot afspraken te komen 
met de particuliere verzekeraars. Dat 
is gebeurd en een onderdeel van die 
afspraak is, dat er ten minste 8 0 % 
aan garantieverklaringen binnen 
moet komen. Want indien dat het 
geval is, kan er een verbindendver-
klaring op grond van de Wet 
economische mededinging plaatsvin-
den. Ik vind dat het probleem 
daarmee op een goede wijze wordt 
opgelost. 

De heer Lansink (CDA): Er is enig 
verschil tussen het onderwerp dat in 
de wet wordt geregeld, namelijk de 
standaardpolissen, en alles wat 
daarmee gebeurt, en het gebruik van 
dit instrument ter oplossing van de 
knelpunten van de 65-plussers. We 
hebben op overleg en maatregelen 
aangedrongen. Maar het moet toch 
te denken geven dat wij in februari de 
zaak hier hebben afgedaan, dat we 
op 1 april iets hebben gevraagd en 
dat we nu al weer maanden verder 
zijn. Die mensen zitten nog steeds te 
wachten, hebben problemen met de 
restitutie enzovoorts. Het lijkt mij, 
gelet op het feit dat we het eens 
waren, dat we die zaak nu moeten 
"dichtspi jkeren". 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! Ik 
vind dat je niet wettelijk iets moet 
regelen als het niet nodig is. 

Ziektekostenverzekeringen 

Bovendien heeft de Kamer zelf 
gevraagd om zelfregulering in de 
particuliere sector. Die is nu tot stand 
gekomen, met de mogelijkheden die 
ik reeds heb geschetst en die reeds 
in de Wet economische mededinging 
aanwezig zijn. Ik zie daarom geen 
noodzaak, dit nog eens in de WTZ te 
regelen. 

De heer Lansink (CDA): Maar de 
heer Nijhuis heeft de noodzaak 
zojuist zelf aangeduid, toen hij sprak 
over mensen die er weer op de een 
of andere manier onderuit kunnen. 
Daarmee is het toch duidelijk dat het 
beter is, deze zaak simpel te regelen? 

De heer Nijhuis (VVD): Dit is een 
vraag die heel goed door de staats-
secretaris beantwoord kan worden. Ik 
heb mijn visie gegeven. Ik ben van 
mening dat op deze wijze — via de 
Wet economische mededinging — 
tot de "hardheid" gekomen kan 
worden. Maar ik zal uiteraard 
luisteren naar de reactie van de 
staatssecretaris op de opvatting van 
de heer Lansink. Ik denk dat het doel 
dat wij beogen hetzelfde is, maar dat 
wij van mening verschillen over het 
instrument. Collega Lansink zal, 
gezien zijn opvatting, nu een aantal 
amendementen moeten indienen, 
anders kan het niet. Het wetsontwerp 
zal dan vrij fors geamendeerd 
moeten worden. Ik acht dat niet 
nodig, want er is een instrument in 
de vorm van de Wet economische 
mededinging, en dat instrument kan 
gehanteerd worden. Ik nodig de 
staatssecretaris uit, met zijn collega 
van Economische Zaken te praten, 
zodat gekomen kan worden tot een 
snelle verbindendverklaring op grond 
van de Wet economische mededin-
ging-

Los hiervan moet geconstateerd 
worden dat de aanpak die nu is 
gekozen, een begin is van de 
oplossing van de meer algemene 
problematiek die ik heb geschetst, 
namelijk de verschillen in premies 
voor jongeren en ouderen. Ook in de 
particuliere sector zelf wordt dit 
probleem onderkend. Men praat nu 
ook in de sector over een regeling ter 
verkleining van de zogenoemde 
bandbreedte tussen de premie voor 
jongeren en die voor ouderen. Men 
wil een regeling treffen voor de 
interne bandbreedte, waarbij de 
premie voor ouderen binnen een 
verzekeringsmaatschappij maximaal 
anderhalf keer zo groot mag zijn als 
de premie voor jongeren. Tevens wi l 
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men praten over een regeling voor de 
externe bandbreedte, waarbij voor de 
totale markt een "maximumpri js" en 
een "minimumpr i js" worden 
geregeld. Ik vind dit een heel goede 
zaak, maar het moet wel snel 
geregeld worden. Daarom nodig ik 
de staatssecretaris uit, de verzeke-
ringsmaatschappijen te laten weten 
dat hiervoor een bepaalde termijn 
gehanteerd moet worden. Ik denk 
daarbij zelf aan ongeveer drie 
maanden. Het moet toch haalbaar 
zijn, binnen die termijn tot de 
bedoelde afspraak te komen? Lukt dit 
niet, dan moet uiteindelijk de Kamer 
een oordeel geven over het al dan 
niet invoeren van een wettelijke 
regeling van de bandbreedte. De 
premieverschillen tussen jongeren en 
ouderen zullen dan toch wettelijk 
geregeld moeten worden. Dit is 
belangrijk omdat het om het 
wezenlijke kenmerk van verzekeren 
gaat, namelijk de risicosolidariteit. 
Bovendien gaat het ook om het 
plan-Dekker. Dat gaat immers uit van 
gelijke premies voor jong en oud 
binnen een bepaalde verzekerings-
maatschappij. In dit plan is voorge-
steld, te komen tot een verbod op 
interne premiedifferentiatie. Je kunt 
je afvragen of de externe bandbreed-
te — een maximum- en een mini-
mumpremie — zich niet wat slecht 
verdraagt met de "Dekker-f i losof ie". 
Ik vind persoonlijk dat het acceptabel 
is wanneer een premie voor ouderen 
maximaal twee maal de premie voor 
jongeren bedraagt. Maar ook dit is 
pas een begin van een veel betere 
situatie, waarbij de verschillen op 
langere termijn echt zullen moeten 
verdwijnen. 

Ik maak bij dit alles de volgende 
kanttekening. Vastgesteld moet 
worden dat het hanteren van een 
inkomensgrens en een inkomens-
toets in de particuliere verzekerings-
sector een geheel nieuw fenomeen 
is. Ik vind het goed dat de particulie-
re verzekeringsmaatschappijen dit 
hebben aangedurfd, zodat gekomen 
kon worden tot een oplossing van de 
geschetste problematiek. 

Ik kom nu op het tweede thema, 
namelijk de aanpassing van de 
wetstekst op drie onderdelen. Het 
gaat om de herformulering van 
artikel 18 — het bekende "pooling-
art ikel" - , om de uitbreiding van de 
te poolen groep en het eventueel 
toevoegen van nieuwe groepen aan 
de mogelijkheid tot pooling. 

Allereerst ga ik in op de herformu-
lering van artikel 18. Hoe was de 

historie op dat punt? Indertijd hebben 
de verzekeringsmaatschappijen zelf 
een aantal afspraken gemaakt bij de 
opheffing van de vrijwillige zieken-
fondsverzekering. De eerste afspraak 
was dat het merendeel van de 
ex-vrijwillig verzekerden naar de 
zogenaamde bovenbouwmaatschap-
pijen zou overgaan en dat men in het 
overige deel van de particuliere 
verzekeringssector niet actief zou 
werven. Naar mijn mening is men die 
afspraak ook nagekomen; dat blijkt 
uit de cijfers. De tweede afspraak 
was dat men vrijwillig de kosten van 
de groep ex-vrijwillig verzekerden — 
deze groep werd beperkt tot de 
mensen die toen 65 jaar of ouder 
waren - zou gaan poolen. Er was 
toen al een soort bezorgdheid in de 
particuliere sector zelf over het zich 
niet aan de afspraken houden van 
well icht een, twee of meer verzeke-
raars. De Kamer is toen gevraagd, 
daarvoor een wettelijke basis te 
geven, een soort verbindendverkla-
ring van die zelfgemaakte afspraak. 
Dat is het karakter van artikel 18. Ik 
vind dat dit niet mag worden 
vergeten. Vervolgens is de wetgever 
aan dat verzoek, het vormen van een 
verbindendverklaring, tegemoet 
gekomen. Dat is gehonoreerd. Dat is 
indertijd gebeurd aan het einde van 
het debat over de WTZ. 

Achteraf is gebleken dat er toch 
well icht problemen zijn met betrek-
king tot de formulering van artikel 
18. Die formulering is misschien niet 
voor 100% sluitend, wellicht omdat 
deze afwijkt van de formulering 
waarvoor in de andere poolingswet is 
gekozen, namelijk in de MOOZ. Het 
gevolg is dat een enkel bedrijf of een 
enkele instelling en dus ook een 
enkele verzekeraar niet is overgegaan 
tot het afdragen van de poolingsbij-
drage aan de Stichting pooling en 
dus eigenlijk daardoor op zijn minst 
handelde in strijd met de geest van 
de wet. 

Er is een civielrechtelijk proces 
gaande tussen de Stichting pooling 
en een bepaalde verzekeraar. De 
staatssecretaris vermeld daarover in 
zijn schriftelijke beantwoording dat 
hij de goede hoop heeft dat de 
Stichting pooling dat proces wint. Ik 
heb een andere opvatting. Ik sluit 
absoluut niet uit dat de Stichting 
pooling dat proces verliest. Dat zou 
toch een aantal ernstige gevolgen 
hebben. Ook anderen zullen dan 
zeggen dat zij kennelijk in die periode 
onverschuldigd hebben betaald aan 
de Stichting pooling en dat zij 

onverschuldigd en kennelijk onnodig 
de poolingsbijdrage hebben afgedra-
gen. Indien onverschuldigd is betaald 
en niet meer tot betaling wordt 
overgegaan, wordt de pooling 
achteraf alsnog volstrekt onderuit 
gehaald, met alle rampzalige 
gevolgen van dien. Vooral de 
verzekeringsmaatschappijen die 
ex-vrijwillig verzekerden hebben 
gekregen, zullen in de grootste 
problemen komen. En dat kunnen wij 
ons niet permitteren. 

Dat is de achtergrond van onze 
opvatt ing, dat de herformulering van 
artikel 18 een pure noodzaak is. Die 
moet echt snel gebeuren. Bovendien 
dient dit naar ons oordeel met 
terugwerkende kracht te gebeuren. Ik 
overweeg zeer nadrukkelijk, op dit 
punt een amendement in te dienen. 
Ik wil echter eerst luisteren naar de 
opvatting van de staatssecretaris 
hierover; ook wil ik nog met mijn 
collega kunnen overleggen. 

Naar onze mening is die terugwer-
kende kracht om twee redenen 
geboden. In de eerste plaats kan de 
uit dit wetsontwerp voortvloeiende 
wet niet een soort beloning worden 
voor slecht gedrag. Dat wordt het 
dan immers. In de tweede plaats — 
gelet op het moeizame karakter van 
een terugwerkende-krachtbepaling is 
dit nog belangrijker - is door de 
bedoelde instellingen of bedrijven de 
poolingsbijdrage wel bij de desbe-
treffende verzekerde geïnd, maar 
vervolgens niet afgedragen. Met 
andere woorden: indien wij nu een 
terugwerkende-krachtbepaling 
invoeren, leidt dit niet tot lastenver-
zwaring voor de desbetreffende 
burgers en verzekerden. Was dit wel 
het geval geweest, dan was er in 
juridisch opzicht een wat moeizame-
re situatie geweest. Nogmaals, gelet 
op die twee argumenten zal ik 
nadrukkelijk overwegen, een 
amendement in te dienen. 

De heer Lansink (CDA): Heeft de 
heer Nijhuis ook de principiële 
bezwaren tegen een terugwerkende-
krachtbepaling overwogen? Dat staat 
overigens los van het goede doel dat 
met deze bepaling kan worden 
gediend. Met andere woorden: 
zouden hiertegen staatsrechtelijke 
bezwaren kunnen worden aange-
voerd? 

De heer Nijhuis (VVD): Dat kan 
natuurlijk altijd. Ik heb zoeven om die 
reden de historie weergegeven. Het 
ging om een afspraak tussen 
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verzekeraars. Aan ons werd gevraagd 
om daarvoor een wettelijke basis te 
creëren. Zo is artikel 18 zelfs na de 
plenaire behandeling in het wets-
ontwerp terechtgekomen. Dat artikel 
18 heeft een soort verbindendverkla-
ringskarakter ten opzichte van de 
privaat gemaakte afspraak binnen de 
verzekeringssector. Gelet op die 
achtergrond, acht ik reparatie van de 
formulering met terugwerkende 
kracht acceptabel. Ik erken, dat moet 
worden opgepast met bepalingen 
inzake terugwerkende kracht. 
Nogmaals, gelet op de historie en 
gelet op het feit, dat geen lastenver-
zwaring zal optreden, vind ik het 
geboden om dat te doen. Ik zou het 
niet aanvaardbaar vinden, dat indien 
de Stichting pooling het proces gaat 
verliezen, een premie op slecht 
gedrag wordt uitgekeerd. Dat is het 
andere uiterste. Ik zal echter eerst 
luisteren naar de staatssecretaris en 
overleg voeren met de andere 
collega's, alvorens het amendement 
in te dienen. 

Ik kom thans te spreken over de 
uitbreiding van de poolingsgroep. Tot 
nu werden alleen gepoold de mensen 
die 65 jaar waren op het moment, 
dat de WTZ inging. Op die groep 
wordt toch een behoorlijk fors verlies 
geleden. Ik zeg er eerlijk bij, dat dit 
een gevolg is van het eigen gedrag 
van de desbetreffende verzekeraars. 
Destijds waren er ongeveer 800.000 
vrijwillig verzekerden, die over 
zouden gaan van de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering naarde 
particuliere sector. Toen is een 
zekere inschatting gemaakt: 10% zou 
al voor het aanvaarden van de WTZ 
naar een andere verzekeringsmaat-
schappij overstappen. Dat is ook 
gebeurd. Vervolgens werd ervan 
uitgegaan, dat nadat het wets-
ontwerp wet zou zijn geworden, circa 
10% elders een onderdak zou vinden. 
Dat is precies uitgekomen. Ongeveer 
8 0 % zit bij de bovenbouwmaat-
schappijen. Wij gingen er toen nog 
vanuit — dat is ook de achtergrond 
van het bepalen van de premie op ƒ 
135 - dat die 600.000 verzekerden 
zouden kiezen voor de standaardpak-
ketpolis. Dat is echter niet gebeurd. 
Nog niet de helft heeft daarvoor 
gekozen. Dat komt, doordat die 
bovenbouwmaatschappijen aan de 
overstappers een eigen maatschap-
pijpolis hebben aangeboden. Dat 
betekent ook, dat de interne pooling, 
die per verzekeringsmaatschappij 
had kunnen plaatsvinden, niet meer 
kon plaatsvinden, omdat winstder-

ving plaatsvond. Bij de schriftelijke 
voorbereiding hebben wij om 
bedragen gevraagd. Uit die bedragen 
blijkt, dat het gaat om een groot 
verschil. Waren al die mensen 
opgenomen in die standaardpakket-
polis, dat had dit 165 min. meer 
opgeleverd. Als dit dan wordt 
verrekend met die 50 min. verlies op 
de groep van 65-jarigen en ouder, 
dan moet worden geconstateerd, dat 
er een inkomensderving is geweest 
van ongeveer 100 min. Ik heb het 
bedrag al eerder, maar toen uit de 
losse pols berekend, genoemd. Dat 
betekent, dat door het eigen gedrag 
van de verzekeringsmaatschappijen 
er een winstderving is geweest van 
I00 min. Een groot bedrag, dat toch 
een rol had kunnen spelen in de 
interne pooling, kon niet meer 
meespelen. 

De heer V a n Otter loo (PvdA): Mag 
ik aan de heer Nijhuis vragen, zonder 
een verdediger te wil len zijn van 
welke bovenbouwmaatschappij dan 
ook, hoe hij had kunnen voorkomen, 
dat mensen zouden zijn ingegaan op 
een goedkopere aanbieding, die er 
na ongeveer zes maanden volop is 
geweest, van andere verzekerings-
maatschappijen? Had dit er niet toe 
geleid, dat die mensen maar voor 
korte tijd een standaardpakketpolis 
zouden hebben gehad en vervolgens 
een veel goedkopere aanbieding 
elders hadden geaccepteerd? 

De heer Nijhuis (VVD): Ik heb al 
gezegd, dat binnen de markt een 
interne afspraak was gemaakt om 
80% van de ex-vrijwillig verzekerden 
te laten overstappen naar de 
bovenbouwmaatschappijen. Ook 
werd afgesproken, dat zij bij de 
standaardpakketpolis terecht zouden 
komen. Dat is niet gebeurd. Achteraf 
wordt gezegd dat dit werd veroor-
zaakt door het feit dat er op de markt 
sprake was van hevige concurrentie; 
het risico bestond dat de verzekerden 
zouden worden weggezogen door 
andere maatschappijen. Voorzitter! Ik 
treed niet in die schulddiscussie 
omdat die tot niets leidt. Ik consta-
teer slechts wat er is gebeurd. Een 
niet geringe winstderving heeft 
plaatsgevonden waardoor de interne 
pooling bij de desbetreffende 
maatschappijen een fors probleem is 
geworden 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
heb in eerste termijn juist betoogd 
dat het hierbij in hoge mate om een 

theoretische rekensom gaat. Op 
grond van zo'n som zou men ook 
kunnen zeggen dat, als alle verzeker-
den op de prijs van de standaardpolis 
zouden zijn "gezet" , er well icht 
helemaal geen problemen zouden 
zijn gerezen op de verzekeringsmarkt 
omdat daarmee alle goedkope 
polissen uit de markt zouden zijn 
genomen. Dat is nu eenmaal niet de 
situatie. Dat instrument hebben wij 
niet en dus moeten wij reëel kijken 
naar zaken als prijsconcurrentie en 
de aanzuigende werking, zowel 
binnen als buiten de maatschappijen, 
van goedkopere polissen. 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! 
Dat vind ik nu weer een theoretische 
beschouwing omdat ik uitga van wat 
indertijd werd afgesproken en wat 
ons is voorgehouden tijdens de 
hoorzitting, voorafgaand aan de 
behandeling van de WTZ. Wij hebben 
daarover met partijen gesproken en 
in dat verband kwam ook de premie 
van 135 gulden aan bod. Eerst ging 
het om een hoger bedrag, toen werd 
het wat lager en ten slotte was er dit 
niveau. Men ging er steeds van uit 
dat die 600.000 ex-vrijwillig zieken-
fondsverzekerden zouden overgaan 
naar de bovenbouwmaatschappijen, 
op basis van de standaardpolis. Dat 
was de stand van zaken op dat 
moment en men mocht er ook van 
uitgaan dat dit zo zou gaan gebeu-
ren. Ik constateer nu dat het anders 
is gegaan en ik vind het over en weer 
stellen van de schuldvraag niet erg 
zinvol. Ik constateer wel dat 8 0 % bij 
de bovenbouw en 2 0 % elders 
terecht is gekomen en dat dit 
resultaat precies werd voorspeld. In 
dat opzicht is er dus niets verkeerd 
gegaan. Het zou anders zijn geweest 
— en dan zou ik het ook met de heer 
Van Otterloo eens zijn geweest -
wanneer van die 600.000 de helft 
terecht zou zijn gekomen bij een 
aantal andere maatschappijen dan bij 
de bovenbouwmaatschappijen. Dat is 
echter niet het geval. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Maar 
misschien zitten ze nog bij die 
bovenbouwmaatschappijen omdat ze 
een goedkopere polis aangeboden 
kregen dan de standaardpolis. Dat 
was nu juist de strekking van mijn 
betoog. Bij de wetswijziging is er 
terecht geen instrument geboden om 
te bewerkstelligen dat de mensen die 
overgingen naar de bovenbouwmaat-
schappijen verplicht zouden zijn om 
een standaardpolis te nemen. Welnu, 
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als men die vrijheid biedt, moet men 
ook accepteren dat het resultaat er 
vervolgens anders uitziet dan men 
tevoren bij theoretische beschouwing 
dacht te bereiken. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik vind dit 
toch niet de juiste benaderingswijze. 
De bovenbouwmaatschappijen 
hadden afspraken gemaakt met de 
overige verzekeraars maar zijn die 
afspraken blijkbaar zelf niet nageko-
men. Afgesproken was dat deze 
groep met de standaardpolis zou 
worden opgenomen. Men had de 
mensen dan ook niet moeten 
uitnodigen om te kiezen voor een 
maatschappijpolis. Nogmaals, ik doe 
niet mee aan deze schulddiscussie 
maar constateer slechts wat er is 
gebeurd. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op 
het brede punt, namelijk de vraag of 
de pooling moet worden uitgebreid 
tot alle mensen die de standaardpolis 
hebben of moet worden beperkt tot 
de nieuwe 65-plussers. Dat laatste 
heet in het jargon de "ingroeivari-
ant" . Deze mogelijkheid heeft onze 
voorkeur en dat hebben wij al enkele 
malen naar voren gebracht, zowel 
tijdens de MO's als bij de schriftelijke 
voorbereiding van de behandeling 
van dit wetsvoorstel. Wij zijn er 
buitengewoon verheugd over dat de 
Verzekeringskamer dit standpunt van 
de VVD heeft bevestigd als een 
goede benaderingswijze. Zij stelt: als 
men alle mensen met een standaar-
dpolis betrekt bij de pooling, 
ontstaan er nadelen en wordt het 
mogelijk dat men méér gaat verdie-
nen aan de standaardpolisverzeke-
ring dan nodig is. Bovendien zegt zij 
dat daarmee niet wordt opgelost het 
probleem dat zich bij een enkele 
verzekeraar voordoet. Dus vindt ook 
zij een dergelijke benaderingswijze 
niet wenselijk. Ik sluit mij volstrekt 
aan bij deze gedachtengang van de 
Verzekeringskamer. 

De heer Van Otter loo (PvdA): 
Voorzitter! Ik denk dat de heer 
Nijhuis een vergissing maakt bij het 
citeren van de brief van de Verzeke-
ringskamer. Zij stelt in de eerste 
plaats dat bij een verevening van 
alleen mensen boven de 65 jaar een 
deel van de problemen wordt 
opgelost, maar niet de kwetsbaar-
heid van een aantal ziektekostenver-
zekeraars wordt verminderd en in de 
tweede plaats dat een omslag, een 
pooling van alle standaardpolissen 
ervoor zorgt dat noch voor-, noch 

nadelen optreden, maar dat daarmee 
het gehele risico wordt gedekt. Dat 
betekent dat bij een pooling volgens 
artikel 18 van alle standaardpolissen, 
de bovenbouwers ook geen voordeel 
hebben. Voordeel ontstaat wel als 
overgegaan wordt tot een pooling 
van alle 60-jarigen en ouder. Dan is 
er sprake van een situatie zoals de 
heer Nijhuis beschrijft, maar niet bij 
een pooling van alle standaardpolis-
sen. 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! 
De pooling die door de regering 
wordt voorgesteld, namelijk tot en 
met 60-jarigen, hebben wij van meet 
af aan niet toegejuicht. De heer Van 
Otterloo en ik verschillen in ieder 
geval van mening als het gaat om de 
interpretatie van de brief van de 
Verzekeringskamer; ik heb het 
anders gelezen. Volgens mij staat er 
met zoveel woorden inderdaad in dat 
de kwetsbaarheid van verzekeraars 
daardoor niet vermindert, maar ook 
dat bij een uitbreiding met tot en met 
O-jarigen, dus de gehele groep, die 
kwetsbaarheid precies hetzelfde 
blijft. Wat houdt dat dus in? Die 
kwetsbaarheid is niet het directe 
gevolg van alleen deze problematiek, 
die is van veel bredere strekking en 
dat is ook zo. 

De heer Lansink (CDA): In mijn 
beschouwingen heb ik ook aandacht 
aan deze brief besteed en gezegd dat 
daarin eigenlijk een dubbele lijn zit. Ik 
heb ook daaruit geciteerd — en dat 
sluit eigenlijk aan bij de opmerking 
van de heer Van Otterloo — dat deze 
oplossing - dus die 65 jaar met 
ingroei — de ontstane onevenwich-
t igheid slechts voor een beperkt deel 
zal wegnemen. Ik kan dat niet anders 
lezen dan als een aanbeveling om die 
onevenwichtigheid helemaal weg te 
nemen. Er staat daarna ook nog dat 
volgens het inzicht van de Verzeke-
ringskamer voor een pooling van alle 
bestaande polissen moet worden 
gekozen. Het is mogelijk dat de 
Verzekeringskamer twee lijnen naast 
elkaar heeft willen ontwikkelen, maar 
omdat de tweede volgt op de eerste, 
is het logisch dat men eigenlijk kiest 
voor een algemene pooling. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik zie het in 
ieder geval niet zo en ik heb de brief 
totaal anders geïnterpreteerd. Ik kom 
tot exact dezelfde interpretatie als 
die welke door de regering is 
verwoord in de memorie van 
antwoord. Ik sluit mij dan ook bij die 

interpretatie aan. Nogmaals, laat de 
staatssecretaris er zijn opvatting 
maar over geven, maar deze 
interpretatie heb ik gekozen. 

Ik wil nog twee kanttekeningen 
plaatsen bij deze maatregel. In de 
eerste plaats moet geconstateerd 
worden dat hierdoor de poolingshef-
fing een blijvend karakter krijgt in 
tegenstelling tot de aanvankelijke 
bedoeling. Het gaat echter om een 
zeer geringe verhoging van de 
poolingsbijdrage en mede om die 
reden achten wij dat aanvaardbaar. 

De tweede kanttekening betreft 
iets waar wij al vaker over hebben 
gesproken, namelijk dat de standaard-
polisverzekering na 1 januari 1990 
ook de poolingsheffing gaan betalen. 
Ik ga ervan uit — ik zou dat graag 
opgehelderd hebben, want dat is niet 
goed gebleken uit de schriftelijke 
voorbereiding — dat dit geen 
onderdeel wordt van de premie zelve 
- want dat zou betekenen dat de ƒ 
10 extra die er nu bijkomt zou 
worden ontkracht — maar dat die er 
gewoon bovenop komt. 

Ik heb nog twee punten die ik in dit 
verband aan de orde wil stellen, in de 
eerste plaats de informatie die 
verzekeraars geven over die pool-
ingsbijdrage. Ik heb er enkele gezien 
en ik moet constateren dat die niet 
juist is, soms zelfs tegen het 
misleidende aan. Er wordt daarbij 
gesproken over de premie die men 
moet betalen en vervolgens over de 
poolingsbijdrage die — zo staat in dit 
soort folders — moet worden 
afgedragen aan de overheid. Ik vind 
die voorstelling van zaken volstrekt 
onjuist en het lijkt mij ook nuttig als 
de staatssecretaris daarover nog 
eens een brief stuurt aan het KLOZ 
met het verzoek dit soort informatie 
in ieder geval correct te houden. 

De tweede opmerking betreft de 
400 min. die wij al eens eerder 
hebben besproken bij de opheffing 
van de vrijwillige ziekenfondsverzeke-
ring. Toen is die 400 min. als het 
ware weggestopt in een aantal 
stichtingen. Wij spraken toen over 
het sjoemelen met stichtingen. Het is 
toch wel buitengewoon navrant dat 
wij nu bij oplossingen komen waarbij 
wij de rekening bij particulier 
verzekerden presenteren die er in 
wezen part noch deel aan hebben; 
het is ook buitengewoon navrant dat 
dit bedrag nog steeds onder de tafel 
zweeft. Wij vragen de staatssecreta-
ris toch, ter zake harde maatregelen 
te nemen. Wij vragen hem ook of hij 
in die zin wil reageren op de brief van 
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het KLOZ, die hem daarover medio 
dit jaar is gestuurd. 

De laatste maatregel betreft het 
toevoegen van nieuwe groepen aan 
de pooling. Er wordt een tweetal 
mogelijkheden geopend: het 
toevoegen van nieuwe groepen aan 
de bestaande pooling en het poolen 
van de ƒ 181 -polissen en het daaraan 
toevoegen van groepen. Bij het 
uitbreiden van de poolingsgroep met 
nieuwe groepen moet grote terug-
houdendheid worden betracht. 
Immers, de poolingsbijdrage zou dan 
toch verder moeten worden ver-
hoogd. 

Bij de tweede mogelijkheid die ik 
zojuist aangaf, kan worden gedacht 
aan de "loongrensoverschrijders" 
met forse, extreem hoge risico's. Ik 
denk daarbij aan mensen die uit het 
ziekenfonds komen en vanwege de 
loongrensoverschrijding overgaan 
naar de particuliere sector en dan tot 
wat in het jargon heet "de brandende 
huizen" behoren. Ik geef een heel 
simpel voorbeeld. Een nierdialysepa-
tiënt die overgaat, betaalt op basis 
van de ƒ 181 ongeveer ƒ 2000 per 
jaar, terwijl de kosten per jaar 
gemiddeld ƒ 80.000 zijn. Kortom, een 
verliespost van ongeveer ƒ 78.000 
per verzekerde. Als een verzekerings-
maatschappij heel veel van dergelijke 
patiënten krijgt, zal die uiteraard in 
grote problemen komen. Dus is het 
best wenselijk en verdedigbaar, 
wanneer deze pooling als het ware 
tot stand komt. Dit betekent dat er 
binnen de markt over en weer een 
grotere solidariteit komt. Ik zeg weer, 
dat het dan het karakter van een 
soort verbindendverklaring moet 
houden. Wij vinden dus dat de 
pooling pas in die zin mag worden 
uitgebreid nadat de verzekeringssec-
tor er zelf om heeft gevraagd en 
nadat de Kamer daarmee uitdrukke-
lijk heeft ingestemd. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De voorzitter: De staatssecretaris 
zal morgen antwoorden. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het deel Ontwikkel ingssa-
menwerk ing van hoofdstuk V 
(Buitenlandse Zaken) van de 
ri jksbegroting voor 1989 
(20800-V) 

(Zie vergadering van 29 november 
1988.) 

De voorzitter: Door mij zijn 
schriftelijke antwoorden ontvangen 
van de minister voor Ontwikkelings-
samenwerking op vragen, gesteld in 
eerste termijn. 

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

(Het bijvoegsel is opgenomen aan 
het eind van deze weekeditie.)2 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Bukman: Mijnheer de 
voorzitter! Graag zeg ik de Kamer 
dank voor de inbreng in eerste 
termijn. Ik moet zeggen dat bij enkele 
geachte afgevaardigden toch een 
nogal wat sombere toonzetting in 
hun inleiding te horen was. Hierbij 
denk ik aan wat mevrouw Beckers 
heeft gezegd over de ontwikkeling 
van de armoede in de Derde Wereld, 
aan wat de heer Tommei heeft 
gezegd over de ontwikkeling van de 
democratie en aan wat mevrouw 
Herfkens heeft gezegd over de jaren 
tachtig, die zij heeft getypeerd als 
een verloren decade. Het lijkt mij 
toch goed, daarop nu even in te 
gaan. 

Het is evident dat er wereldwijd 
een slechte economische situatie 
geweest is en dat die in het bijzonder 
negatieve effecten heeft gehad voor 
de Derde Wereld. Het is evident dat 
de schuldensituatie doorwerkt en een 
negatief effect heeft. De grondstof-
fenprijzen zijn aanhoudend laag, niet 
alle, maar een aantal wel. Wat een 
beetje buiten de beleidsbeïnvloeding 
ligt, is dat de rampen doorgaan. Dit 
hebben wij niet helemaal in de hand, 
maar voor een deel wel, voor zover 
het bij voorbeeld om het effect van 
de ontbossing gaat. Kijk naar 
datgene wat in zuidoost-Azië, nu 
weer in Thailand, gebeurt. Er zijn vele 
gewapende conflicten in ontwikke-
lingslanden en tussen ontwikkelings-
landen. Er is een hoog tempo van 
bevolkingsgroei. Met de mensen-
rechten en de democratisering is het 
ook niet alleen maar rozegeur en 
maneschijn; de rapporten van 
Amnesty International blijven dik, 
helaas. 

Het is in de jaren tachtig echter 
niet alleen kommer en kwel geweest; 

er zijn ook dingen aan te wijzen die 
aan de positieve kant van de rekening 
kunnen worden geschreven. Er zijn 
ontwikkelingslanden die een 
economisch aanpassingsbeleid 
doorvoeren waarvoor zij zelf gekozen 
hebben en dat in bepaalde opzichten 
reeds positieve gevolgen heeft. Ik 
denk aan de permanente groei van 
de hulpverlening. Ik denk aan de 
discussie die in de multilaterale 
instellingen gaande is over het 
combineren van aanpassingspro-
gramma's met sociale elementen. Ik 
denk aan de wijzigingen die zijn 
aangebracht en nog op stapel staan 
inzake de herziening van de land-
bouwpolitiek in de rijke landen. Ik 
denk aan het bespreekbaar worden 
van de bevolkingspolitiek als 
belangrijk beleidspunt. Ik constateer 
ook dat een aantal ontwikkelingslan-
den een sterke economische groei en 
ontwikkeling van de welvaart 
doormaken. Ik heb gemerkt dat de 
Uruguay-ronde van de GATT de 
eerste is waarin ontwikkelingslanden 
zeer actief hebben geparticipeerd. Ik 
vermeld nog eens de cijfers omtrent 
de ziektebestrijding, immunisatie-
campagnes enzovoort. 

Ik zet het laatste rijtje naast het 
eerste, omdat ik er moeite mee heb, 
het verleden, ook van ontwikkelings-
landen, alleen maar in sombere 
kleuren te zien. Er gebeuren een 
hoop goede dingen. Misschien houdt 
dit een beetje de moed erin om door 
te gaan, primair bij de ontwikkelings-
landen zelf. 

Over de democratiseringsbewegin-
gen heeft de heer Tommei gespro-
ken. Gezegd kan worden dat er in 
een aantal delen van de wereld een 
versterking van de democratisering 
is, hoewel het opstaan met vallen 
gepaard gaat. Wij hebben hiervan 
laatstelijk het voorbeeld van Pakistan 
erbij gekregen. Ook wat dit betreft 
zijn er dus niet alleen negatieve 
dingen en sombere kleuren, maar 
ook positieve dingen, die het 
vermelden waard zijn. Deze wil ik dan 
ook maar vermelden. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Als ik het goed gehoord heb, noemde 
de minister de Filippijnen, toen hij 
over de democratiseringsbewegingen 
sprak. Wij hebben ons gisteren niet 
over het regiobeleid uitgesproken. 
Mogen wij even naar Centraal-Ameri-
ka kijken? Dan vraag ik de minister 
naar zijn beoordeling van de situatie 
in Nicaragua op dit moment. 
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Minister Bukman: Ik heb zoeven niet 
over de Filippijnen gesproken, maar 
Pakistan genoemd als nieuw 
voorbeeld van een terugkeer naar 
een democratisch bewind, waarmee 
ik erg blij ben. In Midden-Amerika zie 
ik op dit moment bijna over de 
gehele linie een iets neerwaartse 
beweging. De situatie in El Salvador 
wordt er niet beter op. Ik behandel 
het in alfabetische volgorde. In 
Nicaragua wordt het er zeker niet 
beter op. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Guatemala zit er nog tussen. 

Minister Bukman: Ik noem slechts 
twee landen die vaak als extreme 
voorbeelden worden genoemd. In 
beide gevallen is er sprake van een 
verslechtering, zeker ook in Nicara-
gua. 

Welke internationale ontwikkelin-
gen zijn relevant voor het ontwikke-
lingssamenwerkingsbeleid dat wij 
gestalte willen geven? Hierover wil ik 
nog kort iets zeggen. Ik heb er al iets 
over gezegd in mijn redevoering door 
mevrouw Herfkens getypeerd als 
"Weg wezen" die ik voor de 
Verenigde Naties heb gehouden. Er 
zijn enkele zeer relevante politieke 
ontwikkelingen die naar mijn gevoel 
voor de toekomst van het OS-beleid 
van grote betekenis zijn. Hierbij denk 
ik niet alleen aan politieke, maar ook 
aan economische ontwikkelingen. De 
ontspanning tussen Oost en West en 
de geringere graad van confrontatie 
tussen Noord en Zuid, maken als het 
ware energie vrij en bieden gelegen-
heid om meer aandacht te besteden 
aan de problematiek van de Derde 
Wereld. Misschien is dit een vage 
theorie, maar naar mijn mening geeft 
een meer ontspannen internationaal 
klimaat meer mogelijkheden dan 
wanneer veel energie verloren gaat 
met elkaar bestrijden en elkaar voor 
de voeten lopen. 

Een tweede element van zeer grote 
betekenis is de groeiende diversiteit 
in de Derde Wereld. Er is sprake van 
een steeds groter verschil in 
ontwikkelingspeil, ontwikkelingssnel-
heid en ontwikkelingsmogelijkheid. 
De regio zuidoost-Azië en grote 
delen van sub-Sahara-Afrika zijn in 
dit opzicht uitersten. Vergeleken met 
het verleden is er dus sprake van een 
grote diversiteit. Er ontwikkelen zich 
nieuwe machtscentra. Daarbij denk ik 
weer aan zuidoost-Azië, het econo-
mische machtscentrum Brazilië, al 
dan niet met Argentinië, en China. 

China ontwikkelt zich zeer snel tot 
een grote macht. De traditionele 
verdeling tussen de grote machts-
centra Europa, de Verenigde Staten 
en Japan krijgt als het ware een 
grotere spreiding. Dat draagt bij aan 
een grotere ontspanning in de 
wereld. Voor de ontwikkeling van de 
landen in de Derde Wereld is dit van 
veel betekenis. 

In derde plaats noem ik het 
groeiende besef van de economische 
belangenverstrengeling. Er wordt niet 
meer zozeer gedacht aan het rijke 
industriële Noorden en Westen dat 
het arme, maar grondstofrijke Zuiden 
uitbuit enzovoorts. Men vindt ook 
niet meer dat er sprake is van 
eenzijdige afhankelijkheid. Daarente-
gen gelooft men nu meer in weder-
zijdse afhankelijkheid, wederzijds 
belang en interdepentie. Deze 
opstelling zorgt voor een gunstiger 
klimaat en biedt de Derde Wereld 
meer mogelijkheden. 

Het vierde punt is de wereldwijd 
sterkere erkenning van de betekenis 
van de particuliere sector als motor 
van ontwikkeling. Deze erkenning is 
betrekkelijk nieuw. In zuidoost-Azië is 
men hiermee begonnen en heeft men 
daarvan reeds volop de vruchten 
geplukt. In Afrika gaat het aanmerke-
lijk trager, maar ook daar groeit in 
veel landen de erkenning dat de 
particuliere sector een grotere rol zal 
moeten spelen in het ontwikkelings-
proces. Ik erken overigens dat het in 
veel landen met een lage ontwikke-
lingsgraad, zoals in de landen in 
sub-Sahara-Afrika, moeilijk is die 
overstap te maken en meer gebruik 
te maken van de dynamische rol van 
de particuliere sector. In dat soort 
landen zal, voorlopig althans, de 
overheid nog een belangrijke rol 
blijven spelen. 

Voorzitter! Gelukkig kunnen wij 
waarnemen dat de onderlinge 
afhankelijkheid van verschillende 
sectoren van het leven, om dit woord 
maar te bezigen, sterk groeit. Ik ben 
hier bijzonder blij mee. Ik denk hierbij 
aan het met elkaar vergelijken in 
wereldbankrapporten van de 
hulpstromen en de negatieve 
effecten van het protectionisme, om 
maar een enkel voorbeeld te 
noemen. Ik denk dan ook aan de 
aandacht voor bevolkingsgroei, als 
rem of als motor voor de ontwikke-
ling, aan de discussie rond het 
Brundtland-rapport over de effecten 
van de milieu-aantasting op groei-
ontwikkelingen in de komende jaren 
en aan de discussie over de sociale 

effecten van het aanpassingsbeleid. 
Er zijn dus heel veel discussies met 
als thema interdependentie gaande. 
Ik denk dat deze ook bijdragen aan 
een gunstiger klimaat. Dan is het de 
vraag hoe je daar beleidsmatig voor 
het komende decennium op moet 
reageren. Er is in de discussie ook 
bevestigd dat wij niet moeten denken 
in blauwdrukken die wereldwijd 
toegepast kunnen worden. De 
blauwdrukken uit het verleden 
hebben doorgaans een stevigere 
basis gevormd voor frustraties dan 
voor een mooi gebouw. 

Ik heb zelf in mijn verhaal voor de 
tweede commissie van de VN een 
aantal punten genoemd die naar mijn 
idee van belang zijn voor de komende 
jaren. Ik zal die niet herhalen. Ik heb 
gisteren wel kennis genomen van de 
vraag van mevrouw Herfkens of wij 
niet toe moeten naar wereldwijde, 
maar wel geregionaliseerde doelstel-
lingen, voor bij voorbeeld economi-
sche groei en inkomen. Ik wi l haar 
niet van het "b lauwdrukdenken" 
beschuldigen. Integendeel. Het moet 
immers een regionale vertaling 
hebben. Toch moet ik zeggen dat ik 
enigszins aarzel wanneer het gaat om 
de vraag of er weer kwantitatieve 
doelstellingen moeten worden 
geformuleerd. Mevrouw Herfkens 
zegt dat dit stimulerend werkt. Ik ken 
eigenlijk maar één voorbeeld waarin 
het stimulerend heeft gewerkt, zij het 
nog lang niet genoeg, en dat was bij 
de discussie over de 0,7% BNP. Die 
discussie waarbij een kwantitatieve 
target werd gehanteerd, heeft een 
positief effect gehad. Maar bij 
voorbeeld bij de kwantitatieve 
Lima-doelstellingen voor industriële 
ontwikkeling zullen wij enige tijd 
nodig hebben om elkaar uit te leggen 
wat deze ook alweer waren. Je moet 
erg oppassen dat je niet zegt dat er 
één voorbeeld is van kwantitatieve 
doelstellingen die effect hebben 
gehad en dat wij dat zo maar weer 
eens moeten proberen. Ik ben er zelf 
een beetje beducht voor om dat zo te 
doen. Ik wil dat dan ook niet 
stimuleren. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Voorzitter! De ministèren ik komen 
dan wat dat betreft wat dichter bij 
elkaar, want ik heb inderdaad gezegd 
dat wij af moeten van, zeg maar, 
"health for a l l " in het jaar 2000. 
Maar je zou bij voorbeeld wel een 
soortgelijke doelstelling als die 0,7% 
kunnen gebruiken. Deze zou in 
kunnen houden dat van elk hulpbud-
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get en elk nationaal budget van 
ontwikkelingslanden een bepaald 
percentage moet worden gericht op 
basisgezondheidszorg. Wij hebben 
de 0,15%-doelstell ing voor armste 
landen. Je zou een soortgelijke 
doelstelling binnen hulpbudgetten of 
binnen nationale budgetten van 
ontwikkelingslanden kunnen hebben 
teneinde vast te leggen dat een 
bepaald bedrag moet worden 
besteed aan dat type basisvoorzie-
ningen. Ik heb verwezen naar de 
verklaringen van Cartagena, Jakarta 
en Khartoum, waar de economische 
commissies van de VN voor deze 
regio's deze gedachten ook al in 
praktijk proberen te brengen. Zou de 
minister dat internationaal willen 
bepleiten? 

Minister Bukman: Ook daaraan 
twijfel ik. Ik denk dat het primair de 
verantwoordelijkheid van de afzon-
derlijke ontwikkelingslanden is om te 
formuleren hoe zij hun inkomsten 
over de verschillende sectoren willen 
besteden. Ik voel er niet bar veel voor 
om te zeggen dat wij dit internatio-
naal als target moeten aanvaarden en 
dat de desbetreffende landen dat 
dan maar in hun beleid moeten 
opnemen. Dat gaat mij te ver. Ik ben 
altijd wat benauwd voor dit soort 
kwantificeringen. Zij hebben als 
intellectuele exercitie best waarde 
voor de discussie, maar de ervarin-
gen ermee zijn wat mij betreft niet zo 
erg gunstig, behoudens dat ene 
voorbeeld van die 0,7%. Daarom 
zoek ik het liever in de benaderings-
wijze die mevrouw Terpstra heeft 
gekozen. 

Mevrouw Terpstra heeft gezegd: er 
zijn ontwikkelingslanden waarbij je de 
nadruk moet leggen op bepaalde 
typen hulp die zijn gericht op een 
sector van de samenleving. Ik vind 
deze benaderingswijze beter 
hanteerbaar. Zij is ook niet gekwanti-
f iceerd, maar zij legt wel de nadruk 
op dingen die voorrang moeten 
hebben. In de indeling van mevrouw 
Terpstra zit een zekere logica. Zij zal 
waarschijnlijk zelf niet vinden, dat 
zo'n schema op een rigide wijze moet 
worden toegepast, want het gaat hier 
om criteria die zouden moeten 
gelden binnen het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid, want daar 
hebben wij het over Natuurlijk 
hebben landen ook relaties met 
andere ontwikkelingslanden. Binnen 
een donorcoördinatie kan het best 
zijn dat iets wat in haar schema voor 
land X eigenlijk geen prioriteit zou 

hoeven zijn, toch prioriteit krijgt 
vanwege de taakverdeling tussen 
donoren. Wat dit betreft verwijs ik 
overigens naar de discussie over de 
landenbeleidsdocumenten die 
ongetwijfeld nog zal komen. Ik heb 
de Kamer die documenten voor het 
einde van het kalenderjaar toege-
zegd. Ze komen er dus aan. 

Mevrouw Terpstra heeft ons in de 
discussie over hetgeen ons in de 
komende tien jaar in het bijzonder zal 
moeten bezighouden nog eens 
gewezen op de particuliere sector. Ik 
heb er al even iets over gezegd. Het 
is zeer opmerkelijk, dat de aandacht 
voor de particuliere sector zo stijgt. 
Dit is niet alleen een kwestie van 
gedwongen winkelnering, als je 
eenmaal een aanpassingsbeleid heb 
opgedrongen gekregen, maar er zit 
een veel echtere discussie achter en 
dat is deze: hoe verklaarbaar de 
dominante rol van de overheid in de 
afgelopen 25 jaar na het onafhanke-
lijk worden van met name veel 
Afrikaanse koloniën ook is, ook 
vanwege allerlei interne troubles 
tussen stammen, nu is er echt een 
kentering merkbaar. Ik ben het eens 
met hetgeen mevrouw Terpstra 
daarover heeft gezegd. 

In dat kader, namelijk het betrek-
ken van andere dingen bij Ontwikke-
lingssamenwerking dan alleen hulp 
zoals dat in het verleden werd 
gedaan, past hetgeen mevrouw 
Herfkens heeft gevraagd over het 
doen en laten van de ROS, de Raad 
voor ontwikkelingsamenwerking, 
waar veel draden van beleid die te 
maken hebben met het belang van 
de Derde Wereld samenkomen. Die 
horen dikwijls primair thuis bij en 
vallen dan primair onder verantwoor-
delijkheid van de collega's van 
Landbouw en Visserij, Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Financiën of 
Economische Zaken. Wij hebben met 
de Cocos, het ambtelijke voorportaal 
van de ROS en de ROS zelve hele 
goede ervaringen. Wij hebben voor 
de komende tijd dan ook weer een 
paar heel interessante clusters van 
beleid op de agenda. Ik denk hierbij 
aan de problematiek van de biotech-
nologie en de effecten die dit kan 
hebben op de landbouwontwikkeling 
in de Derde Wereld. Uiteraard krijgen 
wij weer een discussie over de 
bijeenkomst van het Development 
committee in üpril. In juni krijgen wij 
ook een uitvoerige discussie over de 
mogelijke effecten van de eenwor-
ding van de Europese markt voor de 
ontwikkelingssamenwerking. Over 

dat punt wil ik straks nog wat 
zeggen, ook in het kader van dit 
debat. Ik vind dus dat onze eigen 
besluitvormingsstructuur, zoals die 
tot stand is gekomen in de ROS en 
de Cocos, goed is aangepast aan de 
nieuwe lijnen die zichbaar worden 
met betrekking tot de ontwikkelings-
samenwerking en de beleidselemen-
ten die daar een rol in gaan spelen. 
Dit zijn dus niet meer uitsluitend 
elementen van hulp. Ik kan mij dan 
ook buitengewoon goed vinden in het 
thema dat de heer Hoop Scheffer 
heeft gekozen voor zijn interventie: 
ontwikkelingssamenwerking in het 
hart van het beleid. Hij heeft heel 
goed uiteengezet hoezeer andere 
beleidsterreinen dan de traditionele 
een grote rol gaan spelen als het 
gaat om de belangenafweging tussen 
rijke landen en arme landen. 

Mijnheer de voorzitter! Ik wil in 
meer inhoudelijke zin een paar 
opmerkingen maken over de 
kwaliteitsvraag, los van de discussies 
over het apparaat — en daarmee 
bedoel ik mensen — dat mij ter 
beschikking staat, los van de 
expertise die beschikbaar is casu quo 
beschikbaar moet zijn. Voor de 
kwaliteit van de ontwikkelingssamen-
werking in de komende jaren geldt 
het kernbegrip "sustainabil i ty", dat 
wij soms vertalen in houdbaarheid. 
Dat vind ik eerder een woord dat 
gebruikt wordt in de levensmiddelen-
sector. Het begrip is beter vertaald 
met het woord "bekl i j fbaarheid", 
maar wij weten niet meer zo goed 
wat het betekent, want het is een 
oud woord. Dat is echter de beste 
vertaling en ik kijk daarbij de heer 
Van Dis aan. Als je spreekt van het 
beklijven van ontwikkelingen, dan 
weet je dat iets zich heeft gesettled 
en dat het niet verloren gaat. 

Daarbij zijn zes punten zeer 
essentieel. In de eerste plaats moet 
er een goede macro-economische 
inbedding zijn van ontwikkelingssa-
menwerking. Zij mag dus niet los 
staan van macro-economische 
gegevenheden. 

In de tweede plaats moet er een 
goede sociaal-culturele inbedding 
zijn. Dat wordt nog wel eens 
vergeten. Ik doel daarbij op alles wat 
wij en anderen overal parachuteren, 
waarvan wij vinden dat het moet 
beklijven, zonder dat wij een goed 
inzicht hebben in de sociaal-culturele 
omstandigheden. 

In de derde plaats lijkt mij een 
goede infrastructurele inbedding ook 
van wezenlijke betekenis, omdat er 
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nogal eens economische activiteiten 
worden gegenereerd. Als dat leidt tot 
produktiviteit die een weg zoekt naar 
buiten, dan blijkt de infrastructuur er 
niet te zijn. Soms is de infrastructuur 
om dingen binnen te brengen er ook 
niet. 

In de vierde plaats moet er een 
goede koppeling met milieufactoren 
zijn. Ik verwijs naar het Brundtland-
rapport. 

In de vijfde plaats noem ik de 
problematiek van de participatie. 
Door enkele geachte afgevaardigden, 
in het bijzonder door mevrouw 
Terpstra, is dit als een zeer essentieel 
punt in het kader van "sustainabil i ty" 
naar voren gebracht. Ik bedoel 
daarmee participatie van mensen in 
het ontwikkelingsproces, waarbij dat 
ontwikkelingsproces hun zaak is: deel 
van hun eigen leven, waarbij zij niet 
alleen onderworpen zijn aan de 
effecten, maar waarbij zij ook 
meebepalen welke richting het 
opgaat. 

In de zesde plaats noem ik het 
begrip "cont inuïtei t" , maar dat geldt 
vooral voor onszelf. Wij hebben 
namelijk, ook als het gaat om 
ontwikkelingssamenwerking, 
misschien de neiging om in een 
cyclus terecht te komen en er om de 
zoveel jaar de denkbeelden van vijf 
jaar terug op na te houden. Dat tast 
de continuïteit aan en dat is voor de 
"sustainabil i ty" slecht. 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
voorzitter! 

Minister Bukman: En de heer Van 
Dis wilde ik ter zake in het bijzonder 
aanspreken. 

De heer Van Dis (SGP): Dat vind ik 
reusachtig. Ik voelde mij natuurlijk 
zeer vereerd doordat de minister mijn 
naam noemde toen het ging over het 
woord "bekl i j fbaarheid". Dat was 
voor mij gesneden koek. 

Minister Bukman: Voor mij ook! 

De heer Van Dis (SGP): Afgezien 
daarvan, hebben de zes punten die 
de minister noemde alles te maken 
met de effectiviteit van de besteding 
van het geld dat is uitgetrokken. En ik 
meen dat wij op de goede weg zijn 
als wij het streven naar effectiviteit 
ondersteunen. 

Minister Bukman: Ik ben het met u 
eens, mijnheer Van Dis. Ik wil ook 
graag nog eens benadrukken wat u 

gezegd heeft in uw interventie over 
het aansluiten bij situaties ter 
plaatse. Wij moeten daarbij evenwel 
in de gaten houden dat wij ook nog 
bepaalde internationaal aanvaarde 
standaards hanteren. Niet iedere 
situatie die wij aantreffen is per 
definitie een situatie, waarvan wij 
zeggen: daar gaan wij op voortbou-
wen. De aanwezige situatie behoeft 
niet altijd goed te zijn. Ik denk bij 
voorbeeld aan situaties op het gebied 
van de mensenrechten en aan de 
internationale standaards inzake de 
rol van vrouwen in het ontwikkelings-
proces. Maar vrij essentieel is dat je 
begint waar je bent in plaats van te 
beginnen waar je wezen wilt. Het is 
een oude gewoonte om vooral het 
laatste te proberen en dat leidt niet 
tot het beste resultaat. Daarom 
breng ik dit alles onder het hoofd 
"kwal i te i t" . 

De heer Van Dis (SGP): Als de 
internationaal vereiste normen die 
gesteld worden in overeenstemming 
zijn met wat ik in mijn eerste 
interventie naar voren heb gebracht, 
namelijk met het Woord van God, 
dan ben ik hiermee akkoord, maar 
anders niet. 

Minister Bukman: Dat begrijp ik, 
maar dat is niet altijd het geval. 

De heer Van Dis heeft in zijn 
inbreng in eerste termijn ook een 
vraag gesteld over de verhouding 
tussen bilaterale en multilaterale hulp 
en wat het meest effectieve is. Het is 
heel lastig om hier een algemeen 
antwoord op te geven. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Voorzitter! Ik kan niet zo goed inzicht 
krijgen in de logica van de speech 
van de minister. Komt hij op de 6 
punten die hij zojuist aan de orde 
stelde nog afzonderlijk terug? 

Minister Bukman: Op deze punten 
niet. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Dan wil 
ik graag even op het punt van de 
participatie terugkomen. Ik heb 
opgemerkt dat de Bond van ontwik-
kelingswerkers een studiedag 
georganiseerd had. 

Minister Bukman: Op die vraag kom 
ik nog wel terug, maar onder een 
ander "chapeautje". Het is niet zo 
gemakkelijk als je na een eerste 
inbreng van de kant van de Kamer 

logica als de hoogste norm moet 
hanteren bij het geven van je 
antwoord. 

Een vraag die ook te maken heeft 
met de kwaliteitsproblematiek is die 
van de heer Leerling. Hij heeft iets 
gezegd over de verhouding tussen 
projecthulp en programmahulp. Wij 
hebben de laatste tijd een verschui-
ving gezien van projecthulp naar 
programmahulp, vooral in verband 
met het verschijnsel structureel 
aanpassingsbeleid, waardoor landen 
meer behoefte hebben gekregen aan 
snel besteedbare hulp. Dat wil niet 
zeggen dat daarmee iets aan de 
kwaliteit wordt afgedaan. Ik zou bijna 
willen zeggen: integendeel. Want de 
vorm van de hulp is meer aangepast 
aan de behoefte. Ook hier geldt weer 
dat je niet als algemene regel kunt 
stellen: projecthulp zal beter zijn dan 
programmahulp. 

Mevrouw Van Es heeft iets gezegd 
over de privatisering, de commercia-
lisering en de druk tot ongerichte 
groei en export die het beleid nu 
karakteriseren. Zij heeft dat in relatie 
gebracht met de milieu-aspecten van 
ontwikkelingssamenwerking. Ik 
geloof dat ik haar kwalificatie van de 
huidige situatie niet ten volle kan 
delen. Ik ben blij dat de particuliere 
sector meer aandacht krijgt en dat 
daardoor een evenwicht is hersteld in 
plaats van een onevenwichtigheid 
geïntroduceerd. Ik ben ook erg blij 
dat in de praktijk de milieutoets 
steeds duidelijker wordt gehanteerd 
om een antwoord te kunnen geven 
op de vraag of een project of een 
programma al dan niet verantwoord 
is. Mijnheer de voorzitter! Een 
vraagstuk dat nauw aansluit bij deze 
problematiek is het structurele 
aanpassingsbeleid. Als ik mij goed 
herinner, dan is het niet de eerste 
keer dat we daarover van gedachten 
wisselen in dit huis. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Zeker 
niet de laatste keer. 

Minister Bukman: Wellicht de 
laatste keer. Een kort antwoord ter 
zake zou misschien daaraan bij 
kunnen dragen. Er zijn een paar 
zaken naar voren gebracht die 
betrekking hadden op het structurele 
aanpassingsbeleid. Er wordt wel eens 
gemakkelijk gediscussieerd over een 
structureel aanpassingsbeleid als iets 
wat ten langen leste toch een 
negatief effect heeft. Ik maak 
daarover enkele opmerkingen. 
Iedereen ziet dat een land in een 
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structureel aanpassingsproces niet 
alleen bezig is moeilijkheden op te 
lossen, maar in de marge daarvan 
ook nieuwe problemen creëert. 

Er is een aantal aanpassingspro-
gramma's reeds in vergaande mate 
uitgevoerd. Daaruit blijkt bij voor-
beeld dat de situatie van de land-
bouw in het land in kwestie ziendero-
gen opknapt, dat de relatie van het 
platteland ten opzichte van het 
stedelijke milieu zienderogen 
verbetert, dat er inkomensverschui-
vende effecten plaatsvinden, in de 
zin van een betere spreiding van 
inkomen van stedelijke middenklas-
sen en elites naar armere groepen in 
de samenleving. Ik noem deze zaken 
om elkaar niet voortdurend aan te 
praten dat hetgeen er op dit terrein 
gebeurt, uitsluitend slecht is. 
Integendeel, er zijn heel positieve 
zaken te noemen. 

Er is gevraagd op welke wijze wij 
het beleid van de Wereldbank ter 
zake beïnvloeden. Dat doen wij via 
een aantal wegen. Er is inspraak in 
de vormgeving van "policy frame-
work papers", die per land worden 
geformuleerd, waarbij ook de EG 
geleidelijk aan betrokken wordt, 
hetgeen ik een heel goede zaak vind. 
Er is sprake van een actieve partici-
patie in het speciale programma van 
de Wereldbank voor Sub Sahara 
Afrika. We hebben via een co-finan-
ciering met de Wereldbank mogelijk-
heden om invloed uit te oefenen op 
het beleid dat de Wereldbank voert. 
We nemen deel aan de zogenaamde 
"social dimensions of adjustment 
program". Ik denk ook aan de 
discussies die in de EG worden 
gevoerd over voedselveiligheid voor 
sub-Sahara-Afrika. De ontwikkelings-
raad heeft vorige week ten opzichte 
daarvan voor een gemeenschappelij-
ke benadering gekozen, die op een 
goede wijze invloed kan uitoefenen 
op het programma van de Wereld-
bank voor dat continent. Dat zijn 
activiteiten waarin Nederland 
participeert. 

De heer Tommei heeft gevraagd of 
de Nederlandse regering ter zake wel 
voldoende druk uitoefent op de 
Wereldbank. Ik heb daar reeds enige 
opmerkingen over gemaakt. Als de 
Wereldbank nu veel aandacht 
besteedt aan zaken als milieu, 
participtie en bevolkingsbeleid, dan 
ben ik niet zo eigenwijs om dat op de 
naam van Nederland te schrijven, 
maar in die discussies hebben we 
wel een zeer intensieve rol gespeeld. 
Wij waren de eersten die dit soort 

zaken in de Wereldbank aan de orde 
stelden. We zien dat dit in de praktijk 
ook tot iets leidt. Ik denk aan een 
voorbeeld daarvan dat ik pas heb 
mogen aanschouwen in Bolivia, waar 
een aanpassingsbeleid met tamelijk 
harde elementen wordt begeleid 
door een fondo de emergencia. De 
Wereldbank en bilaterale donoren 
hebben de financiering daarvan 
geregeld. Hierdoor zijn zeer veel 
kleine projecten op het gebied van bij 
voorbeeld infrastructuur gereali-
seerd, die een blijvend positief effect 
hebben op de levensomstandigheden 
van de mensen en die de werkloos-
heidseffecten van het aanpassings-
beleid voor 25 a 3 0 % compenseren. 
Dit zijn toch geen kleine dingen, 
waarmee aangetoond kan worden 
dat er sprake is van een positieve 
ontwikkeling. 

De heer De Hoop Scheffer heeft 
gevraagd hoe de samenwerking 
verloopt tussen Wereldbank, IMF, 
donoren en ontvangers in sub-Saha-
ra-Afrika. Dit heeft natuurlijk sterk te 
maken met het aanpassingsbeleid. 
De gedachte dat het niet nuttig zou 
zijn, te coördineren omdat je beter 
donoren tegen elkaar uit kunt spelen, 
is verdwenen. Er vindt juist veel 
coördinatie plaats. Soms doet de 
Wereldbank dit, maar dat hangt af 
van de rol die deze bank. in een 
bepaald land speelt. Soms doet het 
UNDP dit, als het een belangrijke rol 
speelt in het desbetreffende land. 
Ook kan een bilaterale donor de 
coördinatie op zich nemen. 

De voorzitter: Ik schors de vergade-
ring enkele ogenblikken. 

Minister Bukman: Ik hervat mijn 
beantwoording van de vraag van de 
heer De Hoop Scheffer. 

De coördinatie is dus afhankelijk 
van de positie die een donor heeft in 
een bepaald land, maar ook van de 
verantwoordelijkheid van het 
ontvangende land. Het UNDP heeft 
hierin een soort natuurlijke capaciteit, 
maar de coördinatie kan ook door 
een bilaterale donor of de EG worden 
geregeld. 

De vooraanstaande rol van de 
Wereldbank komt vooral tot uiting in 
het door haar gecoördineerde 
speciale actieprogramma, waarbij de 
nadruk ligt op het op gang brengen 
van een gecoördineerde, additionele 
hulpstroom naar landen met grote 
schuldproblemen die ook een 
aanpassingsprogramma uitvoeren. In 

dit kader passen ook het aanpas-
singsprogramma en de sociale 
effecten daarvan. 

Het amendement dat door de 
geachte afgevaardigde mevrouw 
Herfkens is ingediend, strekte tot het 
voor dit doel beschikbaar stellen van 
een bedrag van 1 min. aan het 
UNRISD. Dit bedrag zou moeten 
komen uit de pot voor het betalings-
balansprogramma, dat bijna hoort bij 
de "historische noodwendigheden". 
Soms is dit de grote grabbelton. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): In dit 
geval is het volstrekt logisch. Er zijn 
natuurlijk tal van potten. Een van mijn 
favoriete potten om uit te amenderen 
is de pot voor het industrieprogram-
ma. 

Minister Bukman: Daar zit niets 
meer in! 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Dat is 
nog te veel. In dit geval is het 
volstrekt duidelijk. Het betalingsba-
lansprogramma wordt in grote mate 
gekoppeld aan de mate waarin 
landen met het IMF een aanpassings-
programma overeen zijn gekomen. 
Daarop hebben wij in het verleden en 
nu enige kritiek geuit. Er moet meer 
rekening worden gehouden met 
sociale indicatoren. Die indicatoren 
moeten worden ontwikkeld. Het is 
dus heel logisch om het geld 
daarvoor juist in dit geval uit die pot 
te halen. 

Minister Bukman: Ik wilde overigens 
iets zeggen over het doel. De dekking 
vormt een tweede hoofdstuk. 

Het lijkt mij erg goed, te zoeken 
naar sociale indicatoren en een 
oordeel te vormen over het wel of 
niet goed zijn van een aanpassings-
programma. Een bedrag van 1 min. 
op een totaal budget van 5 min. — 
het is 2 0 % ! — is naar mijn mening 
voor een Nederlandse bijdrage aan 
de royale kant. In de tweede plaats 
heb ik al eerder de bereidheid 
uitgesproken, op projectbasis bij te 
dragen aan deze organisatie. In de 
derde plaats wil ik ervoor waarschu-
wen, dat wij niet een problematiek 
moeten bestuderen die elders al 
wordt bestudeerd, zodat een en 
ander wordt overlapt. Het is bekend 
dat UNICEF veel werk op dit terrein 
verricht. UNICEF heeft bij monde van 
de heer Jolly heel praktische 
voorstellen gedaan. Ik weet dat het 
UN office for social development en 
het UN statistical office hiermee 
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bezig zijn. Ook de Wereldbank zelf 
houdt zich hiermee bezig. Wij 
moeten ons goed realiseren dat wij 
well icht een overlapping van reeds 
elders uitgevoerde activiteiten gaan 
financieren. Het doel is uistekend. 
Maar zijn wij geen activiteiten en geld 
aan het "versnipperen"? 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Ik denk 
dat de minister en ik het hierover 
snel eens kunnen worden. Een en 
ander was bedoeld op projectbasis. 
Het UNRISD heeft op dit moment 
drie projecten over dit onderwerp die 
ongeveer drie ton per stuk kosten. Ik 
heb het amendement opgesteld in 
overleg met de heer Jolly van 
UNICEF. UNRISD is de VN-organisa-
tie die hiervoor is opgericht. Naar 
mijn mening moeten de VN-organisa-
ties zich bij hun leest houden, anders 
wordt het een chaos. Juist UNRISD 
— het is voor dit soort zaken 
opgericht — zou dit moeten doen en 
dus niet de Wereldbank of UNICEF. 
Gelukkig vinden zij dat soms zelf ook. 

Minister Bukman: Ik deel de 
opvattingen van mevrouw Herfkens 
niet. Ik vind het uitstekend dat 
UNICEF hiermee al jaren bezig is en 
daarmee wil doorgaan. Het is mij een 
lief ding waard — en ook geld — 
indien de Wereldbank deze zaken 
meer dan zij dat in het verleden deed 
wil bestuderen. Ik vind het amende-
ment eerlijk gezegd niet van de 
allerhoogste urgentie getuigen. Het 
is echter aan de Kamer om wel of 
niet een amendement te aanvaarden. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Het gaat 
heel concreet om het ontwikkelen 
van indicatoren, niet om het toepas-
sen daarvan. Dat moet iedereen 
doen. Het gaat om een project ter 
ontwikkeling van indicatoren en dat 
doen die anderen nog niet. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Dit 
amendement kan in principe bij ons 
op sympathie bogen. Ik vraag toch 
het volgende. Zijn de activiteiten van 
UNRISD juist bedoeld ter ondersteu-
ning van de social dimension of 
adjustment programmes, als 
ondersteuning van datgene waarmee 
UNICEF bezig is en als ondersteuning 
van datgene waarmee de Wereld-
bank bezig is? De minister heeft in 
zijn beantwoording daarop juist de 
nadruk gelegd. Kan hij nog eens 
uitleggen dat hij niet zo tegen 
ondersteuning is omdat men daarvan 
geen gebruik zou maken, maar 

omdat het een overlapping is? Dan 
wordt het natuurlijk wat anders. 

Minister Bukman: Het risico van 
overlapping is er volop doordat 
andere VN-organen en de Wereld-
bank zelf met deze problematiek, 
gelukkig, veel intensiever bezig zijn 
dan in het verleden. Als je een 
bestaande organisatie nieuwe 
activiteiten laat ontwikkelen door 
middel van financiering, dan moet je 
er toch voor oppassen dat men 
elkaar niet voor de voeten gaat 
lopen. Laten wij proberen daar te 
investeren, waar vele activiteiten 
reeds worden verricht. Laten wij niet 
alle organisaties, die zich links en 
rechts met deze problematiek 
bezighouden, van additioneel geld 
voorzien. Het doel is mij overigens 
zeer sympathiek. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik wi l de 
vraag toespitsen. Als Unicef, de 
Wereldbank en anderen die hiermee 
bezig zijn, daarbij gebruik maken van 
UNRISD en als onder die voorwaar-
den de projecten worden aangepakt, 
staat de minister dan nog afwijzend 
tegenover het amendement? 

Minister Bukman: Dan wordt het 
wat anders. Ik zou het dan aardig 
vinden, als de desbetreffende 
organisaties, die deze additionele 
kennis zo nodig hebben, te zamen 
formuleren, wat zij van UNRISD 
wil len. Voorkomen moet worden, dat 
iedere organisatie op eigen houtje 
een project gaat formuleren en 
vervolgens bekijkt, of er iemand is, 
die ervan gebruik wil maken. Er zal 
meer samenwerking moeten komen 
dan tot op heden het geval is. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Als het 
amendement en met name de 
toelichting aldus worden geformu-
leerd, is het amendement dan wel 
voor de minister aanvaardbaar? 

Minister Bukman: Ja. In feite vindt 
dan een behoefteformulering plaats 
door de gebruikers. Dat vind ik een 
goede volgorde. Je hebt dan een 
goede basis voor een project. Als de 
gebruikers zeggen: dat moeten jullie 
nu eens doen voor ons, dan heb je 
een goede lijn te pakken. Met een 
dergelijke formulering kan ik heel 
goed leven met het amendement. 
Zoals het nu is geformuleerd, vrees ik 
dubbeltellingen. 

De heer Tommei (D66): Ik heb op 

twee vragen nog geen antwoord 
gehad. De eerste vraag was, hoe 
flexibel die aanpassingsprograma's 
zijn. Wordt er tussentijds bijgestuurd, 
als dit nodig is? 

De minister heeft gezegd, dat er 
ook gunstige effecten zijn. Ik zal de 
laatste zijn om dat te ontkennen. Is er 
evaluatie bekend? Is ons daarvan iets 
toe te sturen, meer concreet dan de 
algemene opmerking, dat het in een 
aantal gevallen beter gaat? 

Minister Bukman: Wat de eerste 
vraag betreft, merk ik op, dat 
aanpassingsprogramma's flexibel zijn 
en kunnen worden bijgesteld. In de 
praktijk gebeurt dit ook. 

Als ik de Kamer iets moet toestu-
ren waaruit blijkt, welke positieve 
effecten bepaalde aanpassingspro-
gramma's hebben, dan moet dat 
toch gebeuren per land. Vraag ons 
niet, een studieafdeling op te richten 
om de wereld rond te reizen. 
Misschien zijn er gegevens voorhan-
den bij de Wereldbank. Of vertrouwt 
de heer Tommei die niet? 

De heer Tommei (D66): Neen, op 
die basis discussiëren wij niet. Ik zou 
zeer tevreden zijn, als de Wereldbank 
zou beschikken over een evaluatie 
van een paar concrete gevallen. 

Minister Bukman: Ik zal nagaan, of 
er iets beschikbaar is. Ik kan dat 
thans niet uit mijn mouw schudden. 
Ik heb zelf het voorbeeld van Bolivia 
gezien. Er is hier sprake van een 
aanpassingsprogramma met een 
zekere flexibiliteit, gekoppeld aan 
een sociaal programma. Ik verwijs 
naar de brief over mijn reis naar 
Bolivia, die hier inmiddels is bezorgd. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Is dit 
het laatste, wat de minister over 
aanpassingsprogramma's zegt? 

Minister Bukman: Misschien is het 
goed, dat ik de hoofdstukken 
waarover ik nog kom te spreken, 
even aanduid. Dan weet mevrouw 
Herfkens wat er komt, logisch of niet 
logisch. Ik wil graag enkele opmer-
kingen maken over de schuldenpro-
blematiek, GATT en handelsproble-
matiek, Europa 1992, de problema-
tiek van de LCL's in het kader van de 
rol van het bedrijfsleven. Habitat, 
medefinancieringsorganisaties, 
gezondheidszorg en bevolkingspoli-
tiek, toerekeningsproblematiek en 
het apparaat van Ontwikkelingssa-
menwerking. De opsomming is wel 
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lang maar veel onderwerpen kunnen 
betrekkelijk snel worden behandeld, 
voorzitter, u ten troost. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Ik ga 
dan toch nog even op de aanpassing 
in. Zelf heb ik hier de contouren 
geschetst van een aanpassingsbeleid 
dat in economisch èn sociaal opzicht 
verantwoord zou kunnen zijn. Daarbij 
zijn aspecten van werkgelegenheid, 
landhervorming, verschuivingen 
binnen budgetten ten gunste van 
basisgezondheidszorg in plaats van 
grote ziekenhuizen enz. betrokken. 
Reageert u daarop nog inhoudelijk? 

Minister Bukman: Dat wil ik wel in 
het kort doen, voorzitter. 

Bij het aanpassingsprogramma 
moeten wij in toenemende mate af 
van een programma sec, zoals 
geformuleerd door de Wereldbank. 
Dat dient in hoofdzaak betrekking te 
hebben op macro-economische 
aspecten zoals de wisselkoersen, de 
rol van de particuliere sector, de 
omvang van de overheid, de 
belastingsystemen enz. Het gaat 
erom, die programma's heel sterk te 
koppelen aan activiteiten van andere 
multilaterale donoren, van bilaterale 
donoren en van niet-gouvernemente-
le organisaties. Die behoeven niet 
allemaal het hoge doel van het 
aanpassingsbeleid te dienen. Dit 
beleid is in veel opzichten echter 
voor de toekomst van een land 
zozeer bepalend dat ik het essentieel 
acht dat dit beleid wordt benut als 
referentiekader voor het doen en 
laten van de donorgemeenschap. 
Daarbij kan het in stand houden van 
voorzieningen op het punt van de 
sociale zekerheid, de gezondheids-
zorg en het onderwijs, voor zover 
aanwezig, een belangrijke rol spelen. 
Ook kan een belangrijke rol zijn 
weggelegd voor inkomensgenereren-
de activiteiten. Ik denk daarbij aan 
kansen voor de informele sector in 
perioden van economische aanpas-
sing. Voorzitter! Het aanpassingspro-
gramma vormt niet de norm voor de 
donorgemeenschap maar wel een 
referentiekader omdat het voor een 
land, in een bepaalde fase van zijn 
ontwikkeling, buitengewoon belang-
rijk is. Als donoren buiten dat kader 
gaan werken, rijst het gevaar dat er 
een verbrokkeling van activiteiten 
ontstaat en dat een land dus niet 
optimaal wordt gediend. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): De 
minister geeft weer een procedureel 

antwoord dat handelt over wat de 
hulpverleners kunnen doen. Ik zou zo 
graag eens — misschien is het een 
illusie; ik probeer het al jaren - een 
inhoudelijke visie verkrijgen op het 
type van economisch beleid dat door 
ontwikkelingslanden zou moeten 
worden gevoerd om èn economisch 
èn sociaal verantwoord te handelen. 
Krijg ik die visie nog of kunnen wij 
daarover eens een notitie krijgen? 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Het zijn toch geen koloniën meer?! 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Zeker 
niet, maar IMF en Wereldbank 
leggen die landen wèl uit welk 
economisch beleid ze moeten 
voeren. Ik heb getracht, daarover een 
inhoudelijke discussie te voeren. Van 
de minister krijg ik echter steeds een 
procedurele reactie waarbij hij 
aangeeft wat zijn oordeel als 
hulpgever is. Ik zou zo graag eens 
een inhoudelijke visie verkrijgen op 
de wijze waarop de ontwikkelingslan-
den zich aan de externe realiteit 
kunnen aanpassen zonder dat dit 
over de ruggen van de armste 
mensen gebeurt. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
En zonder die regeringen voor te 
schrijven wat zij moeten doen. Dat 
proef ik toch te veel in uw interven-
tie. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Dat 
doet het IMF inderdaad, ten onrech-
te! 

Minister Bukman: Mijnheer de 
voorzitter! Ik wil graag enkele 
opmerkingen maken over de 
schuldenproblematiek maar het lijkt 
mij na de al gevoerde discussies niet 
zo noodzakelijk om deze kwestie 
opnieuw uiteen te rafelen en diep in 
te gaan op zaken als de positie van 
de grote schuldenlanden en de 
armste landen, de commerciële 
schulden, de officiële schulden, de 
strategieën die er geweest zijn of 
ontbroken hebben, de specifieke 
problematiek van Latijns-Amerika en 
van Afrika. Evenmin wil ik uitvoerig 
ingaan op hetgeen Nederland ter 
zake heeft gedaan, al heb ik steeds 
de neiging om dat te herhalen, 
omdat het in zoveel opzichten 
vooropgelopen heeft met zijn 
bijdragen aan de oplossing van die 
problematiek. Mede vanwege de tijd, 
voorzitter, wil ik liever een aantal 

concrete vragen beantwoorden die in 
dit kader zijn gesteld. 

In de eerste plaats is gesproken 
over de Club van Parijs. Hetgeen 
Toronto deze zomer heeft opgele-
verd, is vertaald in mogelijkheden om 
het in kader van de Club van Parijs 
schuldenregelingen te treffen voor 
door de overheid gegarandeerde 
exportkredieten door geheel of 
gedeeltelijke kwijtschelding, door 
renteverlichting met handhaving van 
de aflossingstermijn of door handha-
ving van de rente en verlenging van 
de aflossingstermijn. Dat zijn de drie 
mogelijkheden. Eerder is in deze 
Kamer al eens gezegd dat de 
Nederlandse regering daar niet zo 
buitengewoon enthousiast over is, 
omdat het gaat om exportkredieten, 
maar de Nederlandse regering heeft 
ook gezegd dat, als er internationale 
consensus over wordt bereikt, zij zich 
daar niet aan zal onttrekken. Thans 
vindt er in de ministerraad overleg 
plaats over de vraag hoe een 
gevraagde Nederlandse bijdrage zal 
worden toegedeeld qua begrotings-
hoofdstuk. De heer De Hoop 
Scheffer noemde een aantal criteria 
die naar mijn gevoelen bij een 
beslissing daarover relevant zijn; de 
intensiteit van de OS-relatie met het 
betrokken land en het beleid van de 
regering van het betrokken land. 
Naar mijn idee zou ook het type 
leverantie dat in het geding is een rol 
mogen spelen. Ik verwijs in dit 
verband naar de vraag van de heer 
Van Dis of militaire leveranties met 
een gegarandeerd exportkrediet in 
zo'n geval ook mee mogen spelen. 
Bij onze schuldconversie-activiteiten 
— dat is wel een ander middel, maar 
dat heeft ook betrekking op schuld-
verlichting — hebben wij militaire 
leveranties per definitie uitgesloten. 
Ik weet niet of er een lijst moet 
worden opgesteld van goederen die 
"kosher" zijn, of dat een aantal 
goederen moet worden uitgesloten. 
Ik ben eerder geneigd om een aantal 
goederen uit te sluiten, bij voorbeeld 
wapenleveranties. Intern voeren wij 
daarover dus een discussie, een 
beetje aan de hand van de criteria 
die door de heer De Hoop Scheffer 
zijn genoemd. In de raad voor 
ontwikkelingssamenwerking zullen 
wij daarover, zoals het hoort, verder 
discussiëren, ik neem aan in januari. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Stel dat 
een Nederlands bedrijf een leverantie 
aan een Afrikaans land had en eerst 
heeft geprobeerd via de gemengde-
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kredietenpot. Toen bleek dat die 
leverantie volstrekt irrelevant was of 
zelfs slecht voor de ontwikkeling, 
heeft het vervolgens wél NCM-her-
verzekering gekregen. Houdt 
aanvaarding van de motie van het 
CDA en de VVD bij de algemene 
beschouwingen nu in, dat in theorie 
iets dergelijks nu gefinancierd kan 
worden uit de begroting voor 
Ontwikkelingssamenwerking of niet? 
Kan de minister dus iets specifieker 
zijn dan alleen maar te zeggen: geen 
wapens? 

Minister Bukman: In deze fase kan 
ik niet zoveel specifieker worden, 
maar wel benadrukken dat het hier 
gaat om een schuldverlichtingsope-
ratie. Natuurlijk mag je het feit dat 
het hierbij gaat om exportkredieten 
wel bij je overwegingen betrekken. 
Daarbij mag je ook wat kieskeuriger 
zijn dan wanneer het om andere 
typen schuldenoperaties gaat. Je 
moet niet zeggen: wij gaan een grote 
lijst van artikelen opstellen van wat 
niet mag. Voor mij is van belang welk 
type ontwikkelingsrelatie wij met het 
land in kwestie hebben; is dat een 
intensieve of geen intensieve relatie. 
Het type handelsrelatie met dat land 
mag overigens ook een rol spelen. 
Vervolgens is een toetssteen wat het 
beleid van de betrokken regering is. 
Daarbij zou ik zeker wel bepaalde 
artikelen willen uitsluiten. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Schuldverlichting, zeker, maar voor 
wie? Vanmorgen hebben wij bij de 
behandeling van de begroting van 
Financiën gehoord dat het gewone, 
reguliere NCM-verliezen zijn. Voor 
wie is dus deze schuldverlichting? 
Dat lijkt mij ook relevant te weten, als 
je het hebt over criteria voor wie 
betaalt. 

Minister Bukman: Als je een 
regeling maakt in het kader van de 
Club van Parijs, betreft dat geen 
regulier NCM-verlies. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Wel 
waar. Dat is altijd zo geweest! 

Minister Bukman: Nee. Als het gaat 
om een schulddelgingsregeling van 
een aantal landen met land X, is dat 
voor mij geen regulier NCM-verlies. 
Dan mag Ontwikkelingssamenwer-
king ook in de discussie betrokken 
worden. Ik wil niet zeggen dat zij per 
definitie moet betalen. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Dit is 
gewoon onjuist. Al vijftien jaar lang 
wordt er in de Club van Parijs gepraat 
over ten dele ontwikkelingshulp-
schulden, maar wat Nederland 
betreft grotendeels over NCM-schul-
den. Daar zitten dus een vertegen-
woordigervan NCM en van Finan-
ciën. Kortom, dat zijn reguliere 
NCM-verliezen. Dat is altijd zo 
geweest, totdat deze motie bij de 
algemene beschouwingen is 
ingediend. Loop er niet voor weg! 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Wat mij betreft, ben ik het eens met 
de minister. Ik voeg eraan toe, 
hoewel ik hem dit niet expliciet heb 
horen bevestigen, maar misschien 
wel tussen de regels door, dat bij een 
afspraak over schuldverlichting in het 
kader van de Club van Parijs ten 
behoeve van een bepaald land, wij er 
niet van uitgaan, zoals ik het gisteren 
verwoord heb, dat de minister van 
Financiën zich spoorslags of per 
dienstauto in de richting van de 
Bezuidenhoutseweg beweegt om op 
basis van deze motie na te gaan... 

Minister Bukman: Misschien gaat hij 
naar Economische Zaken; dat 
ministerie zit ook op de Bezuiden-
houtseweg. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Dat is wat dat betreft misschien 
beter. Maar misschien gaat de 
minister van Financiën dan na wat er 
op Ontwikkelingssamenwerking te 
halen is. 

Minister Bukman: Daar is geen 
sprake van. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Dat is toch wel een heel belangrijke 
voorwaarde voor onze instemming 
daarmee. Dit is ook in de motie 
verwoord. 

De heer Van Dis (SGP): Heb ik de 
minister goed begrepen dat bij de 
beoordeling van het al of niet geheel 
of gedeeltelijk kwijtschelden van 
schulden de schuld die ontstaan is 
uit militaire aankopen, wapenexpor-
ten en dergelijke buiten beschouwing 
blijft of moeten bepaalde artikelen 
specifiek aangewezen worden? Hoe 
zit het precies? 

Minister Bukman: Het is evident dat 
wapenaankopen buiten beschouwing 
moeten blijven. Wat dat betreft, ben 
ik het volkomen met u eens. Dat 

geldt niet alleen bij regelingen 
ingevolge de Club van Parijs, maar 
ook bij schuldconversieregelingen. 
De substitutie-effecten kun je 
overigens nooit in de hand krijgen. 
Als je die kant op wilt, moet je de 
hele wereld in je hand hebben. Dat 
lukt natuurlijk niet. Dat zou ook niet 
prettig en niet goed zijn. 

In hetzelfde kader heeft de heer 
Leerling gevraagd hoe het zit met de 
30 min. tot 40 min. waarover in dit 
verband wel eens is gesproken. 
Welnu, dat bedrag is uit de lucht 
gegrepen. In de eerste plaats hebben 
wij nog geen enkel zicht op wat de 
totale operatie zal gaan kosten. In de 
tweede plaats weten wij nog niet wat 
dan het Nederlandse aandeel zal zijn. 
In de derde plaats weten wij nog niet 
wat de participatie van OS zal zijn. Ik 
wijs u er voorts op dat er nog drie 
mogelijkheden zijn om in het kader 
van de regelingen van de Club van 
Parijs iets aan schuldverlichting te 
doen. De duurste is kwijtschelding en 
daarop volgt wat de kosten betreft, 
een rentesubsidie. Er is ook de 
mogelijkheid van uitstellen van 
aflossingsverplichtingen. Dat is ook 
niet geheel zonder kosten, maar wat 
dat betreft kom je wel op een veel 
lager bedrag uit. Alle rekensommet-
jes zijn "v luggert jes" geweest in de 
Berlijnse vergaderzalen. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd 
wat ik van het stunten met tweede-
hands schulden door de banken vind, 
die zo tweemaal hieraan verdienen. 
Op de secundaire markt doen 
houders van vorderingen deze met 
forse kortingen van de hand, 
oplopend tot 9 0 % . Dit betekent dat 
zij verliezen moeten incasseren; zij 
hebben immers uiteindelijk een 
opbrengst van 10% van datgene wat 
zij eens hebben uitgeleend. Ik begrijp 
daarom de stelling van mevrouw Van 
Es niet goed dat banken tweemaal 
aan vorderingen verdienen. Mis-
schien kan zij deze in tweede termijn 
of nu onmiddellijk verduidelijken. Ik 
zie dat zij nu rustig thee zit te 
drinken. 

Over de vragen van mevrouw 
Herfkens over Bolivia heb ik mij 
verbaasd. Toen wij de schuldconver-
sie met Bolivia regelden, had ik de 
indruk dat mevrouw Herfkens redelijk 
positief was. Het is mogelijk dat 
inmiddels gegevens opgedoken zijn 
waardoor zij tot een andere slotsom 
is gekomen. Dit moet kunnen. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Als de 
Wereldbank gelijk heeft. 
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Minister Bukman: In de eerste 
plaats is het niet aan te tonen dat er 
een prijsstijging als gevolg van de 
opkoopactie is. Gezegd wordt dat 
Bolivia in het schip zit, doordat de 
overige schuldtitels in prijs zijn 
gestegen. Het is maar de vraag of dit 
een gevolg van de opkoopactie dan 
wel van het beleid van de Boliviaanse 
regering in generale zin is. 

In de tweede plaats gaat het naar 
mijn mening in Bolivia niet om de 
waarde op de secundaire markt, 
maar om de nominale omvang van de 
schuld. Rente- en aflossingsverplich-
tingen zijn immers op de nominale 
hoogte van de schuld gebaseerd. Als 
het land voor een deel hiervan verlost 
kan worden, is er dus een positief 
effect op zijn rente- en aflossingsver-
plichtingen. Dit is voor mij een 
evidentie. 

De opkoopactie van Nederland en 
de hierop volgende, breed gesteunde 
terugkoopactie door Bolivia zelf 
hebben de commerciële schuld van 
Bolivia ongeveer gehalveerd. Toen ik 
een paar weken geleden daar was, 
bleek dat men buitengewoon blij was 
met dit resultaat. Ik heb inmiddels 
niet vernomen dat de Wereldbank er 
anders over denkt, maar de Bolivia-
nen hebben tegen mij gezegd dat het 
uitstekend is gegaan. Zij zullen 
bekijken of zij de tweede helft met 
een vergelijkbare actie kunnen 
sluiten. Deze zal duurder zijn, omdat 
de koers omhoog gegaan is. Bolivia 
was echter blij met de actie en de rol 
die Nederland hierin heeft gespeeld. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Zo zie je 
maar dat je de Wereldbank niet altijd 
moet vertrouwen. 

Minister Bukman: Ik voel mij niet 
helemaal uitgedaagd door deze 
opmerking van mevrouw Herfkens. 

De heer Leerling heeft iets over de 
combinatie tussen financiering van 
projecten voor tropisch regenwoud 
en van het Wereldnatuurfonds en het 
opkopen van schulden gezegd. Wat 
zich op dit terrein afspeelt, is naar 
mijn mening goed. Gisteren heeft 
mevrouw Van Es de "debt for 
football player swap" genoemd. Het 
was PSV-PSP. Ik heb gezegd dat dit 
mij niet erg aanspreekt, omdat het op 
mensenhandel lijkt. In voetbalkringen 
doen zich wel meer verschijnselen 
voor die hierop lijken. De combinatie 
van schuldconversie met financiering 
van projecten van natuurbehoud of 
herbebossing past echter heel goed 
in het Nederlandse ontwikkelingsbe-

leid. Ik ben er dan ook blij om dat de 
heer Leerling hierop gewezen heeft. 
Het kunnen overigens ook particulie-
re organisaties zijn die dit doen; het 
is geen exclusief voorrecht van 
overheden. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom toe 
aan het volgende blokje. Er is een 
aantal vragen gesteld die te maken 
hebben met GATT. Door de heer De 
Hoop Scheffer en mevrouw Herfkens 
zijn vragen gesteld inzake de huidige 
Uruguay-ronde en de Mid-term 
review die in de week na Sinterklaas 
in Canada zal worden gehouden. De 
instructie voor de bijeenkomst in 
Montreal is geen openbaar stuk en ik 
kan hier dus niet uit citeren. Ik kan 
wel zeggen wat de Nederlandse 
benadering is. Daaraan is weinig 
geheims. Die zou men als volgt 
kunnen samenvatten. 

De Uruguay-ronde moet uitzicht 
bieden op een evenwichtig resultaat 
op een zo hoog mogelijk niveau, 
waarbij met name de punten waarop 
ontwikkelingslanden de meeste 
nadruk leggen, zoals vrijwaring, 
landbouw, textiel en kleding, goed 
zijn geregeld. Daarnaast moet 
aandacht besteed worden aan de 
punten die voor ontwikkelde landen 
van betekenis zijn. 

Een GATT-exercitie die niet goed 
uitgebalanceerd is, leidt niet tot een 
goed resultaat. Mede door discussies 
in de Nederlandse ministerraad heb 
ik kunnen bewerkstelligen, dat het 
belang van ontwikkelingslanden in de 
Nederlandse opstelling heel duidelijk 
is verwoord. 

Het verheugt mij bijzonder, dat wij 
in de Raad van OS-ministers in 
Brussel over de Mid-term review 
zullen discussiëren. Daardoor heeft 
de zogenaamde ROS-formule een 
uitstraling in de EG. Er is sprake van 
een bescheiden begin, maar ik ben 
erg blij dat het deze kant opgaat. Wij 
kenden deze handelwijze al bij het 
verdrag van Lomé en nu zal deze ook 
gevolgd worden ten aanzien van 
GATT. De laatste keer hebben wij ook 
kunnen discussiëren over de export 
van giftig afval naar landen in de 
Derde Wereld. Een dergelijk punt 
hoort niet in de eerste plaats thuis op 
de agenda van deze ministerraad, 
maar meer op die waarin collega 
Nijpels is vertegenwoordigd. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Voorzitter! Het is uitstekend dat de 
ROS zo werkt. Is de minister ervan 
overtuigd dat ook de collegae-be-
windslieden in de EG dezelfde 

positieve instelling hebben? Ik heb 
begrepen, dat de Europese Commis-
sie naar Montreal gaat en dat die 
daar de Twaalf zal vertegenwoordi-
gen. Over haar opstelling valt 
natuurlijk niet in de Nederlandse ROS 
te praten, sterker nog, daarvoor is 
ook de Raad voor ontwikkelingssa-
menwerking binnen de Gemeen-
schap niet het geschikte orgaan. 
Daarover zou gesproken moeten 
worden in de Raad van ministers van 
algemene zaken. Is dit punt in die 
raad ook voldoende aan de orde 
geweest en zijn daarbij ook de 
wensen voldoende tot uitdrukking 
gebracht? 

Minister Bukman: Mijnheer de 
voorzitter! Over de Mid-term review 
en de opstelling die de EG ter zake 
zou moeten kiezen heb ik vaak 
overleg gehad met collega-ministers 
en staatssecretarissen voor Ontwik-
kelingssamenwerking. Wij hebben 
namelijk nog geen formele titel om 
daarover in de raad te spreken. Op 
deze manier is getracht in de 
verschillende hoofdsteden te 
bereiken dat de delegatie van de EG 
veel aandacht zal besteden aan de 
belangen van ontwikkelingslanden, in 
ieder geval meer dan de vorige keer. 
Ik heb zelf de indruk dat onze 
pogingen succes hebben gehad. Ik 
wijs er wel op, dat Nederland niet het 
enige land is dat op dit idee is 
gekomen. De ideeën van mijn Britse 
collega lijken erg veel op de mijne. 
Dat geldt ook voor de ideeën van 
mijn Duitse collega. Gebruik maken 
van de informele contacten tussen de 
collega's is dan de beste methode 
om de eerstverantwoordelijke 
ministers in de verschillende 
hoofdsteden, die voor de formulering 
van het mandaat verantwoordelijk 
zijn, te beïnvloeden. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Voorzitter! Is er een geheel nieuw 
mandaat voor de Europese Commis-
sie tot stand gekomen of is er 
voortgebouwd op het oude mandaat, 
dat ook gold bij de aanvang van de 
huidige Uruguay-ronde? 

Minister Bukman: Het oude 
mandaat is als het ware de grondstof 
geweest voor het nieuwe mandaat. 
Dat ligt ook voor de hand; je gaat 
niet elke keer opnieuw beginnen. De 
stukken die hebben gediend voor 
Punta del Este, waar de start was, 
zijn bijgeschreven, herzien, enzo-
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voort. De grondstoffen zijn niet 
wezenlijk veranderd. 

Wat mij het meest in deze ronde 
van handelsbesprekingen verheugt, 
is dat de ontwikkelingslanden voor 
het eerst actief participeren in de 
discussies. Deze keer zeggen zij niet: 
wij zullen wel kijken hoe het uitkomt 
en in de laatste nacht proberen om 
nog een paar vissen te vangen. Zo 
gebeurde dat vroeger nogal eens. 
Dan was het eigenlijk een discussie 
van rijke landen en op het allerlaatste 
moment wilden de ontwikkelingslan-
den dan een kleinigheid binnenhalen 
en zo druk op de ketel brengen. Er is 
nu een geheel andere atmosfeer en 
dat vind ikzelf een grote vooruitgang. 
Ik ben er blij om dat het die kant 
opgaat. Het is een beetje de 
weerslag van de meer ontspannen 
internationale verhoudingen en het 
gevoel dat een liberalisering van de 
handel ook in het verkeer tussen 
ontwikkelingslanden en ontwikkelde 
landen een heel belangrijke rol 
speelt. 

Het is duidelijk dat Nederland in 
het kader van de GATT veel aandacht 
wil besteden aan de specifieke 
positie van de minst ontwikkelde 
landen. Voor zover het landen zijn 
met structurele voedseltekorten, 
moeten zij de gelegenheid krijgen om 
zich bij alle afspraken over liberalise-
ring toch een zekere bescherming 
aan hun buitengrens te veroorloven, 
waarachter zij de voedselzekerheid 
kunnen opbouwen. Dit was ook het 
systeem van de EEG van na de 
oorlog. Verder moeten landen in een 
heel vroeg stadium van industrialise-
ring de mogelijkheid krijgen om hun 
"infant industries", zoals dat heet, 
een zekere bescherming te geven en 
niet onmiddellijk bloot te stellen aan 
een volledig geliberaliseerde 
wereldmarkt, omdat het dan met de 
infant industries spoedig gebeurd is. 
Dan kunnen die met het badwater 
worden weggegooid, omdat zij geen 
waarde meer vertegenwoordigen. 

Mevrouw Herfkens heeft gevraagd 
of wij er geen nieuwe compensatoire 
financieringsfaciliteit bij moeten 
hebben. Wij hebben een compensa-
toire financieringsfaciliteit van het 
IMF en wij hebben er één in het 
kader van het Lomé-verdrag, namelijk 
STABEX. Bovendien hebben wij 
COMPEX voor landen die niet onder 
het Lomé-verdrag vallen. Moeten wij, 
als wij merken dat deze compensa-
toire faciliteiten niet voldoende 
werken, naar een nieuwe toe? Of is 
het toch de moeite waard om te 

bekijken of je de bestaande facilitei-
ten kunt verbeteren? Ik ben zelf 
geneigd om te zeggen dat je niet te 
gauw de conclusie moet trekken dat 
verbeteren van de bestaande 
faciliteiten het trekken aan een dood 
paard is en dat het de beste oplos-
sing is om dan maar een nieuwe in 
het leven te roepen, los van de vraag 
of je het kunt realiseren. Het 
verbeteren van de werking van de 
bestaande faciliteiten, vind ik in 
beginsel een voor de hand liggende 
weg. Ik wil minder snel de weg 
volgen om een nieuwe compensatoi-
re faciliteit in het leven te roepen. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Voorzitter! Over de beperking van de 
STABEX-faciliteit hebben wij in deze 
Kamer al vaker gesproken, namelijk 
bij de behandeling van Lomé I, II en 
III. Er is één opvallende beperking 
van deze facil iteit, namelijk dat alleen 
EG-lidstaten eraan meedoen. De EG 
roept nu al jaren: andere rijke landen, 
doe ook eens wat aan compensatoire 
financiering! Het gevolg was dat de 
Zwitsers en de Noren al een paar jaar 
geleden riepen: wij willen ook wel 
wat doen, maar hoe? De EG roept 
dan: geef dat geld maar hier, want 
dan kan het wel bij onze STABEX. 
Kijk, dat is geen manier om een 
werkzame multilaterale faciliteit op te 
zetten. Nu de onderhandelingen over 
Lomé IV beginnen, lijkt het mij heel 
relevant om een zeer oud verlangen 
— ook van deze Kamer, want 
hierover zijn al vaak moties aangeno-
men — te bewerkstelligen, namelijk 
dat meer rijke landen (niet alleen de 
EG) aan de STABEX-faciliteit moeten 
meedoen. Daarvoor heb je echter per 
definitie een nieuwe faciliteit nodig, 
want de STABEX-faciliteit kan alleen 
door EG-lidstaten worden gebruikt. 

Minister Bukman: Ja, maar de CFF 
is natuurlijk geen EG. Die compensa-
toire faciliteit is er ook nog en die 
heeft wel een bredere strekking dan 
STABEX. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Maar 
die faciliteit is haar grondslag kwijt 
geraakt in Berlijn, omdat de Amerika-
nen vonden dat die ook garanties 
moest geven tegen andere externe 
tegenvallers. Kortom, specifiek wat 
grondstoffen betreft ontbreekt het nu 
internationaal. 

Minister Bukman: En het voorstel 
van mevrouw Herfkens zou zijn om 

dat als een derde loket tegen het 
Grondstoffenfonds aan te plakken. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Eventueel. Dat hoeft nog niet eens. 

Minister Bukman: Nee, want dat zou 
in ieder geval wel betekenen, dat het 
Grondstoffenfonds met drie dichte 
luiken waarschijnlijk onder de 
slopershamer valt. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Daarom 
zei ik ook "eventueel" , want ik vind 
niet dat je internationele onderhan-
delingen moet ingaan met een kant 
en klare uitkomst. Het is evenwel een 
optie. Het momentum wat betreft het 
Grondstoffenfonds is er binnenkort, 
want dat zal in werking treden. 

Minister Bukman: Zelf vind ik dat wij 
moeten proberen om STABEX en 
COMPEX te verbeteren. Op dit 
moment kan dat in het kader van de 
onderhandelingen over Lomé IV. 
Daar heb je iets dat binnen ons 
bereik ligt en waar de Nederlandse 
invloed een gunstig effect kan 
hebben. Ik ben zelf erg bang dat het 
starten van een nieuwe compensatoi-
re faciliteit niet van de grond komt. 
Het is veel beter om te proberen, 
naast STABEX, de compensatoire 
faciliteit van het IMF weer in een 
goede richting te ontwikkelen, dan 
dat wij weer met iets nieuws 
beginnen. Wij hebben de stelselmati-
ge neiging om, als iets dat wij nuttig 
vinden niet meer werkt, een soort 
kopie te maken en dan weer een 
nieuwe start te maken. Dat geeft een 
woekering van instellingen, fondsen 
en internationale instituties. Er komt 
dan weer één bij die na verloop van 
tijd weer niet functioneert. Wat dat 
betreft blijven wij maar "aanfokken". 
Het valt hier trouwens wel mee, 
omdat er pas twee zijn. Wat dat 
betreft is dit woordgebruik niet 
helemaal adequaat. De weg van het 
in leven roepen van nieuwe dingen, 
omdat de oude niet werken, vind ik 
niet goed. Je zal eerst nog eens 
moeten kijken, of er mogelijkheden 
zijn om de oude wel te laten werken. 
Mevrouw Herfkens zegt wel heel 
snel, dat dit nooit zal lukken, maar ik 
ben zover nog niet. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik ben 
geneigd om het met de minister eens 
te zijn, te meer omdat de minister het 
waarschijnlijk met mij eens is dat het 
instrument niet zozeer faalt, als wel 
de wil. 
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Minister Bukman: Inderdaad. 

Mevrouw Terpstra (VVD): De 
oplossing naar mijn idee is dan niet 
een nieuw instrument maken, maar 
proberen die falende wil weg te 
halen. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Andere 
rijken landen wil len ook graag 
meedoen aan een soortgelijk 
mechanisme, maar die willen 
daarvoor geen lid van de EG worden, 
zoals Noorwegen en Zwitserland. Wij 
sluiten hen uit. Wij hebben hier 
gepraat over Lomé I, II, III, IV en wij 
zijn nu aan Lomé V bezig. Hoeveel 
decennia moeten wij daar nog mee 
doorgaan? 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Mevrouw Herfkens is één Lomé te 
ver. 

Minister Bukman: Mijn mening ter 
zake is helder. Er is hier een verschil 
van mening over. Als aantoonbaar is 
dat de huidige instrumenten niet 
kunnen werken door het ontbreken 
van politieke wi l , dan heeft het geen 
zin om met een nieuwe te beginnen. 
Kunnen ze wel werken, omdat de 
politieke wil wel aanwezig is, dan 
zullen ze ook werken. Wij moeten die 
weg maar bewandelen. Dat lijkt mij 
logischer dan opnieuw te beginnen 
met een nieuwe faciliteit. 

Een paar opmerkingen aangaande 
Europa 1992. Wij gaan daar binnen-
kort wat uitvoeriger over spreken in 
een mondeling overleg, maar er zijn 
een paar vragen over gesteld, waar ik 
nu met genoegen antwoord op geef. 
De heer De Hoop Scheffer heeft een 
belangrijk stuk van zijn interventie 
gewijd aan Europa 1992 en de relatie 
met Ontwikkelingssamenwerking. In 
de notitie die aan de Kamer is 
gestuurd, staat dat het een illusie zou 
zijn om op korte termijn een substan-
tiële toenadering tot het hulpbeleid 
van de EG en de lidstaten te ver-
wachten. Ik vind dit eerlijk gezegd 
iets te somber gesteld. Maar ik moet, 
uit ervaring sprekend, zeggen dat er 
zeer sterk een neiging is om het 
ontwikkelingsbeleid van de lidstaten 
evident te voorzien van de nationale 
vlag. Juist in de afgelopen week 
konden wij echter realiseren dat er 
voor de voedselveiligheid voor een 
nieuwe gemeenschappelijke benade-
ring is gekozen. Dat heeft mij wat 
optimistischer gestemd, ook in 
verband met de vraag wanneer er 
overgeheveld kan worden. Ik meen 

dat er, als het gaat om de voedselvei-
l igheid, overgeheveld kan worden, 
omdat er zo'n convergentie van 
beleid heeft plaatsgevonden met een 
grote mate van consensus, dat er een 
voorzichtige stap gedaan kan worden 
op dit punt. Ik leg de nadruk op de 
voorzichtigheid. Het gaat hierbij stap 
voor stap, maar dat geldt niet alleen 
voor dit dossier in het kader van 
Europa 1992. 

Vervolgens ga ik naar aanleiding 
van de vragen van de heer De Hoop 
Scheffer kort in op de Raad van 
ministers voor ontwikkelingssamen-
werking. Die raad is inderdaad naar 
terreinverbreding gaan zoeken, niet 
uit een soort interesse in expansie, 
maar omdat de relevantie van zaken 
als Lomé en GATT voor de ontwikke-
lingssamenwerking zo groot gewor-
den is, dat er in het Europese forum 
intensievere discussies gehouden 
moesten worden. Dat zijn stappen 
voorwaarts. 

Mevrouw Herfkens zei dat met het 
wegvallen van de binnengrenzen het 
protectionisme tegenover derde 
landen relatief toeneemt. Ik weet niet 
hoe ik dat precies moet begrijpen. 
Natuurlijk is het zo, als er binnen de 
EG helemaal geen protectionistische 
maatregelen meer mogelijk zijn, dat 
daardoor de zwaarte van wat zich 
aan de buitengrens afspeelt toe-
neemt. Maar dat vind ik een wat 
typische benadering van het relatief 
toenemen van het protectionisme. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Het is 
heel simpel. Op het moment dat het 
protectionisme van Portugal ten 
opzicht van een ander EG-land 
wegvalt, heeft dat land een relatief 
sterkere concurrentiepositie gekre-
gen dan landen buiten de EG 
wanneer de binnengrenzen wegval-
len. Daarover heeft bij voorbeeld 
professor De Haan een opmerking 
gemaakt. 

Minister Bukman: Ja, maar dat is 
dan een kwestie van de groei van de 
Gemeenschap. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Zodra er 
tussen de landen A en B grenzen 
wegvallen, betekent het dat land C 
relatief gezien een slechtere positie 
heeft gekregen dan land B als het 
gaat om export. 

Minister Bukman: Dat is juist. 
Overigens meen ik dat het ook juist 
is, dat het protectionisme tegenover 
derde landen niet verder toeneemt. 

Je kunt vergelijkingen maken en dan 
zeggen dat er relatief gezien een 
verzwaring plaatsvindt, maar er is 
voor de weg gekozen van een grotere 
eenmaking, zonder dat dit gepaard 
gaat met een versterking van het 
protectionisme aan de buitengrens. 
Dat is in ieder geval de Nederlandse 
benadering. Dat is heel evident en 
het is drie keer per week door de 
minister-president naar buiten 
gebracht als een benadering die wij 
zullen moeten kiezen. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): De 
Nederlandse benadering. 

Minister Bukman: Jazeker. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Ik heb 
de heer De Clercq geciteerd, die 
zegt: ten aanzien van textiel wordt 
men juist protectionistischer. 

Minister Bukman: In dit debat gaat 
het primair om de Nederlandse 
benadering. Die houdt in: ga 
alsjeblieft niet tijdens het eenwor-
dingsproces met je rug naar de rest 
van de wereld staan. Er wordt een 
buitengewoon kortzichtig beleid op 
de korte termijn gevoerd als de 
Europese Gemeenschap, in het 
proces van eenwording als het ware 
aan de buitengrenzen compensatie 
vraagt voor het feit dat er binnen de 
Gemeenschap-bepaalde dingen 
verloren gaan. De Nederlandse 
opstelling is er zeer op gericht om 
dat te voorkomen. Wi j hameren hier 
dag in, dag uit op. Dat dit niet leidt 
tot een automatische en snelle 
bekering van alle lidstaten, is 
duidelijk. Maar dit is de Nederlandse 
opstelling en op buitengewoon 
goede gronden naar mijn mening. 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
voorzitter! Het is duidelijk dat dit 
altijd de traditionele opstelling van 
Nederland is geweest. Maar wij 
hebben te maken met een Gemeen-
schap van 12 lidstaten, waar in 
doorsnee genomen het protectionis-
me meer voedingsbodem heeft 
gehad en vermoedelijk nog heeft dan 
bij ons. Het resultaat zal zijn dat de 
lidstaten altijd meer protectionistisch 
zullen zijn dan wij wil len. Nu kan de 
Nederlandse inbreng best zijn dat wij 
helemaal geen protectionisme willen 
— ik zeg het even gechargeerd — 
maar het resultaat zal zijn dat er toch 
meer protectionisme komt dan wij 
wil len. Ik vraag mij af of wij dan wel 
op de goede weg zijn. 
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Minister Bukman: Ik ben hier niet zo 
somber over, omdat de handelspoli-
tiek al in zeer belangrijke mate 
communautair is. Het gaat er nu om 
welk effect het op de gemeenschap-
pelijke houding naar buiten toe heeft 
als wij de barrières opruimen. Ik 
voorzie niet dat dit onmiddellijk leidt 
tot een versterkt protectionisme, 
maar wij moeten wel waakzaaam zijn 
op dit punt. Daarom heb ik mij als 
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking van het begin af aan zeer 
krachtig uitgelaten over de noodzaak 
om het eenwordingsproces binnen 
de EG gepaard te laten gaan met een 
open benadering naar buiten toe. 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Dit klinkt al weer iets optimistischer 
dan wat de minister vijf minuten 
geleden zei. Toen zei hij: de minister-
president hamert er vele keren op, 
ikzelf hamer erop. Waarom? Omdat 
dit noodzakelijk is tegenover de 
andere EG-landen. Mijn vraag is van 
feitelijke aard, namelijk: wanneer is 
het moment daar dat je het resultaat 
van al dat hameren kunt toetsen en 
dat je misschien wat hardere 
conclusies moet trekken? 

Minister Bukman: Die harde 
conclusie zal nooit zijn: dan de weg 
terug maar bewandelen en dan maar 
geen gemeenschappelijke markt. De 
conclusie zou hoogstens kunnen zijn: 
er nog zwaarder tegenaan gaan. Je 
hebt natuurlijk een aantal toetsings-
momenten. Wij hebben tot 1992 
ongeveer 300 dossiers te verwerken 
binnen de EG, waaronder een aantal 
met handelspolitieke aspecten. In 
feite kunnen wij bij ieder dossier 
bekijken of wij al dan niet de goede 
kant op gaan. Maar ik kan niet 
zeggen: op 14 augustus 1991 zal ik 
de Kamer een brief sturen, waar alles 
in staat. 

Mevrouw Van Es (PSP): Als u er dan 
nog zit. 

Minister Bukman: Ik hoop dat ik nog 
in staat ben een brief te schrijven, 
n'importe in welke positie. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijn vraag 
is natuurlijk wel ingegeven — dit is 
ook door mevrouw Herfkens 
aangedragen — door wat ons van 
buitenaf wordt aangereikt. Hiervan 
valt eerder het tegenovergestelde te 
verwachten. Ik ben hier niet zo 
optimistisch over, zo min als u, 
vandaar dat hameren. Er moet dan 

toch voor u een ijkpunt, een moment, 
zijn waarop u kunt rapporteren en 
waarop u een overzicht hebt van het 
resultaat ervan. 

Minister Bukman: Het is een 
doorlopend proces. Ik kan niet 
zeggen: hier is het tijdschema en één 
keer per kwartaal kunnen wij de 
balans opmaken. Maar het feit dat 
wij hier vanuit Nederland hard 
tegenaan zijn gegaan, de minister-
president, de collega voor handels-
bevordering, de minister van 
Economische Zaken, de minister van 
Financiën en noem maar op, is een 
teken dat dit niet automatisch goed 
zal komen. Dus moeten wij er hard 
tegenaan. Dat doen wij ook. Ik heb 
het idee dat dit effect heeft. Als je 
dat idee niet zou hebben, is het meer 
jezelf kietelen, omdat je opvattingen 
zo aardig zijn. Dat is niet de bedoe-
ling. 

De voorzitter: Mag ik de minister en 
de leden verzoeken enigermate 
spoed te betrachten? 

Minister Bukman: Voorzitter! Als u 
het zo vriendelijk formuleert, dan 
beantwoord ik die vraag graag 
bevestigend. 

De voorzitter: Maar het is iets 
minder vriendelijk bedoeld. 

Minister Bukman: Dat begrijp ik ook 
wel . Uw vriendelijkheid is ons allen 
bekend, maar u moet soms een 
strenge voorzitter zijn. 

Mijnheer de voorzitter! Ik wil enige 
opmerkingen maken over de 
LCL-problematiek, waarover enige 
vragen zijn gesteld. Dat geeft mij de 
gelegenheid om duidelijk te maken 
wat er op het ogenblik aan de gang 
is. We hadden vroeger het gemeng-
de-kredietenprogramma. Dat is 
destijds omgezet in een programma 
van LCL's, laag concessionele 
leningen. Als die programma's 
vergeleken worden, dan kan gesteld 
worden dat het LCL-programma 
aantrekkelijker is, dat het concessio-
neler is, hetgeen niet zozeer een 
eigen keuze is geweest, maar een 
aanpassing aan nieuwe internationale 
normen, en dat het LCL-programma 
qua procedure aanmerkelijk eenvou-
diger is dan het gemengde-kredie-
tenprogramma. In de periode waarin 
het programma werd geïntroduceerd, 
was er sprake van een opleving van 
de handel. Er deden daardoor meer 
mensen een beroep op dit instru-

ment. Dat heeft ertoe geleid, dat er 
op korte termijn een aanmerkelijk 
groter beslag is gelegd op de kas dan 
wij verwachtten. 

In het begin van dit jaar was de 
belangstelling voor de LCL's nog zo 
klein, dat we dachten, te kunnen 
overstappen van een verhouding 
tussen commitering en kasbeslag van 
4 op 1 naar een van 5 op 1. Dat was 
aan het begin van dit jaar. Men heeft 
toen plotseling het instrument 
ontdekt. Bepaalde landen hebben 
daarin een grote rol gespeeld. China 
voert nu bij voorbeeld een beleid, dat 
alles wat wordt aangeboden, ook 
wordt geaccepteerd. In heel korte 
ti jd, voordat we het eigenlijk in de 
gaten hadden, was er sprake van een 
groter kasbeslag dan was verwacht. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Dit 
betekent dat de spanning tussen het 
kasbeslag en de commiteringsruimte 
in feite is gelegitimeerd door officieel 
beleid van de overheid, hetgeen 
inhoudt dat de overheid daarvan de 
consequenties moet aanvaarden, 
hetgeen wil zeggen: een oplossing 
moet zoeken voor hetgeen er is 
gebeurd. 

Minister Bukman: Ja zeker, ik kwam 
bijna op dat punt. 

W e hebben toen de conclusie 
getrokken dat er een maatregel 
genomen moest worden om een 
verdere groei van het kasbeslag aan 
banden te leggen, omdat een en 
ander ver boven de budgettaire 
mogelijkheden ging uitkomen. We 
hebben toen een analyse gemaakt 
van commiteringen die reeds gedaan 
zijn en een officieel karakter hadden. 
Wij hebben besloten, die in ieder 
geval te honoreren. We hebben de 
mensen die de wereld rond zijn gaan 
trekken met de gedachte, nog eens 
een keer gebruik te kunnen maken 
van het systeem en die kenbaar 
maakten dat zij dachten, daarvan 
gebruik te kunnen maken, niet op de 
lijst gezet van de te honoreren zaken. 
Er moest dus sprake zijn van officiële 
commiteringen, met een officiële 
toezegging. 

Er zijn ook enkele gevallen geweest 
waarin bewindslieden of ambassa-
deurs een toezegging hebben 
gedaan. Als die toezeggingen als 
officieel waren aangemerkt, dan 
hebben we die ook meegeteld. Er 
wordt ergens een streep getrokken. 
Dat moet ook gebeuren, want op het 
moment dat gezegd zou worden dat 
iedereen die vage verwachtingen had 
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of iets meer concrete verwachtingen, 
maar aan wie geen toezegging was 
gedaan, ook gehonoreerd zouden 
worden, zou dat leiden tot het verder 
openzetten van de deur, met alle 
nadelige gevolgen van dien. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit-
ter! Er is echter ook nog een grijze 
groep, die valt tussen de twee door 
de minister geschetste groepen. Het 
gaat daarbij om personen die op het 
ministerie meer dan een idee hebben 
voorgelegd en hebben gevraagd of 
dat in aanmerking zou kunnen 
komen. Het ministerie heeft daarop 
vervolgens geantwoord: ja zeker, 
maar de officiële toezegging krijg je 
pas als het contract er is. Op grond 
van die informele toezegging heeft 
men vervolgens onderhandeld. Ik ben 
van mening dat ook deze "grijze 
groep" gehonoreerd dient te worden, 
omdat men op dit moment met 
bepaalde verwachtingen en een 
concreet resultaat terugkomt. 

Minister B u k m a n : Ik ben hier 
buitengewoon voorzichtig mee. Ook 
mijn ambtenaren zijn buitengewoon 
voorzichtig met het wekken van 
verwachtingen. Zij hebben altijd de 
instructie gehad, zeer duidelijk een 
onderscheid te maken tussen 
datgene wat een mogelijkheid is, 
omdat daar nu eenmaal een pro-
gramma voor bestaat en datgene 
waarvan gezegd kan worden: als je 
dit realiseert, kan er gebruik worden 
gemaakt van iets. Dan is er sprake 
van een ambtelijke commitering. 
Deze gevallen hebben wij allemaal in 
kaart gebracht. Ik zou echter niet 
graag mensen de kost geven, die 
achteraf een iets andere inkleuring 
geven aan gesprekken die zij ten 
departemente hebben gehad, zodat 
zij hun kansen alsnog verbeterd 
willen zien. In alle oprechtheid 
hebben wij de lijst bekeken en naar 
aanleiding daarvan geselecteerd. 
Bovendien is het uitgesloten dat je 
een grens trekt, zonder dat bij de 
"grensgevallen" gemurmureer 
ontstaat. Er zijn natuurlijk altijd 
mensen die buiten de boot vallen en 
dat erg vervelend vinden. Daarom 
geven zij aan dat er verwachtingen 
gewekt en toezeggingen gedaan 
waren. Het is een buitengewoon 
vervelende operatie die wij hebben 
moeten introduceren. 

Ik ben nu bezig, intern te bezien 
wat er verder met het programma 
moet gebeuren. Mevrouw Herfkens, 
de heer De Hoop Scheffer en 

mevrouw Terpstra hebben hier 
vragen over gesteld. Ik moet echter 
nog een paar zaken bekijken. In de 
eerste plaats moeten wij bij de 
discussie over het doel van het 
programma bezien of voor de 
vergelijking van kasruimte en 
commiteringsruimte de verhouding 1 
op 4 gewijzigd moet worden. Ik denk 
van wel . In de tweede plaats moeten 
wij bekijken of het maximumbedrag 
gewijzigd moet worden. Ik denk dat 
dit omlaag moet, zodat een grotere 
spreiding ontstaat. Bovendien kun je 
je afvragen of je niet, om het 
programma beheersbaar te houden, 
een beperking van de geldingsduur 
van de aanbiedingen moet invoeren. 
Naar mijn mening is dit wel nodig. 
Op dit moment zijn deze zaken echter 
nog in overweging. Het programma 
kan dan — geheel of in beperkte 
mate — als het even kan in de loop 
van volgend jaar weer opengesteld 
worden. Het moet in ieder geval wel 
snel gebeuren, want het is een goed 
instrument en dat moet je zo kort 
mogelijk buiten werking stellen. Maar 
op dit moment kan het niet anders. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Voorzitter! Ik hoop dat ik uit het "als 
het even kan" van de minister mag 
concluderen dat hij de voortzetting 
van het LCL-programma met een 
positieve grondhouding bekijkt. 

Minister Bukman: Als het even kan, 
" ja, dan" , maak ik ervan. 

De heer De Hoop Sche f f e r (CDA): 
Naar mijn opvatting leidt dat " ja, 
dan" tot een positieve beslissing. 

Minister Bukman: Ik zet mij ervoor 
in, zo snel mogelijk het programma 
weer open te stellen, omdat het een 
goed programma is. Het werkt en het 
voorziet in een behoefte. Maar wij 
moeten ook uitzien naar een ander 
monitoringsysteem. Als de werking 
van een dergelijk programma in de 
praktijk anders, soepeler, eenvoudi-
ger en voor het bedrijfsleven blijkbaar 
aantrekkelijker blijkt te lopen dan bij 
de gemengde kredieten, dan moet je 
een monitoringsysteem hanteren dat 
daaraan is aangepast en waarmee je 
kunt voorkomen dat je keer op keer 
voor deze situaties komt te staan. 
Dat houdt dus het programma voor 
de komende maanden in. 

Mijnheer de voorzitter! Er is een 
vraag gesteld over Habitat, een 
veelbesproken onderwerp. Wij 
hebben een heel Habitatjaar achter 

de rug. Mevrouw Terpstra heeft erop 
gewezen hoe noodzakelijk het is, in 
de middelgrote steden veel activitei-
ten te ontplooien die de leefomge-
ving kunnen verbeteren en die 
inkomensgenerende effecten kunnen 
hebben. Ik deel haar opvatting 
daarover ten volle. 

De heer De Hoop Scheffer heeft 
gemeld dat in de memorie van 
toelichting weinig te lezen is over 
Habitat. Daaraan is geen apart 
hoofdstuk gewijd. In de landenbe-
leidsdocumenten komt wel een 
aparte passage over Habitat voor. 
Dat hieraan deze keer geen apart 
hoofdstuk is gewijd, hangt samen 
met het feit dat in de memorie van 
toelichting voor het lopende jaar 
uitvoerig aandacht is besteed aan de 
Habitatproblematiek. Daarom kon ik 
de Raad van State voorstellen, eens 
in de memorie van het vorige jaar te 
bladeren. De daarin uiteengezette 
lijnen zijn nog steeds van kracht. De 
heer De Hoop Scheffer heeft 
gevraagd of Habitat een van de 
"el ig ib le" sectors kan worden in het 
Nederlandse consultant trustfund van 
de Wereldbank. Het antwoord op die 
vraag is: ja. 

Mevrouw Herfkens heeft gevraagd 
— zij wilde dit punt indertijd onder 
het hoofdstuk participatie aan de 
orde stellen, maar ik vind dit terug bij 
Habitat — wat de minister heeft 
gedaan met de aanbevelingen van de 
Bond van ontwikkelingswerkers over 
industrialisatie en Habitat. De bond 
heeft een discussie gevoerd met 
onze beleidspersonen. Die discussie 
heeft dus plaatsgevonden. Wij 
hebben besloten, de mogelijkheden 
te verbeteren om ideeën die daar 
worden ontwikkeld te verspreiden 
binnen het eigen departement zonder 
dat daaraan expliciete beleidsconclu-
sies worden verbonden. Het zou mij 
een lief ding waard zijn als de 
discussie over Habitat een beetje uit 
de sfeer komt — die sfeer is hier niet 
naar voren gekomen, maar wel elders 
— waarin wordt gesteld dat de 
minister zich niet aan zijn woord zou 
houden. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): In een 
van zijn eerste zinnen gaf de minister 
zes aandachtspunten weer. Een van 
die punten was participatie. De Bond 
van ontwikkelingswerkers conclu-
deert dat het daarmee niet best is 
gesteld. Zou het niet nuttig zijn, aan 
deze conclusies toch beleidsconclu-
sies te verbinden? 
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Minister Bukman: Bij het op één rij 
zetten van die zes punten heb ik 
participatie als een speerpunt van 
beleid aangeduid. In dit opzicht heb 
ik daarop nog eens positief gerea-
geerd naar aanleiding van een 
desbetreffende vraag van mevrouw 
Terpstra. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Het gaat 
niet alleen om de uitvoering, maar 
ook om de intentie. 

Minister Bukman: Ik houd er ernstig 
rekening mee dat het praten met de 
bond over dit soort dingen effecten 
heeft op wat wij verder doen. 

Ik maak een kleine opmerking over 
de medefinancieringsorganisaties. 
Mede naar aanleiding van door 
anderen gedane suggesties is 
gevraagd of het niet nuttig is, een 
onafhankelijke instantie te laten 
evalueren wat de medefinancierings-
organisaties doen. Het lijkt mij 
evident dat het medefinancierings-
programma regelmatig wordt 
geëvalueerd. Het is pas gebeurd. De 
commissie-Rutten is ermee bezig 
geweest en zij heeft een aantal 
aanbevelingen gedaan. Het rapport 
van de commissie-Rutten is inmid-
dels door de Kamer ontvangen. In 
dat rapport wordt gewezen op de 
noodzaak van permanente evaluatie. 
En dat moet moet een onafhankelijke 
instelling doen. Ik denk, dat de eigen 
inspectiedienst dat heel goed kan 
doen. Deze is buitengewoon 
onafhankelijk. De rapporten van de 
inspectiedienst getuigen daar ook 
van. Die dienst trekt eigen conclusies 
en brengt op eigen houtje zaken naar 
buiten. De inspectiedienst kan deze 
rol in de richting van de medefinan-
cieringsorganisaties goed vervullen. 
Wij hebben daarvoor geen specifiek 
instrument nodig, dat van buiten 
moet worden gehaald. 

Mevrouw Terpstra (VVD): De 
minister gaat voorbij aan twee 
aspecten. De eigen inhoudelijke 
evaluatie heeft er altijd baat bij, dat 
de zaken gunstiger worden voorge-
steld. Het rapport van de Rekenka-
mer en de rapporten van de inspec-
tiedienst wijzen erop, dat de eigen 
evaluatie van de financiële besteding 
en de afrekening soms buitengewoon 
kritisch is. De aanbevelingen in het 
lOV-rapport zijn aanmerkelijk milder. 
Dat is dat gebrek aan onafhankelijk-
heid, dat uiteindelijk de doorslag 
geeft. 

Minister Bukman: Dan gaat u ervan 
uit, dat degene die u dan wel 
onafhankelijk vindt, gelijk heeft en 
dat degene die u minder onafhanke-
lijk vindt, geen gelijk heeft. Dat doet 
geen recht aan de hoge standaard en 
de onafhankelijkheid van de eigen 
inspectiedienst, die ik ter zake 
volledig vertrouw en dit soort dingen 
graag in handen geef. 

Mevrouw Terpstra (VVD): U kunt 
toch de inhoud van een rapport van 
de Rekenkamer niet terzijde schui-
ven? Die onderstreept de argumen-
ten, die ik in eerste termijn heb 
genoemd. 

Minister Bukman: Ik vind het prima, 
dat de Rekenkamer op bepaalde 
aspecten de nadruk legt. Ik vind het 
niet nodig om naast de eigen 
inspectiedienst een onafhankelijke 
instantie te hebben, die de MFO's in 
hun doen en laten evalueert en 
doorlicht. Blijkbaar is de eigen 
inspectiedienst van het departement 
niet onafhankelijk genoeg. In feite 
zegt mevrouw Terpstra dat. Ik ontken 
dat. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Dan 
houdt het op. 

De heer Tommei (D66): Misschien 
kan de minister een verklaring geven 
voor het tamelijk systematische 
verschil in beoordeling. Ik zeg niet, 
dat de inspectie niet onafhankelijk is. 
Wij constateren met elkaar een 
nadrukkelijk verschil in opstelling van 
de Rekenkamer en de inspectie-
dienst. Wil de minister eens naden 
ken over de vraag, hoe dat wordt 
veroorzaakt? 

Minister Bukman: Mijnheer de 
voorzitter! Ik kom thans te spreken 
over de gezondheidszorg en de 
bevolkingspolitiek. Mevrouw Terpstra 
heeft een amendement ingediend, 
gericht op het versterken van de 
middelen van de UNFPA, opdat meer 
kan worden gedaan op het punt van 
de vermaatschappelijking van 
bevolkingsactiviteiten. Ook hier is de 
bron de betalingsbalanshulp. Ik wijs 
er weer op, dat dit niet per definitie 
logisch is, maar dat ik het mij wel kan 
voorstellen. Ik vind het verantwoord 
op de UNFPA eenmalig een miljoen 
te doen toekomen voor specifieke 
projecten. 

Mevrouw Herfkens sprak over de 
primaire gezondheidszorg en over de 
schamele procenten en over 

teruggang. Dat percentage moet 
omhoog en zij wenst er een tijdpad 
bij. Zij kondigde een motie aan. Ik 
wijs op hetgeen ik tijdens het 
mondeling overleg heb gezegd over 
de basisgezondheidszorg. Het 
percentage ter zake van de gezond-
heidszorg — het was geoormerkt — 
was vroeger hoger, omdat in het 
kader van de gezondheidsprogram-
ma's veel met investeringen werd 
gewerkt. Ik denk in dit verband aan 
ziekenhuizen. Door het overstappen 
naar het "basic health care"-concept 
laten bedragen zich wat minder 
gemakkelijk oormerken. Wij hebben 
echter wel gestreefd naar meer 
aandacht voor gezondheidszorg 
binnen de geïntegreerde platteland-
sontwikkeling. Bovendien is ook in 
stedelijke centra, door middel van 
drinkwatervoorziening, vrouwene-
mancipatieprogramma's, voedselhulp 
en educatieve activiteiten, impliciet 
veel gedaan op het terrein van de 
gezondheidszorg. Ik vind dat een 
heel goede benadering en maak er 
bezwaar tegen om dit er weer uit te 
halen en er een specifiek prijskaartje 
aan te hangen, waarmee het zo 
verder maar moet. Ik zou mevrouw 
Herfkens dan ook wil len suggereren, 
een zodanige motie niet in te dienen, 
maar ik ga daarmee wel heel ver. 

De heer Leerling stelt een vraag 
over de notitie biotechnologie en 
vraagt of er in het kader van de NAR 
niet kan worden gepleit voor een 
deskundige. Voorzitter! Wij hebben 
op dit terrein al een deskundige op 
het departement en kennen goede 
samenwerkingsvormen met universi-
teiten en instituten die op dit terrein 
deskundig zijn. Een van die instellin-
gen is de Vrije universiteit, waar ik 
met een rede over dit onderwerp het 
academische jaar heb mogen 
openen. 

Ook over de problematiek van de 
toerekening zijn enkele vragen 
gesteld. Wanneer houdt dit op? Is vijf 
procent verantwoord of zou ik bereid 
zijn om tot tien procent vervuiling te 
gaan? Voorzitter! Ik voel mij wat dit 
betreft het best thuis bij wat de heer 
De Hoop Scheffer heeft gezegd. 
Echte precieze criteria zijn hier niet te 
leveren terwijl men van geval tot 
geval moet bekijken of zaken 
verantwoord zijn of niet. Als ik naar 
het verleden kijk, moet ik zeggen dat 
er zaken tussen zitten waarvan ik ook 
zelf concludeer dat het om echte 
vervuilingen gaat. Daar behoren niet 
de asielzoekers bij, maar wel de 
opvang van buitenlandse werkne-
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mers in Nederland, een post van 117 
min. Die zaak dateert van de ti jd, dat 
er enige verzamelwoede was om aan 
de anderhalf procent te komen. 

Het laatste punt is het ambtelijke 
apparaat. Voorzitter! Ik wil hierover 
enkele opmerkingen maken omdat er 
een discussie op gang is gekomen op 
basis van artikelen in de pers van de 
hand van hooggeleerden, zeergeleer-
den, gewone geleerden en ongeleer-
den. 

De heer Weisglas (VVD): En de heer 
Van Gennip! 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Die behoort tot de categorie 
"hooggeleerden"! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Er waren er nog meer... 

Minister Bukman: Ik denk dat het bij 
de heer Van Gennep om een 
rechtsgeleerde gaat. 

Voorzitter! De vragen die hierover 
zijn gesteld, zal ik beantwoorden 
maar het lijkt mij juist, eerst een korte 
algemene beschouwing te geven. In 
de eerste plaats kan ik zeggen dat 
voor mij de integratie een feit is. Het 
heeft 19 jaar geduurd voor zij haar 
beslag kreeg en ik pieker er niet over 
om een initiatief te nemen dat 
neerkomt op: weg ermee. Wij leven 
met die integratie en wij trachten, er 
zo goed mogelijk mee te leven. Dat 
betekent ook dat, nog afgezien van 
het feit dat Ontwikkelingssamenwer-
king niet behoefde af te slanken 
terwijl Buitenlandse Zaken dat wèl 
moest, wij ervoor moeten zorgen dat 
de deskundigheid zo hoog mogelijk 
wordt opgevoerd. Hierbij spelen 
bepaalde zaken een rol, zoals de 
verschuiving van project- naar 
programmahulp die minder arbeids-
intenstief is, de co-financiering met 
mulilaterale organisaties, de 
geïntensiveerde deelname aan de 
coördinatie van activiteiten in 
internationaal verband en de 
vereenvoudiging van interne 
procedures, hetgeen hard nodig was. 
Bovendien hebben wij een projecten-
commissie in het leven geroepen 
voor een laatste kwaliteitscheck van 
programma's en projecten voordat ze 
worden uitgevoerd. In mijn begelei-
dende brief bij het rapport van de 
IOV over de uitbesteding heb ik nog 
gewezen op het uitbestedingspanel, 
op precisering van instructie nr. 18, 
op maatregelen tot een verdere 
kostenbeheersing en uitbesteding en 

privatisering van bepaalde taken, 
enz., enz. Er is dus al veel discussie 
over deze problematiek en daar ben 
ik op zichzelf buitengewoon blij mee, 
want nadat er enige stabilisering is 
gekomen in de kwantiteit van de hulp 
is het dringend noodzakelijk om meer 
aandacht te besteden aan de 
kwaliteit van de hulp. Het gaat dan 
om het volgende. Als wij doorgaan 
met een verdere decentralisatie van 
taken naar de ambassades, dan moet 
dat een kwantitatief effect hebben 
ten departemente, want anders 
behoef je het niet te doen. Als wij 
doorgaan met het uitbesteden van 
taken, dan moet dan een effect 
hebben op het eigen apparaat, maar 
dan vooral in kwalitatieve zin, want 
als je goed wilt uitbesteden, dan 
moet je een apparaat hebben die dat 
niet over gaat doen, maar die kan 
beoordelen of de uitbesteding goed 
plaatsvindt. Dat vraagt een bepaalde 
categorie deskundigen, voor een deel 
OS-generalisten, voor een deel 
sectorspecialisten — niet in de 
specifieke zin van het sectorspecia-
listenprogramma, maar mensen met 
een goede kennis op macro-econo-
misch terrein, mensen die weten wat 
het is om programma's in te moeten 
kaderen in het macro-economische 
bedding — en voor een deel 
technische specialisten. Wij moeten 
dan proberen om deze mensen een 
carrièreperspectief te bieden en om 
het niet alleen maar een kwestie te 
laten zijn van enkele jaren, waarna ze 
maar wat anders moeten zoeken. Wij 
moeten daarbij werken met uitwisse-
lingsprogramma's met universiteiten 
en het bedrijfsleven. Wij moeten ook 
proberen het aantal mensen dat 
tijdelijk in dienst is zo beperkt 
mogelijk te houden en wij moeten 
proberen de kant op te gaan van een 
verlengde plaatsingsduur. Wij zijn 
daar al mee bezig. De heer De Hoop 
Scheffer vroeg wat in mijn ogen nu 
een redelijke plaatsingsduur is. Ik 
vind dat naarmate gespecialiseerde 
kennis belangrijker is voor het goed 
functioneren de plaatsingsduur 
langer moet kunnen zijn. In de 
begeleidende brief bij het rapport van 
het IOV over de uitbesteding heb ik 
een aantal punten genoemd en erbij 
gezegd dat ik de gehele kwaliteits-
problematiek in combinatie met de 
personele consequenties daarvan in 
de komende maanden in een nota zal 
verwoorden en aan u voor zal leggen, 
opdat wij daarover eens een zeer 
grondige discussie kunnen voeren. Ik 

heb daar in ieder geval veel behoefte 
aan. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit-
ter! Zowel in de brief van de minister 
als in zijn beantwoording mis ik een 
essentieel aspect om de werkdruk 
minder te maken en de kwaliteit te 
verbeteren. Dat is de deregulering, 
het proberen de bureaucratische 
rimram te minimaliseren die een 
geweldige overdoen van zaken met 
zich brengt. Als de minister dat mee 
wil nemen in zijn evaluatie en nota, 
dan zijn wij al een stuk verder. 

Minister Bukman: Dat zal ik graag 
doen. Ik heb al gezegd dat als een 
decentralisatie van de uitvoering naar 
de posten, de ambassades, niet leidt 
tot een navenante inkrimpingsmoge-
lijkheid ten departementen, wij in 
feite een slechte zaak hebben 
gedaan. Decentralisatie, vereenvou-
diging van procedures... 

Mevrouw Terpstra (VVD): Ja, maar 
wel over de gehele linie! 

Minister Bukman: ...over de gehele 
linie is buitengewoon essentieel en 
misschien hebben wij iets te veel 
interne circuits voor de besluitvor-
ming, maar ook daar moeten wij naar 
gaan kijken. Wij moeten proberen, 
het aantal mensen dat de wereld 
rondtrekt als onderdeel van een 
missie zo beperkt mogelijk te 
houden. Nogmaals, ik kan niet in 
detail zeggen hoe het rapport dat ik 
voor u ga schrijven, eruit zal zien. Als 
dat zo was, had u het rapport al. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Dat hoeft ook niet, want wij komen er 
inderdaad uitgebreid op terug. Ook 
bij ons is de behoefte groot, zoals de 
minister dat noemt. Ik wil nog een 
element noemen dat wat ons betreft 
ook in de nota moet worden opgeno-
men. Ik doel op een beschouwing 
over de carrièreperspectieven van de 
mensen die door de ene gemeen-
schappelijke toegangspoort zijn 
binnengekomen en die zijn aangeno-
men en van degenen die later lateraal 
op een hoger niveau zijn geworven 
en van wie, zo blijkt uit de schriftelij-
ke antwoorden, een aantal in vaste 
dienst is genomen. Die carrièreper-
spectieven zullen op een elegante, 
redelijke, aanvaardbare en eerlijke 
manier met elkaar in verband moeten 
worden gebracht. Het mag ook weer 
niet ten nadele gaan van de mensen 
die door die ene toegangspoort 
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komen. Niet dat de minister dit heeft 
gezegd, maar ik hoop dat er ook aan 
dit element aandacht wordt geschon-
ken in de nota. 

Minister Bukman: Ik zal die nota wel 
schrijven. Wij moeten wel voor één 
ding erg uitkijken. Wi j moeten 
namelijk niet zeggen: er is één 
toegangspoort en daardoor mag je 
binnen, waarna je in de ruimte komt 
waarin jij je carrièreperspectief moet 
kunnen vinden. Voor de mensen die 
daar binnenkomen, geldt zeer zeker 
dat dit moet. Laten wij alsjeblieft wat 
meer deuren openhouden, ook voor 
laterale werving. Een apparaat dat 
alleen maar instroming krijgt van 
jonge mensen via één deur en niet 
van buiten, zal heel gauw een closed 
shop worden en blijven. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Daarmee ga ik helemaal akkoord. 
Gisteren heb ik ook positief over 
sectorspecialisten gesproken. Mijn 
opvatting is dat het lateraal werven 
van mensen en hun carrièreperspec-
tieven niet ten detrimente, ten nadele 
mogen zijn van de carrière van de 
grote groep die via de gemeenschap-
pelijke poort instroomt en die, zoals 
de minister weet, zich aan een 
buitengewoon zwaar selectieproces 
moet onderwerpen. 

Minister Bukman: Het mag zeker 
niet ten koste daarvan gaan. Als er 
meer mensen zijn die om een gelijk 
aantal carrièremogelijkheden strijden, 
worden de mogelijkheden per 
persoon wel minder. Aan die regel is 
niets te doen. 

D 
Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Voorzitter! De mij ter beschikking 
staande spreektijd biedt mij slechts 
de mogelijkheid om een enkele motie 
in te dienen. 

Ik dank de minister voor zijn 
antwoord, hoewel ik het een beetje 
een broddellap vond van restjes wol 
met weinig kleur en weinig lijn en 
soms wat weinig kraak en smaak. 

Wat de kwaliteit van de hulp 
betreft, is één onderdeel van het 
inspectierapport niet aan de orde 
gekomen in het antwoord van de 
minister. Voor ons is dat een van de 
meest relevante onderdelen. Het 
stond overigens ook niet in de 
samenvatting. Hierover dien ik de 
volgende motie in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het inspectierap-
port nr. 245 stelt dat bij voorbeeld 
aspecten zoals behoeftenpeiling, 
doelgroepenparticipatie, institutione-
le opbouw, kennisoverdracht, 
economische haalbaarheid, latere 
financiering van de operationele 
kosten, beheer en onderhoud enz. in 
het ontwikkelingsbeleid niet systema-
tisch aandacht krijgen; 

overwegende, dat dit eveneens geldt 
voor de positie van de vrouw en voor 
het mil ieu; 

verzoekt de regering, ter zake een 
adequaat beleid te ontwikkelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Herfkens 
en EG. Terpstra. Naar mij blijkt, 
wordt zij voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 42 (20800-V). 

Mevrouw Herfkens (PvdA): 
Voorzitter! Het inspectierapport zal 
hier uitgebreider worden besproken. 
Mijn collega Ter Beek zal de desbe-
treffende portefeuillehouder, de 
minister van Buitenlandse Zaken, 
over twee weken nog aanspreken op 
de integratie. Wat in het rapport 
staat, nog meer dan wat in de 
aanbevelingen staat, vinden wij 
bijzonder schokkend voor de kwaliteit 
van de hulp. 

De minister heeft niet geantwoord 
op mijn vraag inzake een initiatief in 
EG-verband over ontbinding van de 
hulp. Hierover dien ik de volgende 
motie in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat thans in het kader 
van de interne markt overlegd wordt 
over de harmonisatie van het 
overheidsaanschaffingsbeleid; 

verzoekt de regering, dit moment aan 
te grijpen om de kamerbreed 
aanvaarde motie-Herfkens/Knol 

(17600-V, nr. 66) uit te voeren door 
middel van een initiatief ter ontbin-
ding van de hulp binnen de EG, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Herfkens. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 43 (20800-V). 

Mevrouw Herfkens (PvdA): 
Voorzitter! Deze motie is indertijd al 
aangenomen, maar — en daar zat 
wel wat in — de toenmalige minister 
zei dat het momentum er nog niet 
echt was. Vandaar alsnog deze 
motie. 

Over de grondstoffenproblematiek 
zijn de argumenten gewisseld. Ik heb 
een motie voorbereid en als het 
Nederlands ervan niet mooi is, komt 
het doordat zij een letterlijke vertaling 
van het Appel van Madrid is. Ik ben 
er benieuwd naar hoe serieus wij dit 
in dit huis nemen. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de grote afhanke-
lijkheid van de exportinkomsten van 
primaire produkten voor in het 
bijzonder de armste landen tot 
ernstige problemen leidt; 

overwegende, dat de bestaande 
mechanismen zoals de CFF van het 
IMF en de Stabex onvoldoende 
functioneren; 

verzoekt de regering, een initiatief tot 
instelling van een meer doelmatig 
mechanisme van compensatoire 
financiering, dat deze bestaande 
mechanismen zou kunnen vervangen, 
te overwegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Herfkens. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 44 (20800-V). 

Mevrouw Herfkens (PvdA): 
Voorzitter! Over het aanpassingsbe-
leid heb ik niet veel meer antwoorden 
dan ik voor dit debat had. Ook op dit 
punt dien ik een motie in. 
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Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat voorkomen dient 
te worden dat aanpassingsprogram-
ma's leiden tot verslechtering van de 
positie van de armsten; 

van mening, dat daartoe sociale 
indicatoren mede in beschouwing 
genomen dienen te worden; 

verzoekt de regering, te bewerkstelli-
gen dat sociale indicatoren bij de 
uitvoering van het aanpassingspro-
ces ontwikkeld en getoetst worden, 
zoals dat reeds geschiedt ten aanzien 
van economische criteria, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Herfkens, 
E.G. Terpstra, Tommei, Beckers-de 
Bruijn en Van Es. 

Zij krijgt nr. 45 (20800-V). 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Voorzitter! Afrondend merk ik nog op 
dat ik het gisteren schokkend vond 
hoe mijn collega van het CDA sprak 
en de VVD zweeg over het volgende. 
Ondanks langdurige interrupties was 
het CDA er niet toe in staat, een 
werkelijke, defensieve linie op te 
werpen, een ondergrens aan de 
uitholling van de 1,5%. 

Van de minister vind ik het wat 
pover wat hij als visie op de Noord-
Zuiddialoog en de rol die de Verenig-
de naties hierin moeten spelen, gaf. 
Hierover heb ik niets vernomen. 
Bijzonder armzalig is het wat de 
minister over de inhoud van het 
aanpassingsbeleid te berde bracht. Ik 
heb het nu niet over alle procedurele 
dingetjes; organisatorisch zal de 
minister het uitstekend kunnen. Ik 
vraag echter om een visie op het type 
beleid dat ontwikkelingslanden 
moeten voeren. Dit is geen paterna-
lisme. De ellende is dat 70 tot 80 
ontwikkelingslanden op dit moment 
onder het juk van het aanpassingsbe-
leid van het IMF en de Wereldbank 
een bepaald beleid voeren. Het zou 
interessant zijn, als de minister kon 
aangeven op welke wijze zo'n beleid 
naar zijn mening gevoerd moet 
worden. Als de minister deze visie 
niet ontwikkelt, doet hij niet veel 

meer dan op de winkel passen. Dit is 
toch niet de bedoeling? 

D 
De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Voorzitter! In een paar brede 
pennestreken behandel ik kort enkele 
onderwerpen, allereerst de sociale 
gevolgen van aanpassingsprogram-
ma's. Kan de minister zich voorstel-
len dat in navolging van de country 
strategy papers in de landen- en 
regiobeleidsdocumenten, voor zover 
het in de huidige, circulerende versie 
niet is gedaan, in het volgende over 
vier jaar, per land aandacht wordt 
besteed aan de sociale gevolgen van 
een eventueel aanpassingsprogram-
ma? 

Het tweede onderwerp is de 
Mid-term review van de Uruguay-
ronde. De positie van de ontwikke-
lingslanden staat formeel niet op de 
agenda van de GATT. In de discussie 
over Europa 1992 en de vraag hoe 
protectionistisch Europa is of wordt, 
weet ik een heel belangrijk ijkpunt. 
Dit is de vlak voor ons liggende, 
hopelijk positieve uitkomst van de 
Mid-term review van de Uruguay-
ronde. Om deze notitie nog eens 
onder de aandacht te brengen, dien 
ik de volgende motie in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de exportmogelijk-
heden en bijgevolg de financieel-eco-
nomische situatie van met name de 
minst ontwikkelde landen bepaald 
zullen worden door de uitkomsten 
van de Uruguay-ronde; 

van mening, dat deze landen meer 
dan wie ook gebaat zijn bij een zo vrij 
mogelijke afzet van hun produkten op 
wereldmarkten; 

verzoekt de regering, het onderhan-
delingsproces te Montreal met 
inachtneming van het bovenstaande 
kritisch te volgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden De Hoop 
Scheffer, E.G. Terpstra en Herfkens. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 46 (20800-V). 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Voorzitter! Over Europa 1992 en de 
positie van de Ontwikkelingsraad 
komen wij volgende week uitgebreid 
te spreken. Ik vergat de minister te 
danken voor zijn antwoorden; 
hiervoor vraag ik excuus. Ik ben blij 
met zijn opmerking dat de positie van 
de Ontwikkelingsraad langzamerhand 
sterker wordt. Ik herhaal mijn oproep 
aan de minister in eerste termijn, in 
de Ontwikkelingsraad behalve over 
de belangwekkende onderwerpen die 
daar steeds intensiever worden 
besproken, eens ten principale te 
discussiëren over datgene wat de 
twaalf landen van de EG als ontwik-
kelingsfilosofie hanteren. Hij sprak 
over de Duitse en de Engelse 
bewindslieden, die qua fi losofie dicht 
bij hem liggen. De uitkomst van dat 
debat zal interessant zijn voor de 
beantwoording van de vraag wanneer 
wij beleidsonderdelen kunnen 
overhevelen en om welke beleidson-
derdelen het dan zal gaan. 

Ik ben blij met de positieve 
houding van de minister ten aanzien 
van de LCL-problematiek. Ik gebruik 
nu zijn woorden. Volgend jaar zullen 
wij met veel belangstelling het 
resultaat tegemoetzien. 

Er is een motie ingediend over het 
creëren van nieuwe, compensatoire 
financiële mechanismen. Wij hebben 
niets tegen het op termijn samenvoe-
gen of integreren van dit soort 
middelen en dit soort mechanismen. 
Wij vinden het alleen niet opportuun 
en niet juist om op dit moment, nu 
wij net met Lomé IV bezig zijn en 
daarbij kijken hoe STABEX en 
verwante systemen in de toekomst 
zullen functioneren, te zeggen: het 
werkt allemaal niet, dus wij creëren 
maar weer een nieuwe faciliteit. Dat 
zou geen oplossing van het probleem 
zijn. 

Mevrouw Herfkens toonde zich 
geschokt over onze opmerkingen 
over de oneigenlijke toerekeningen. 
Ik raad haar aan het stenogram van 
gisteren van ons betoog er nog eens 
op na te lezen. Als zij dat op een wat 
rustiger moment leest, zal dat 
misschien haar geschoktheid 
verminderen. Indien dat niet het 
geval is komen er, naar wij mogen 
hopen, nog andere gelegenheden in 
dit huis waarbij wij over dit onder-
werp van gedachten kunnen 
wisselen. 

Voorzitter! Ik ben het eens met wat 
de minister over het apparaat heeft 
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gezegd. Wij zullen hierop echter nog 
uitgebreid terugkomen. In ieder geval 
besluit ik met de minister nogmaals 
te bedanken voor zijn antwoorden. Ik 
wil echter ook de heer Van Gennip 
met zijn nieuwe meesterstitel geluk 
wensen. De minister zei dat hij 
inmiddels rechtsgeleerde was. Dat hij 
een dergelijke titel ook nog gehaald 
heeft na het tot stand komen van de 
Harmonisatiewet, stemt mij tot grote 
vreugde. 

Minister Bukman: De heer Van 
Gennip is al een zeer oude "mees-
ter". 

D 
De heer Tommei (D66): Voorzitter! 
Ik dank de minister voor zijn antwoor-
den. Ik betreur het wel dat hij veel tijd 
besteed heeft aan een algemene 
beschouwing, maar op veel vragen 
en suggesties van mijn kant niet is 
ingegaan, ook niet schriftelijk. Ik 
denk nu aan een aantal vragen over 
democratisering in Midden-Amerika. 
Welke conclusie trekt de minister uit 
de verslechterde gang van zaken? Ik 
heb een aantal suggesties gedaan 
over het aandeel van de medefinan-
cieringsorganisaties in de sectorpro-
gramma's. Verder heb ik de sugges-
tie gedaan om de mogelijke 
overschotten naar het plattelands-
programma over te hevelen om op 
die manier wat te kunnen doen. Deze 
punten zijn echter, helaas, allemaal 
buiten beschouwing gebleven. 

Voorzitter! Eerst wil ik nu een korte 
opmerking maken over de vraag of er 
wel of niet sprake is van gekwantifi-
ceerde doelstellingen. Ik ben het in 
dezen met de minister eens, maar ik 
ken toch meer voorbeelden waarbij 
er juist wel sprake is van een 
positieve uitwerking. Ik noem de 
waterdecade, met als gekwantificeerd 
de doelstelling " in 1990 voor 
iedereen betrouwbaar drinkwater". 
Die doelstelling hebben wij niet 
gehaald, maar dit punt is wel in de 
belangstelling gebleven Daarvan 
kunnen wij leren, dat je niet steeds 
met nieuwe gekwantificeerde 
doelstellingen moet komen, maar dat 
je meer moet hameren op degene die 
je had en dat je dus moet proberen 
die in ieder geval te realiseren. Bij 
dezen vestig ik daarom nog een keer 
de aandacht op genoemde doelstel-
ling, omdat gezond en betrouwbaar 
drinkwater voor iedereen buitenge-
woon belangrijk is. 

Voorzitter! Ik kom toe aan mijn 

tweede punt. De minister heeft 
gezegd, een nota over het apparaat 
uit te zullen brengen. Wanneer komt 
die nota? Komt die wel zodanig 
vroeg, dat de Kamer voordat de 
begrotingen voor 1990 informeel zijn 
vastgesteld de gelegenheid heeft 
gehad daarover tot besluitvorming te 
komen? 

Voorzitter! Ik ben een beetje 
geschrokken van de discussie tussen 
de minister en mevrouw Herfkens 
over de schuldverlichting. Het ging 
daarbij om de vraag of het in de Club 
van Parijs al dan niet over normale 
NCM-kredieten gaat. Ik heb de hoop, 
dat de minister ervan overtuigd is, 
dat het inderdaad gaat om normale 
NCM-kredieten en dat hem dit erg 
voorzichtig zal maken in verband met 
de aanslag die ongetwijfeld op zijn 
portefeuille zal worden gepleegd. 

Voorzitter! Ik kom vervolgens toe 
aan het punt van de medefinancie-
ringsorganisaties. Ten onrechte ging 
de discussie over de vraag of de 
inspectie al dan niet onafhankelijk is. 
Dat is zij natuurlijk. De discussie 
behoort dan ook te gaan over de 
vraag of er een onafhankelijke 
evaluatie voor alle projecten komt, 
zowel voor die van de sectorpro-
gramma's als die van het medefinan-
cieringsprogramma's. Wi l de minister 
nog eens op dit punt ingaan? 

Voorzitter! Ten slotte wil ik iets 
zeggen over het structureel aanpas-
singsbeleid. Het is niet zo, dat ik de 
Wereldbank per definitie wantrouw. 
De minister moet echter goed 
begrijpen, dat wij wat de effecten van 
de aanpassingsprogramma's betreft, 
voortdurend worden geconfronteerd 
met de negatieve kant ervan. De 
positieve kant wordt, ook al omdat de 
Kamer nog geen evaluaties bekend 
zijn, minder goed zichtbaar. De 
negatieve kant is echter altijd 
duidelijk aanwezig. Ik wil een paar 
voorbeelden noemen. Doordat het 
met de mensen steeds slechter gaat, 
is bij voorbeeld in Zambia het aantal 
malariagevallen aanzienlijk gestegen. 
De laatste drie jaar zijn daar 75.000 
mensen aan malaria overleden, onder 
wie 60.000 kinderen. Daar heb je 
wat van die concrete getallen. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Mag ik de 
heer Tommei vragen, of dit niet wat 
erg ongenuanceerd is? Ik dacht dat 
de grote sterfte aan malaria mede 
iets te maken had met de AIDS-pro-
blematiek. Dat weet de heer Tommei 
ook. 

De heer T o m m e i (D66): Ik consta-
teer dat de gezondheidszorg in dit 
soort gebieden in de knel komt door 
de verslechterde omstandigheden. Ik 
geef mevrouw Terpstra graag toe, 
dat daaraan allerlei oorzaken ten 
grondslag liggen. Dat onderstreept 
trouwens mijn betoog, dat je er extra 
belang aan moet hechten. 

Ik wil ook nog een ander voorbeeld 
geven met betrekking tot Latijns 
Amerika. Ik citeer daartoe uit het 
jaarverslag over 1987 van de 
interamerikaanse ontwikkelingsbank: 

"De verslechtering van het bruto 
nationaal produkt komt op een 
moment dat de overheidsuitgaven 
worden ingekrompen, terwijl 
werkgelegenheidsprojecten en 
allerlei sociale vangnetten ontoerei-
kend zijn. Het is daarom waarschijn-
lijk dat de gegevens de verslechte-
rende situatie van de arme bevolking 
onderschatten. 

Daar heb je dus dat soort zaken. Ik 
ben de minister daarom erkentelijk, 
dat hij ons in een aantal concrete 
gevallen een evaluatie heeft toege-
zegd van de totale effecten van die 
aanpassingsprogramma's. Ik meen 
echter dat er in het bijzonder voor de 
primaire gezondheidszorg en voor 
onderwijs meer aandacht nodig is. Ik 
dien daarom de volgende motie in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in met name Afrika 
en Latijns-Amerika de investeringen 
in primaire gezondheidszorg en 
basisonderwijs zorgwekkend zijn 
teruggelopen; 

verzoekt de minister, de hulp aan 
deze sectoren te verhogen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Tommei, 
Herfkens, Beckers-de Bruijn en Van 
Es. Naar mij blijkt, wordt zij voldoen-
de ondersteund. 

Zij krijgt nr. 47 (208OO-V). 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit-
ter! Ik dank de minister voor zijn 
antwoorden. Ik wi l in telegramstijl 
nog een paar punten noemen. 
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Terpstra 

Alle grapjes over de heer Van 
Gennip daargelaten, heb ik toch geen 
antwoord gekregen op onze vraag of 
de minister voor 100% de politieke 
verantwoordelijkheid neemt voor die 
uitspraken van de heer Van Gennip. 
Daarom gaat het in dit huis. 

Ik constateer dat ten aanzien van 
het LCL-programma een probleem is 
gerezen tussen de gelegitimeerde 
overcommitering en de beschikbare 
kasmiddelen. Eigenlijk zouden wij 
daar blij om moeten zijn. Juist een 
programma dat zo laagdrempelig is, 
zo weinig bureaucratische belemme-
ringen kent en bovendien effectief is, 
heeft nu geleid tot dit spanningsveld. 
Ik ben blij met de verzekering dat het 
LCL-programma als zodanig 
gehandhaafd blijft. Ik ben niet tegen 
een aanscherping van de ontwikke-
lingsrelevante toetsing, als dit 
tenminste geen extra bureaucrati-
sche regelgeving en vertraging met 
zich brengt. Wij zijn het eens met de 
constatering dat het mogelijk 
onvermijdelijk is om een lager bedrag 
per transactie te voteren. Wij zijn blij 
met de verzekering dat de formele 
toezeggingen in ieder geval gestand 
worden gedaan. Ik wil de minister 
wel vragen, wanneer die dan gestand 
worden gedaan. Mijn inschatting is 
dat de kasruimte daarvoor al 
onvoldoende is. 

Ik ben wel ongerust over die grijze 
zone: de zaken waarin het gaat om 
informele toezeggingen aan bedrij-
ven, die vervolgens daarmee op pad 
zijn gegaan om contracten te 
concretiseren. Als er daarvoor geen 
oplossing komt, dan is dat niet alleen 
buitengewoon slecht voor de actieve 
inschakeling van het Nederlandse 
bedrijfsleven (dat was immers de 
opzet, ook in het belang van de 
ontwikkelingslanden), maar is dat 
ook dodelijk voor de goede naam van 
Nederland en voor de opgebouwde 
relaties. Er zijn toch oplossingen voor 
te verzinnen, want het gaat toch 
alleen om tussenoplossingen totdat 
wij met de nieuwe regeling met een 
schone lei kunnen beginnen. Ik denk 
bij voorbeeld aan de oplossing van 
rentesuppletie voor die grijze zone, 
inclusief de risicoafdekking, hetgeen 
natuurlijk heel selectief moet zijn. Dat 
is zoiets als het matching fonds. 
Engeland doet dat trouwens. Het 
heeft bovendien een multiplier-ef-
fect, want daarmee komen dan weer 
kasmiddelen ter beschikking. Je kunt 
ook denken aan een schenking 
ineens om vervolgens de rest van de 
transactie commercieel te laten 

financieren. Nogmaals, het gaat maar 
om één beperkte tussenoplossing 
totdat wij met die schone lei 
beginnen. Ik maak mij er ernstige 
zorgen over, dat dit niet voor elkaar 
komt. Ik vraag de minister om op 
zeer korte termijn met een notitie te 
komen met daarin een inventarisatie, 
de aangedragen oplossingen en het 
t i jdpad. Ik wil die toezegging graag 
nu hebben. 

De heer Tommei (D66): Mevrouw 
Terpstra noemt terecht het matching-
element. Zou dan bij voorbeeld een 
beroep op het matchingfonds van 
Economische Zaken ook niet een 
oplossing kunnen zijn? 

Mevrouw Terpstra (VVD): Ook dat 
zou een oplossing kunnen zijn. Het 
gaat erom dat er een oplossing wordt 
gezocht. Het kan mij niets schelen 
welke oplossing de minister uiteinde-
lijk in het kabinet voor elkaar krijgt, 
maar dat er een oplossing moet 
komen, ook in die grijze zone, 
daarover hoop ik dat men het met mij 
eens is. Daarom vraag ik ook juist die 
notitie, want dat betekent dat wij er 
op korte termijn over kunnen 
oordelen. 

Ten aanzien van de diversificatie 
van het ontwikkelingsbeleid ten 
behoeve van de kwaliteitsverbetering 
ben ik blij met het antwoord van de 
minister. Natuurlijk gaat het niet om 
die generale blauwdrukken. Deson-
danks worden er teveel opmerkingen 
in teveel inspectierapporten ge-
maakt, waaruit blijkt dat de theorie 
niet spoort met de praktijk. Mijn 
vraag is, of de minister er nauwkeuri-
ger naar wil kijken. Wij wachten dat 
verder af. 

Dan de nationale Brundlandt-cam-
pagne a la Noorwegen. Het antwoord 
over de NCO van de minister 
bevredigt mij. De achtergrond van 
mijn vraag was, dat een breed 
NGO-platform thans een verzoek om 
additionele subsidiëring van zo'n 
nationale Brundlandt-campagne 
heeft liggen bij de minister van 
VROM. Ik vind dat dit nu typisch 
thuishoort bij de NCO. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik begin met een reactie op hetgeen 
de minister mij schriftelijk heeft 
geantwoord. In eerste instantie iets 
over de transmigratieprojecten in 
Indonesië. Mijn vraag naar aanleiding 
van die beantwoording is: is het niet 

zo dat, omdat het veel bekritiseerde 
transmigratieprogramma almaar 
doorgaat, er nu al jaren geld nodig is 
voor rehabilitatieprogramma's, dus 
herstelwerkzaamheden? In het 
antwoord van de minister over de 
ellende van de autochtone bevolking 
wordt gesproken over infrastructure-
le voorzieningen. Dat zijn moskeeën, 
godsdiensthuizen en scholen, 
bedoeld om de Islam uit te dragen, 
maar daardoor wordt de bevolking, 
voor het merendeel behorend tot 
andere godsdiensten, onder ander de 
katholieke, gedwongen om zich aan 
te passen aan de heersende Javaan-
se cultuur. Dat lijkt mij nu nauwelijks 
een compensatie te noemen voor 
"opgedrongen" medebewoners. 

Dan met betrekking tot Indonesië 
de verkeerspolitie. Wij hebben er in 
eerste termijn al een korte gedach-
tenwisseling over gehad. De 
Indonesische verkeerspolitie is een 
belangrijk onderdeel van het netwerk 
van nationale veiligheid. In Indonesië 
zijn zij echter vooral bekend om hun 
grove corruptie. Verder neemt men 
deel aan het opsporen van verdach-
ten. De verkeerspolitie in Djokjakarta 
is betrokken bij de dood van een 
Oosttimorese student. Ik zei dat in 
eerste termijn al. Ik vind het dan 
nogal naïef om in Indonesië te 
spreken van een civiele organisatie in 
dat verband. Ik vraag de minister of 
er geen reden is om dit project te 
heroverwegen. 

Met betrekking tot het tropische 
hardhout heb ik in eerste termijn een 
vraag gesteld over het streven van de 
minister om 100 min. uit te trekken 
voor de bosbouwinspanningen. Ik wil 
er nu iets meer concreters over 
weten. In de schriftelijke antwoorden 
wordt onder meer gesteld, dat ernaar 
wordt gestreefd om die 100 min. te 
halen. Ik wil weten wat de minister 
doet om dat bedrag te halen en wat 
daarvoor nodig is. Waar hangt dat 
eigenlijk vanaf? Wat zou er kunnen 
gebeuren waardoor dat bedrag niet 
wordt gehaald? Deskundigen zeggen 
overigens, dat er 5 mld. nodig is voor 
het behoud van het tropische 
regenwoud. Dan is nu toch al te 
voorspellen, dat een bedrag tussen 
de 10 en 3 0 % van die 100 min. -
daarover spreekt de minister in zijn 
antwoord — veel te weinig zal zijn? 
Hoeveel wordt er nu uitgegeven aan 
het behoud van het tropische hout? 

De minister heeft jammer genoeg 
geen antwoord gegeven op mijn 
vraag, of het Tropical forrest reaction 
plan niet een beter instrument is dan 
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Van Es 

de ITO. Met betrekking tot Suriname 
ben ik eigenlijk vrij ontevreden over 
het non-antwoord van de minister in 
de stukken, vooral omdat ik mijn 
zorgen heb uitgesproken over de 
greep van het leger op de samenle-
ving. Ik zou ook graag een antwoord 
willen op mijn vraag welke afspraken 
hij nu heeft gemaakt met de in 
Nederland aanwezige delegatie. 

Mijnheer de voorzitter, het spijt mij, 
maar ik moet wat meer van mijn 
totale begrotingsspreektijd gebrui-
ken. 

Mijnheer de voorzitter! Ik heb 
gezegd dat het stunten met schulden 
leidt tot twee keer verdienen. De 
minister zei naar aanleiding daarvan: 
dat zegt mevrouw Van Es nu wel, 
maar dat kan niet, want uiteindelijk 
gaan de banken erop achteruit. 
Geheel volgens de logica van de 
banken is dat natuurlijk waar. Maar ik 
ga eerder uit van de positie van de 
schuldenlanden. Dan bedoel ik niet 
eens dat de banken er twee keer zo 
veel aan verdienen. Ik bedoel wel dat 
er bij een lening die uiteindelijk 
oninbaar is gebleken gewoon sprake 
is van bedrijfsrisico. Er is in ieder 
geval een deel, in de vorm van rente, 
terugbetaald aan de banken. De 
banken hadden de schulden uiteinde-
lijk af moeten schrijven of hebben dat 
gedaan. Vervolgens wordt er een 
tweede keer een handelstransactie 
met die schulden gedaan, waardoor 
de banken er niet voor 100% bij 
inschieten. Er wordt dan toch nog 
verkocht. Daardoor worden die 
leningen opnieuw rendabel gemaakt. 
Dan spreek ik niet eens van het feit 
dat er bij de schuldenlanden een 
uitverkoop gaande is door aandelen-
verkoop, door bedrijven die verkocht 
worden. In mijn optiek is er hier 
sprake van een derde handelstrans-
actie. De minister zal begrijpen dat 
zijn harde logica een iets andere 
benadering is dan de mijne. 

Voorzitter! Ik leg er nog eens de 
nadruk op dat juist de combinatie 
van de tendens tot privatisering, de 
druk om tot economische groei te 
komen, de exportbevordering en de 
loop die de schuldconversie geno-
men heeft, maakt dat het resultaat 
uiteindelijk voor de schuldenlanden 
ongelooflijk negatief is. Terugkomend 
op de interruptie van mevrouw 
Terpstra in eerste termijn aan mijn 
adres, merk ik op dat ik anderhalf 
jaar geleden nog wel iets zag in een 
conversie, omdat ik daarin evenals de 
minister een creatieve oplossing voor 
de schuldenlanden zag. Ik moet daar 

echter op terugkomen. De praktijk 
heeft mij van gedachten doen 
veranderen. Het nettoresultaat is 
eigenlijk alleen maar heel negatief 
voor de schuldenlanden. 

De vergadering wordt van 18.08 uur 
tot 19.45 uur geschorst. 

De voorzitter: Op verzoek van de 
woordvoerders deel ik mede, dat het 
debat over boordtelefoons dat 
morgenochtend zou worden 
gehouden, komt te vervallen. 

In tweede termijn is het woord aan 
de minister. 

D 
Minister Bukman: Mijnheer de 
voorzitter! Ik bedank de Kamer voor 
haar inbreng in tweede termijn. 
Mevrouw Herfkens heeft hoofdzake-
lijk gesproken over moties, waarvan 
zij de eerste ondertekenaar is. Het is 
nu mijn taak om iets te zeggen over 
deze moties. 

De eerste motie is die op stuk nr. 
42 . Hierbij wordt de regering 
verzocht, een adequaat beleid te 
ontwikkelen op het punt, verwoord in 
de eerste alinea van de motie. Ik zou 
hierop het volgende willen zeggen. 
Na wat ik hedenmiddag heb gezegd 
over activiteiten die wij in eigen huis 
hebben ontwikkeld op punten, 
waarover ook het Inspectierapport 
nr. 245 spreekt, zoals de organisato-
rische en procedurele voorzieningen 
die wij hebben getroffen om 
systematisch aandacht aan deze 
punten te besteden en de hoge 
prioriteit die wij aan de inhoudelijke 
kant ervan geven, is de motie naar 
mijn opvatting overbodig en kan 
aanneming ervan derhalve worden 
ontraden. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit-
ter! De minister heeft gezegd dat de 
motie overbodig is. Dat betekent dat 
de motie hooguit een ondersteuning 
van het beleid kan zijn. Maar om de 
motie overbodig te verklaren en 
aanneming ervan vervolgens te 
ontraden, is een buitengewoon 
sterke tekst. 

Minister Bukman: Dat zijn uw 
woorden erover. 

De tweede motie betreft die op 
stuk nr. 43. Hierin wordt gesproken 
over een initiatief ter ontbinding van 
de hulp binnen de EG. Op zichzelf is 
het juist dat deze motie refereert aan 

de kamerbreed aanvaarde motie-Herf-
kens/Knol. Ik ga ervan uit dat wij op 
dit terrein resultaat moeten bereiken 
en dat het allerbelangrijkste niet is, 
dat wij dappere uitspraken doen. Op 
dit moment zou, althans naar mijn 
taxatie, alleen de Bondsrepubliek 
Duitsland zich aan onze kant 
scharen. Verder is de Europese 
Commissie begonnen met een 
verkenning en inventarisatie bij de 
verschillende lidstaten op dit punt. 
Gegeven het feit dat je dit punt niet 
moet ontkoppelen van de overige 
punten die relevant zijn in verband 
met de positie van OS in de EG, 
moet naar mijn oordeel aanneming 
van deze motie worden ontraden. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Voorzitter! Het gaat in de eerste 
plaats om uitvoering van een motie 
die al door de Kamer is aangenomen, 
zoals de minister terecht zegt. 
Destijds zei de toenmalige minister: 
er is weinig "momen tum" nu. Dat 
"momen tum" is er nu wel. 

Minister Bukman: Nee. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): Dat is er 
wel. Op het moment dat het 
aanschaffingsbeleid van de overheid 
wordt besproken in het kader van de 
EG 1992, komt deze discussie aan de 
orde. Wij constateren met elkaar dat 
de regering van de Bondsrepubliek 
zo'n initiatief ook een goed idee 
vindt. Ik vind het prima als de 
minister de motie zodanig uitlegt, dat 
hij eerst met de Bondsrepubliek wil 
overleggen en dat hij wil peilen bij de 
andere lidstaten. Maar ik vind niet 
dat het onderwerp op deze manier 
onder tafel kan worden geschoffeld, 
te meer daar de minister zelf op 4 
november in de Ridderzaal en in de 
memorie van toelichting fi losofeerde 
over deze mogelijkheid. 

Minister Bukman: Voorzitter! Ik zeg 
nogmaals: ik ben uit op resultaat en 
niet op dappere uitspraken. Ik vind 
dat wij de Europese Commissie die 
bezig is deze zaak te peilen binnen 
de EG haar gang moeten laten gaan. 
Ik ben zeker ook bereid om nog eens 
met mijn Duitse collega hierover te 
spreken. Dat zou een goede tactiek 
zijn. Maar het op dit moment nemen 
van een initiatief door Nederland kan 
naar mijn mening alleen maar een 
contraproduktief effect hebben. 
Daarom ontraad ik die motie. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
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Bukman 

Voorzitter! De manier waarop aan het 
initiatief vorm wordt gegeven, laat ik 
graag aan de minister over. Het gaat 
mij erom, dat we niet passief het 
initiatief van de commissie moeten 
afwachten. De minister weet ook dat 
de Fransen daarin een zodanige rol 
spelen dat, als een studie van de 
commissie over dat onderwerp wordt 
afgewacht, dan tot sintjuttemis 
gewacht kan worden. Het kan mij niet 
schelen op welke wijze de minister 
een en ander vorm geeft, als er maar 
niet passief wordt afgewacht tot de 
Europese Commissie op dit terrein 
met iets komt. 

Minister Bukman: Voorzitter! Ik heb 
mijn oordeel over de motie gegeven. 

Ik heb de motie van mevrouw 
Herfkens op stuk nr. 44, met als 
dictum de instelling van een meer 
doelmatig mechanisme voor 
compensatoire financiering te 
onderzoeken, dat de huidige 
mechanismen zou kunnen vervangen, 
eigenlijk al ontraden door de 
indienster ervan te suggeren, die 
motie niet in te dienen. Ik ontraadde 
daarmee impliciet de motie. Ik vind 
dat op dit moment een nieuwe 
faciliteit niet tot de haalbare zaken 
behoort. Ik vind het veel beter, niet 
de druk van de ketel af te halen bij 
pogingen om de bestaande compen-
satoire faciliteiten te verbeteren door 
te gaan praten over een nieuwe 
facil iteit, die onder de huidige 
omstandigheden naar mijn oordeel 
niet haalbaar is. 

Ik kom op de motie op stuk nr. 45, 
waarin de sociale indicatoren bij de 
uitvoering van het aanpassingspro-
ces aan de orde komen. Ik vind de 
inhoud van die motie sympathiek. 
We zijn de laatste jaren buitenge-
woon sterk bezig om in deze richting 
op internationaal niveau beleidsbeïn-
vloedend bezig te zijn. Ik begrijp dan 
ook niet waarom deze motie is 
ingediend, zeker niet als de regering 
wordt verzocht om boven haar macht 
te grijpen door iets te bewerkstelli-
gen dat de Nederlandse regering niet 
kan bewerkstelligen. Ik acht haar dus 
overbodig. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): 
Overbodig is zij niet, want op dit 
moment worden de economische 
"performance cr i ter ia" toch op een 
andere wijze driemaandelijks getoetst 
dan de sociale indicatoren. Het 
woord "bewerkstel l igen" mag de 
minister gerust zo uitleggen, dat 

Nederland zich zal inzetten teneinde 
te proberen, dat te bewerkstelligen. 

Minister Bukman: Voorzitter! Maar 
dan nog is het naar mijn bescheiden 
oordeel een uitspraak die volledig 
datgene dekt wat reeds kenmerkend 
is voor het Nederlandse beleid. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op 
een reactie op de opmerkingen van 
de heer De Hoop Scheffer in tweede 
termijn. Hij heeft gevraagd of er per 
land een indicatie gegeven kan 
worden van de gevolgen van het 
sociaal aanpassingsbeleid. Hij heeft 
tevens gevraagd, dat in de landenbe-
leidsdocumenten te doen. In de 
landenbeleidsdocumenten die 
binnenkort worden verzonden, is, 
waar evident sprake is van gevolgen, 
daarvan een indicatie gegeven. Maar 
dat zijn documenten die maar een 
keer in de vier jaar verschijnen. 
Verder lijkt het mij een aangewezen 
punt om in een volgende memorie 
van toelichting aan de orde te stellen. 
De volgende landenbeleidsdocumen-
ten verschijnen pas in 1992. Ik denk 
dat het beter is om, waar evident 
sprake is van gevolgen, in een 
volgende memorie van toelichting 
daaraan aandacht te besteden. 

De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Dat lijkt mij nog beter en mooier, 
zeker voor de landen waarmee wij 
een intensieve ontwikkelingsrelatie 
hebben. 

Minister Bukman: Voorzitter! De 
heer De Hoop Scheffer is eerste 
ondertekenaar van een motie, waarin 
de regering wordt verzocht, het 
onderhandelingsproces in Montreal 
kritisch te volgen, met inachtneming 
van datgene wat in de motie boven 
het dictum is geschreven. Deze steun 
in de rug vind ik prima. 

De heer Tommei (D66): De minister 
roept de vraag op of dit niet precies 
dekt wat de regering al doet. In 
hoeverre is dat niet het geval? 

Minister Bukman: Zoals vandaag al 
gezegd is, wordt met deze motie 
aangegeven dat het de Nederlandse 
regering in EG-verband nogal wat 
extra energie kost om ervoor te 
zorgen dat de EG als participant in de 
Uruguay-ronde een goede houding 
aanneemt. Hierbij maken wij deel uit 
van een groter geheel en dat heeft 
soms de neiging om zich anders te 
gedragen dan wij wenselijk vinden. 

Daarom vind ik een uitspraak als 
deze wel gewenst. 

De heer Tommei (D66): Voorzitter! 
Wat voegt dit nu toe aan wat de 
minister al van plan was? Ik wil dit nu 
graag concreet weten. In welke zin is 
er sprake van beleidsombuigingen of 
intensiveringen? Ik heb de minister 
uitvoerig horen betogen dat het 
Nederlandse standpunt ook was, dat 
dit kritisch moest worden gevolgd. Ik 
vind hem niet erg consistent. Aan de 
ene kant zegt de minister dat een 
motie niets kan toevoegen aan het 
beleid en dat hij hem daarom 
ontraadt. Aan de andere kant zegt hij 
over precies hetzelfde dat het steun 
voor zijn beleid is. Kan de minister 
hierin iets meer consistentie 
betrachten? 

Minister Bukman: Voorzitter! 
Daartoe uitgedaagd door de heer 
Tommei, heb ik reeds gezegd wat 
voor mij de achtergronden zijn om bij 
deze laatste motie een ander 
standpunt in te nemen dan bij enkele 
moties, die ook de indruk wekken 
beleidsondersteunend te zijn. In de 
motie van de heer De Hoop Scheffer 
is sprake van een Nederlandse 
positie binnen de EG, waarbij wij 
nogal wat moeite moeten doen om 
de EG op onze weg te houden. De 
politieke relevantie van een kameruit-
spraak is in zo'n geval groter. Dat is 
de achtergrond. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Dat is in 
de motie op stuk nr. 45 toch ook zo? 

Minister Bukman: Ja, maar er is wel 
een verschil tussen wat er gebeurt in 
multilaterale instellingen waarin wij 
zelf participeren en wat er gebeurt in 
een EG-commissie die mede namens 
ons onderhandelingen voert in het 
Mid-term review. 

Mijnheer de voorzitter! De heer De 
Hoop Scheffer heeft gevraagd of wij 
de OS-filosofieën van de verschillen-
de lidstaten eens willen vergelijken. 
Het lijkt mij nuttig, dit te doen. Er 
worden al aanzetten voor gegeven. 
Het lijkt mij het beste, een dergelijke 
studie in alle bescheidenheid in eigen 
beheer uit te voeren en niet onmid-
dellijk binnen de OS-raad discussies 
te starten over verschillen in 
opvatting. Als dit de bedoeling van 
de heer De Hoop Scheffer is, volg ik 
hem daarin niet. Het lijkt mij wel 
goed, hieraan veel aandacht te 
besteden in het kader van het proces 
naar eenwording. 
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De heer De Hoop Scheffer (CDA): 
Ik vind het uitstekend, dit eerst in 
eigen beheer te doen. Maar voordat 
je zinnig in de gemeenschap kunt 
praten over welke beleidsonderdelen 
je wel of niet zult overdragen — dan 
is er dus sprake van vervangend 
beleid - moet je ook met elkaar 
praten over de uitgangspunten. Je 
kunt lang en uitgebreid met bij 
voorbeeld de Fransen discussiëren 
over ontwikkelingssamenwerking, 
maar de uitgangspunten zullen nogal 
uiteen liggen. 

Minister Bukman: Daar ben ik het 
wel mee eens. Maar ik vind het 
nutt ig, deze zaken zelf in kaart te 
brengen. 

Mevrouw Terpstra heeft gevraagd 
of ik achter de inhoud sta van de 
rede van plaatsvervangend directeur-
generaal Van Gennip. Het antwoord 
is " j a " . Ik heb nog niet zoveel van die 
korte antwoorden gegeven, maar dat 
kan ik hier onbekommerd doen. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Als je 
maar de goede vragen stelt. 

Minister Bukman: Ja. Indien het 
volgende punt terugslaat op de 
kwaliteit van de vraag van mevrouw 
Terpstra, betekent dit dat ik voor de 
beantwoording daarvan meer 
woorden nodig heb. 

Mijnheer de voorzitter! Het gaat 
om de LCL's. Wij hebben de door 
mevrouw Terpstra genoemde "grijze 
zone" goed bekeken. Zij heeft 
gesteld dat die grijze zone bestaat. 
Naar mijn oordeel zijn wij tamelijk 
royaal geweest in het erkennen van 
een zodanige commitering dat wij 
" j a " konden zeggen. Dat hebben wij 
ook gedaan, omdat wij er geen 
enkele behoefte aan hebben, in de 
huidige situatie te blijven discussië-
ren over de vraag of toezeggingen 
niet zijn nagekomen. Er was helder-
heid nodig. Voor ons waren er twee 
belangrijke grenzen. In de eerste 
plaats: had men de formele toestem-
ming om een contract te sluiten, 
waarbij een LCL zou worden ver-
leend. Elke zakenman weet dat dit 
het moment is, waarop hij zeker kan 
zijn van zijn zaak. Als dat moment er 
niet is, kan hij daarvan niet zeker zijn. 
Naar mijn mening is dit een heel 
goede grens. In de tweede plaats is 
er een aantal gevallen geweest, 
waarin een duidelijk geconditioneer-
de toezegging heeft plaatsgevonden. 
Er vond dan een discussie plaats, 
waarbij een bepaalde voorwaarde 

werd gesteld. Dat hoort ook bij de 
zaken die gehonoreerd moeten 
worden. Indien wordt gesproken over 
gewekte verwachtingen en gevoerde 
discussies over bepaalde mogelijkhe-
den betreedt men een grijs circuit dat 
in beginsel oneindig is. Ik wil dat 
circuit niet betreden en de grens 
laten waar deze nu is. Niet alle te 
honoreren gevallen worden volgens 
de LCL-formule behandeld. Wij 
moeten ook wel eens bezien of er 
nog andere overheidsinstrumenten 
zijn die een substituerend effect 
kunnen hebben, dat hieraan onge-
veer gelijk is. Met mijn collega Van 
Rooy ben ik in discussie over de 
vraag in hoeverre het matchingfonds 
als zodanig te hulp kan schieten in 
die gevallen, waarin naar onze 
mening hulp geboden is. 

Het maken van lijsten en het in de 
openbaarheid brengen daarvan is bij 
dit onderwerp niet mogelijk, omdat 
de gegevens confidentieel zijn. Ik wil 
de Kamer met genoegen schriftelijk 
informeren over de stand van zaken 
en daarbij mededelen hoe wij de 
huidige problematiek hebben 
opgelost. Er is natuurlijk ook nog een 
budgettair probleem. De suggestie 
ten aanzien van het matchingfonds 
— er zijn nog meer suggesties 
gedaan - wil ik graag eens bestude-
ren. Ik wil het probleem graag 
oplossen en niet voor mij uitschuiven. 
En daarbij wil ik rechtop lopen, zo 
rechtop als dat maar mogelijk is. 

De volgende fase is de herziening 
van de LCL-regeling. Ik heb al 
gemeld welke punten daarbij aan de 
orde komen. De heer De Hoop 
Scheffer heeft er ook al over 
gesproken. Het is de bedoeling om 
de discussie daarover af te ronden 
op de vergadering van de ROS in 
maart. Op welk moment wij met een 
en ander verder kunnen gaan, hangt 
een beetje af van de regeling die wij 
kunnen treffen ter oplossing van het 
budgettaire probleem. Er is mij veel 
aan gelegen, een oplossing te 
vinden, zodat de deuren weer open 
kunnen gaan. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik dank 
de minister voor dit antwoord. Kan 
de minister ons de gehanteerde 
criteria op schrift stellen en ons deze 
op korte termijn toesturen? Ik doel 
hierbij op de door hem getrokken 
grens tussen datgene wat hij net niet 
meer "gr i js" noemt en datgene wat 
hij wel "gr i js" en aanvaardbaar 
noemt. 

Minister Bukman: Ik heb ze 
genoemd. 

Mevrouw Terpstra (VVD): De 
financiële vertaling ervan zou ik ook 
graag willen zien. Ik respecteer de 
opmerking van de minister, dat de 
lijsten niet kunnen worden gepresen-
teerd. Dat is ook niet mijn bedoeling. 
Het gaat mij om de lijnen van het 
beleid. Vervolgens zullen wij dan tot 
maart of iets later moeten wachten, 
als het gaat om de oplossing van de 
financiële problematiek. Ik dring aan 
op spoed, want betrokkenen moeten, 
zeker als het gaat om relatievorming, 
weten waaraan zij toe zijn. 

Minister Bukman: Met dat laatste 
ben ik het van harte eens. Ik werk op 
snelheid. Ik hoop op zeer korte 
termijn — ik moet ook anderszins 
budgettaire voorzieningen treffen — 
zekerheid te hebben over de vraag, 
hoe de huidige problemen dit jaar en 
volgend jaar budgettair worden 
verwerkt. Als het mutaties in de 
begroting betreft, behoort dat tot het 
hoofdstuk Laatste aanpassingen met 
beleidsmatig karakter, waarover ik de 
Kamer schriftelijk mededelingen zal 
doen tussen 5 en 16 december, 
conform de toezegging tijdens het 
mondeling overleg. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Tommei sprak over de kwantitatieve 
criteria en verwees naar de waterde-
cade. Ik kan hem overigens meede-
len, dat Nederland een krachtige 
stoot heeft gegeven aan een goede 
fol low-up van de waterdecade tijdens 
een seminar, dat enkele weken 
geleden op het departement is 
gehouden. Ondanks het feit, dat 
gewerkt is met kwantitatieve targets, 
kan het toch goed gaan. 

De heer Tommei heeft gevraagd of 
de nota over de kwalitatieve proble-
matiek, inclusief de consequenties 
voor het personeelsbeleid kan 
worden verkregen op een moment, 
dat de afronding van de begroting 
voor 1990 nog niet aan de orde is. Ik 
heb in een brief, die ik bij het laatste 
lOV-rapport heb gevoegd, de 
woorden "een hal f jaar" genoemd. 
Dat betekent voor het zomerreces. Ik 
zie echt geen kans om het eerder te 
doen, tenzij ik toezeg, dat ik iets naar 
de Kamer zal sturen, wat kwalitatief 
niet in orde is. Voor dat kwalitatieve 
stuk hebben wij t i jd nodig. Het zijn 
additionele werkzaamheden. De 
definitieve afronding van de begro-
ting vindt trouwens plaats in 
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augustus en niet voor het zomerre-
ces. 

De heer Tommei (D66): Dat mag 
dan waar zijn, maar de minister zal 
beseffen, dat hoe later hij komt bij de 
Kamer met een uitspraak, hoe 
moeilijker het wordt om die te laten 
doorwerken in de begroting 1990. Het 
probleem is ook niet nieuw. Wij 
praten hierover al een aantal jaren. 

Minister Bukman: Dat weet ik. Ik 
heb die termijn van een half jaar niet 
genoemd, omdat ik de zaak zo graag 
voor mij uitschuif. Wij zijn bezig met 
een zeer complexe problematiek, 
inclusief een onderzoek naar de 
kostenontwikkeling van ontwikke-
lingssamenwerking. Het kan niet 
eerder. Ik zal mij tot het uiterste 
inspannen om het toegezegde 
moment te halen. 

De heer Tommei is nog teruggeko-
men op de Club van Parijs. Het 
opnieuw uitwisselen van gedachten 
leidt niet tot een additionele waarde. 
Wij denken hierover verschillend. 

Ik heb geen antwoord gegeven aan 
de heer Tommei — waarvoor mijn 
excuses — op het punt van de 
beoordeling van projecten van 
medefinancieringsorganisaties, als zij 
trekken op sectorfondsen. Die 
beoordeling is exact hetzelfde als 
ingeval het initiatief bij ons vandaan 
komt. Het gaat om een normale 
beoordelingsprocedure. 

Voorzitter, ik had op mij genomen 
om schriftelijk te antwoorden op de 
vraag van de heer Tommei over de 
jonge democratieën. Dat schriftelijke 
antwoord heb ik hier voor mij. Ik zal 
het niet voorlezen maar bied er mijn 
verontschuldigingen voor aan dat het 
niet tijdig in mijn bundel van ant-
woorden werd opgenomen. 

Wat de motie, voorkomend op stuk 
nr. 47, betreft moet ik zeggen dat 
deze op zichzelf sympathieke tekst 
mij geen duidelijkheid geeft over de 
wijze, waarop de bedoelde verhoging 
van bedragen moet worden gedekt. 
Enige dekking is toch op haar plaats. 
Bovendien verwijs ik naar wat ik in 
het MO heb gezegd — ik meen dat 
de fractie van D66 toen niet was 
vertegenwoordigd — namelijk dat in 
het raam van de geïntegreerde 
plattelandsontwikkeling de gezond-
heidszorg en het basisonderwijs 
grote aandacht krijgen. Vooruitlo-
pend op een antwoord op een vraag 
van mevrouw Van Es over de 100 
min. voor bosbouwprojecten, kan ik 
hieraan nog toevoegen dat een 

dergelijke kwantificering van 
doelstellingen een blok aan je been 
kan zijn. Die kwantificering vindt 
immers plaats op een moment, 
waarop de behoeften nog niet zijn 
geïdentificeerd. Dat werkt heel 
slecht. Echter, bij het beleidsoverleg 
per land kunnen wij identificeren wat 
de behoeften zijn op het terrein van 
gezondheidszorg en onderwijs. In 
overleg met het land zelf kunnen 
vervolgens deze sectoren een hogere 
prioriteit verkrijgen. Zo gebeurt het 
ook in de praktijk maar dat is toch 
iets anders dan de teruggelopen 
investeringen in Afrika en Latijns-
Amerika weer op niveau brengen. 
Met die uitspraak kan ik niets. Dat is 
wel niet de laatste norm in het leven, 
maar... 

De heer Tommei (D66): Dat staat er 
ook niet. Gevraagd wordt om extra 
aandacht hiervoor. Verder is het hier 
van tweeën één. Als wij het te veel 
kwantificeren, zegt de minister dat 
dat een blok aan zijn been is maar als 
wij het niet kwantificeren, zegt hij dat 
het allemaal vaag is. De bedoeling 
van deze motie is volstrekt helder. De 
uitgaven zijn teruggelopen — ik 
verwijs opnieuw naar het jaarverslag 
van de Interamerikaanse ontwikke-
lingsbank — en de vraag is of, als er 
toch projecten aan de orde komen en 
nagegaan wordt wat er te identifice-
ren valt, hieraan extra aandacht kan 
worden gegeven. 

Minister Bukman: In de discussie 
met het land waar men werkt, is dat 
mogelijk. Het gaat er dus niet om dat 
er extra aandacht aan wordt gegeven 
en dat vervolgens wordt getracht om 
het te slijten aan de regering van het 
land. Het dient een onderdeel van de 
dialoog te zijn. 

De heer Tommei (D66): Precies. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit-
ter! Mag ik de heer Tommei over 
deze motie iets vragen? 

De voorzitter: Neen, dat kan straks. 

Minister Bukman: Voorzitter! 
Mevrouw Van Es kan ik zeggen dat er 
geen geld beschikbaar komt voor 
nieuwe transmigraties in Indonesië. 
Echter, waar er transmigraties zijn 
geweest en er op het terrein van 
infrastructuur, irrigatie enz. rehabili-
tatie nodig is en transmigratieprojec-
ten voorkomen in concentratieprojec-
ten in het raam van de Nederlandse 

bilaterale samenwerking, vind ik dat 
het verantwoord is om middelen te 
putten uit het kasplafond en zaken te 
financieren, mits de Indonesiërs 
daaraan prioriteit geven. 

In antwoord op opmerkingen over 
de verkeerspolitie moet ik zeggen dat 
zich hierbij twee zaken voordoen die 
met elkaar kunnen strijden. Wij 
vinden het gegeven van de moeilijke 
verkeerssituatie in veel met name 
grotere Indonesische steden zeer 
relevant om iets te doen aan de 
kwaliteitsverbetering van het 
verkeerspolitieapparaat. Ik weet niet 
of men Indonesische steden kent, 
maar men behoeft er niet zolang te 
zijn geweest om daarvan overtuigd te 
zijn. Mevrouw Van Es heeft aangege-
ven in welke organisatorische 
structuur de verkeerspolitie opereert. 
Deze twee zaken tegen elkaar 
afwegend, hebben wij het belang van 
de kwaliteit van de verkeerspolitie 
laten prevaleren. 

Mevrouw Her fkens (PvdA): 
Voorzitter! Mag ik de minister vragen 
of hij deze gedachtengang ook op 
Mozambique zou kunnen toepassen, 
ten aanzien waarvan de PvdA al 
enige tijd hulp voor de beveiliging 
van het land propageert en de 
minister dat almaar afwijst? 

Minister Bukman: Ik weet dat beide 
landen bestaan, maar deze vergelij-
king ontgaat mij geheel! Ik weet dat u 
doelt op de non lethal military aid, 
maar wat heeft dat nu te maken met 
het verbeteren van de kwaliteit van 
het verkeerspolitieapparaat in 
Indonesië? Mijnheer de voorzitter! 
Volgens mij nul komma nul! 

Mevrouw Van Es heeft enkele 
vragen gesteld over de opvoering van 
het bosbouwprogramma van 50 naar 
100 min. Wij hadden voor de 
realisatie daarvan een periode 
gereserveerd van vijf jaar. Wij 
hebben het zeer in het bijzonder 
gerealiseerd in het Sahelgebied — 
dat ligt nogal voor de hand gelet op 
de houtschaarste aldaar — in 
Midden-Amerika — bij voorbeeld in 
Costa Rica in combinatie met een 
schuldconversieprogramma — en in 
het Andesgebied. Bosbouw is 
expliciet opgenomen in een aantal 
landenprogramma's waar het 
relevant is en ook door de betrokken 
regering als zodanig wordt gezien. 

Voorzitter! Ik zou het hierbij maar 
willen laten. 

Tweede Kamer Ontwikkelingssamenwerking 
30 november 1988 
T K 3 0 30-1793 



Bukman 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De voorzitter: Ik stel voor, te 
stemmen op een nader te bepalen 
tijdstip. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wijziging 

van de Organisat iewet sociale 
verzekering en enkele andere 
sociale verzeker ingswetten to t 
invoering van een sociaal-f iscaal 
nummer , nadere regeling van het 
gegevensverkeer tussen verze-
kerde , werkgever en uitvoe-
ringsorgaan en aanpassing van 
de geheimhoudingsbepal ingen 
( invoering sociaal-fiscaal 
nummer) (20854) . 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik ga naadloos over op een volgend 
onderwerp, de invoering van een 
sociaal-fiscaal nummer. Er is ook een 
andere bewindsman. 

Het is natuurlijk bijzonder gemak-
kelijk om bij het werken met geauto-
matiseerde gegevensbestanden 
gebruik te kunnen maken van een 
persoonsnummer. Dat staat buiten 
kijf. Dit gemak is in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag als 
volgt samengevat: "W i l men het 
geheel, de complexiteit van de 
regelgeving en het toenemend aantal 
mensen dat een sociale-zekerheids-
uitkering ontvangt, beheersbaar 
houden, dan is automatisering 
noodzakelijk en het is een gegeven 
dat geautomatiseerde systemen 
gemakkelijker werken met nummers 
dan met andere herkenningstekens 
voor personen." 

"Het gemak dient de mens", 
nietwaar en dat zal de regering ook 
gedacht hebben. Vandaar de 
snelheid waarmee dat nieuwe 
nummer moet worden ingevoerd, per 
1 januari 1989, en de razendsnelle 
schriftelijke en nog nadere mondelin-
ge voorbereiding en aan de andere 
kant de slakkegang waarmee tot mijn 
grote ergernis de privacybescher-
ming in dit land wordt geregeld. Het 
is dit gegeven dat mij buitengewoon 
wantrouwend maakt. Pas op voor een 
overheid die slechts lippendienst 

bewijst aan de privacybescherming 
en intussen toewerkt naar de 
invoering van één persoonsnummer! 
Ik kan mij namelijk al een analoge 
redenering voorstellen als de 
bevolkingsadministratie volledig 
geautomatiseerd is. Het is een 
gegeven dat het gemakkelijker is om 
het administratienummer samen te 
laten vallen met het sociaal-fiscaal 
nummer of omgekeerd, zo zal de 
minister dan zeggen, de eventuele 
weerstanden hiertegen wegwuivend 
door te verwijzen naar het bestaan 
van het sociaal-fiscaal nummer. In de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt die mogelijkheid 
(het samenvallen van het administra-
t ienummer met het sociaal-fiscaal 
nummer) nog altijd opengehouden. 
De meningsvorming is nog niet 
afgerond, zo wordt daarin gesteld. 
Waarvan hangt dat nu eigenlijk af? 
Kan de staatssecretaris inzicht geven 
in de bedenkingen daartegen en de 
argumenten pro en contra zo'n 
samenvalling? Hoe ver is de besluit-
vorming daaromtrent? 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt op een vraag van 
mij ook vermeld dat een onderzoek 
naar de mogelijke invoering van een 
algemeen persoonsnummer niet 
gestart is. Houdt dat soms verband 
met het feit dat de meningsvorming 
over het samenvallen van het 
sociaal-fiscaal nummer en het 
administratienummer nog niet is 
afgerond? Of heeft het niets met 
elkaar te maken? 

Ik verzet mij tegen dit soort 
automatismen; ik verzet mij ook 
tegen de invoering van het sociaal-
fiscaal nummer net zoals mijn fractie 
zich indertijd verzet heeft tegen de 
invoering van het fiscaal nummer. 
Toen is mijn fractie verweten, liever 
gezegd toegevoegd door de staats-
secretaris van Financiën, dat honderd 
jaar geleden het uiterst conservatie-
ven waren die zich verzetten tegen 
de invoering van belastingen, 
vanwege elementen van bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, 
daarmee gepaard gaande. Maar 
goed, ik zal mij dit soort vergelijkin-
gen laten welgevallen. De stand van 
zaken in de technologische ontwikke-
lingen geven mij echter alle aanlei-
ding om huiverig te zijn. 

In dit verband haal ik ook minister 
Korthals Altes aan: de snelle 
ontwikkelingen van de techniek 
kunnen niet worden bijgebeend door 
de privacywetgeving. Dat zei hij in 
1984. Daarmee moesten wij maar 

zien te leven. Ik stel daar tegenover 
dat er wel degelijk grenzen gesteld 
moeten worden aan de toepassing 
van de technische ontwikkelingen. Ik 
trek die grens daar waar de privacy 
van de burgers in het geding komt. 
Minister Korthals Altes heeft nu 
eenmaal een andere verantwoorde-
lijkheid, zoals overigens ook dezer 
dagen bleek uit de richtlijnen die hij 
aan de Kamer stuurde inzake het 
vervolgingsbeleid en de hogere 
straffen betreffende fraude op het 
gebied van uitkeringen. 

Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden, bevat het belangrijke 
element van bescherming van 
individuele burgers tegen een 
overheid wier belangen lang niet 
altijd samenvallen met die van de 
burgers. Een gezond wantrouwen 
jegens de overheid is dan ook op zijn 
plaats. Misbruik door de overheid kan 
bestaan uit een door de overheid 
gewenste koppeling van bestanden 
of een getolereerde koppeling van 
bestanden waarvan individuele 
burgers geen weet hebben, die door 
hen afgekeurd worden of waarvan zij 
zich slachtoffer voelen. Ik wijs nog 
maar eens op het verzet in Zweden 
tegen het overmatig gebruik van het 
persoonsnummer door de overheid 
aldaar. 

Ik wijs ook op het rapport van de 
Algemene Rekenkamer over de 
computerbeveiliging, liever gezegd 
het gebrek aan die beveiliging bij de 
ministeries. In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag relativeert 
de staatssecretaris dat gebrek aan 
beveiliging, door de Algemene 
Rekenkamer geconstateerd. Ik noem 
toch wat: er bestaat onvoldoende 
waarborg voor het afdekken van 
grote risico's met betrekking tot 
gegevens in geautomatiseerde 
systemen. Een andere conclusie is 
dat een afweging zowel in technisch 
en beleidsmatig als in politiek opzicht 
van de risico's die men al dan niet 
bereid is te nemen en de kosten die 
men zich wil getroosten om de 
risico's te verkleinen, nauwelijks 
wordt gemaakt. Dit kan worden 
gekoppeld aan het feit dat veelal bij 
de departementen een compleet 
beeld ontbreekt van alle mogelijke 
risico's die er bestaan ter zake van de 
geautomatiseerde informatievoorzie-
ning. De overheid wekt bij mij niet 
bepaald veel vertrouwen, als het om 
automatisering gaat. De paspoortaf-
faire, dezer dagen weer zo actueel, is 
daarvan een voorbeeld. Het is de 
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hoogste tijd dat zo'n algemeen 
politiek debat wordt gehouden. Wij 
dachten namelijk dat dit het geval 
was bij de behandeling van de wet 
inzake persoonsregistraties. Dat blijkt 
toch weer erg mager uit te vallen. 

Over dit wetsontwerp heb ik nog 
een aantal concrete vragen. Ik 
verneem graag van de staatssecreta-
ris waaruit de betere dienstverlening, 
ook een argument om het sofi-num-
mer in te voeren, bestaat. Worden 
cliënten soms vriendelijker behandeld 
of, wat mij waarschijnlijker lijkt, 
worden zij vooral bekeken als 
mogelijke fraudeurs, gelukkig snel op 
te sporen met het reuzegemakkelijke 
sofi-nummer? Wanneer voeren de 
sociale diensten het sofi-nummer in? 

Verder ben ik er benieuwd naar 
hoe de staatssecretaris een half 
miljard gulden denkt te bezuinigen 
door de invoering van het sofi-num-
mer. De schattingen van de vermin-
dering van de fraude heeft hij in zijn 
nadere informatie aan de kamercom-
missie gegeven. Aan de administra-
tieve kant zal er echter geld bij 
moeten wegens investeringskosten 
en dit lijkt mij voorlopig het hardste 
gegeven. 

Hiermee kom ik bij de bestrijding 
van fraude, het voornaamste doel 
van de uitwisseling van gegevens 
met behulp van het sofi-nummer; 
laten wij daar geen doekjes om 
winden. Ik stel nog maar eens dat de 
echte fraude op papier gepleegd 
wordt en niet door middel van arbeid. 
De Antillenroute, de Jerseypostbus-
sen en de Maltaconstructies blijven 
gewoon bestaan. De onevenredig 
grote nadruk op de bestrijding van 
fraude neemt onsmakelijke vormen 
aan. Ik heb bij de aanstelling van 500 
sociale rechercheurs over het 
gegluur, de anonieme tips, etcetera 
die hiervan het gevolg zijn, gespro-
ken. 

In dit wetsvoorstel is in artikel 50d 
de bepaling opgenomen dat werkne-
mers onregelmatigheden gepleegd 
door hun werkgever, verplicht bij de 
bedrijfsvereniging moeten melden. 
Het is niet de bedoeling dat werkne-
mers werkgevers gaan controleren, 
zo meldt de memorie van toelichting 
op pagina 25, maar onrechtmatighe-
den dienen geconstateerd te worden. 
Mijn vraag is dan wat het verschil is. 
Bovendien geldt de verplichting ook, 
als de werknemers wist of had 
moeten weten dat zijn werkgever niet 
aan zijn verplichtingen voldoet. Hoe 
had de werknemer dit moeten 
weten? Moet hij toch zijn werkgever 

controleren? Wie controleert dit? Op 
welke gronden moet hij het weten? 
Het gaat niet aan, werknemers, die 
vaak afhankelijk van werkgevers zijn, 
tot deze controletaak te verplichten 
op straffe van een boete van ten 
hoogste 5000 gulden. De verplich-
ting tot de juist verstrekking van 
gegevens behoort bij de werkgever te 
liggen, ten dienste van de bedrijfs-
vereniging en ten dienste van de 
werknemers. Op dit punt heb ik dan 
ook een amendement ingediend, 
waarin ik artikel 50d schrap. 

Het inzage- en correctierecht is in 
de Wet persoonsregistraties terecht 
als een recht geformuleerd. Ik vind 
eigenlijk dat de verplichting in dit 
wetsontwerp voor de werknemers 
het inzage- en correctierecht ten 
onrechte doorkruist. 

Dat de staatssecretaris niet wil 
wachten op de inwerkingtreding van 
de Wet persoonsregistraties, zegt mij 
iets over het belang dat hij aan de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer hecht en de waarde die 
hij aan die wet toekent. Van het feit 
dat het wetsontwerp dat wij nu 
bespreken, op onderdelen strenger is 
dan de Wet persoonsregistraties, ben 
ik mij heel wel bewust. Verder heeft 
de staatssecretaris in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
gemeld dat er vooruit lopend op de 
invoering van de wet reglementen in 
voorbereiding zijn, die wel degelijk al 
kunnen werken. Ik vind toch dat hij 
het vrij achteloos meldt. Wat hij 
eigenlijk zegt, is dat de invoering van 
de wet niet nodig is, omdat de 
reglementen er toch wel komen. Dit 
doet nauwelijks recht aan de praktijk 
van de afgelopen jaren, waarin het 
ontbreken van een goede wettelijke 
regeling op het gebied van de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer grote hiaten op verschil-
lende gebieden veroorzaakte. Ik 
vraag de staatssecretaris daarom of 
hij de Wet persoonsregistraties 
overbodig vindt. Welke mogelijkhe-
den hebben burgers om de opslag en 
het gebruik van hun gegevens te 
controleren, zolang de Wet per-
soonsregistraties niet in werking is 
getreden? Dezelfde vraag geldt voor 
de Registratiekamer. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag noemt 
de staatssecretaris de Registratieka-
mer terecht als instantie die toezicht 
op het gebruik van gegevens moet 
houden. 

Juist door de achteloze wijze 
waarop het nog niet in werking 
treden van de Wet persoonsregistra-

ties geen enkele belemmering voor 
het in werking treden van dit 
wetsontwerp wordt genoemd, vind ik 
het onaanvaardbaar zoals de 
staatssecretaris omgaat met de 
privacy, met de wetgeving en met de 
afspraken die hieromtrent tussen de 
regering en het parlement gemaakt 
zijn. De wet wordt achteloos terzijde 
geschoven, wat in tegenspraak is 
met allerlei toezeggingen vanaf de 
invoering van het fiscaal nummer tot 
en met de schriftelijke voorbereiding 
van het onderhavige wetsontwerp. Ik 
vind dat dit niet kan en om deze 
reden heb ik ook op dit punt een 
amendement ingediend. Dit strekt 
ertoe dat het Koninklijk besluit 
waarmee het wetsontwerp in werking 
zal treden, in elk geval niet wordt 
genomen, voordat de Wet persoons-
registraties in werking is getreden. 

Voorzitter! Het sofi-nummer moet, 
zeggen de voorstanders, ook al om 
de toenemende complexiteit in de 
sociale zekerheid het hoofd te 
kunnen bieden. Hoe ingewikkelder de 
regelgeving hoe meer gegevens 
nodig zijn voor de uitvoering. Ik wi l 
hier vaststellen, dat het juist deze 
staatssecretaris is geweest, die de 
sociale regelgeving buitengewoon 
ingewikkeld heeft gemaakt, zij het 
met steun van de meerderheid van 
de Kamer. Het ware beter als de 
staatssecretaris een grote vereen-
voudigingsoperatie zou starten, ten 
einde allerlei vormen van financiële 
en economische afhankelijkheid op te 
heffen. Dat zou pas een ware 
verlichting betekenen voor de 
administratieve praktijk en tevens 
genoegdoening verschaffen aan 
degenen die reeds jaren te lijden 
hebben gehad van de resultaten van 
het beleid van de staatssecretaris. 
Wat mij betreft, is er nog steeds 
geen enkele reden om het sofi-num-
mer in te voeren, juist in het licht van 
het ontbreken van een fatsoenlijke 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Wat mij betreft moet dat 
sofi-nummer dus niet. 

D 
De heer De Leeuw (CDA): Mijnheer 
de voorzitter! De CDA-fractie 
onderkent het grote belang van de 
invoering van het sofi-nummer 
vanwege de noodzaak om de 
uitvoering van de sociale zekerheid 
zo efficiënt mogelijk te laten 
plaatsvinden en omdat er sprake is 
van een snelle groei en sterke 
onderlinge verwevenheid van de 
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regelingen op het terrein van de 
sociale zekerheid. Er is betere en 
vooral ook meer informatie nodig uit 
een oogpunt van een goed beheer en 
het voeren van een goed beleid en 
tegelijkertijd ook om misbruik en 
oneigenlijk gebruik van collectieve 
voorzieningen en verzekeringen te 
bestrijden en te voorkomen. Ook is 
een betere gegevensuitwisseling 
tussen de uitvoeringsorganen van de 
sociale zekerheid en de fiscus van 
groot belang. 

Dit zijn allemaal redenen waarom 
de leden van de CDA-fractie met 
instemming kennis hebben genomen 
van het aan de orde zijnde wetsvoor-
stel. Het is in wezen de afronding van 
een al zeer lang durende discussie. Ik 
verwijs in dit verband naar het 
regeerakkoord. Ook al jaren voor het 
tot stand komen van dit regeerak-
koord, is de discussie hierover 
gestart. Tegelijkertijd vormt het 
voorstel de wettelijke basis voor de 
invoering van het sofi-nummer en de 
daarmee verbonden zijnde invoering 
van de zo noodzakelijke verzekerden-
administratie. Wat ons betreft moet 
alles erop gericht zijn, per 1 januari 
1989 de daadwerkelijke invoering 
van beide mogelijk te maken. Daarbij 
moet het sofi-nummer, dat in wezen 
een unieke persoonsidentificatie in 
de sociale zekerheid is, als een 
vereiste gezien worden voor het 
kunnen invoeren van die verzekerden-
administratie. 

De CDA-fractie is zich bewust van 
de spanning tussen de noodzaak van 
een efficiënte werkwijze van de 
uitvoeringsorganen enerzijds en de 
privacybescherming van de verzeker-
den en uitkeringsgerechtigden in de 
administratieve sfeer anderzijds. De 
wet en de memorie van toelichting 
besteden daaraan dan ook terecht 
uitvoerig aandacht en kiezen voor 
een model dat op zichzelf onze 
instemming kan hebben. De kenmer-
kende hoofdlijn daarbij is de over-
gang van een gevalsgerichte naar 
een persoonsgerichte administratieve 
benadering, gekoppeld aan een 
sluitende aanpak wat de afspraken 
over pr ivacyaspecten, geheimhou-
dingsbepalingen en gegevensuitwis-
seling betreft. 

Voorzitter! Enigszins luchtig gaat 
de regering voorbij aan de stelling, 
dat bij de daadwerkelijk invoering van 
het sofi-nummer en de verzekerden-
administratie toch nog wel enige 
problemen te verwachten zouden 
zijn. Met name denk ik dan aan 
niet-geautomatiseerde, en dus in de 

meeste gevalle kleinere, bedrijven. 
Daarvoor vraag ik toch ook in dit 
debat aandacht. Wil de staatssecre-
taris op dit punt ingaan? Is het niet 
mogelijk een relatie te leggen met de 
komende, herziene notitie over het 
zogenaamde rapport-Grapperhaus? 
Die herziene notitie is al vaak van de 
zijde van de regering aangekondigd. 

Naar wij mogen hopen, zal ook dit 
jaar de Wet persoonsregistratie een 
feit zijn. Naar ik heb begrepen is het 
op zichzelf wel zeer gewenst, maar 
niet absoluut noodzakelijk, dat die 
wet een feit is alvorens het sofi-num-
mer wordt ingevoerd. De vraag die 
dan resteert is, of de regering er 
absoluut zeker van is, dat in die 
situatie toch voldoende rechtstitels 
op grond van de wet inzake het 
sofi-nummer aanwezig zijn om in de 
praktijk in voldoende mate juridisch 
afdwingbaar en met voldoende 
waarborgen omgeven, te werken aan 
een goede invulling van de verzeker-
denadministratie. Het gaat hierbij dus 
niet zozeer om een inhoudelijk alswel 
om een formeel juridisch punt. Graag 
hoor ik wat hierop de visie van de 
staatssecretaris is. 

In dit verband hebben wij er 
behoefte aan met nadruk te zeggen 
dat de geschatte financiële effecten 
in het kader van de bestrijding van 
oneigenlijk gebruik en misbruik uit de 
aard der zaak een sterk tentatief 
karakter hebben. Niet alleen de 
mogelijke feitelijke opbrengst telt, 
maar vooral ook het voorkomen van 
een verzwaring van financiële lasten 
als gevolg van een toenemend 
oneigenlijk gebruik en misbruik in de 
sociale zekerheid. Dat is de reden 
waarom de CDA-fractie de beleidslijn 
in dit wetsvoorstel steunt die erop 
gericht is om juist de betrouwbaar-
heid en de volledigheid van de 
bestanden bij de uitvoeringsorganisa-
ties zo groot mogelijk te doen zijn. 

Sprekend over de bijdrage van het 
sofi-nummer aan de bestrijding van 
oneigenlijk gebruik en misbruik bij de 
sociale zekerheid, heeft de CDA-frac-
tie bij de schriftelijke voorbereiding 
de gedachte naar voren gebracht dat 
personen die geen sofi-nummer 
hebben, niet van rechtswege 
verzekerd kunnen zijn. Zo zou er in 
principe een sluitend systeem 
kunnen ontstaan tegen oneigenlijk 
gebruik en misbruik. De staatssecre-
taris zegt in de schriftelijke gedach-
tenwisseling dit een interessante 
gedachte te vinden, het ook wel 
overwogen te hebben, maar vraagte-
kens te zetten bij de koppeling tussen 

registratie en verzekering en er 
vooralsnog niet toe over te gaan. Ik 
interpreteer dit als volgt: de staatsse-
cretaris staat in beginsel redelijk 
positief tegenover deze gedachte, 
maar hij heeft nog aarzelingen. Naar 
onze mening kan het principe van het 
van rechtswege verzekerd zijn best 
worden gehandhaafd, maar zou men 
het recht op het krijgen van een 
uitkering kunnen laten afhangen van 
het antwoord op de vraag of men als 
verzekerde ook geregistreerd is. Wij 
beseffen overigens best dat een 
dergelijke gedachtengang goed moet 
worden bekeken en doordacht, 
voordat tot invoering ervan kan 
worden overgegaan. Ik vraag de 
staatssecretaris dan ook om de 
komende tijd daarover met behulp 
van de SVR zijn gedachten te laten 
gaan, voor's en tegen's op een rij te 
zetten, te analyseren en daarop 
gebaseerd, een standpunt te bepalen 
en in een notitie aan de Kamer voor 
te leggen. 

Waar gaan wij heen met de 
ontwikkeling van onze gegevensbe-
standen, het onderlinge verkeer van 
uitwisseling van gegevens en de 
daarbij aan de orde zijnde persoons-
gegevensregistratie? In het circuit 
van de uitvoering van de sociale 
zekerheid krijgen wij nu de verplichte 
verzekerdenadministratie en het 
sofi-nummer. Dit wetsvoorstel regelt 
nadrukkelijk het onderlinge verkeer 
binnen het circuit van de sociale 
zekerheid en tussen dat circuit en de 
fiscus. Het schermt bij de aan de 
orde zijnde aspecten als geheimhou-
dingsbepalingen, privacybescher-
ming en gegevensuitwisseling 
nadrukkelijk de toepassing naar 
derden, waaronder het bedrijfsleven, 
af. Deze lijn heeft in dit kader onze 
instemming. 

Toch resteren er nog enkele 
vragen. Wat is nu precies het 
perspectief van het nog steeds, zij 
het weliswaar op een laag pitje, 
voortdurende project van de centrale 
persoonsregistratie sociale verzeke-
ring? Graag krijg ik hierop een reactie 
van de staatssecretaris. Wat wordt in 
dat verband dan de rol van het 
sofi-nummer? Een andere vraag is: 
kunnen betrokkenen nu zelf, dus in 
aanvulling op de overzichten die men 
toch op basis van de wet krijgt 
toegestuurd, desgevraagd alle 
informatie krijgen die gekoppeld aan 
hun nummer in het desbetreffende 
bestand is opgeslagen? Zo ja, geldt 
dat dan voor alle situaties? 

Zonder op dit moment een 
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discussie te wil len voeren over de 
mogelijke uiteindelijke invoering van 
een algemeen persoonsnummer met 
bijbehorende identificatieplicht, moet 
naar mijn gevoel nadrukkelijk de 
relatie tussen het sofi-nummer en de 
gemeentelijke bevolkingsadministra-
tie en het daarbij fungerende 
A-nummer worden gelegd. De in dat 
bestand decentraal opgeslagen 
persoonsgegevens moeten ook als 
basis worden gebruikt voor de 
verificatie van persoonsgegevens bij 
de fiscus en de uitvoeringsorganen 
van de sociale zekerheid. De 
CDA-fractie is daarvan een voorstan-
der. Helaas zal de GBA niet voor 
1994 operationeel zijn. Wel zijn wij 
van mening dat het sofi-nummer en 
het A-nummer van het GBA een en 
hetzelfde nummer moeten zijn. 
Daarover bestaan, gelet op de 
mondelinge en schriftelijke uitlatin-
gen van bewindslieden, in het 
kabinet nog geen gelijkluidende 
opvattingen. Dat geldt zowel voor het 
zojuist geformuleerde principe als 
voor de momenten van eventuele 
realisering daarvan. Daarom lijkt mij 
enige duidelijkheid op dit punt 
gewenst. Voor de CDA-fractie is dit 
debat de juiste gelegenheid om die 
te verkrijgen. 

Tijdelijk maakt de regering als 
verificatiemogelijkheid voor de 
persoonsgegevens gebruik van het 
persoonsgegevensbestand bij de 
fiscus. Je zou kunnen zeggen: een 
noodverband en als zodanig voor de 
CDA-fractie acceptabel, indien er 
echter met een voldoende mate van 
betrouwbaarheid, met voldoende 
actuele gegevens en vooral met de 
vereiste snelheid kan worden 
gewerkt. Juist daarover bestaan 
vanuit het veld van de uitvoering van 
de sociale zekerheid nogal eens 
twijfels, maar well icht kan de 
staatssecretaris die op dit punt 
wegnemen en ons nader informeren 
over dienaangaand overleg tussen 
betrokkenen, de Federatie van 
bedrijfsverenigingen, de fiscus en het 
ministerie. 

De CDA-fractie wil graag instem-
men met de uitvoerige manier 
waarop aandacht is besteed aan de 
privacyproblematiek. Een goede 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer moet van het grootste 
belang worden geacht. Wat betreft 
de regeling van de gegevensuitwisse-
ling binnen de sociale zekerheid 
stemmen wij in met het systeem dat 
altijd toetsing aan de persoonlijke 
levenssfeer nodig is, tenzij anders is 

bepaald. Dat geldt ook voor het feit, 
dat op deze onderdelen van de wet 
betrekking hebbende algemene 
maatregelen van bestuur eerst aan 
de Kamer ter beoordeling worden 
voorgelegd. Bij niet in de AMvB 
behandelde vormen van gegevensuit-
wisseling dient in elk geval een 
individuele privacytoets plaats te 
vinden. 

Intrigerend is voor de CDA-fractie 
nog steeds de vraag, of de bevoegd-
heid van de uitkeringsorganen tot het 
op eigen initiatief verstrekken van 
gegevens aan elkaar niet tot een 
uiteenlopende en van elkaar ver-
schilllende praktijk zal gaan leiden, 
juist als gevolg van de inherente 
beoordelingsvrijheid en ondanks de 
fungerende privacyreglementen. Hoe 
moet dan toch enig streven naar 
gelijkheid in handelen en behandelen 
plaatsvinden? Dat is toch een punt 
waarvan het goed is in dit debat, 
naar aanleiding van de reactie van de 
staatssecretaris, met elkaar door te 
discussiëren. 

Verheugd is de CDA-fractie 
evenzeer over de mogelijkheid om te 
kunnen spreken over het ontwerp-
AMvB betreffende de verstrekking 
van gegevens ten behoeve van het 
wetenschappelijk onderzoek en de 
statistiek. Wij stemmen ook in met 
de geformuleerde geheimhoudings-
bepalingen die strenger zijn dan die 
in de Algemene wet rijksbelastingen, 
omdat een algemene ministeriële 
ontheffingsbevoegdheid ontbreekt. 
Zij vormen in principe een gesloten 
systeem met alleen op vast omschre-
ven wijze enkele uitzonderingen. 

Enigszins teleurgesteld is de 
CDA-fractie over het achterblijven 
van de zo noodzakelijke integratie 
van het berichtenverkeer, met name 
ten behoeve van de sociale zekerheid 
en de fiscus. Zelfs een uniformering 
van de werknemersverklaring van de 
loonbelasting en de opgave, de 
aanmelding voor de sociale verzeke-
ring kunnen nog niet eens worden 
gerealiseerd met de invoering van 
het sofi-nummer. Ik kan mij dat 
eigenlijk nauwelijks voorstellen. Enige 
lastenverzwaring voor werkgevers die 
er nu is, had dan wellicht verlicht, 
dan wel vermeden kunnen worden. In 
de schriftelijke voorbereiding wordt 
wel keurig een analyse van de 
verschillende soorten van integratie 
van het berichtenverkeer gegeven, 
maar men komt eigenlijk niet veel 
verder dan de mededeling dat de 
Stuurgroep verzekerdenadministratie 
enig resultaat heeft bereikt en de 

draad weer zal oppakken. De 
CDA-fractie acht het echter van 
groot belang, de noodzaak van een 
verdere integratie van het berichten-
verkeer te onderstrepen en is dan 
ook van mening dat dit proces 
voortvarend moet worden aangepakt. 

De beveiliging van de geautomati-
seerde bestanden vervult de 
CDA-fractie met enige zorg. Het 
fenomeen van de computerinbraken 
dwaalt ook hier, zij het gelukkig nog 
sporadisch, enigszins rond. Op 
zichzelf staat dat los van de invoering 
van het sofi-nummer, maar de vraag 
laat zich stellen, of dit probleem door 
de invoering van het sofi-nummer 
niet wordt verzwaard. Graag krijg ik 
met name op dat punt een reactie 
van de staatssecretaris. Het gaat dus 
zowel over het aspect van de 
beveiliging op zichzelf, als over de 
mogelijkheid van de verzwaring van 
het probleem door middel van het 
invoeren van het sofi-nummer. 

In meer algemene zin laat zich de 
vraag stellen, of op deze manier 
onrechtmatig verkregen informatie 
strafbaar gesteld zou moeten 
worden. Dit is overigens een vraag 
met een bredere strekking dan het 
sofi-nummer alleen, maar van 
voldoende gewicht naar het ons 'ijkt 
om door het kabinet onder ogen te 
worden gezien en de Kamer daarover 
te informeren. Graag een reactie en, 
kan het zijn, een toezegging van de 
staatssecretaris op dit punt. 

Voorzitter! Ik kom tot opmerkingen 
over enkele artikelen. Er zou naar het 
oordeel van de fractie van het CDA in 
artikel 23, lid 5 van de Organisatie-
wet sociale verzekering concreet 
moeten worden opgenomen het 
minimumvereiste, dat ten minste één 
maal per jaar aan de verzekerde en 
de uitkeringsgerechtigde een 
overzicht van de op hem of haar 
betrekking hebbende gegevens 
conform artikel 23, lid 1 wordt 
verstrekt. Daarover heb ik samen met 
collega Linschoten een amendement 
ingediend. 

De fractie van het CDA stelt zich 
evenzeer de redelijkheidsvraag bij de 
invoering van de verplichting voor de 
verzekerde, artikel 50d, lid 2 om, 
indien de verzekerde het bericht 
zoals bedoeld in artikel 23, lid 4 niet 
binnen de in dat lid genoemde 
periode heeft ontvangen, hiervan 
schriftelijk mededeling te doen aan 
de bedrijfsvereniging. Dit mede in 
het licht van de bij nalating op dit 
"misdr i j f " van toepassing zijnde 
strafbepaling. 
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Op zichzelf onderschrijven wij het 
standpunt, dat het opleggen van een 
verplichting, zonder dat daar een 
sanctie tegenover staat, uit wet-
stechnisch oogpunt onlogisch is. 
Maar de vraag laat zich stellen, of 
van werknemers op straffe van een 
forse sanctie in redelijkheid verwacht 
mag worden dat men puur uit 
zichzelf in wezen een nalatigheid van 
de werkgever, zij het dat die zich 
openbaart via het in gebreke blijven 
van de bedrijfsvereniging, schriftelijk 
gaat corrigeren. Het zou misschien 
wel moeten, maar het is de vraag of 
het redelijkerwijs altijd verwacht mag 
worden. Sommige verplichtingen zijn 
nu eenmaal in de praktijk niet altijd 
even eenvoudig na te komen. Daar 
hoort naar onze overtuiging deze 
bepaling ook bij. 

Vanwege de noodzaak om met 
behulp van een sluitend systeem van 
verplichtingen voor de werkgever en 
voor de werknemer een zo betrouw-
baar mogelijk gegevensbestand te 
krijgen, zijn wij dan ook bereid, deze 
bepaling in de wet op te nemen, 
maar dan moet er in dit artikelonder-
deel of mogelijk in een ander artikel, 
waarin wordt gerefereerd aan de 
sanctie als zodanig, een redelijkheid-
selement worden opgenomen. Tegen 
die achtergrond hebben collega 
Linschoten en ik een amendement 
ingediend, waarin wordt ingegaan op 
een wijziging van artikel 50d, lid 2. 

Voorzitter! Artikel 50f geeft de 
mogelijkheid aan de minister om ten 
aanzien van de eerdergenoemde 
artikelen 50b tot en met 50d nadere 
regels te stellen. Het is de vraag of 
deze bepaling juridisch afdoende 
mogelijkheden biedt om in voorko-
mende gevallen wellicht zelfs een 
afwijking van de formele regels toe te 
passen om uiteindelijk hetzelfde doel, 
dat in de wet wordt beoogd, te 
bereiken in bedrijven of in bedrijfs-
takken met bepaalde arbeidspatro-
nen. Dat geldt met name voor 
sectoren met onregelmatige 
arbeidspatronen: uitzendbureaus, 
seizoensgebonden arbeid en 
dergelijke. Graag krijg ik ook op dit 
punt een reactie van de staatssecre-
taris. 

• 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! Ik begin met 
het excuseren van de heer Van der 
Vlies, die wegens een dringende 
verplichting vanavond elders moest 

zijn. Hij hoopt wel aanwezig te zijn bij 
het vervolg van dit debat. 

Ongetwijfeld zullen maar weinig 
mensen onverdeeld gelukkig zijn met 
de invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer. Ook onze fractie neemt met 
gemengde gevoelens deel aan dit 
debat. Het dilemma is duidelijk: 
enerzijds de noodzaak tot een 
efficiënte administratie van verzeker-
den; anderzijds de noodzaak van 
bescherming van de privacy. Wij 
leven in een maatschappij, waarin de 
automatisering niet meer is weg te 
denken. Die automatisering biedt 
vele mogelijkheden. Daar zijn wij ons 
terdege van bewust. Het kan niet zo 
zijn, dat de overheid op dit punt 
achterblijft bij andere maatschappe-
lijke geledingen. De overheid mag in 
haar instrumentarium geen antiqui-
teit, geen overblijfsel uit vorige tijden 
worden met achterhaalde bedrijfs-
voering. Wil de overheid haar functie 
adequaat vervullen, dan zal zij bij de 
tijd moeten zijn. 

In het kader van de sociale 
zekerheid, met zijn toenemende 
complexiteit, met een groeiend 
beroep ook op die zekerheid, is een 
efficiënte bedrijfsvoering dan ook 
een eerste vereiste. Ook de fraude-
gevoeligheid van het sociale-zeker-
heidssysteem en het feit dat helaas 
ook metterdaad wordt gefraudeerd 
en dat er oneigenlijk gebruik 
plaatsvindt, maken dit noodzakelijk. 
Vanuit deze invalshoek beoordelen 
wij de invoering van de verzekerden-
administraties en de invoering van 
het sofi-nummer op zichzelf wel 
positief. Maar, zo vragen wij en ook 
vele anderen zich af, betekent een 
stap vooruit op het gebied van 
efficiency niet tegelijk een stap 
achteruit op het gebied van de 
privacy? Immers, veel persoonlijke 
informatie wordt centraal geregi-
streerd. In hoeverre is die informatie 
veilig voor onbevoegden en wat kan 
de overheid met die informatie gaan 
doen? Hoe groot de risico's op het 
gebied van de privacy zullen zijn, valt 
tevoren moeilijk in te schatten. Wel is 
het van groot belang dat de nodige 
voorzorgsmaatregelen in de vorm 
van wettelijke waarborgen en 
voldoende beveiligingsmaatregelen 
worden genomen. Een toekomst, 
waarin van ieder mens alle gegevens 
over financiële positie, inkomens-
positie, genenhuishouding, etcetera 
centraal liggen opgeslagen, is voor 
onze fractie verre van een wenkend 
perspectief. Zover mag het ten 
enenmale niet komen. 

Mijnheer de voorzitter! Het gebruik 
van het bestaande fiscale nummer 
als sofi-nummer vindt onze fractie 
een terechte keus. De verwevenheid 
tussen het belastingstelsel en het 
stelsel van sociale zekerheid is groot. 
Veel wordt van dezelfde gegevens 
gebruik gemaakt. Trouwens, op het 
gebied van de sociale zekerheid 
wordt in de praktijk al gebruik 
gemaakt van het fiscale nummer. 
Koppeling van sociaal nummer en 
fiscaal nummer is dan ook doelmatig, 
zonder dat het extra problemen geeft 
op het gebied van de privacy. 

Anders ligt het met de gemeentelij-
ke bevolkingsadministratie. In deze 
administratie zullen andersoortige 
gegevens worden opgeslagen die 
ook voor een andersoortig doel 
gebruikt zullen en kunnen worden. In 
de memorie van toelichting stelde de 
minister, dat bij de invoering van het 
GBA-nummer bezien zal worden of 
dit nummer naast of in de plaats van 
het sofi-nummer zou worden 
gebruikt. In de memorie van ant-
woord werd duidelijk dat waarschijn-
lijk toch voor twee gescheiden 
systemen gekozen zal worden. 

Ook onze fractie geeft duidelijk de 
voorkeur aan een scheiding tussen 
de verzekerdenadministraties en de 
bevolkingsadministratie. Het is 
mogelijk dat dit misschien niet 
optimaal efficiënt is, maar voor de 
bescherming van de privacy mogen 
ook wel offers gebracht worden. 
Vormt een koppeling van sociaal-fi-
nanciële gegevens en gegevens uit 
de bevolkingsadministratie niet een 
te groot risico voor de privacy? 
Uiteraard moeten persoonlijke 
gegevens in de verzekerdenadmini-
straties wel getoetst kunnen worden 
aan gegevens in het GBA-systeem 
maar een koppeling tussen beide 
systemen lijkt onze fractie te riskant. 

Door de verzekerdenadministra-
ties, mijnheer de voorzitter, zullen 
met de invoering van het sofi-num-
mer meer gegevens over de werkne-
mers moeten worden verstrekt aan 
de uitkeringsorganen. Deze informa-
tiestroom verloopt via de werkgever. 
Werknemers hebben echter de 
mogelijkheid om persoonlijke 
informatie direct door te geven aan 
de uitkeringsorganen, een mogelijk-
heid die nu binnen de sociale 
zekerheid nog niet bestaat, maar 
waar wij zeker achter staan. Hoewel 
de informatievoorziening voorname-
lijk via de werkgever zal verlopen, 
krijgen de werknemers ook een 
zekere controlerende taak. Artikel 
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50d lid 3 van de Organisatiewet 
sociale verzekeringen verplicht de 
verzekerde om, indien hij weet of 
redelijkerwijze behoort te weten dat 
de werkgever geen of onjuiste 
informatie doorgeeft, uit eigen 
beweging van dit feit mededeling te 
doen aan de bedrijfsvereniging. Onze 
fractie vraagt zich af of deze, in 
zekere zin controlerende, taak ten 
opzichte van de werkgever wel past 
binnen een arbeidsverhouding. Kan 
de verhouding werkgever/werknemer 
op deze wijze niet onder een te zware 
druk komen te staan? Ook vragen wij 
ons af of deze verplichting wel 
noodzakelijk is, gezien de verplichtin-
gen voor verzekerden op grond van 
het eerste en tweede lid van artikel 
50d. Wij twijfelen hieraan en wel om 
de volgende reden. De verzekerde 
krijgt op grond van artikel 23, lid 4, 
binnen twee maanden na aanvang 
van zijn werkzaamheden, of na 
aanvang van de periode waarover 
loon wordt genoten, een bericht dat 
hij is aangemeld bij de desbetreffen-
de verzekerdenadministratie. 
Daarnaast krijgt hij op grond van 
artikel 23, lid 5, op geregelde 
tijdstippen - ook onze fractie pleit 
ervoor dat dit een keer per jaar zal 
zijn — van de bedrijfsvereniging een 
overzicht van de in de administratie 
opgenomen gegevens. Op grond van 
artikel 50d, lid 2, heeft de verzekerde 
de verplichting om, indien hij het 
bericht van de aanmelding niet 
ontvangt, dit te melden aan de 
bedrijfsvereniging. In het geval van 
zwartwerken zal de verzekerde niet 
aangemeld zijn bij de bedrijfsvereni-
ging. Hij zal dan ook geen bericht van 
aanmelding ontvangen en heeft op 
grond van dit lid de verplichting om 
dat te melden. Op grond van artikel 
50d, lid 1, heeft de verzekerde de 
verplichting om, wanneer het bericht 
van aanmelding of het overzicht van 
gegevens onvolledig of onjuist is, dit 
te melden aan de bedrijfsvereniging. 
Wij gaan ervan uit dat in het 
overzicht alle in dit kader relevante 
gegevens zijn vermeld. Wanneer een 
werkgever onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verstrekt aan de 
bedrijfsvereniging, zal dit terug te 
vinden zijn in het overzicht. De 
verzekerde heeft dan de verplichting 
om dit te melden aan de bedrijfsvere-
niging. Wij vinden het op zich een 
goede zaak wanneer aan de verzeker-
de een zekere controlerende taak 
wordt gegeven. Het is tenslotte ook 
in zijn eigen belang dat verzekerden-
adminstraties over de juiste 

gegevens beschikken. Een controle 
op de juistheid van de gegevens aan 
de hand van het te verstrekken 
overzicht beoordelen wij dan ook 
positief. Wij vragen ons echter wel af 
of de verplichting voor de werkne 
mer, gezien de gezagsrelatie met de 
werkgever, verder kan gaan dan deze 
indirecte controle op de werkgever. 
Wanneer daarnaast blijkt dat de 
verplichting van lid 3 van artikel 50d 
geen extra verplichting schept c.q. 
meerwaarde heeft boven de verplich-
ting uit het eerste en tweede lid van 
dat artikel, kan dan het derde lid niet 
beter vervallen? Graag willen wij dus 
dat de staatssecretaris de noodzaak 
van artikel 50d, lid 3, in het licht van 
het vorenstaande nader toelicht. 

De privacybescherming is een 
belangrijk punt. Er kan daarbij 
onderscheid worden gemaakt tussen 
de manier waarop de desbetreffende 
organen met de geregistreerde 
gegevens omgaan en de beveiliging 
van de geautomatiseerde systemen. 
Ik begin met het laatste. Uit het pas 
verschenen rapport "Computerbevei-
l ig ing" van de Algemene Rekenka-
mer blijkt, dat in het algemeen de 
geautomatiseerde systemen van 
ministeries slecht beveiligd zijn. Er 
wordt te weinig en te weinig 
structureel aan beveiliging van 
systemen gedaan. Er is nauwelijks 
sprake van een technische, beleids-
matige en politieke afweging op het 
punt van risico's die aan geautomati-
seerde systemen kleven. 

In de schriftelijke voorbereiding 
hebben we de nodige vragen op dit 
punt gesteld. Uit de beantwoording 
daarvan maken wij op dat in dit geval 
de beveiliging inderdaad voldoende 
is en dat de mogelijkheid van een 
computerkraak vrijwel uitgesloten is. 
Wij willen er evenwel voor pleiten dat 
de verzekerdenadministraties 
geregeld op hun veiligheid worden 
gecontroleerd. Eens veilig betekent 
immers niet altijd veilig. Wij vragen 
of dat uitdrukkelijk kan worden 
toegezegd en of de bevindingen, bij 
voorbeeld via een toelichting op de 
begroting, regelmatig worden 
gerapporteerd. 

Mijnheer de voorzitter! Onze fractie 
betreurt het dat de Wet persoonsre-
gistraties niet in werking zal zijn 
wanneer het sofi-nummer zal worden 
ingevoerd. In de memorie van 
antwoord wordt althans gesteld dat 
de voor de verzekerdenadministraties 
relevante bepalingen van de Wet 
persoonsregistraties waarschijnlijk in 
het tweede kwartaal van 1 989 in 

werking zullen treden. Deze wet zal 
immers het algemene kader vormen 
voor de wijze waarop persoonsregi-
straties mogen worden aangelegd en 
op welke wijze die mogen worden 
gebruikt. 

Nu zijn in de Organisatiewet 
sociale verzekering zelf een aantal 
geheimhoudingsbepalingen opgeno-
men om de privacy te waarborgen. Ik 
denk daarbij met name aan artikel 
50g en 50h. In artikel 50g, lid 1, 
wordt de algemene regel gegeven 
dat het verboden is om gegevens 
bekend te maken voor zover dat niet 
nodig is in het kader van de uitvoe-
ring van deze wet. In het tweede lid 
worden limitatief de uitzonderingen 
opgesomd. In lid 3 wordt ten slotte 
de mogelijkheid gegeven van 
ontheffing door de minister voor 
wetenschappelijk onderzoek of 
statistiek. Bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen hierover nadere 
regels worden gesteld, aldus de 
laatste zin van dit artikel. Indien 
nodig kunnen bij algemene maatregel 
van bestuur voor deze vorm van 
gegevensverstrekking nadere regels 
worden gesteld, aldus de memorie 
van toelichting. Zijn deze passages 
niet veel te vrijblijvend? 

In het eindverslag hebben wij op 
dit punt vragen gesteld. Het ant-
woord kwam erop neer, dat eerst in 
de praktijk ervaring moest worden 
opgedaan, voordat duidelijk was of 
en welke nadere regels moesten 
worden gesteld. Voor onze fractie is 
het geen vraag of het nodig is dat er 
regels gesteld worden. Natuurlijk 
moet dat gebeuren. Er zal immers 
een afweging gemaakt moeten 
worden tussen het belang van het 
onderzoek en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Daar zijn 
criteria en procedurele regels voor 
nodig. In het belang van de bescher-
ming van de privacy is het noodzake-
lijk dat die regels gesteld zijn voordat 
met wetenschappelijk of statistisch 
onderzoek is begonnen. Mijnheer de 
voorzitter! Om die reden hebben wij, 
samen met de fractie van de PvdA, 
een amendement ingediend dat de 
laatste zin in artikel 50g, lid 3, wijzigt 
in: bij algemene maatregel van 
bestuur worden hierover nadere 
regels gesteld. Alleen een bevoegd-
heid van de minister op dit punt 
achten wij onvoldoende, een 
verplichting is op dit punt naar onze 
mening op zijn plaats. 

Mijnheer de voorzitter! Een van de 
redenen van de invoering van het 
sofi-nummer is, meer vat te krijgen 
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op de fraudes met sociale verzekerin-
gen. Doordat iedere verzekerde één 
nummer krijgt, zal fraude gemakkelij-
ker zijn op te sporen. Overigens 
blijven wel de verschillende verzeker-
denadministraties van elkaar 
gescheiden. Het ene sociale-zeker-
heidsorgaan kan niet zonder meer 
gegevens krijgen van een andere 
administratie. Wat dat betreft, brengt 
automatisering niet automatisch 
fraude aan het licht. Wel zal het 
eenvoudiger worden om fraude op te 
sporen en zal in de toekomst 
waarschijnlijk ook fraude aan het licht 
komen. Maar in welke mate dat zal 
zijn, is nog niet duidelijk. De minister 
schat dat bedrag voor 1989 op 400 
min. en voor de jaren daarna 
structureel 550 min. Ons komen die 
ramingen nogal optimistisch voor. 
Het zal niet de eerste keer zijn dat 
opbrengsten op dat terrein te positief 
worden ingeschat. We zullen 
afwachten of de regering gelijk krijgt. 

Ongetwijfeld zal door de invoering 
van het sofi-nummer ook fraude die 
wellicht in de achterliggende jaren 
gepleegd is aan het licht komen. De 
verjaringstermijnen bedragen, aldus 
de memorie van antwoord, twee tot 
vijf jaar. Heeft de regering ook wat 
dit betreft bedragen ingecalculeerd? 
Dat is uit de stukken niet gebleken. 
Hoe groot worden deze bedragen 
geschat? Wanneer de opbrengst 
door vermindering van fraude 
structureel op 550 min. per jaar 
geschat zou worden, dan kan de 
opbrengst van achterhaalde fraude 
ook wellicht honderden miljoenen 
bedragen. Hierop hoor ik graag een 
reactie. 

Uit de pers van vanmorgen blijkt 
dat het openbaar ministerie vanwege 
de hoge werkdruk de richtlijnen voor 
vervolging van frauderende uitke-
ringsgerechtigden versoepelt, 
vergeleken met de bestaande 
richtlijnen. Dit werpt de vraag op, 
welke mogelijkheden de rechterlijke 
macht heeft om een eventueel 
vergrote toestroom van fraudezaken 
te behandelen. Heeft de regering 
rekening gehouden met beperkte 
mogelijkheden van de rechterlijke 
macht, ook wat de berekening betreft 
van de opbrengsten van de grotere 
mogelijkheden tot fraudebestrijding? 

Wij vragen aandacht voor het 
belang van een goede voorlichting, 
zowel voor werkgevers als voor 
verzekerden. Beiden krijgen immers 
nieuwe taken en verplichtingen. De 
informatieverstrekking voor werkge-
vers aan bedrijfsverenigingen wordt 

groter. Werknemers krijgen meer 
formulieren thuisgestuurd: het 
bericht van aanmelding en het 
overzicht van opgenomen gegevens 
die op juistheid gecontroleerd 
moeten worden. Een goede voorl ich-
ting waarin rechten, verplichtingen 
en sancties duidelijk vermeld zijn, is 
een belangrijke voorwaarde voor het 
optimaal functioneren van de 
verzekerdenadministraties. De 
formulieren zullen ook overzichtelijk 
en niet onnodig ingewikkeld moeten 
zijn. Is het niet duidelijk geworden 
dat de belastingformulieren voor de 
gemiddelde Nederlander te ingewik-
keld zijn? Uit de memorie van 
toelichting bleek dat een werknemer 
bij het aangaan van een dienstver-
band een informatiefolder krijgt. Zal 
deze folder ook beschikbaar zijn in de 
taal van de verschillende groepen 
etnische minderheden? Juist zij 
hebben het door taalproblemen extra 
moeilijk met het invullen en controle-
ren van formulieren. Voor hen is 
extra aandacht dan ook op zijn 
plaats. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Op 30 maart 1987 bracht 
de voorlopige Raad voor de persoons-
informatie zijn advies uit over het 
voorontwerp van wet. De belangrijk-
ste conclusie van de raad was, dat 
invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer onontkoombaar was 
geworden, niet alleen vanwege het 
belang van verbetering van de 
gegevensuitwisseling tussen de 
sociale en fiscale sector, maar ook 
omdat het reeds op grote schaal 
gebruiken van het fiscaal nummer in 
de sociale sector regelgeving 
noodzakelijk maakt. Zo gaat dat. Zo 
worden wij steeds meer in de fuik 
van de regelgeving getrokken. Zo 
wordt de persoonsnummering een 
alibi voor steeds ingewikkelder 
wetgeving op sociaal en fiscaal 
gebied en voor beheersing — want 
wij zien in de praktijk dat dit het 
effect is van de regelgeving — van 
de zwakste groepen. Ik merk dat nu 
weer in de discussie. Kennelijk wordt 
gedacht dat nu eindelijk voorkomen 
kan worden dat mensen die niet 
verzekerd zijn ook geen uitkering 
krijgen. 

Hoe je er ook tegenaan kijkt, 
ontwikkelingen als sofi- en A-num-
mers zijn niet alleen een voortbreng-
sel van een verregelde samenleving, 
maar zij maken zo'n samenleving ook 

mogelijk. Aan dit laatste aspect is in 
de schriftelijke voorbereiding slechts 
terloops aandacht besteed. In de 
memorie van antwoord wordt bij 
voorbeeld gezegd dat de invoering 
van een sofi-nummer een hulpmiddel 
is bij de uitvoering van de sociale-
verzekeringswetten en dat het erom 
gaat, een betere gegevensuitwisse-
ling tot stand te brengen tussen de 
verschillende uitvoeringsorganen. 
Het gaat ook om het mogelijk maken 
van een goede registratie van 
verzekerden en van het arbeidsverle-
den van werknemers. Dat zou dus 
beter zijn ten opzichte van de huidige 
situatie, waarbij nog gewerkt wordt 
met onderscheiden nummers. Beter? 
Beter voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer? Beter voor 
de controle door de uitvoeringsin-
stanties? Beter, omdat er minder 
fouten worden gemaakt? Beter, 
omdat het de weg vrijmaakt voor één 
integraal persoonsnummer? Ik loop 
deze vragen even langs. 

Is de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer gebaat bij een 
sofi-nummer? Misschien wel, als 
door het gebruik van één sociaal-fis-
caal nummer in plaats van verschil-
lende nummers, de kans op per-
soonsverwisseling kleiner wordt. De 
vraag is of dat de doorslag moet 
geven. Maar niet, als zo'n nummer 
een rechtvaardiging vormt voor 
ingewikkelde en diep in de persoon-
lijke levenssfeer ingrijpende regelge-
ving en niet, als de gegevensbestan-
den niet voor 100% veilig zijn. Ik 
herinner mij de discussie van 
ongeveer acht jaar geleden. Toen 
heb ik een motie ingediend, waar de 
gehele Kamer achter stond. Het ging 
over de privacy van mensen die in 
bestanden waren opgenomen en, 
zoals de staatssecretaris zal weten, 
over de fameuze aanwijzingen van de 
minister-president van 7 maart 1975. 
Maakt u zich maar niet ongerust, 
Kamer, de aanwijzingen van de 
minister-president worden opgevolgd 
als het gaat om registraties van 
departementen en om overheidsregi-
straties. Aan de opvolging daarvan in 
het bedrijfsleven kunnen wij op dit 
moment helaas weinig doen. Wat 
zegt op dit moment de Algemene 
Rekenkamer? Ik ben er erg van 
geschrokken. 

Is de invoering van een sociaal-fis-
caal nummer beter voor de controle 
door de uitvoeringsinstanties? 
Ontegenzeglijk is dat naar mijn 
mening het geval. De koppeling 
tussen beide vormen van regelgeving 
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in de sociale verzekeringssfeer en de 
fiscale sfeer maakt het makkelijker de 
uitvoering te controleren. Oneigenlijk 
gebruik of misbruik kan sneller 
worden achterhaald. Er zit aan die 
betere controle ook een groot 
gevaar. Het gevaar namelijk, dat de 
aandacht komt te liggen op de 
makkelijk te grijpen kleine overtredin-
gen, op een jacht op wat voor het 
grijpen ligt. Heeft iedereen niet een 
beetje recht op zijn eigen kleine 
verzet? De cijfermanie stoort dat 
kleine verzet. Goed, daar kun je het 
mee eens zijn. Het gevaar is dat zij de 
veel moeilijker grijpbare fraude, de 
grote fraude, laat lopen. 

Worden door de invoering van één 
sociaal-fiscaal nummer in plaats van 
meer nummers minder fouten 
gemaakt? Vast wel. Ik haal geregeld 
mijn giropasnummer en mijn 
bankpasnummer door elkaar. Ik 
vergeet hen regelmatig. Is dit 
argument van zo groot belang dat de 
nadelen dan maar geaccepteerd 
moeten worden? Ik betwijfel het. Ik 
heb liever twee rekeningen dan één, 
dan is die afhankelijkheid minder. 
Bovendien heb ik nooit gemerkt dat 
op grond van het bestaan van twee 
nummers de vergissingen zoveel 
groter zouden zijn. Zoveel belang 
hoeven wij aan dit argument dus niet 
te geven. 

Is het sociaal-fiscaal nummer een 
voorbode van één integraal per-
soonsnummer? Het wordt allerminst 
uitgesloten. Ik verwijs hierbij naarde 
memorie van toelichting, bladzijde 
12. Het lijkt ook wel voor de hand te 
liggen, want met het A-nummer, 
waarvan het gebruik zal worden 
geregeld in de Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgege-
vens, zijn er raakvlakken. Ik noem bij 
voorbeeld het al of niet gehuwd zijn, 
de samenstelling van het huishouden 
— en nu komen wij al wat verder — 
de straat en de buurt waarin men 
woont, en straks, de gezondheidsge-
gevens, de schoolonderzoeken, de 
bevolkingsonderzoeken en ga zo 
maar door. 

Met dezelfde argumenten, 
waarmee de invoering van het 
sociaal-fiscaal nummer nu wordt 
verdedigd, zal dat straks, na de 
totstandkoming van de Wet op de 
persoonsadministratie, gebeuren met 
de invoering van één integraal 
persoonsnummer. En ik weet nu al, 
dat dit zal gebeuren. Ik heb begrepen 
dat het CDA daar zelfs geen pro-
bleem in ziet. Nu al niet. Vervolgens 
is er geen enkele belemmering om 

aan die gegevens een heleboel 
nieuwe gegevens toe te voegen. 

Een van de belangrijkste argumen-
ten voor onze opstelling heeft 
betrekking op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Ik moet 
zeggen dat in het wetsontwerp 
daaraan de nodige aandacht wordt 
besteed. Er is een limitatieve 
opsomming van overheidsinstanties 
die het nummer mogen gebruiken in 
een zogenaamd gesloten systeem. Er 
is zoveel mogelijk voorkomen dat het 
nummer ook in het maatschappelijk 
verkeer tussen particuliere en 
privaatrechtelijke organisaties een 
functie gaat vervullen. Uitgesloten 
kan het echter niet worden. De 
werknemer kan, als hij dat om 
privacyredenen wenst, de informatie 
rechtstreeks aan het uitkeringsor-
gaan geven. Voorts is er een sanctie 
op het overtreden van de geheim-
houding; ik verwijs naar artikel 272 
Wetboek van Strafrecht. Men heeft 
dus zijn best gedaan, maar water-
dicht is het niet. 

Daarnaast heb ik grote twijfels over 
de meerwaarde van het sociaal-fis-
caal nummer ten opzichte van de 
huidige situatie om een andere 
reden. Ik heb het dan niet over de al 
ingecalculeerde nettobesparing op 
termijn van 500 min. die al verwerkt 
is in de meerjarencijfers — een cijfer 
dat terecht tentatief wordt genoemd 
— maar over het stapje voor stapje 
tot stand komen, mogelijk gemaakt 
door de computer, van een "num-
mersamenleving", waarin mensen 
steeds anoniemer worden en steeds 
afhankelijker van hun eigen gegevens 
die zijn opgeslagen in een computer 
en van degenen die over die 
gegevens kunnen beschikken. 

Een beroemde uitspraak van een 
radioverslaggever bij een voetbal-
wedstrijd was: namen, daar heb ik 
niks aan; rugnummers heb ik nodig. 
Maar iemand die nooit naar een 
voetbalwedstrijd zal kijken of 
luisteren, laat staat daarnaartoe 
gaan, heer Bommel, sprak ooit wijze 
woorden: een heer van stand is geen 
nummer. Een dame van stand dus 
ook niet. Laten wij het daar voorlopig 
maar op houden. 

D 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
voorzitter! Mijn bijdrage aan dit debat 
wil ik graag beginnen met een woord 
van waardering aan het adres van de 
regering. Het invoeren van zo iets als 
een sociaal-fiscaal nummer is een 

gevoelige materie. De regering heeft 
deze zaak ook zorgvuldig voorbereid. 
Daarom bleek in het voorlopig 
verslag al van brede steun voor het 
wetsvoorstel en kon de schriftelijke 
voorbereiding zich vooral toespitsen 
op vragen van min of meer techni-
sche aard en op vragen over een 
mogelijk vervolg op het sofi-nummer. 
Ook het advies van de commissie-
Hirsch Ballin, toch bepaald geen 
college van kritiekloze lieden, velde 
een positief oordeel over het 
wetsvoorstel. De commissie beoor-
deelde het wetsvoorstel als even-
wicht ig, en meende, dat op optimale 
wijze het primaat van de wetgever tot 
uitdrukking is gebracht bij de 
noodzakelijke bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. De kleine 
correcties, die de commissie nog 
voorstelde, zijn dan ook gehonoreerd. 
De noodzaak tot invoering van het 
sofi-nummer staat voor mij wel vast. 
Niet alleen het aantal uitkeringsge-
rechtigden vraagt om een modern 
geoutilleerde administratie, maar 
vooral de registratie van het arbeids-
verleden is niet mogelijk zonder een 
goed geautomatiseerd bestand. 

Daarnaast vormt een adequate 
bestrijding van misbruik en oneigen-
lijk gebruik van het sociale-zeker-
heidssysteem een afdoende mot ve-
ring voor de invoering van een 
geautomatiseerd bestand, dat met 
behulp van een eigen nummer voor 
iedere verzekerde goed toegankelijk 
is. De praktijk heeft uitgewezen, dat 
de invoering van een fiscaal nummer 
niet bezwaarlijk is. Ook dat is een 
reden, waarom de uitbreiding van dit 
fiscaal nummer tot een sofi-nummer 
op weinig weerstand behoeft te 
stuiten. Het zou uit een oogpunt van 
wetgevingssystematiek fraaier zijn, 
als de Wet op de persoonsregistratie 
ook per 1 januari aanstaande in het 
Staatsblad zou hebben gestaan, 
maar de bewindsman heeft mijns 
inziens in de schriftelijke voorberei-
ding voldoende duidelijk gemaakt, 
dat dit wetsvoorstel uit een oogpunt 
van privacybescherming zijn eigen 
verdienste heeft en dat een Wet op 
de persoonsregistratie daaraan 
eigenlijk niet zoveel zou toevoegen. 

Wel rees bij mij nog een vraag naar 
de relatie met de bepaling inzake 
privacybescherming in de Algemene 
wet rijksbelastingen. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag werd 
nog ingegaan op het feit, dat het 
onderhavige wetsvoorstel een 
strenger regime vormt dan de 
vergelijkbare bepalingen in de fiscale 
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wetgeving. Uiteraard zou het te ver 
voeren om in het kader van dit 
wetsvoorstel de fiscale bepalingen 
ook aan te scherpen. Maar wat de 
praktische gevolgen van dit verschil 
zijn, is voor mij nog niet geheel 
duidelijk. Een ketting is immers zo 
sterk als de zwakste schakel. Wij 
kunnen in het kader van de sociale 
wetgeving wel strengere regels 
stellen, maar als er sprake is van vrij 
uitwisselbare gegevens en de 
bepalingen in de fiscale wetgeving 
zijn soepeler, dan vraag ik mij af, of 
de strengere bepalingen in de sociale 
wetgeving veel praktische betekenis 
hebben. 

Ik heb begrepen, dat het de 
bedoeling is, dat ook gemeentelijke 
sociale diensten in de toekomst het 
sofi-nummer gaan gebruiken. 
Wetgeving ter zake wordt voorbe-
reid. Hoe is de planning dienaan-
gaande? Wanneer gemeenten 
vooruitlopend daarop, het gebruik 
van het sofi-nummer al willen gaan 
invoeren zijn zij daartoe dan gerech-
tigd? Zijn er al gemeenten die met 
het fiscale nummer werken? 

Een ander element, dat ik nog aan 
de orde zou willen stellen, en dat 
vooral in het kader van de fraudebe-
strijding van belang zou kunnen zijn, 
betreft de relatie tussen de registra-
tie en het uitkeringsrecht. De heer De 
Leeuw is daarop ingegaan. Uiteraard 
hangt de vraag of men verzekerd is 
of niet, niet af van de vraag, of men 
zich als zodanig heeft laten registre-
ren. Maar het lijkt mij toch goed 
verdedigbaar, dat men aan een 
aantal administratieve vereisten 
voldoet om voor een uitkering in 
aanmerking te komen. De bewinds-
man vindt het bezwaarlijk, dat als 
gevolg van het niet-geregistreerd 
zijn, geen uitkering wordt verstrekt — 
en ik kan dat wel invoelen — maar de 
andere kant van de medaille is, dat 
de uitkeringsgerechtigden zelf ook 
belang krijgen bij een correcte 
registratie. Dat zou een natuurlijk 
wapen zijn in de strijd tegen fraude. 

Ik wi l nog even terugkomen op de 
in artikel 50h aan de uitkeringsin-
stanties verleende bevoegdheid om 
andere organen in kennis te stellen 
van een misdrijf, waarvan kennis 
wordt genomen bij de uitvoering van 
de wet. Ik had gevraagd, of dat geen 
verplichting diende te zijn. In de 
memorie van antwoord wordt als 
bezwaar aangevoerd, dat de controle 
dan te veel ingericht wordt op het 
signaleren van een misdrijf, gepleegd 
ten nadele van een ander orgaan. Dat 

is uiteraard niet mijn bedoeling. De 
uitkeringsinstanties dienen geen 
onbezoldigde opsporingsinstanties te 
worden. Ik vind wel, dat degene die 
bij de uitvoering van de wetten 
kennis krijgt van een misdrijf, dat 
misdrijf ter kennis behoort te 
brengen van het betrokken over-
heidsorgaan. Zoals het er nu staat, is 
er in feite sprake van een vrije keuze. 
Men kan een gesignaleerd misdrijf 
ook niet ter kennis brengen van het 
overheidsorgaan dat het betreft. Ik 
kan die vrijblijvendheid niet zo goed 
begrijpen in het licht van het 
offensief, dat de regering inzet tegen 
misbruik en oneigenlijk gebruik. Het 
is mij ook niet duidelijk hoe deze vrije 
keuze zich verhoudt tot het recent 
gewijzigde artikel 162 van het 
Wetboek van Strafvordering dat een 
aangifteplicht inhoudt voor openbare 
colleges en ambtenaren met 
betrekking tot misdrijven waardoor 
inbreuk wordt gedaan op of onrecht-
matig gebruik wordt gemaakt van 
een regeling. Als er al een aangifte-
plicht geldt in de richting van het 
openbaar ministerie, moet dit dan 
niet te meer gelden als het gaat om 
een uitvoeringsorgaan dat alleen 
administratiefrechtelijke maatregelen 
kan treffen? Ik zou graag zien dat de 
bewindsman hier nog eens op inging. 

Ik ben voorts nog niet overtuigd 
van de noodzaak van de ontheffings-
bepaling van artikel 50g, derde lid. 
Naar mijn oordeel zou het weten-
schappelijk onderzoek zich dienen te 
beperken tot de mensen die wèl 
toestemming hebben gegeven voor 
het gebruik van hun persoonlijke 
gegevens. De staatssecretaris vindt 
dit ook de meest gewenste situatie 
maar wijst er in de memorie van 
antwoord op dat er gevallen denk-
baar zijn, waarin dit niet mogelijk is, 
bij voorbeeld wanneer onderzoek zou 
worden gedaan naar zwart werk. Wi l 
hij dat nog eens uitleggen? Als er 
sprake is van zwart werk, zal er veelal 
ook sprake zijn van onvolledige 
registratie of misschien van helemaal 
geen registratie. Dan vallen er ook 
niet veel gegevens te verschaffen. 
Misschien kan de bewindsman met 
overtuigender voorbeelden komen of 
anders aangeven aan welke gege-
vens ik moet denken bij "onderzoek 
naar zwart werk". Dan schort ik mijn 
oordeel ten aanzien van dit punt nog 
maar even op. Dat behoef ik niet te 
doen ten aanzien van het wetsvoor-
stel als zodanig. Ik zal daaraan graag 
mijn stem geven. 

D 
Mevrouw Groenman (D66): 
Mijnheer de voorzitter! Er zijn nogal 
wat mensen in het land die allergisch 
reageren als het gaat om het 
invoeren van nummers waarachter 
mensen schuilgaan. Mijn fractie heeft 
daarom zeer kritisch gekeken naar dit 
wetsvoorstel. Waren wij in 1984 
beducht voor "Big Brother", nu 
zouden wij bang kunnen zijn voor 
"Big Sister Sof i " . De fractie van D66 
is echter tot de conclusie gekomen 
dat dit wetsvoorstel, in combinatie 
met de Wet persoonsregistratie, 
voldoende waarborgen biedt die 
aantasting van de privacy — daar is 
die angst op gericht — voorkomen. 

Misschien is het goed als de 
staatssecretaris nog eens in korte 
bewoordingen aangeeft wat dit 
wetsvoorstel in concreto voor 
burgers betekent. De microfoons 
staan open en de mensen die 
luisteren kunnen alvast voorlichting 
tot zich nemen. Dit wetsvoorstel 
komt neer op de uitvoering van de 
motie-Engwirda/Buikema van 1983 
en de wijze waarop dit gebeurt, 
vinden wij bevredigend. Inderdaad is 
ons sociale-zekerheidssysteem 
dermate ingewikkeld en brengt het 
zoveel administratieve rompslomp 
met zich dat een stroomlijning van de 
verschillende gegevens op haar 
plaats is. Ook is betere informatie 
nodig voor beheersdoeleinden en ten 
slotte dient een goed afgestemd 
gegevensbestand om misbruik en 
oneigenlijk gebruik van collectieve 
voorzieningen te voorkomen. 
Eigenlijk zou het hoofddoel moeten 
zijn: de verbetering van de dienstver-
lening aan de gebruikers van de 
sociale verzekeringen. Het is met 
name op dit punt dat ik benieuwd 
ben naar de voorlichtende woorden 
van de staatssecretaris. Allerlei 
overigens veel te ingewikkelde 
regelgeving is er ten dienste van de 
burger, die gebruik maakt van die 
regels. Welk profijt mag zij of hij 
verwachten van de invoering van het 
sofi-nummer? 

De fractie van D66 heeft in de 
stukken de vrees geuit dat invoering 
van het sofi-nummer de prikkel zou 
wegnemen om het stelsel van sociale 
zekerheid te vereenvoudigen. De 
regering antwoordt hierop dat het 
sociaal-fiscaal nummer niet wordt 
gebruikt om een nog gedetailleerder 
en dus nog ingewikkelder en meer op 
bijzondere gevallen toepasbaar 
stelsel uitvoerbaar te maken. Het 
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nummer is geen doel op zichzelf en 
het is hoe dan ook nodig, ongeacht 
de complexiteit van het systeem. 
Mijn fractie kan die opvatting wel 
delen maar constateert ook dat er 
een toenemende tendens bestaat, bij 
voorbeeld bij de uitvoering van de 
Toeslagenwet, om verschillende 
samenlevingsvormen in kaart te 
brengen om daarop eventuele 
uitkeringen te baseren. Dat betekent 
toch, hoe dan ook, registratie van die 
vormen van persoonlijke gegevens. 

Mijn fractie heeft er daarom voor 
gepleit, die gegevens rechtstreeks 
door de werknemer te laten sturen 
aan de uitvoeringsorganen opdat de 
werkgever geen weet heeft van 
dergelijke gegevens. Wij hebben 
begrip voor de argumentatie van de 
regering op dit punt en het is juist 
dat de wet de mogelijkheid biedt van 
omzeiling van de werkgever. In de 
praktijk blijkt ook dat slechts bij 
uitzondering bij opgave van gegevens 
voor de loonadministratie gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid 
dat men rechtstreeks, dus niet via de 
werkgever, gegevens verstrekt over 
de tariefgroepindeling. Overigens kan 
het geringe aantal werknemers dat 
zo opereert ook worden verklaard uit 
het feit dat werknemers niet op de 
hoogte zijn van deze mogelijkheid en 
dus denken dat de werkgever wel 
betrokken moet worden bij het 
opgeven van de door hen gewenste 
tariefgroep. Voorlichting zou dan 
nuttig zijn en dat geldt dus ook in het 
kader van het onderhavige wetsvoor-
stel. Wij weten immers allemaal dat 
het een fictie is dat burgers de wet 
kennen. Ik vermoed dat burgers best 
privacygevoelig zijn, maar ook dat zij 
niet weten hoe zij hun eigen privacy 
veilig kunnen stellen. Wat kunnen 
werknemers overigens doen als zij 
merken dat hun werkgever misbruik 
maakt van persoonlijke gegevens? In 
de stukken is er wel wat over gezegd, 
maar een werknemer moet duidelijk 
weten op wie hij een beroep kan 
doen. 

Invoering van het sofi-nummer 
betekent een vereenvoudiging aan de 
uitvoeringskant van het systeem. Een 
stokpaardje van mij en mijn fractie is 
vereenvoudiging en inzichtelijkheid 
aan de gebruikerskant. Ook de 
gebruiker van verschillende collectie-
ve voorzieningen op het terrein van 
de sociale zekerheid, maar ook op 
dat van bij voorbeeld de individuele 
huursubsidie of de studiefinanciering 
zou inzicht moeten hebben in de 
onderlinge verwevenheid van de 

verschillende op hem van toepassing 
zijnde regelgeving. Ik heb bij de 
stelselherziening sociale zekerheid, 
maar ook bij andere gelegenheden 
gepleit voor toepassing van compu-
tertechnologie om burgers inzicht te 
verschaffen in de gevolgen van 
wijziging in hun woon-, werk- of 
leefsituatie op hun rechten en 
plichten. Inmiddels is er enige tijd 
verstreken en ik zou willen vragen of 
die gedachte van mij nog ergens leeft 
op het departement van deze 
staatssecretaris. 

Dit was even een uitstapje — 
inderdaad een stokpaardje — en nu 
even terug naar het wetsvoorstel. 
Mijn fractie is van mening dat het 
niet goed is als er een apart sociaal-
verzekeringsnummer zou bestaan 
naast een fiscaal nummer. Gegevens-
uitwisseling vindt ook nu al plaats 
en bij aparte nummers zou de 
foutenmarge groter zijn. In die zin 
doet "Sof i 's choice" zich voor ons 
dus niet voor. 

Bij de afstemming op de Wet 
persoonsregistratie heb ik de 
volgende vraag. Gezien het feit dat in 
combinatie met de per 1 januari te 
voeren en te vullen verzekerdenadmi-
nistratie dit wetsvoorstel voor 1 
januari moet zijn afgehandeld, maar 
de wet persoonsregistratie pas iets 
later effectief zal kunnen worden, 
valt er in zekere zin dus een gat. Uit 
de stukken heb ik begrepen dat dit 
niet vreselijk is, maar toch wil ik 
graag weten of er punten zijn die de 
WPR wèl regelt en dit wetsvoorstel 
niet. Betreft dat bij voorbeeld het 
inzage- en correctierecht of voorzien 
de reglementen, zoals die door de 
uitvoeringsorganen gereed zijn 
gemaakt, daarin? 

Wat de gemeentelijke basisadmini-
stratie betreft, wil ik namens de 
fractie van D66 nog eens benadruk-
ken dat het sofi-nummer in geen 
geval, ook niet in de toekomst, de 
functie van de GBA als decentraal 
opgezet persoonsbestand mag gaan 
overnemen. Verzamelaars van fiscale 
gegevens, de fi-kant van het 
sofi-nummer, moeten zich dus ook 
tot de GBA wenden en niet recht-
streeks voor persoonsgegevens tot 
het sociale-zekerheidsbestand. Als 
dat laatste wèl zou gebeuren, 
ontstaat immers het risico dat 
anderen dan de GBA persoonsgege-
vens gaan registreren voor derden. 
Het f i dee l mag dus voor basisgege-
vens niet gekoppeld worden aan het 
so-deel, aangezien het so-deel dan 
een soort centraal persoonsbestand 

gaat vormen. Dit strookt niet met de 
gedachte achter de GBA die 
uitdrukkelijk decentraal van opzet is. 
Ik vermoed wel wat het antwoord van 
de staatssecretaris zal zijn, nl. dat er 
niet vooruit wordt gelopen op de 
GBA, maar ik wil ons standpunt toch 
nog maar eens benadrukken. 

Voorzitter! Andere fracties, met 
name die van het CDA, hebben een 
punt gemaakt van de verplichting van 
de werknemer om te melden aan de 
bedrijfsvereniging als hij geen 
registratieformulier heeft ontvangen 
van de werkgever. Deze verplichting 
rust op hem op grond van artikel 23, 
lid 4. In zekere zin krijgt de werkne-
mer hier de plicht, de werkgever te 
controleren. De werkgever dient, 
zodra iemand in dienst treedt, de 
gegevens te verstrekken over de 
werknemer aan de bedrijfsvereniging. 
Die gegevens moeten voor opneming 
in de verzekerdenadministratie juist 
en volledig zijn. De werkgever moet 
dus terugkoppelen naar de verzeker-
de. Daartoe dient het registratiebe-
richt. Dat begrijp ik. Als er fouten 
zitten in het registratiebericht, heeft 
de verzekerde belang bij correctie. 
Iets anders is het als de werknemer 
in het geheel geen registratieformu-
lier ontvangt. Hoe moet hij weten dat 
hij verplicht is, het niet ontvangen 
van het formulier te melden aan de 
bedrijfsvereniging? Hoe moet hij 
weten dat de bedrijfsvereniging wil 
weten of zijn werkgever wel premie 
afdraagt? Hoe moet hij weten dat hij 
zelfs strafbaar is als hij niet meldt dat 
hij geen formulier heeft gekregen? 
Ja, zegt de regering dan, de verze-
kerde moet voorgelicht worden. In de 
eerste plaats gaat het als de 
werkgever geen premies wil afdra-
gen, een malafide werkgever dus, 
niet om een verzekerde, maar om 
een onverzekerde werknemer. In de 
tweede plaats hoort de werknemer 
bij indiensttreding een informatieve 
folder te krijgen waarin hij op zijn 
plichten wordt gewezen. Die folder 
zal dan toch door diezelfde malafide 
werkgever moeten worden verstrekt 
en die kan dat dus toch ook nalaten? 
Ik vind het allemaal wat rammelend 
en te veel gebaseerd op de veronder-
stelling dat werknemers weten wat 
hun plichten zijn. Kan er geen 
standaard mededeling op loonstrook-
jes worden gedrukt, bij voorbeeld 
"werknemer, denk eraan dat u de 
werkgever om een registratieformu-
lier vraagt dan wel aan de bedrijfs-
vereniging doorgeeft dat u dat niet 
ontvangen heeft"? Het amendement 
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op stuk nr. 13 van collega's De 
Leeuw en Linschoten is prima, maar 
ik geef een invulling aan de manier 
waarop werknemers redelijkerwijs op 
de hoogte kunnen zijn van hun 
verplichtingen. Naar mijn gevoel 
moet je dat beter regelen. 

Bij het ziekenfonds hebben 
werknemers een meer manifest 
belang. Onverzekerd voor ziekte 
rondlopen, vinden de meeste 
werknemers vervelend en griezelig, 
maar niet iedereen staat erbij stil dat 
er premies voor je moeten worden 
afgedragen om voor een uitkering in 
aanmerking te komen.! 

D66 heeft in de stukken gevraagd 
naar het verschil tussen de geheim-
houdingsbepalingen van artikel 67, 
tweede lid, van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en de 
geheimhoudingsbepalingen in het 
onderhavige voorstel. Het sofi-voor-
stel is strenger en dat is mooi. 
Wijziging van de AWR op het punt 
van de geheimhouding zou mogelijk 
moeten zijn, zoals de commissie-
Hirsch Ballin in haar advies opmerkt. 

Ik lees in de stukken dat het 
voornemen bestaat om onderzoek te 
doen naar de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in de sociale 
zekerheid. Wij pleiten ervoor — ik 
denk met de leden van de PvdA-frac-
tie — ook onderzoek te doen naar 
privacyproblemen met betrekking tot 
het fiscaal nummer, ook al zijn die tot 
nu toe niet gebleken. 

In het algemeen is mijn fractie van 
mening dat bij gebruik van welk 
nummer dan ook, ook al zijn er 
privacywaarborgen in de wet 
neergelegd, de burger uitdrukkelijk 
moet weten wat er wel en wat er niet 
mag gebeuren met zijn gegevens. 
Met andere woorden: hij moet weten 
wat zijn rechten zijn, wanneer hij kan 
protesteren en bij wie hij moet zijn als 
hij misbruik constateert of vermoedt. 

De algemene maatregelen van 
bestuur inzake de privacytoets wil 
mijn fractie dan ook graag, als ze er 
zijn, nader bestuderen. In die 
algemene maatregelen van bestuur 
wordt nadrukkelijk vastgelegd welke 
gegevens automatisch door de 
uitvoeringsorganen sociale verzeke-
ringen worden verstrekt aan de in 
deze wet exclusief genoemde 
organen. Het is mooi, als de regering 
zegt dat bij het vaststellen van de 
algemene maatregelen van bestuur 
de privacytoets vooraf plaatsvindt. 
Procedures die in acht genomen 
moeten worden, worden dan 
vastgelegd. Nogmaals, ook de burger 

moet daarvan in grote lijnen kennis 
kunnen nemen. 

In de memorie van antwoord lees 
ik dat voor de niet bij algemene 
maatregel van bestuur geregelde 
gegevensverstrekking bij ieder 
verzoek om gegevens een belangen-
afweging ten opzichte van de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer plaatsvindt. Het komt mij 
voor dat die niet bij algemene 
maatregel van bestuur geregelde 
privacytoets tot willekeur zou kunnen 
leiden. Mijn fractie wil de privacy-
toets zo nauwkeurig mogelijk en in 
zoveel mogelijk gevallen nader 
regelen om zodoende maximale 
garanties in te bouwen dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met persoonsgege-
vens. 

Namens mijn fractie benadruk ik 
nogmaals dat het sofi-nummer geen 
gecodeerde, inhoudelijke informatie 
mag bevatten over personen. Wij 
zouden dat eigenlijk wetteli jk willen 
uitsluiten. De regering heeft op onze 
vragen op dit punt gezegd dat dit 
wetsvoorstel uitsluitend het gebruik 
van het fiscaal nummer in de sociale 
verzekeringen regelt en dat om te 
voorkmoen dat het sociaal-fiscaal 
nummer inhoudelijke gegevens over 
personen bevat, de regelgeving voor 
het fiscaal nummer aangepast zou 
moeten worden. Hoe ingrijpend is dat 
dan? 

De heer De Leeuw (CDA): Mis-
schien is er sprake van een misver-
stand. Als ik het wel heb, is er geen 
enkele codif icering, ook niet in het 
f i-nummer. Of hebt u de indruk dat 
dit wel het geval is? Dan zou het eruit 
gehaald moeten worden. Naar mijn 
gevoel is dat echter volstrekt niet aan 
de orde. 

Mevrouw Groenman (D66): Nee, 
maar ik zou het echt willen uitsluiten. 
Als het er nu niet in zit, zou het er 
wel in kunnen zitten. Nogmaals, dat 
wil ik uitsluiten. Dat wil ik zeker, als ik 
de antwoorden van de regering 
beluister. Het zit wel in het fiscaal 
nummer; immers, dat is in de 
stukken niet uitgesloten. De regering 
zegt namelijk: om dat helemaal te 
voorkomen, moet ik de regeling voor 
het fiscaal nummer aanpassen. Dan 
vraag ik: hoe ingewikkeld is dat? Dit 
is nu weliswaar niet strikt genomen 
aan de orde, maar als wij het fiscaal 
nummer koppelen aan het sociaal 
nummer, zullen de manco's die in het 
fiscaal nummer aanwezig zouden 
kunnen zijn, kunnen worden meege-

nomen in het sociaal-fiscaal nummer. 
Vandaar mijn vraag: kijk waar het nog 
bij het fiscaal nummer rammelt en ga 
na hoe je een en ander kunt voorko-
men. Ik vraag dit alleen maar, omdat 
men mij in de stukken erop gewezen 
heeft dat het noodzakelijk zou zijn het 
fiscaal nummer op enigerlei wijze te 
herzien. 

Over de financiële kant van de 
zaak, met name de verwachte 
opbrengst in het kader van de 
fraudebestrijding, merk ik nog het 
volgende op. Bij premiefraude in de 
werknemersverzekeringen gaat het 
om 2,5% van de in totaal 33 mld. 
aan premies, zijnde 800 min. De 
fraude bij de volksverzekeringen 
betreft 1250 min., zijnde 2,5% van 
50 mld. In totaal gaat het dus om 2 
mld. aan fraude bij de werknemers 
en de volksverzekeringen, los van de 
fraude in de sfeer van de uitkeringen. 
De invoering van het sofi-nummer 
lost maar 2 0 % van deze premiefrau-
de op, zodat de opbrengst van dit 
wetsvoorstel slechts 400 min. is. 

De eerste vraag hierover, die 
misschien in een ander verband aan 
de orde is geweest, bij voorbeeld in 
het kader van de commissie-ISMO, is 
waarom het maar om 2 0 % kan gaan 
en waardoor de resterende 8 0 % 
fraude nog steeds mogelijk is. Wij 
doen nu alle moeite om een goed 
wetsvoorstel voor een sociaal-fiscaal 
nummer te maken en dan haalt het 
maar 20% van de fraude boven 
water. Misschien is hier in ander 
verband al eerder over gediscussi-
eerd. Het is echter ook voor het grote 
publiek interessant, te weten wat de 
cijfers over de fraude zijn en hoe wij 
deze zaken willen regelen. 

Wilde de staatssecretaris iets 
zeggen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik hoop 
dat het 100% wordt. 

Mevrouw Groenman (D66): Ja, dat 
hopen wij ook. U doet echter maar 
2 0 % en dan blijft 80% over. Als het 
8 0 % zou zijn en 2 0 % overbleef, was 
het ook vervelend en waren andere 
maatregelen ook nodig. Nu is het 
echter 2 0 % en wij moeten ons maar 
afvragen of dit gerealiseerd wordt. 
De resterende 8 0 % is kennelijk zeer 
hardnekkig en zeer zwart. 

Staatssecretaris De Graaf: Hieruit 
blijkt hoe voorzichtig wij zijn en dat 
wij echt niet optimistisch zijn. 

Mevrouw Groenman (D66): Ik ben 

Tweede Kamer Sociaal-fiscaal nummer 
30 november 1988 
T K 3 0 30-1804 



Groenman 

zeker niet optimistisch, maar krijg 
graag enige helderheid van u. Van de 
2 mld. haalt u met het sociaal-fiscaal 
nummer maar 400 min. boven water. 
Ik vind dat enige helderheid hierover 
ook voor het publiek op haar plaats 
is. 

De tweede vraag is wat het 
sofi-nummer bij benadering aan 
besparing bij de uitvoeringsorganen 
oplevert door de snelle uitwisseling 
van gegevens, dus de puur admini-
stratieve besparing. In de stukken 
kon of wilde de staatssecretaris 
hierover geen opheldering geven. 
Misschien is een tentatief getal niet 
slecht. 

De fractie van D66 wacht het 
antwoord van de regering graag af, 
maar kan vooralsnog leven met "b ig 
sister Sof i " . 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
voorzitter! Invoering van het sofi-
nummer is onder stringente voor-
waarden aanvaardbaar ter bestrijding 
van belastingfraude en sociale 
fraude. Koppeling met andere 
bestanden van persoonsgegevens 
moet worden voorkomen. Zo staat 
het in het verkiezingsprogramma van 
de RPF. Ik onderstreep de woorden 
" ter bestrijding van belastingfraude 
en sociale f raude". Anders gezegd, 
het sofi-nummer is voor de RPF 
alleen aanvaardbaar, als het echt 
nodig is wegens de op dit moment 
nog niet of nauwelijks afdoende aan 
te pakken fraudepraktijken. Wij 
moeten dan tussen twee kwaden 
kiezen. Het sofi-nummer kan een 
kwaad worden, als het een stap is op 
weg naar een situatie waarin de 
burger tot een nummer in een 
computerbestand vervalt. 

Nu is het mij bij het lezen van de 
memorie van toelichting opgevallen 
dat de staatssecretaris de invoering 
van een sofi-nummer in de eerste 
plaats bepleit met administratieve 
motieven. Het aspect van fraude lijkt 
van bijkomstige aard, als ik lees dat 
een goede administratie tevens de 
belangen van de sociale zekerheid in 
ruimere zin zoals beheersing van de 
uitgaven en van de uitvoeringspro-
cessen, en het tegengaan van 
oneigenlijk gebruik en misbruik dient. 
Ook op bladzijde 5 van de memorie 
van toelichting wordt dit aspect als 
laatste genoemd. Ik stel het op prijs, 
als de staatssecretaris duidelijk 
maakt dat de invoering van het 
sofi-nummer inderdaad niet in de 

eerste en voornaamste plaats 
bedoeld is om de schandelijke 
fraudepraktijken aan de pakken. De 
fractie van de RPF acht het invoeren 
van een sofi-nummer louter om 
motieven van administratie en 
automatisering niet noodzakelijk. Stel 
dat fraude en misbruik zich niet meer 
voordoen. Zou de staatssecretaris 
het wetsvoorstel dan ook hebben 
ingediend en vandaag hebben 
verdedigd? 

Onze van lieverlee gegroeide 
bezwaren tegen het sofi-nummer 
bestaan eruit dat wij hiermee een 
eerste, of eigenlijk een tweede stap 
op weg naar een algemeen per-
soonsnummer zetten, waarvan het 
gebruik nauwelijks te controleren is. 
De regering stelt mij op dit punt in de 
gedachtenwisseling nauwelijks 
gerust. Steeds meer gegevens 
worden opgeslagen in steeds 
eenvormigere en gemakkelijk te 
koppelen administraties. De lijn van 
sofi-nummer en verzekerdenadmini-
stratie, via de invoering van de 
centrale persoonsadminstratie 
sociale verzekering, naar koppeling 
met het A-nummer is nu al gelegd. 
Het is alleszins te begrijpen dat velen 
zich daar zorgen om maken of 
misschien moeten maken. Wanneer 
zoveel informatie via een nummer 
bekend is, zal het heel moeilijk zijn de 
privacy op een verantwoorde manier 
en daarmee daadwerkelijk te 
beschermen. 

Er komt nog iets bij. Onze grote 
aarzelingen ten opzichte van het 
doorvoeren van registratienummers 
groeien als we letten op de mogelijk-
heid van misbruik, niet alleen ten 
aanzien van de pr ivacyaspecten, 
maar ook ten aanzien van misbruik 
van de steeds grotere macht die 
administratieorganen, via de 
computer, over de burger krijgen. Het 
maatschappelijk handelen van 
mensen zou zelfs onmogelijk kunnen 
worden gemaakt als beheerders van 
systemen dat zouden willen bereiken. 
Denk daarbij ook aan het voortschrij-
den van het electronisch betalings-
verkeer. Een blokkade van bepaalde 
nummers zou dan denkbaar zijn. 
Daarop verder doordenkend doemen 
contouren op van het beeld dat in de 
Bijbel wordt geschetst aangaande 
ontwikkelingen die zich in de eindtijd 
voordoen. In het laatste bijbelboek 
Openbaringen wordt bericht, dat er 
een tijd komt, waarin alleen zij 
kunnen kopen of verkopen die het 
merkteken, de naam van het beest of 
het getal van zijn naam heeft. Met 

het beest wordt dan de ant ichr is t 
bedoeld. In een ver doorgevoerde 
computermaatschappij en in een 
totalitaire staat, zou een dergelijke 
situatie geen science fiction meer 
kunnen zijn. Zover is het natuurlijk 
absoluut niet. Wij zouden wel een 
stap in die richting kunnen zetten en 
daarom heb ik reserves. Heeft de 
staatssecretaris daar enig begrip 
voor? Beseft hij dat wij bij het 
doorvoeren en vooral ook bij het 
combineren van registratienummers, 
gelet op de door mij geschetste 
toekomst, behoedzaam moeten zijn? 
Een gewaarschuwd man geldt voor 
twee. 

Mijnheer de voorzitter! Het 
voornemen tot invoering van een 
sociaal-fiscaal nummer is niet van 
vandaag of gisteren. Reeds geruime 
tijd was bekend, dat het de bedoeling 
was het sofi-nummer per 1 januari 
1989 in te voeren. De verlate 
indiening van het wetsvoorstel bij het 
parlement heeft ertoe bijgedragen, 
dat het onderhavige voorstel toch 
onder enige tijdsdruk moet worden 
behandeld. Of dat nu de kwaliteit van 
de voorbereiding ten goede komt, 
betwijfel ik. Mocht deze Kamer het 
wetsvoorstel aanvaarden — morgen 
zal moeten blijken of dit onder de 
tijdsdruk moet gebeuren — dan moet 
ook nog de Eerste Kamer zich over 
deze zaak buigen. Ik vraag mij af of 
de datum van 1 januari wel in rede 
haalbaar is. Ik verzoek de staatsse-
cretaris dan ook, aan te geven of, en 
zo ja, onder welke omstandigheden, 
uitstel van invoering niet een betere 
weg zou zijn. Uitstel behoeft voor de 
invoering van de verzekerdenacimin-
stratie well icht geen bezwaar te zijn, 
omdat dat systeem pas vanaf 1990 
echt operationeel is. 

Alvorens ik wat dieper op het 
wetsvoorstel zelf zal ingaan, wil nog 
een andere kwestie ter discussie 
stellen. Dat betreft de mate waarin 
het geoorloofd dan wel gewenst is de 
burgers in te schakelen als verleng-
stukken van de administratie van de 
uitvoeringsorganen. In de eerste 
plaats zet ik vraagtekens bij de 
noodzaak tot het extern gebruik van 
registratienummers. Ik heb ernstige 
bezwaren tegen een overwaardering 
van dit soort nummers als zou het 
onmogelijk zijn zonder gebruikmaking 
daarvan een efficiënte administratie 
te voeren. Communicatie met 
uitvoeringsorganen moet mijns 
inziens ook zonder dat het sofi-num-
mer genoemd wordt, mogelijk blijven. 
De bewindsman verklaart dat het niet 

Tweede Kamer Sociaal-fiscaal nummer 
30 november 1988 
T K 3 0 30-1805 



Leerling 

de bedoeling is, dat de persoon nog 
slechts aan het nummer herkenbaar 
zal zijn of alleen via het nummer zal 
kunnen worden teruggevonden. Met 
andere woorden: het sofi-nummer is 
niet een absoluut vereiste. Om welke 
reden kan de verzekerde dan niet 
volstaan met het noemen van naam 
en geboortedatum? Die combinatie is 
vrijwel uniek. Kan de bewindsman — 
ik vraag het nog eens met nadruk — 
de vrees wegnemen dat dit wets-
voorstel een nieuwe stap inhoudt op 
de weg naar de reductie van de 
burger tot een nummer in de 
samenleving? 

Mijnheer de voorzitter! Het 
wetsvoorstel wordt verdedigd met de 
trefwoorden misbruik- en fraudebe-
strijding, terwijl daarnaast een 
aanzienlijke efficiencyverbetering en 
daarmee gepaard gaand een betere 
dienstverlening aan de burger in het 
vooruitzicht wordt gesteld. Toch zien 
wij , dat de kosten van de exploitatie 
van de administratie vrijwel verdub-
beien. Diverse andere elementen 
dragen evenzeer aan de kostenstij-
ging bij, zoals de vervijfvoudiging van 
de omvang van de administratie bij 
de uitvoeringsorganen dankzij de 
invoering van de verzekerdenadmini-
stratie. Aan de andere kant is de 
opbrengst van het voorstel zeer 
onzeker. Houden wij elkaar niet een 
beetje voor de gek? Hoe groot is de 
kans dat het uiteindelijke resultaat 
negatief is? Welke consequenties 
trekt de staatssecretaris daar te zijner 
tijd dan uit? 

Wat de kwalitatieve verbetering 
van de dienstverlening aangaat, ben 
ik van mening, dat wij de zaak in de 
juiste proporties moeten zien. Die is 
vooral afhankelijk van de interne 
organisatie en de werkwijze. 
Invoering van het sofi-nummer kan 
daaraan hooguit een secundaire 
bijdrage leveren. Is er enige garantie, 
dat bij voorbeeld de gevalsbehande-
ling en de uitbetaling daadwerkelijk 
sneller kan plaatsvinden? 

De invoering van het sofi-nummer 
houdt nauw verband met de verze-
kerdenadministratie die eveneens per 
1 januari 1989 van start zal moeten 
gaan. Die verzekerdenadministratie 
betekent een aanzienlijke uitbreiding 
van het takenpakket van de uitvoe-
ringsorganisatie. Nog belangrijker is 
dat een en ander in meerdere 
opzichten zijn weerslag heeft op de 
relatie tussen de uitvoeringsorganen, 
werkgevers en werknemers en tussen 
werknemers en werkgevers onder-
ling. De wet bevat uitvoerige 

verplichtingen voor werkgevers en 
werknemers om allerlei gegevens 
betreffende henzelf en anderen door 
te geven. Artikel 50a is in dit opzicht 
vergaand. Het komt mij voor dat met 
name artikel 50d, derde lid, in dit 
opzicht wel de kroon spant. De 
verzekerde moet als het ware zijn 
werkgever aangeven. Doet hij dat 
niet, dan is hij strafbaar. Ook andere 
bepalingen hebben een dergelijke 
strekking. Ik meen dat dit niet in rede 
verlangd mag worden. Zijn er 
vergelijkbare bepalingen in het 
Nederlandse recht? Hoe staat het 
overigens met de handhaafbaarheid 
van een dergelijke bepaling? Is het 
niet heel moeilijk om dergelijke 
overtredingen hard te maken? 

Mijnheer de voorzitter! Van veel 
kanten is de verhouding tussen de 
GBA en het sofi-nummer belicht. De 
vrees voor overvleugeling van de 
GBA door het sofi-nummer is 
bepaald niet ongegrond, vooral ook 
omdat het GBA-nummer veel later 
van de grond zal komen. Door de 
staatssecretaris wordt die vrees 
weggewimpeld. Naar mijn gevoel in 
tegenspraak daarmee zegt hij even 
later dat er naderhand toch wel één 
identif icatienummer komt. Is dat dan 
het sofi-nummer of het A-nummer? 

Vervolgens kom ik op de bescher 
ming van de burger. Kan de staatsse-
cretaris eens duidelijk aangeven, wat 
precies het verschil is in gebruiksre-
gels tussen de nummers? Is het juist 
dat het gebruik van het A-nummer 
aan strengere regels is gebonden 
dan het gebruik van het sofi-num-
mer? In ieder geval staat voor mij nog 
niet vast dat integratie van deze twee 
bestanden gewenst dan wel geboden 
is. 

Dan kom ik nu toe aan de gege-
vensverstrekking en -uitwisseling, 
alsmede aan de geheimhoudingsbe-
palingen. Voor de fractie van de RPF 
weegt het zwaar dat de Wet 
persoonsregistratie van kracht is 
alvorens de onderhavige wet in 
werking zal treden. Graag wil ik op 
deze plaats van de bewindsman de 
garantie daartoe verkrijgen, zo dat 
mogelijk is. De WPR is de kaderwet. 
Het is onjuist om een wet die voor 
een groot deel uitgaat van bepalin-
gen die in de WPR zijn geregeld, 
vooraf te laten gaan aan die kader-
wet zelf, zelfs als materieel gespro-
ken de bescherming van de privacy 
geen gevaar loopt. De onderlinge 
gegevensuitwisseling tussen de 
uitvoeringsorganen krijgt een 
belangrijke impuls. Het sofi nummer 

is het gezamenlijke referentiepunt. 
Overigens is een gemeenschappelijke 
referentie niet voor alle sociale 
uitkeringen even noodzakelijk. 
Waarom zou het kinderbijslagbe-
stand niet zelfstandig kunnen 
functioneren? 

Gebruik buiten de sfeer van de 
sociale zekerheid is in beginsel niet 
toegestaan. Of hiermede in afdoende 
mate een dam is opgeworpen tegen 
gebruik van het sofi-nummer in het 
maatschappelijk verkeer, is nog de 
vraag. Hoe denkt de staatssecretaris 
in dit verband bij voorbeeld over een 
functioneren van het nummer in de 
bedrijfsadministraties? Uitvoeringsor-
ganen kunnen bepaalde gegevens uit 
eigen beweging aan elkaar verstrek-
ken. Weliswaar geldt voor dergelijke 
gevallen de privacytoets, maar voor 
de verzekerden blijft het moeilijk om 
na te gaan of hun privacy is geschon-
den, tenzij het doorgeven wordt 
gemeld. De kern van het voorstel ligt 
echter in de verplicht door te geven 
gegevens. Om wat voor soort 
gegevens kan het daarnaast nog 
gaan? Zijn deze aanvullende gege-
vens ook noodzakelijk? Kan niet 
worden volstaan met de nu voorziene 
verplichte gegevens? Voor het 
overgrote deel betreft de gegevens-
uitwisseling overigens de reguliere 
berichtenstroom tussen de organen. 
Ligt het in de bedoeling dat te zijner 
tijd een permanente gegevensuitwis-
seling langs elektronische weg wordt 
opgebouwd? 

De geheimhoudingsbepalingen zijn 
in het licht van de privacybescher-
ming natuurlijk essentieel. Het 
gesloten systeem wordt enigszins 
ontkracht door het feit dat de 
uitzonderingen op artikel 50g, eerste 
lid (het algemene verbod), ruim 
kunnen worden geïnterpreteerd. 
Essentiële bepalingen worden bij 
algemene maatregel van bestuur 
geregeld. Algemene richtlijnen zijn er 
ter zake van artikel 50g, lid 3, nog 
niet. Op welke wijze zal de Kamer tot 
die tijd worden geïnformeerd over de 
werking en de toepassing van deze 
bepaling in de praktijk? Bezwaren 
tegen gegevensverstrekking kunnen, 
wat mij betreft, steeds slechts van 
tijdelijke aard zijn. Kan de staatsse-
cretaris dat toezeggen? 

Mijnheer de voorzitter! Ik rond af. 
Het zal duidelijk zijn dat het onderha-
vige wetsvoorstel, wat mij betreft, 
vooralsnog de nodige vraagtekens 
oproept. Ik ben dan ook voorlopig 
geen fervent voorstander van 
invoering van het sofi-nummer. Ik 
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wacht echter eerst het antwoord van 
de staatssecretaris af, voordat ik tot 
een eindconclusie kom. 

D 
Mevrouw Van N ieuwenhoven 
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb 
het wetsvoorstel op een aantal 
punten getoetst aan onze opvattin-
gen. Het resultaat ervan is, dat wij 
niet zonder meer akkoord kunnen 
gaan met het wetsvoorstel. Ik zal 
beginnen, aan te geven wat wij als 
positief zien in het wetsvoorstel. 
Daarna kom ik op onze kritiekpunten. 

Vanuit de positie van de werkne-
mer, de verzekerde, kan dit wets-
voorstel, waar het de voorwaarde is 
voor de verzekerdenadministratie, 
het voordeel hebben dat de uitkerin-
gen sneller kunnen worden toege-
kend. In het geval van grensover-
schrijdend verkeer verbetert de 
informatie-uitwisseling en in het 
geval van de noodzaak, het arbeids-
verleden aan te tonen, is het feit dat 
men verzekerd is geweest, geregi-
streerd. Ook voor de uitvoeringsorga-
nisatie is het een goede zaak 
wanneer de verzekerdenadministratie 
goed is geregeld. 

Toch past hier al een eerste 
kritische kanttekening. In de memorie 
van toelichting wordt erop gewezen, 
dat de wetgeving steeds ingewikkel-
der en fijnmaziger is geworden en 
dat als gevolg van de technologische 
ontwikkeling steeds meer geregi-
streerd kan worden. Dat is waar en 
terecht wordt geconstateerd, dat er 
ook gevaren aan zijn verbonden. Mijn 
kritische kanttekening is deze. 
Voorkomen moet worden dat de 
wetgeving steeds fijnmaziger wordt, 
omdat de registratie van steeds 
ingewikkelder regelgeving nu 
eenmaal bijgehouden kan worden. 
Ingewikkelde wetgeving is ongunstig 
voor de gebruiker. De stelselherzie-
ning sociale zekerheid heeft helaas 
niet geleid tot een eenvoudiger 
stelsel. Wat heet, eerder tot het 
tegendeel. Het is zelfs zo ingewik-
keld, dat de staatssecretaris heeft 
moeten constateren geen floppy 
disks te kunnen maken, waarmee de 
consument zijn eigen uitkeringsrech-
ten zou kunnen nagaan. Voorkomen 
moet worden dat de mogelijkheden 
die de automatisering van de 
administratie kan bieden, leiden tot 
het wegvallen van de rem op steeds 
ingewikkelder regelgeving. Het zou 
ons een lief ding waard zijn wanneer 
met de voorgenomen technische 

wijzigingen van onder meer de 
Nieuwe werkloosheidswet — 
wannneer komt dat wetsvoorstel 
overigens? — ook nog eens wordt 
gekeken naar de mogelijkheid om de 
regelgeving nog iets te vereenvoudi-
gen. Zo, dit moest mij eerst even van 
het hart. 

Nu terug naar het wetsvoorstel als 
zodanig. Ik kom eerst te spreken over 
de uitbreiding van het f i-nummer 
naar de sociale-zekerheidsadmini-
stratie. Door de Sociale verzekerings-
raad is vanaf het begin steeds 
gesteld, dat de opbouw van een 
goede verzekerdenadministratie 
vereist, dat het wetsvoorstel 
sofi-nummer voor 1 januari het 
Staatsblad zou bereiken, dat ook de 
Wet persoonsregistratie op dat 
moment tot wet zou zijn verheven en 
dat de verificatie van de gegevens, 
voor zo lang de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie nog niet van 
kracht is, op adequate wijze kan 
geschieden door de belastingdienst. 

Wij hechten eraan, wat heet, wij 
staan erop, dat het sofi-nummer blijft 
gekoppeld aan de WPR. De mogelijk-
heden van een geautomatiseerde 
persoonsadministratie vereist een 
absolute waarborg met betrekking 
tot de veiligheid en geheimhouding 
van de gegevens. De Wet persoons-
registratie is door de Tweede Kamer 
aanvaard. De Eerste Kamer moet 
deze wet nog in behandeling nemen. 
In de WPR worden, zoals ook terecht 
in de stukken door de staatssecreta-
ris wordt aangegeven, al die zaken 
met betrekking tot de geheimhou-
ding van gegevens geregeld die niet 
apart in dit wetsvoorstel zijn gere-
geld. Zo wordt bij voorbeeld, 
wanneer het gaat om de wijze van 
omgaan met medische gegevens, 
uitdrukkelijk gewezen op de nood-
zaak om in de AMvB op grond van 
artikel 7 van de WPR rekening te 
houden met deze zeer privacygevoe-
lige gegevens die de GMD zou 
moeten opslaan. Werd er in de 
eerste stukken nog terecht van 
uitgegaan, dat de WPR van kracht 
zou zijn, zelfs al in werking zou zijn 
getreden voordat het sofi-nummer 
het Staatsblad zou bereiken, hoe 
dichter januari nadert, hoe aarzelen-
der de opmerkingen van de staatsse-
cretaris worden en hoe meer hij de 
indruk tracht te wekken dat de WPR 
toch helemaal niet zo belangrijk is. Ik 
begrijp het wel. De keukenkalender 
was weer eens onvindbaar. In de 
keuken van het ministerie van Justitie 
was de datum voor de WPR niet 

aangekruist. Daardoor komt deze 
staatssecretaris nu in de problemen 
en met hem de medewetgevende 
Kamers. Dat probleem hoeven wij 
hier echter niet op te lossen. Dat 
vecht de staatssecretaris maar uit 
met de overkant. Ik stel alleen, dat 
wij het onoirbaar en onacceptabel 
vinden als de verzekerdenadministra-
tie zou worden gestart voordat de 
WPR in het Staatsblad staat. 
Overigens zien wij helemaal niet in 
wat nu de grote problemen zouden 
zijn met bij voorbeeld het van start 
gaan per 1 april. Natuurlijk, op 31 
december weet de uitvoeringsorgani-
satie aan de hand van de staten van 
de werkgevers welke mensen nu 
precies waar in dienst zijn en om 
hoeveel uur het gaat etc. Het kan 
zijn, dat er in die drie maanden enige 
mutaties optreden, maar die kunnen 
toch ook door de werkgever op 1 
april worden doorgegeven over de 
periode tussen 1 januari 1989 en 1 
april 1989? Als ik goed ben geïnfor-
meerd, heeft de Eerste Kamer 
gisteren besloten, het wetsvoorstel 
WPR niet te behandelen voor 1 
januari. Is dat de staatssecretaris ook 
ter ore gekomen en kan hij daarop 
reageren? 

Mijnheer de voorzitter! Worden 
hier geen problemen gecreëerd die 
niet behoeven te bestaan? Het is 
toch absurd om door te late wetge-
ving nu een geautomatiseerde 
persoonsregistratie op te zetten, 
zonder dat de wetgeving, waarmee 
de bescherming van de privacy van 
de burger is geregeld, zelfs maar van 
kracht is. Zo wordt de in de Troonre-
de nog hoog geprezen zorgvuldig-
heid met voeten getreden. Zo kan 
een overheid niet met de burgers 
omgaan. Ik ga ervan uit, dat de 
staatssecretaris inziet dat, mocht de 
Eerste Kamer in haar wijsheid 
besluiten de WPR niet voor 1 januari 
1989 af te handelen, de verzekerden-
administratie op een later tijdstip zal 
moeten aanvangen. Ik ga ervan uit, 
dat hij alsdan daarvoor de nodige 
maatregelen door de uitvoeringsor-
ganisaties zal laten nemen. Ik krijg 
graag een paar toezeggingen van 
hem op dit punt. 

Ik kom nu op de privacybescher-
ming voorzover dat binnen het 
wetsvoorstel is geregeld. Ook 
daarover heb ik mijn twijfels. Maar, 
constructief als ik ben, heb ik 
getracht deze door middel van 
amendering op te lossen. In het 
wetsvoorstel zijn op een aantal 
punten, aanvullend op de WPR, 
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bepalingen opgenomen met betrek-
king tot de geheimhouding. Op een 
aantal punten vinden wij de bescher-
ming van de privacy niet voldoende 
geregeld. In de eerste plaats betreft 
dit de bepalingen in artikel 50g. De 
geheimhouding kan worden opgehe-
ven, aldus dit artikel, in de eerste 
plaats wanneer dat op grond van 
andere wetten vereist is. Daar 
kunnen wij mee akkoord gaan, zij het 
dat ik graag wil weten in welke 
wetten dit thans het geval zou zijn 
naast de in deze wet geregelde 
situaties. 

In de tweede plaats geldt een 
bepaling wanneer de betrokkene zelf 
schriftelijk te kennen gegeven heeft 
ertegen geen bezwaar te hebben. Die 
bepaling acht ik te ruim. Niet alleen 
is het mogelijk dat betrokkenen 
onvoldoende de reikwijdte van een 
dergelijke verklaring inzien; zij 
zouden zelfs onder druk gezet 
kunnen worden om een dergelijke 
verklaring af te geven. Maar vooral is 
nergens bepaald hoe de reikwijdte 
van een dergelijke verklaring zou 
worden ingeperkt. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag wordt 
wel de suggestie gewekt, dat deze 
verklaring van beperkte duur zou zijn. 
In de wet is dat niet geregeld. De 
AMvB in artikel 50g, lid 3 is boven-
dien niet alleen niet verplicht; deze 
AMvB kan worden ingesteld — ik 
kom daar straks nog op terug — en, 
erger nog, de AMvB is ook niet van 
toepassing op de bepalingen in het 
tweede lid van artikel 50g. 

In de derde plaats is het mogelijk, 
. de geheimhoudingsplicht op te 

heffen indien de gegevens niet 
herleidbaar zijn tot de natuurlijke 
personen. Voor deze geheimhouding 
wil ik een stringentere regelgeving. 
Dat betekent het volgende. Er zal een 
AMvB moeten worden opgesteld, 
waarbij het gaat om het opheffen van 
een geheimhoudingsbepaling in het 
eerste lid ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek of statistiek. 
Dat is geen maatregel die afhankelijk 
van ervaringen well icht zou kunnen. 
Een amendement daartoe van de 
heer Van der Vlies heb ik mede 
ondertekend. Een AMvB moet ook 
regels stellen voor hetgeen is 
geregeld in artikel 50g, lid 2. 
Vervolgens acht ik het noodzakelijk, 
dat in de wet wordt vastgelegd dat 
deze AMvB door de Kamer kan 
worden beoordeeld. Een bepaling 
met betrekking tot een lichte 
voorhangprocedure, de zogenoemde 
30-dagen-regeling, heb ik daarom 

ook door middel van een amende-
ment toegevoegd. Een soortgelijke 
voorhangprocedure acht ik ook 
noodzakelijk voor de AMvB op grond 
van artikel 50n. 

Met betrekking tot de geheimhou-
ding kom ik tot het probleem dat ook 
door de commissie-Hirsch Ballin is 
opgemerkt, namelijk het feit dat het 
ministerie van Financiën een 
ruimhartiger opstelling kan kiezen 
voor het opheffen van de geheim-
houdingsbepaling als het gaat om 
het f i -nummer dan de bewindsman 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid kan kiezen als het gaat om het 
so-gedeelte. Destijds bij de behande-
ling van de AWR heb ik reeds 
voorgesteld, de bevoegdheid van de 
minister van Financiën in die zin in te 
perken, dat het alleen geoorloofd 
was op grond van een AMvB. Ik acht 
het, met de commissie-Hirsch Ballin, 
ongewenst dat de flexibiliteit ten 
aanzien van de AWR aanzienlijk 
ruimer is dan de mogelijkheden 
binnen het so-gedeelte van het 
nummer. 

Ik doe daarom opnieuw het 
voorstel om de bevoegdheid van de 
minister van Financiën ten aanzien 
van de gegevensuitwisseling in te 
perken. Ook daartoe heb ik een 
amendement ingediend op de 
wetgeving inzake het sofi-nummer, in 
dit geval op het fi-gedeelte. In 
verband hiermee wil ik nog de 
volgende vragen stellen aan de 
staatssecretaris. 

Voor zover ik weet is voor het 
fi-gedeelte door de staatssecretaris 
van Financiën ontheff ing gevraagd 
aan de Kamer en verkregen voor 
uitwisseling en gebruik van het 
f i-nummer voor individuele huursub-
sidie en studiefinanciering. Welke 
gevolgen heeft dit voor de so-kant 
van het nummer? Betekent het 
automatisch dat deze ook gekoppeld 
wordt aan de IHS en de studiefinan-
ciering of is alsnog in een procedure 
voor het f i-nummer en de koppeling 
in de wetgeving voorzien? Graag 
ontvang ik hierop een reactie van de 
staatsecretaris. 

Ik wil vervolgens kort ingaan op de 
inhoud van de verzekerdenadmini-
stratie die zal plaatsvinden op basis 
van deze wet. 

Gezien het feit dat ook medische 
gegevens in de verzekerdenadmini-
stratie zullen worden opgenomen, 
acht ik het, zoals gezegd, vanzelf-
sprekend dat in de AMvB op grond 
van artikel 7 van de WPR daarmee 

uitdrukkelijk rekening wordt gehou-
den. 

Moet de burgerlijke staat worden 
opgenomen in de verzekerdenadmi-
nistratie? Mij dunkt van niet. De 
administratie heeft slechts ten doel 
het verzekerd zijn van betrokkene en 
andere zaken direct te maken 
hebbend met de verzekerde, te 
administreren. Zeker is het dat de 
leefvorm niet in de verzekerdenadmi-
nistratie moet worden opgenomen. 
Niet alleen is dat een te fluctuerende 
situatie, maar vooral is het van 
belang om vast te stellen dat zulks 
volstrekt overbodig moet worden 
geacht. In een situatie waarbij 
betrokkene in aanmerking komt voor 
een uitkering, met al dan niet een 
uitkering op grond van de Toeslagen-
wet, zal toch van geval tot geval 
moeten worden bezien of het 
inkomen van de partner van die 
laagte is dat een dergelijke toeslag 
moet worden gegeven. Dat dus ook 
op dat moment pas de partner om de 
hoek behoeft te komen kijken, is 
evident. Registratie van een partner 
is dus overbodig en vanuit privacy-
oogpunt ongewenst. 

Ik kom dan op de vraag die in de 
schriftelijke voorbereiding niet 
voldoende is beantwoord. Gesugge-
reerd wordt dat ook in de ABW, de 
IOAW en de IOAZ gebruik zal worden 
gemaakt van het sofi-nummer en de 
verzekerdenadministratie. Deze 
wetten zouden, aldus de memorie 
van antwoord, daartoe worden 
aangepast. Ik ga ervan uit dat wij dan 
die discussie uitgebreid zullen 
kunnen hebben, maar ik wijs er thans 
reeds op dat ik niet begrijp hoe dit 
kan uitwerken, aangezien personen 
die niet werkzaam zijn in een 
dienstbetrekking met verzekerings-
plicht, niet in de verzekerdenadmini-
stratie zijn opgenomen. 

Ik kom, naar aanleiding van die 
discussie, nog tot een korte opmer-
king. Waarom zou voor de bepaling 
van het arbeidsverleden, om voor de 
verlengde WW-uitkering in aanmer-
king te komen, alleen sprake kunnen 
zijn van een arbeidsverleden 
gebaseerd op een dienstverband van 
ten minste 8 uur per week, waaraan 
verzekeringsplicht is verbonden? In 
de W W staat deze specificatie 
nergens vermeld. Evenmin is er 
sprake van een bepaling dat men 
gedurende 3 uit 5 jaar verzekerd 
moet zijn geweest. Het lijkt mij dat in 
de beantwoording van deze vraag 
sprake is geweest van een gewenste 
interpretatie van de wet. Het geeft 

Tweede Kamer Sociaal-fiscaal nummer 
30 november 1988 
T K 3 0 30-1808 



Van N ieuwenhoven 

mij trouwens wel een reden extra om 
nog eens op te merken dat alfahul-
pen normaal onder de werknemers-
verzekeringen moeten worden 
gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu wil ik 
overgaan tot de verplichtingen van 
de werknemer, de werkgever en de 
uitvoeringsorganisatie ten aanzien 
van het sofi-nummer. De werkgever 
dient informatie aan de uitvoeringsin-
stantie door te spelen. De werknemer 
is gehouden, hetzij de werkgever te 
informeren, hetzij de bedrijfsvereni-
ging direct te informeren, wanneer 
de informatie vanuit zijn invalshoek 
vertrouwelijk geacht wordt te zijn. 

Mijn eerste vraag is, hoe de 
voorlichting hierover aan werknemers 
wordt gegeven. Zeker nu de wet een 
soort haastwerk lijkt te worden en — 
als aan de overige voorwaarden is 
voldaan — op 1 januari al in werking 
zou moeten treden. Kunnen werkne-
mers wel tijdig genoeg geïnformeerd 
worden over hun rechten en plichten 
ten aanzien van de verzekerdenadmi-
nistratie en het sofi-nummer? 

Enerzijds kan die informatie toch 
niet worden verzonden, voordat de 
Eerste Kamer de wet heeft afgehan-
deld. Anderzijds is het toch onmoge-
lijk, tussen dat moment en 1 januari 
de voorlichting op een juiste wijze te 
doen geschieden. Ik ben benieuwd 
naar de werkwijze ter zake. 

Werknemers die onjuiste informa-
tie verstrekken, zijn volgens artikel 52 
van deze wet in overtreding. Ik kan 
mij situaties voorstellen waarin dat 
terecht zou kunnen zijn. Maar ik ben 
erg huiverig voor een dergelijke 
bepaling. Mijnheer de voorzitter! 
Denkt u zich eens in. Ingewikkelde 
papieren — de invulling van papieren 
is al gauw ingewikkeld — moeten 
worden ingevuld en bij fouten daarin 
loop je de kans op boete of hechte-
nis. Gesteld dat je de Nederlandse 
taal niet goed machtig bent. 
Daardoor loopt de informatie niet 
volledig goed. Je wordt gestraft voor 
de overtreding. Daarvoor staat ten 
hoogste vier weken hechtenis, maar 
je krijgt een week. Je wordt door de 
werkgever ontslagen. Je bent dan 
verwijtbaar werkloos. Ben je een 
buitenlandse werknemer, dan loop je 
de kans door staatssecretaris 
Korte-van Hemel op die grond het 
land uitgezet te worden. Het klinkt 
misschien overdreven, maar we 
hebben op dit terrein al vreemde 
gevallen meegemaakt. 

Onzes inziens is een overtredings-
bepaling ten aanzien van een 

werknemer eigenlijk niet verant-
woord, tenzij er duidelijk sprake is 
van fraude. Maar zou ik hier "opzet" 
in willen opnemen, dan verandert de 
overtreding in een misdrijf. Ik vraag 
de staatssecretaris of hiervoor geen 
andere oplossingen denkbaar zijn. 
Het volledig schrappen van een 
sanctiebepaling gaat ons ook weer te 
ver. Het moet in specifieke gevallen 
mogelijk zijn, een werknemer op het 
niet verstrekken van de juiste 
informatie aan te spreken. Er een 
misdrijf van maken door de woorden 
"als dit opzettelijk gebeurt" toe te 
voegen, gaat ten aanzien van de 
verplichtingen aan de kant van de 
werknemers echt veel te ver. Welke 
tussenvorm acht de staatssecretaris 
op dit punt denkbaar? 

Mijnheer de voorzitter! Ik zit met 
de vraag, op welke wijze kan en zal 
worden voorkomen dat de werkgever 
het sofi-nummer zou gaan gebruiken 
buiten de sfeer waarvoor het bedoeld 
is. Hoe kan worden voorkomen dat 
het sofi-nummer in de personeelsad-
ministratie als personeelsnummer 
gaat verschijnen? Is dat strafbaar als 
misdrijf? Is dat een overtreding? 

Het is vanzelfsprekend, ook voor 
een dergelijk misbruik, dat het 
noodzakelijk is dat de WPR eerst tot 
wet is verheven. Klachten over 
dergelijk oneigenlijk gebruik kunnen, 
naar ik aanneem, op grond van de 
WPR worden aangekaart bij de 
Registratiekamer. Is dat juist? De 
voorlichting die gepaard zal gaan met 
de invoering van de WPR is hierbij 
dan ook van groot belang. Well icht 
ziet de staatssecretaris nog meer 
mogelijkheden om dergelijk misbruik 
tegen te gaan. 

Mijnheer de voorzitter! De 
Commissie toezicht uitvoeringsorga-
nen heeft, zoals in het SVR-advies 
van 11 oktober 1988 is gesteld, 
geadviseerd en ik citeer: alles 
overziend adviseert de CTU de Raad 
de weg vrij te geven voor de 
invoering van de verzekerdenadmini-
stratie per 1 januari 1989 mits — en 
dat kan niet genoeg worden bena-
drukt - de WPR en de sofi-wet 
uiterlijk per die datum worden 
ingevoerd en mits tijdig een aan-
vaardbare verificatieprocedure via de 
Rijksbelastingdienst is ontwikkeld als 
tussenoplossing totdat de GBA-pro-
cedure operationeel is. 

Ik kom nu op de verificatie. In 
augustus gaf de Federatie van 
bedrijfsverenigingen aan hieromtrent 
grote zorgen te hebben. Het zal, zo 
stelde de federatie, voor de belas-

tingdienst een grote extra inspanning 
vergen om naast het f i -nummer ook 
de persoonsgegevens te verifiëren. 
Op 26 oktober 1988 stelde de 
voorzitter van de FVB, en ik citeer: 
De FVB vindt het overigens jammer 
dat het kabinet er niet in is geslaagd 
om tijdig te zorgen voor een optimale 
verificatie van de op te nemen 
persoonsgegevens. De Federatie van 
bedrijfsverenigingen stelt verder, dat 
zo goed en kwaad als het gaat, nu 
voorlopig in de leemte van het 
ontbreken van de GBA zal worden 
voorzien, maar dat betekent wel dat 
er gewerkt moet worden met minder 
actuele gegevens en met nogal wat 
inefficiënt handmatig uitzoekwerk. 

Zijn de afspraken met de belasting-
dienst thans in een dusdanig 
stadium, dat inderdaad de verificatie 
voorlopig via de RBD kan geschie-
den? Is de geautomatiseerde 
administratie van de belastingdienst 
daarop ingesteld? Kan de staatsse-
cretaris met de hand op het hart 
verklaren dat dit goed en afdoende is 
geregeld? Volgens de FVB staat vast, 
dat een optimale verificatie vereist 
dat op de kortst mogelijke termijn het 
netwerk van de gemeentelijke 
basisadministratie, de GBA, tot stand 
moet komen. Dit brengt mij op 
enkele opmerkingen over de relatie 
tussen het sofi-nummer en het GBA. 
Ik stel het op prijs dat de staatssecre-
taris van Sociale Zaken meent dat ten 
onrechte het idee bestaat dat het 
sofi-nummer de plaats van het 
GBA-nummer zal innemen. Maar 
daarmee ben ik er nog niet helemaal 
gerust over. Uit de schriftelijke 
gedachtenwisseling is ons niet 
duidelijk geworden, in hoeverre 
overleg heeft plaatsgevonden met de 
ministervan Binnenlandse Zaken. 
Deze laatste is immers de coördine-
rende bewindsman van de geauto-
matiseerde persoonsregisters. 
Tijdens het mondeling overleg van 17 
november 1 988 met de minister van 
Binnenlandse Zaken over de voort-
gang van het GBA stelde minister 
Van Dijk dat binnen het kabinet is 
afgesproken dat voor de gehele 
rijksoverheid — dus ook voor de 
sociale zekerheid, neem ik aan — het 
GBA de basisadministratie zal zijn. 
Inzicht in de bronnen waaruit deze 
afspraken blijken, moet nog door 
minister Van Dijk aan de Kamer 
worden gegeven, zo luidt de 
afspraak. Ik verzoek de staatssecre-
taris van Sociale Zaken, alvast een tip 
van deze sluier op te lichten. 

Gesteld wordt verder, dat het 
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verwijs- en identificatiebestand 
onvoldoende geschoond zou zijn om 
gebruikt te kunnen worden voor het 
sofi-nummer. Uit het mondeling 
overleg van 17 november blijkt 
verder dat de minister van Binnen-
landse Zaken niet overtuigd is door 
deze argumentatie. Well icht kan de 
staatssecretaris mij nog eens 
uitleggen waarom de FIB niet benut 
kan worden. Ik vraag dit, omdat ik 
met deze informatie de zekerheid zou 
kunnen krijgen dat het sofi-nummer 
niet sluipenderwijs de plaats van het 
GBA zal innemen, zoals in een artikel 
in Binnenlands Bestuur van 21 
oktober 1988 naar voren komt. 

Mijnheer de voorzitter! Mijn angst 
voor misbruik van het sofi-nummer is 
niet ongegrond. De staatssecretaris 
heeft het sofi-nummer naar mijn 
smaak te veel aangekondigd als een 
middel tegen fraude en oneigenlijk 
gebruik. Natuurlijk is het voorkomen 
van premiefraude een mooie 
bijkomstigheid, maar naar mijn 
opvatting behoort het sofi-nummer in 
de eerste plaats gezien te worden en 
ook te kunnen worden — vandaar 
mijn amendementen en kritische 
kanttekeningen — vanuit het belang 
van de burger. Mijn angst is de 
laatste weken eerder groter dan 
kleiner geworden. Hij wordt gevoed 
door een opmerking van niet de 
eerste de beste. Neen, het gaat om 
een opmerking van de minister van 
WVC. Onlangs stelde minister 
Brinkman het volgende. Ik citeer uit 
de rede die hij uitsprak in Leiden 
onder de intrigerende titel "Genoeg 
van de Staat". Hij stelde: "Wil len wij 
van allerlei voorzieningen vooral de 
zwaksten laten profiteren, dan vereist 
dit naar mijn mening een scherpere 
controle op gebruik, verwijzingen en 
registratie, bij voorbeeld via het 
sof i-nummer". Ik zie het voor me: 
sofi-nummer bij de retributieregeling 
gezinsverzorging bij de kinderop-
vang. Kan ik duidelijk van de 
staatssecretaris vernemen ten eerste 
dat het sofi-nummer daarvoor niet 
bedoeld is en ten tweede dat hij de 
bewindsman van WVC nog eens 
duidelijk hierop zal wijzen? 

Als het sofi-nummer niet in het 
belang zou zijn van de burger — de 
werknemer, de consument van de 
sociale zekerheid — maar neer zou 
komen op de "grote broer met 
loerend oog" , dan zal het duidelijk 
zijn dat mijn fractie niet akkoord kan 
gaan. Als onder meer door aanvaar-
ding van mijn amendementen en 
door de toezegging van een goede 

procedure — blijkend uit de wijze 
waarop de relatie tussen WPR en 
sofi-nummer serieus wordt genomen 
— onze opvatting dat het sofi-num-
mer vanuit het belang van de 
werknemer wordt ingevoerd, door de 
staatssecretaris wordt ondersteund, 
dan kan het wetsvoorstel rekenen op 
de steun van mijn fractie. 

D 
De heer Linschoten (VVD): 
Mijnheer de voorzitter! Ik begin mijn 
bijdrage met een woord van waarde-
ring aan het adres van de staatsse-
cretaris, omdat de fractie van de 
VVD van mening is dat dit gevoelige 
onderwerp door hem op een zeer 
zorgvuldige en snelle wijze is 
voorbereid, naar aanleiding van de 
discussies die wij eerder hebben 
gehad. De zorgvuldigheid blijkt uit de 
wijze waarop de staatssecretaris is 
omgegaan met de adviezen die hij 
heeft gekregen en ook uit datgene 
wat de commissie-Hirsch Ballin naar 
voren heeft gebracht. 

Voorzitter! De fractie van de VVD 
is voorstander van invoering van het 
sofi-nummer. Dat is niets nieuws. 
Ook tijdens de discussies in 1983 en 
1984 over de aanbevelingen van de 
interdepartementale Stuurgroep 
misbruik en oneigenlijk gebruik en 
tijdens de discussies over de 
wijziging van het sociale-zekerheids-
stelsel, hebben wij dit standpunt bij 
meerdere gelegenheden verwoord. 

Mijn fractie is van mening dat 
ontwikkelingen in de sfeer van de 
sociale zekerheid en tal van maat-
schappelijke ontwikkelingen het 
inderdaad duidelijk maken dat een 
bezinning noodzakelijk is op de vraag 
hoe in de toekomst om wordt gegaan 
met de administratieve organisatie 
van de uitvoeringsorganen, hoe zij 
met elkaar omgaan, hoe zij gegevens 
uitwisselen en hoe zij met de 
overheid omgaan. Ik heb al gezegd 
dat de ontwikkelingen in de sfeer van 
de sociale zekerheid en maatschap-
pelijke ontwikkelingen daartoe 
nopen. Ik noem bij voorbeeld de 
grote toename van het aantal 
verzekerden, de uitbreiding en 
verfijning van regelingen — deze is 
niet altijd gewenst, maar soms niet te 
voorkomen — een toename van de 
onderlinge verwevenheid van de 
regelingen en last but not least: de 
fraudebestrijding die in de UCV over 
de ISMO aan de orde is geweest en 
de bestrijding van oneigenlijk gebruik 
van de sociale verzekering. 

Praten over het sociaal-fiscaal 
nummer en over de manier waarop je 
dat handen en voeten geeft, betekent 
in de politieke discussie - en dat is 
tot nu toe in dit debat ook gebleken 
— balanceren binnen een bepaald 
spanningsveld. Het is een spannings-
veld tussen efficiëntieverbetering aan 
de ene kant en privacybescherming 
aan de andere kant. Door wetgeving 
op het terrein van de sociale 
zekerheid dienen waarborgen te 
worden geschapen voor het voeren 
van een goede administratie en het 
kunnen plaatsvinden van een 
efficiënte uitwisseling van gegevens 
tussen instanties die de wettelijke 
regelingen van de sociale zekerheid 
uitvoeren en andere instanties die 
daaraan een bijdrage leveren. 
Voorkomen moet worden dat 
gegevens voor andere doelen worden 
gebruikt dan waarvoor zij dienen, 
namelijk een goede uitvoering van 
die wettelijke regelingen. Met andere 
woorden: een goede administratie is 
van grote betekenis. Het is niet alleen 
van grote betekenis bij het tegengaan 
van misbruik en oneigenlijk gebruik, 
maar ook bij beheersing van uitvoe-
ringsprocessen en beheersing van 
uitgaven in deze sfeer. Voorts is het 
van betekenis omdat wijzigingen in 
de wetgeving — ik wijs op de 
stelselwijziging sociale zekerheid — 
refereren aan bij voorbeeld een 
arbeidsverleden en gegevens met 
betrekking tot de verzekeringshistorie 
van iemand. Als dat onderdeel wordt 
van wetgeving, is het des te noodza-
kelijker dat wij over een goede 
administratie beschikken, een 
administratie die niet alleen maar 
betrekking heeft op uitkeringsgerech-
tigden, maar ook op de verzekerden 
die geen uitkering ontvangen. 

Ik kom te spreken over het 
wetsvoorstel zelf. Dit wetsontwerp 
bevat met name wijzigingen van de 
Organisatiewet sociale verzekerin-
gen. Die wijzigingen hebben 
betrekking op de adminstratie, de 
verstrekking en de uitwisseling van 
gegevens, de daarbij behorende 
geheimhoudingsbepaling en de 
invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer. Bij al deze onderwerpen 
speelt voor de fractie van de VVD 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer een belangrijke rol. Wie 
mag of wie moet gegevens vastleg-
gen? Van wie mag verwacht worden 
dat input wordt geleverd voor die 
gegevens? En met wie mogen c.q. 
moeten deze gegevens worden 
uitgewisseld? Dat zijn in feite de 
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kernvragen binnen het spanningsveld 
tussen efficiëntieverbetering aan de 
ene kant en privacybescherming aan 
de andere kant. 

In deze wet wordt expliciet 
vastgesteld dat de bedrijfsverenigin-
gen en de GMD verplicht zijn 
gegevensadministratie te voeren of 
te doen voeren. Daarnaast is dat voor 
de bedrijfsverenigingen, die ook de 
verplichting hebben tot het hebben 
van een verzekerdenadminstratie, in 
de wet geregeld. De Sociale 
Verzekeringsraad heeft bovendien de 
verplichting — dit was tot voor kort 
een bevoegdheid; meer vrijblijvend 
dus — tot het geven van voorschrif-
ten, zodat een betere onderlinge 
afstemming plaatsvindt. 

Met dit wetsontwerp wordt ook het 
sociaal-fiscaal nummer gerealiseerd. 
Om te voorkomen dat de werkings-
sfeer van het sociaal-fiscaal nummer 
zich verder uitstrekt dan het terrein 
van de sociale verzekering en de 
belastingen wordt in de wet uitdruk-
kelijk geregeld aan wie en in welke 
gevallen informatie met betrekking 
tot het sociaal-fiscaal nummer mag 
worden uitgewisseld. Zowel voor de 
administratie als voor de gegevens-
uitwisseling wordt bepaald dat het 
uitsluitend gegevens mag betreffen 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoe-
ring van de verschillende sociale 
verzekeringswetten. Geregeld wordt 
wie verplicht is welke informatie te 
verstrekken. Het veel voorkomende 
verstrekken van gegevens van de 
werknemer via de werkgever aan de 
uitvoeringsorganisaties wordt nu 
expliciet in de wet vastgelegd, met 
name de wijze waarop dat dient te 
gebeuren. Daarnaast wordt geregeld 
dat, indien de werknemer bij 
voorbeeld om privacyredenen die 
informatie liever niet via zijn werkge-
ver ter beschikking stelt, hij in de 
gelegenheid is om dat zelf te doen. 

De in het wetsvoorstel neergeleg-
de geheimhoudingsverplichting is zo 
objectief mogelijk geformuleerd en 
sluit aan bij de in de Wet op de 
persoonregistraties opgenomen 
regelingen. Er is gekozen voor een 
zogenaamd gesloten systeem. Dat 
wil zeggen dat de gevallen, waarin 
het verbod niet geldt, limitatief zijn. 
Deze aanpak en deze waarborgen zijn 
voor de fractie van de VVD van 
betekenis. Die waarborgen beteke-
nen ook, dat de fractie van de VVD 
op hoofdlijnen kan instemmen met 
dit wetsontwerp. Waarborgen geven 
natuurlijk nooit 100% garanties, zeker 
niet als wij kijken naar alle ontwikke-

lingen in de sfeer van de automatise-
ring en de informatica. Als wij kijken 
naar dat spanningsveld, waarbinnen 
deze discussie zich afspeelt, dan 
geloven wij, dat ter zake van de 
keuze tussen de efficiencyverbete-
ring en privacybescherming de 
regering is gekomen met een 
verantwoorde keuze. Zij geeft een 
goede middenweg in dat spannings-
veld aan. 

Ik wil nog een negental punten aan 
de orde stellen. Het eerste punt 
betreft de betekenis van artikel 50d, 
lid 2, een bepaling, die erop neer-
komt, dat de verzekerde verplicht is 
om indien hij het bericht, zoals 
bedoeld in artikel 23, vierde lid niet 
binnen de in dat lid genoemde 
periode heeft ontvangen, hij hiervan 
onmiddellijk schriftelijk mededeling 
moet doen aan de bedrijfsvereniging. 
Als dat niet gebeurt, is er sprake van 
een misdrijf. Iedereen behoort de wet 
te kennen. Dat is meer dan een fictie, 
zoals mevrouw Groenman heeft 
aangegeven. Dat is een zeer 
belangrijk gegeven in ons rechtsbe-
stel. Dat betekent, dat de wetgever 
bij het formuleren van regelgeving 
rekening moet houden met de vraag, 
of in redelijkheid mag worden 
verwacht, dat de burgers aan een 
dergelijke verplichting tegemoet 
kunnen komen, gegeven de situatie, 
die wij in de praktijk aantreffen. Ik 
geloof dan ook, dat het artikel, zoals 
het in het voorstel van de staatsse-
cretaris staat, wel buitengewoon 
absoluut is geformuleerd. Dat is ook 
de reden, waarom ik het amende-
ment-De Leeuw mede heb onderte-
kend. Dat amendement komt erop 
neer, dat er in ieder geval sprake is 
van een redelijkheidstoets, zoals die 
in lid drie van datzelfde artikel aan de 
orde is. Dat neemt niet weg, dat ik 
nog een nadere vraag aan de 
staatssecretaris zou willen stellen. Is 
dit l id, al dan niet geamendeerd, 
inderdaad nodig om een sluitend 
systeem te krijgen? Wanneer ik kijk 
naar lid 3 van hetzelfde artikel, dan 
rijst bij mij de vraag, of dit niet 
voldoende is. Is het niet voldoende, 
dat er een mogelijkheid is om in te 
grijpen, indien betrokkene redelijker 
wijs behoort te weten, dat de 
werkgever niet aan de gestelde 
verplichtingen heeft voldaan? 

Mevrouw Groenman (D66): Wat 
verstaat de heer Linschoten onder 
"rederlijkerwijs"? Een werknemer 
moet redelijkerwijs weten, dat de 

werkgever in gebreke is gebleven. 
Wat is dat dan? 

De heer Linschoten (VVD): Wij 
hebben bij alle artikelen, die hier aan 
de orde zijn, het begrip "redelijker-
w i j s " opgenomen. De rechter, die 
een oordeel heeft uit te spreken over 
de vraag, of er sprake is van een 
misdrijf en welke sanctie moet 
worden toegepast, dient de redelijk-
heidstoets te hanteren. Het viel mij 
op, dat bij dit lid 2 van artikel 50d die 
redelijkheidstoets niet was opgeno-
men. Dat is op zich zelf al voldoende 
reden om ze wel op te nemen. Ik ga 
er daarbij vanuit, dat het om dezelfde 
redelijkheidstoets gaat, zoals die in 
lid 3 aan de orde is. Bij de uitleg van 
dit wetsvoorstel is dit nadrukkelijk 
aan de orde geweest. 

Ik zou liever wat verder willen 
gaan. Ik geloof, dat in die gevallen 
redelijkerwijs van iemand mag 
worden aangenomen dat hij weet, 
dat er gerommeld wordt door de 
werkgever, indien men hem via een 
aantal maatregelen in de gelegenheid 
stelt om dat ook vast te stellen. Wij 
hebben nog niet zo lang geleden hier 
de wet inzake het verplichte loon-
strookje behandeld. De werknemers 
zijn iedere maand in de gelegenheid 
om te bekijken, of al dan niet sociale 
premies worden afgedragen. M.jn 
tweede punt had te maken met het 
statenoverzicht, dat ook in de 
schriftelijke voorbereiding aan de 
orde is geweest. De praktijk is op dit 
moment al, dat ook de werknemers 
op de hoogte worden gesteld door 
de werkgevers van wat in dat 
statenoverzicht staat. Het zou een 
goede zaak zijn, indien in de wet 
wordt vastgelegd, dat de werknemer 
ten minste eenmaal per jaar dat 
overzicht krijgt. Dat is dan ook de 
reden waarom mijn handtekening 
staat onder het tweede amendement 
van de heer De Leeuw. Belangrijk is, 
dat de werknemers kunnen kijken 
naar de werkgevers. In een groot 
aantal gevallen weten ook werkne-
mers duvels goed dat er sprake is 
van fraude. Men denke maar aan de 
koppelbazen. Het is zeker niet zo dat 
men dergelijke controleverplichtin-
gen niet aan werknemers zou mogen 
opleggen. Het gaat erom dat men 
redelijkerwijze mag verwachten dat 
die werknemers ervan op de hoogte 
zijn dat er sprake is van onregelma-
tigheden. Als een werkgever èn geen 
loonstrookje verstrekt èn op het punt 
van de verzamelstaat niet de nodige 
gegevens overlegt, mag men 
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inderdaad van de werknemer in 
redelijkheid verwachten dat hij ten 
minste denkt dat er sprake is van 
onregelmatigheden. Men mag dan 
ook verwachten dat er door de 
werknemer enige actie wordt 
ondernomen. 

Mevrouw Groenman (D66): Ik ga 
even uit van een bonafide werknemer 
die bij een malafide werkgever werkt. 
Ik weet dan niet hoe hij redelijkerwijs 
kan weten dat hij iets van die 
werkgever moet verwachten. U 
spreekt over het verplichte loon-
strookje. Daar hoort standaard bij dat 
hij van de werkgever ook nog een 
registratieformulier moet krijgen. 
Daarmee wordt de bonafide werkne-
mer een mogelijkheid gegeven. Als 
de malafide werknemer een en ander 
vervolgens niet wenst te lezen, 
hebben wij daar niets aan. 

De heer Linschoten (VVD): 
Voorzitter! Ik denk dat wij ernaar toe 
moeten — de wetgeving maar ook de 
gang van zaken rond het loonstrookje 
geven dat aan — dat er bij een 
werknemer een lampje gaat branden 
als hij door zijn werkgever hiervan 
niet op de hoogte wordt gesteld. De 
wijze, waarop op dit punt door het 
departement voorlichting wordt 
gegeven, is bepalend voor het 
antwoord op de vraag, in hoeverre 
men van de werknemer in redelijk-
heid mag verwachten dat dit lampje 
inderdaad gaat branden. 

Belangrijk is dat zoveel mogelijk de 
waarborgen worden geschapen dat 
werknemers de juiste informatie 
krijgen op basis waarvan zij tot 
conclusies kunnen komen en dat wij 
de redelijkheidstoets ook in het 
tweede lid vastleggen. 

Mijn derde opmerking heeft 
betrekking op artikel 50f, het begrip 
"nadere regels" en de mogelijkheid 
voor minister of staatssecretaris om 
die nadere regels te stellen. Zou de 
staatssecretaris bij zijn beantwoor-
ding nog eens willen ingaan op de 
betekenis van dit begrip? Mag 
hieronder ook worden verstaan dat er 
eventueel sprake is van afwijkende 
regels? Ik kan mij voorstellen dat men 
in bepaalde bedrijfstakken en 
sectoren met bedrijfsspecifieke 
problemen wordt geconfronteerd 
zodat men bij voorbeeld niet goed 
met termijnen uit de voeten kan. Dan 
kunnen er door de bewindslieden 
nadere regels worden gesteld, de 
minister van Financiën en de SVR 
gehoord. Mogen die regels afwijken 

van de voorwaarden die in deze wet 
zijn neergelegd? 

Het vierde punt heeft te maken 
met een vraag, die zeker op termijn 
van belang is. Wat is de positie van 
mensen die niet over een sofi-num-
mer beschikken? Wij kennen in 
Nederland voor een belangrijk 
gedeelte van de sociale wetten het 
beginsel van het "van rechtswege 
verzekerd zi jn". Hoe moeten wij 
tegen dit beginsel aankijken tegen de 
achtergrond van het sofi-nummer? 
Kan de staatssecretaris hierop 
ingaan? Mogelijk is het een zaak die 
zich leent voor nadere studie, mede 
omdat er complicaties kunnen 
optreden in relatie met de ontwikke-
ling van het sociaal zekerheidsrecht 
binnen de EG en tal van internatio-
naalrechtelijke verplichtingen die in 
verdragen zijn neergelegd. 

Het vijfde punt betreft de integratie 
van het berichtenverkeer. Naar het 
oordeel van mijn fractie is dit een 
belangrijk punt omdat men daarmee 
een belangrijke vereenvoudiging kan 
bereiken, vooral voor degenen die 
informatie beschikbaar moeten 
stellen, de werkgevers. Deze 
verlichting in de sfeer van de 
administratieve lasten zou de 
verzwaring die voor een gedeelte uit 
dit wetsvoorstel voortkomt, kunnen 
compenseren. Op dit moment dient 
men bij het aannemen van een 
nieuwe werknemer een werknemers-
verklaring in te vullen en men dient 
een en ander te melden bij de fiscus, 
de bedrijfsvereniging, eventueel bij 
het ziekenfonds enz. Dat zijn allemaal 
verschillende formulieren, admini-
stratieve procedures, postadressen 
en telefoonnummers. Is nu niet juist 
het sofi-nummer de aangewezen 
sleutel om te komen tot één meldings-
punt, één formulier, één postbus en 
één telefoonnummer? Juist met deze 
sleutel wordt het mogelijk om voor 
betrokkenen een extra dienstverle-
ning te realiseren. Naar het oordeel 
van mijn fractie zal dit op een zo kort 
mogelijke termijn moeten gebeuren. 
Ik overweeg op dit punt eventueel in 
tweede termijn een uitspraak van de 
Kamer te vragen. 

Het zesde punt betreft de gemeen-
telijke bevolkingsadministratie, het 
GBA-nummer dat ook door verschil-
lende collega's aan de orde is 
gesteld. Ook mijn fractie is voor-
standster van een integratie. Indien 
het GBA-nummer zo meteen als 
verificatiebestand gaat dienen voor 
het sofi-nummer — dat ligt toch voor 
de hand — dan is het, zelfs als dat 

pas in 1994 gaat gebeuren, verstan-
dig om bij de voorbereiding van dat 
geheel rekening te houden met het 
feit dat wij inmiddels zo'n sociaal-fis-
caal nummer hebben en om dan ook 
maar gebruik te maken van alle 
mogelijkheden die er zijn om de 
efficiency optimaal te maken. 

Punt zeven betreft de relatie met 
de persoonsregistratie. Het zou — ik 
ben dat met enkele collega's eens — 
buitengewoon fraai zijn indien de 
WPR gelijktijdig met dit wetsontwerp 
in het Staatsblad zou kunnen 
verschijnen en van kracht zou kunnen 
worden. Inmiddels is duidelijk dat de 
Eerste Kamer heeft besloten om die 
wet pas in januari af te handelen. Per 
1 januari zou die fraaie situatie dus 
niet kunnen ontstaan. Het is een 
belangrijk punt, omdat ook de SVR 
geadviseerd heeft te wachten op 
invoering van de WPR. De VVD-frac-
tie heeft de indruk dat het niet 
absoluut noodzakelijk is om te 
wachten op invoering van de WPR, 
alhoewel het zeker fraaier zou zijn. In 
dit wetsontwerp zijn belangrijke 
waarborgen opgenomen juist op het 
punt van de privacybescherming; wie 
mag welke gegevens gebruiken en 
hoe vindt die uitwisseling plaats? 
Sterker nog, in dit wetsontwerp 
wordt op een aantal juist voor die 
privacybescherming zo belangrijke 
elementen verdergegaan dan in de 
WPR en vandaar dat mijn fractie van 
mening is dat het niet noodzakelijk is 
om per se op die wet te wachten. 
Wat ons betreft zouden al kunnen 
beginnen per 1 januari aanstaande 
en dat is belangrijk in het kader van 
het opbouwen van verzekerdenadmi-
nistraties. 

Mevrouw Van N i e u w e n h o v e n 
(PvdA): Voorzitter! Heeft de heer 
Linschoten ook een oplossing voor 
het door mij geschetste probleem, 
namelijk dat de vulling van de 
GMD-administatie niet zal kunnen, 
omdat daarvoor de AMvB van artikel 
7 van de WPR noodzakelijk is? Die 
geheimhouding is namelijk niet 
geregeld in dit wetsontwerp, maar in 
de WPR. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
een zo ingewikkelde vraag dat ik er 
eerst eens rustig naar zou willen 
kijken. 

Mevrouw Van N ieuwenhoven 
(PvdA): Vandaar dat wij vinden dat 
eerst die WPR in werking zou moeten 
zijn getreden. De vulling van die 
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verzekerdenbestanden kun je volgens 
ons niet doen plaatsvinden als de 
WPR er niet is. 

De heer Linschoten (VVD): Ik vind 
het daarom zo vreselijk ingewikkeld, 
omdat wij er naar mijn idee op basis 
van de tekst van deze wet, van de 
schriftelijke voorbereiding tot nu toe 
en de interpretatie die de staatsse-
cretaris gegeven is, van uit mogen 
gaan dat ook daar waar GMD-be-
standen worden opgebouwd de 
gegevens die in die bestanden 
voorkomen uitsluitend gebruikt 
mogen worden voor de zaken 
waarvoor ze verzameld zijn. Dat is 
een belangrijke waarborg. Als u 
denkt dat die waarborgen onvoldoen-
de zijn en dat... 

Mevrouw Van N ieuwenhoven 
(PvdA): Er staat uitdrukkelijk in de 
wet dat zover het om de medische 
gegevens gaat het in de WPR is 
geregeld. Dat is niet zo ingewikkeld, 
het staat er gewoon. 

De heer Linschoten (VVD): Ja, 
maar de vraag is, of de regeling in 
deze wet onvoldoende is. Bij die 
gegevens gaat het inderdaad om 
medische gegevens en u hebt de 
staatssecretaris gevraagd om daarop 
in zijn beantwoording in te gaan. Ik 
zal dat afwachten, maar zelf heb ik 
de indruk dat het in deze wet al 
duidelijk is dat ook die gegevens van 
medische aard uitsluitend gebruikt 
mogen worden voor het doel 
waarvoor ze bijeen zijn gebracht. Wat 
mij betreft volgt dat klip en klaar uit 
de interpretatie van deze wet. Ik denk 
dus dat het door u gesignaleerde 
probleem zich in de praktijk niet voor 
zal doen. Ik hoop niet dat ik daar 
ongelijk in heb, maar dat moet dan 
blijken uit de nog resterende plenaire 
behandeling. 

Voorzitter! Ik kom op punt acht. De 
staatssecretaris is een optimistisch 
mens, maar zijn optimisme komt wel 
heel pregnant naar voren iedere keer 
als hij de financiële consequenties 
van fraudebestrijding probeert in te 
schatten. De kosten kunnen heel 
duidelijk en helder worden aangege-
ven, maar als het gaat om de 
opbrengsten komt er een heel wat 
wateriger verhaal. Het gaat om 
enkele honderden miljoenen. Het 
enige dat wij met elkaar kunnen 
vaststellen — ik ben dat met 
mevrouw Groenman eens — is dat 
het om zo ongeveer 2 0 % van de 
fraude gaat. Wij kunnen ook iedere 

keer vaststellen dat de echte 
realisaties ex post er wat anders, er 
wat minder gunstig uitzien dan de 
prognoses van de staatssecretaris ex 
ante. Ik hoop dat hij in dit geval wel 
gelijk gaat krijgen, maar mijn fractie 
heeft op dit punt toch wel enkele 
duidelijke bedenkingen. 

Staatssecretaris De Graaf: Waarom 
vindt u die 20% van dat bewuste 
bedrag van 2 mld. dan kennelijk zo 
optimistisch, terwijl ik toch van de 
andere kant gehoord heb dat er toch 
wel wat meer voor mag worden 
ingevuld? Ik dacht dat het een vrij 
redelijk midden was. 

De heer Linschoten (VVD): Als u 
schat dat het u 400 min. oplevert en 
het blijkt zo'n 25% minder te zijn, bij 
voorbeeld 300 min., dan is die 
schatting betrekkelijk optimistisch 
geweest. Daar doelde ik op. 

Staatssecretaris De Graaf: Het 
probleem is alleen dat u dit ex post 
nooit kunt narekenen. 

De heer Linschoten (VVD): Nee, 
maar je zou enige lering kunnen 
trekken uit het feit dat je bij dit soort 
schattingen iedere keer aan de hoge 
kant zit. Als wij op dit punt de 
politieke historie van deze staatsse-
cretaris eens de revue laten passe-
ren, zal blijken dat er sprake is van 
een zekere mate van wetmatigheid in 
dit soort inschattingen. Het is mij nog 
niet opgevallen dat hij een keer aan 
de lage kant heeft gezeten bij dit 
soort inschattingen. 

Staatssecretaris De Graaf: Daarvoor 
hebt u geen enkel bewijs. Ik wijs op 
de ISMO-rapportage zelf. Daarin 
vindt u heel wat hogere bedragen. 
Sommigen die dat rapport hebben 
uitgebracht, schatten dat, als het 
echt goed is, je nog veel meer kunt 
binnenhalen. 

De heer Linschoten (VVD): Dat ben 
ik met u eens. 

Staatssecretaris De Graaf: Als ik 
volledig zou hebben ingevuld wat de 
ISMO rapporteert, zou ik mij kunnen 
voorstellen dat u zou zeggen: dat is 
echt wat aan de optimistische kant. 
Dat heb ik nu net niet gedaan. 

De heer Linschoten (VVD): Laat ik u 
maar gewoon wijzen op wat wij dit 
jaar geconstateerd hebben. In 
termen van taakstelling hebt u ook 

dit jaar wat voor uw verantwoording 
genomen. Wij hebben in ieder geval 
voor de zomer moeten vaststellen 
dat de realisaties wat zijn achterge-
bleven bij de prognoses die u ons 
hebt voorgehouden. Dit betekent dat 
de prognoses aan de optimistische 
kant zijn geweest. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is 
een andere zaak. 

De heer Linschoten (VVD): Nee, dat 
is precies wat ik bedoel. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is 
een vertraging die optreedt. Dat is 
een heel andere oorzaak dan de 
ramingen en de schattingen van die 
twee kanten, de premiekant en de 
uitkeringskant. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb 
het helemaal over de oorzaken gehad 
van het achterblijven van de realisa-
ties bij de prognoses. Het enige wat 
ik heb gezegd, is dat in de gevallen 
waarin u prognotiseert, wij er tot nu 
toe mee geconfronteerd zijn dat de 
opbrengsten wat minder zijn 
geweest. Of dat nu komt door 
verkeerde inschattingen van het 
instrument en de effectiviteit daarvan 
of dat het te maken heeft met 
vertragingen, in ieder geval gaat het 
om een wat mindere realisatie dan 
geprognotiseerd is. Vandaar mijn 
opvatting dat u op dit punt optimis-
tisch bent. Ik hoop dat ik hierin 
ongelijk krijg. Volgend jaar verwach-
ten wij ook een voortgangsrapporta-
ge van de staatssecretaris. Ik zal hem 
dan nog eens moeten herinneren aan 
dit debat. Ik zal hem vragen of de 
prognoses die hij ons dan voorhoudt 
wellicht aan de optimistische kant 
zijn. Wij weten dan precies wat wij 
aan elkaar hebben. 

Het volgende punt heeft ook 
hiermee te maken. De prognoses die 
wij van de staatssecretaris hebben 
ontvangen, een paar honderd min., 
zijn gemaakt voor de versoepeling 
van de vervolgingsregels waarvan wij 
deze week op de hoogte gesteld zijn. 
Die zijn ook gemaakt voordat wij van 
een van de officieren van Justitie in 
dit land het signaal kregen dat hij 
vanwege capaciteitsproblemen niet 
in staat was om daar waar fraude 
werd geconstateerd daadwerkelijk tot 
vervolging over te gaan. Instrumen-
ten om fraude en oneigenlijk gebruik 
op te sporen, zijn weliswaar buiten-
gewoon nuttig, maar je realiseert er 
alleen maar een effectief middel mee 
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Linschoten 

als er ook daadwerkelijk sprake is van 
vervolging. Als er wat dat betreft een 
kink in de kabel komt, moeten wij 
nog pessimistischer aankijken tegen 
de inschattingen van de staatssecre-
taris op dit punt. 

Ik heb over de capaciteit en de 
vervolging intussen schriftelijke 
vragen gesteld, maar daarop heb ik 
nog geen antwoord gekregen. De 
enige vraag die ik hierover in dit 
debat stel, is: moet gegeven de 
versoepeling van de regels, die 
inmiddels is aangekondigd, en 
gegeven de signalen die wij van 
officieren van Justit ie krijgen, die 
400 min. enigszins worden bijgesteld 
in het eerste jaar en iets meer in de 
daarop volgende jaren? 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De voorzitter: De staatssecretaris 
zal morgenochtend antwoorden. 

Sluiting 22.33 uur. 

D 

Lijst van ingekomen s tukken , 
m e t de door de voorzi t ter ter 
zake gedane voorstelten: 

1. vier Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende voorstellen 
van wet: 

Wijziging van de begroting van de 
uitgaven en van de begroting van de 
ontvangsten van hoofdstuk VII 
(ministerie van Binnenlandse Zaken) 
voor het jaar 1988 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijziging) (20713); 

Wijziging van de begroting van de 
uitgaven van hoofdstuk XIV (ministe-
rie van Landbouw en Visserij) voor 
het jaar 1987 (slotwet; derde 
wijziging) (20827); 

Wijziging van de begroting van de 
uitgaven en de ontvangsten van het 
Fonds investeringsrekening voor het 
jaar 1987 (slotwet; eerste wijziging) 
(20838); 

Tijdelijke regeling pensioenvoorzie-
ning na privatisering (20920). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2. t ien brieven van de voorzitter van 
de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal, met de mededeling, dat zij in 

haar vergaderingen van 1 5 november 
1988 en 29 november 1988 de haar 
door de Tweede Kamer toegezonden 
voorstellen van wet, gedrukt onder 
de nrs. 19399, 19433, 19810, 
19934 ,20080 , 20253, 20353, 
20360, 20411 en 20605, heeft 
aangenomen. 

De voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
een, van de minister-president, 

minister van Algemene Zaken, over 
het integratieproces HRWB en WRR 
(20800-MI, nr. 7); 

een, van de minister van Buiten-
landse Zaken, over het onderzoek 
paspoortproject (20559, nr. 30); 

een, van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, over de 
vestiging van een wetenschappelijk 
instituut in Nederland (20800-V, nr. 
24); 

een, van de minister van Justit ie, 
over de postale recherche (20800-
VI, nr. 12); 

een, van de minister van Binnen-
landse Zaken, over de kwestie 
Smallingerland (20932); 

drie, van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, te weten: 
een, over uitvoering van de bestuur-
sakkoorden Rijk-VNG/IPO (20800 
VII, nr. 19); 
een, ten geleide van het rapport 
inzake de verdeling van de algemene 
uitkering uit het Provinciefonds 
(20800-D, nr. 6); 
een, over overheveling van beelden-
de-kunstenmiddelen naar het 
Provinciefonds (20853, nr. 13); 

vier, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 
een, over para-universitaire instituten 
(19913, nr. 5); 
een, ten geleide van de agenda van 
de Onderwijsraad van de EG 
(20800-VII I , nr. 12); 
een, over het adres van A. Lafeber te 
Maastricht (20866, nr. 47); 
een, ten geleide van besluiten 
betreffende criteria voor financiële 
ondersteuning van auditoren 
(20923) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, ten 
geleide van de voorlopige program-
ma's van eisen voor 1 989 (20800-
VIII, nr. 9); 

twee, van de ministervan Finan-
ciën, te weten: 
een, ten geleide van het samenvat-
tend eindrapport heroverweging 

begrotingsvoorbereiding 1989 
(16625, nr. 110); 
een, ten geleide van de notitie inzake 
het elektronische betalingsverkeer in 
Nederland (20917); 

twee, van de staatssecretaris van 
Financiën, te weten: 
een, ten geleide van het rapport van 
de Voedingsraad met betrekking tot 
dieetkosten (20595, nr. 12); 
een, over de verdeling van welzijns-
middelen (20853, nr. 12); 

twee, van de staatssecretaris van 
Defensie, te weten: 
een, over grondslagen rechtspositie 
dienstplichtigen (20800-X, nr. 15); 
een, over F-16-vliegtuigen (20800-
X, nr. 17); 

twee, van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 
een, ten geleide van de agenda van 
de EG-milieuraad van 24 november 
1988 (20800-XI, nr. 59); 
een, ten geleide van de notitie inzake 
preventie en hergebruik van afval-
stoffen (20877); 

een, van de staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, over 
subsidie-aanvragen voor de nieuw-
bouw van woonruimten (20800-XI, 
nr. 56) ; 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, ten geleide van het 
Tweede structuurschema verkeer en 
vervoer (20922); 

twee, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, te weten: 
een, over de zgn. kleine-kernenrege-
ling (20324, nr. 15); 
een, ten geleide van het CIMK-rap-
port (20324, nr. 16); 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
over aanpassingen met betrekking 
tot het Sofi-nummer (20854, nr. 8) ; 

zes, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 
een, ten geleide van een antwoord 
op een vraag inzake het onderdeel 
Cultuur van de begroting (20800-
XVI, nr. 32); 
een, over de algemene omroepreser-
ve (20800-XVI, nr. 36) ; 
een, over kabel-TV-experimenten 
minderheden (20800-XVI. nr. 37) ; 
een, over het functioneren van het 
RIVM (20800-XVI, nr. 39) ; 
een, over 1 oktober-bedden (20848, 
nr. 10); 
een, over maatschappelijk werk 
(20853, nr. 11); 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en van 
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Ingekomen stukken 

de staatssecretaris van Justitie, ten 
geleide van het rapport inzake 
harmonisatie van normen (20800-
XVI, nr. 34) ; 

drie, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten: 
een, over collectieve preventie 
(20800-XVI, nr. 33); 
een, ten geleide van antwoorden op 
vragen over het Financieel overzicht 
zorg 1989 (20848, nr. 9); 
een, over de zorg- en dienstverlening 
t.b.v. geestelijk gehandicapten 
(20931). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

4. de volgende brieven e.a.: 
twee, van de minister van Binnen-

landse Zaken, te weten: 
een, ten geleide van het jaarverslag 
gemeentepolitie 1988; 
een, ten geleide van het lnterdepar-
tementale onderzoeksprogramma 
1989; 

een, van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, over gemeente-
lijke herindeling van het oostelijk deel 
van het Rijk van Nijmegen; 

een, van de ministers van Defensie 
en van Buitenlandse Zaken, ten 
geleide van de NAVO-brochure 
Conventionele strijdkrachten in 
Europa; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van het 
rapport Westraven te Utrecht; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van het LTD-rapport inzake 
naleving van de Wet minimumloon 
en "Vakantiebijslag in de maatschap-
pelijke dienstverlening; 

vier, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 
een, over de begroting voor 1989; 
een, over schelmenstreken; 
een, ten geleide van zijn rede over 
verantwoordelijkheid; 
een, over onderzoek van geweld 
tegen ouderen. 

De voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te laten drukken en voor 
kennisgeving aan te nemen. Kopie is 
gezonden aan betrokken commissies. 
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N o t e n 

Noot 1 (zie blz. 1671) Noot 2 (blz. 1771) 

Schriftelijke antwoorden van de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking op vragen, gesteld 
bij de openbare behandeling in eerste termijn 
van het deel Ontwikkelingssamenwerking van 
hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) van de 
rijksbegroting voor 1989 (20 800 V) 

De commissie voor het onderzoek 
van de Geloofsbrieven met bijbeho-
rende stukken heeft de eer het 
volgende te rapporteren. 

In handen van de commissie zijn 
gesteld, behalve de geloofsbrief van 
de heer P. R. H. M. van der Linden 
de volgende missives van de 
voorzitter van het Centraal 
Stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal: 

een, dd. 15 november 1988, ten 
geleide van een afschrift van zijn 
besluit van die datum, waarbij in de 
vacature ontstaan door het ontslag 
van mevrouw J. G. Kraaijeveld-
Wouters wordt benoemd verklaard 
tot lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal de heer P. R. H. M. 
van der Linden te Nuth; 

een, dd. 24 november 1988 
houdende mededeling, dat de heer 
Van der Linden hem heeft bericht, 
dat hij zijn benoeming aanneemt. 

Volgens het in handen van de 
commissie gestelde besluit van de 
voorzitter van het Centraal 
Stembueau van 15 november 1988 
is de heer Van der Linden benoemd 
verklaard tot lid van de Kamer met 
inachtneming van de volgorde, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 
N 19 van de Kieswet. Deze 
rangschikking is opgenomen in het 
besluit van het Centraal Stembureau, 
voorkomende in het bijvoegsel van 
de Nederlandsche Staatscourant van 
3 juni 1986. Hieruit is gebleken, dat 
de heer Van der Linden terecht 
benoemd is verklaard. 

Uit de omstandigheid, dat 
benoemde reeds eerder lid der 
Kamer is geweest, blijkt dat hij de 
vereiste leeftijd heeft bereikt. Voorts 
blijkt uit de geloofsbrief van de 
genoemde dat hij geen betrekking 
bekleedt, welke onverenigbaar zijn 
met het lidmaatschap der Kamer, 
terwij l aan de commissie ten aanzien 
van hem niet van enige omstan-
digheid is gebleken, welke zijn 
Nederlanderschap in twijfel zou 
moeten doen trekken, noch van 
enige andere omstandigheid, ten 
gevolge waarvan hij op grond van 
artikel 54 van de Grondwet van de 
verkiesbaarheid ontzet zou zijn. 

De commissie heeft derhalve de 
eer voor te stellen, hem als lid der 
Kamer toe te laten, nadat hij de 
voorgeschreven eden (verklaring en 
beloften) zal hebben afgelegd. 

Bijvoegsel 

Vraag van mevrouw Beckers-de 
Bruijn (PPR.) : 

Waarop baseert de Minister de 
constatering dat het proces van 
democratisering zich heeft voort-
gezet? Waarom wordt in de MvT 
geen melding gemaakt van de 
verslechtering van de mensenrecht 
tensituatie die volgens het rapport 
van Amnesty (1988) is ingetreden? 

Is de Minister tevreden over de 
landhervormingswetgeving? Wat is 
zijn reactie op het landhervormings-
programma van het Congress for a 
People's Agrarian Reform? Is hij 
bereid deze voorstellen in het 
overleg met de Filipijnse autoriteiten 
in te brengen? 

De constatering dat ondanks 
ongunstige externe en interne 
omstandigheden het proces van 
democratisering zich heeft voort-
gezet, wordt onder andere geïllu 
streerd door de grote opkomst 
t i jdens de lokale verkiezingen in 
1988. Ook acht ik het op zichzelf een 
positief gegeven, dat het democra-
tisch gekozen regime aan het bewind 
is gebleven, ondanks meerdere 
pogingen tot omverwerping van 
diverse zijden. 

Het in het onlangs uitgekomen 
rapport van Amnesty International 
gesignaleerde politieke geweld, 
zowel van de kant van paramil i ta i re 
groepen en burgerwachten als van 
het gewapend verzet geeft echter 
aan dat het democratisch bestel in 
de Filipijnen voortdurend onder druk 
bli jft staan. 

De na een intensieve parlemen-
taire behandeling tot stand gekomen 
landhervormingswetgeving is 
gematigd en beperkt van strekking 
en reikwijdte. De effectiviteit van 
deze wetgeving hangt af van de 
wijze waarop de Filipijnse regering 
deze zal uitvoeren, waarbij in het 
bijzonder de kwaliteit en de omvang 

van de ondersteunende diensten 
doorslaggevend zullen zijn. Het is mij 
geenszins onbekend, dat velen 
teleurgesteld zijn over de uitwerking 
van de landhervormingswetgeving. 

Met name het Congress for 
People's Agrarian Reform (CPAR) 
gaat op wezenlijke onderdelen verder 
in de verdeling van land, maar ook 
dit alternatief zal zonder adequate 
ondersteunende activiteiten en een 
doeltreffende armoedebestri jding, op 
korte termijn niet tot de noodzake 
lijke inkomensverbeteringen op het 
platteland leiden. 

Deze voorstellen bieden evenwel 
voldoende aanknopingspunten om in 
overleg met de Filipijnse autoriteiten 
steun aan bij CPAR aangesloten 
lokale organisaties te overwegen in 
het kader van een voorgenomen 
tegenwaarde programma. 

Overigens ben ik van mening dat 
de agrarische modernisering, in 
bredere zin de landhervorming, met 
als uitgangspunt de positie van 
kleine boeren, steun vanuit 
Nederland blijft verdienen. 

Het Filipijnse democratiserings-
proces vertoont zowel positieve als 
negatieve aspecten, waarbij de 
balans vooralsnog verdere steunver-
lening m.i. rechtvaardigt. Ik acht 
daarbij ter versteviging van dit 
proces kanalisering van een niet 
onbelangrijk gedeelte der fondsen 
via particuliere organisaties 
wezenlijk. 

Vraag van mevrouw Beckers-de 
Bruijn (P.P.R.): 

In verband met toezegging tijdens 
m.o. over HABITAT (vorig jaar) 
aanvragen voor HABITAT-projecten 
positief te benaderen: Hoeveel 
projecten zijn er afgewezen en 
hoeveel gehonoreerd? Bent u bereid 
in de toekomst explicieter aandacht 
aan HABITAT te besteden? 
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In 1988 werd een groot aantal 
HABITAT-projecten goedgekeurd ten 
bedrage van ongeveer 100 miljoen 
bij voorbeeld in Indonesië (Dfl 36 
m in ) , Noord Yemen (Dfl 11,2 m in ) , 
Bangladesh (Dfl 6 m in ) , Costa Rica 
(Dfl 5,1 min.), Egypte (Dfl 10 min.), 
Mozambique (Dfl 4 min.), Kenya 
(Dfl 16 m in ) , Burkina Faso (Dfl 1 
min.). Zijdens het Ministerie worden 
geen gegevens bijgehouden omtrent 
projecten die zijn afgewezen. Het 
gaat hier echter om een relatief 
gering aantal projecten. Het verste* 
delijkingsbeleid voor de rest van 
deze kabinetsperiode is neergelegd 
in de Memorie van Toelichting van 
vorig jaar. 

Vraag van mevrouw Beckers-de 
Bruijn ( P P R ) : 

Spelen bij de afwijzing van de 
aanvraag van het ERA voor noodhulp 
aan Eritrea politieke motieven een 
rol? Wi l de Minister toezeggen dat 
een eventueel nieuwe aanvraag van 
ERA snel en positief behandeld 
wordt? 

In totaal is in het seizoen 1988/89 
lastens fondsen van het voedselhulp-
programma (Cat. I-a) veertig miljoen 
gulden beschikbaar gesteld voor 
noodvoedselhulpactiviteiten voor 
Ethiopië. Ongeveer de helft daarvan 
werd via particuliere organisaties 
uitgevoerd, waarvan vier miljoen 
gulden via ERA/REST. 

Verdere aanvragen voor Ethiopië 
hebben mede in het licht van 
noodtoestanden elders en beschik-
baarheid van fondsen een lagere 
prioriteit gekregen. Aan de afwijzing 
van de vervolgaanvraag t.b.v. ERA 
lagen derhalve geen politieke 
motieven ten grondslag. Eventuele 
nieuwe aanvragen voor het seizoen 
1989/90 zullen dezerzijds in behan-
deling worden genomen en worden 
bezien in het licht van de dan 
bestaande tekortsituaties. 

Vraag van de heer Van Dis (S.G.P.): 

De post bilaterale voedselhulp is 
met 25 miljoen gulden gekort om 
andere kostenstijgingen te compen 
seren. Worden hier wel de juiste 
prioriteiten gesteld? Hoe is dit 
duidelijk te maken aan het Neder-
landse publiek nu in de achterlig-
gende jaren een beroep op hen is 
gedaan in het kader van acties als 
«Afrika nu» en «Een voor Afrika»? 

Omdat de beschikbare middelen 
onvoldoende waren om diverse op 

zich noodzakelijke verhogingen te 
financieren (zie par 5 .1 . van de 
Memorie van Toelichting) diende een 
prioriteitenafweging plaats te vinden. 
In dat kader is voorkeur gegeven aan 
produktieve activiteiten boven 
voedselhulp. Buitendien blijven grote 
bedragen voor voedselhulp 
aangewend worden via multilaterale 
kanalen (FAO, WFP en EG). Zoals 
aangegeven in het antwoord op 
vraag 53 van de schriftelijke voorbe-
reiding zal de vermindering voorna-
meiijk gestalte krijgen in de multibi 
voedselhulp. Gelet op het gegeven 
dat in voorgaande jaren ca. f 85 
miljoen aan voedselhulp excl. multi-
laterale bijdragen werd besteed, 
blijft derhalve nog een aanzienlijk 
bedrag voor bilaterale hulp 
beschikbaar. 

Vraag van de heer Van Dis ( S G P ) : 

Is de Minister bereid om nogmaals 
te overwegen, eventueel in overleg 
met de Minister van Onderwijs extra 
faciliteiten beschikbaar te stellen 
voor adequaat onderwijs aan 
kinderen van ontwikkelingswerkers? 

Uitgezonden particuliere ontwikke-
lingswerkers kunnen, onder bepaalde 
voorwaarden, in aanmerking komen 
voor een zogenaamd suppletie-
pakket, dat een aantal financiële 
toeslagen behelst en toegesneden is 
op de situatie van de uitgezonden 
gezinnen. 

Daartoe behoort ook een kinder-
bijslag en schoolonkostenvergoeding 
voor schoolgaande kinderen. Dit is in 
overeenstemming met de vergoe-
dingen, die ook voor kinderen van 
overheidsdeskundigen worden 
gegeven. Een eventuele personele 
inzet ten behoeve van onderwijs aan 
kinderen van ontwikkelingswerkers 
komt geheel voor de eigen verant-
woordelijkheid van de uitzendende of 
ontvangende organisatie. 

Vraag van de heer Van Dis (S.G.P.): 

Zijn er gegevens hoe Nederlands 
relatieve positie is m.b.t. de 1 1/2% 
NNI t.o.v. hulp vanuit de particuliere 
sector? 

Zoals uit het DAC-memorandum 
blijkt was over 1987 de omvang van 
de officiële Nederlandse 
overheidshulp uit de 1 1/2% NNI en 
van de Nederlandse hulp vanuit de 
particuliere sector in miljoenen 
guldens als volgt: 

1987 
officiële overheidshulp 4242 

particuliere stromen 2008 
tegen marktvoorwaarden 
schenkingen particuliere 348 
organisaties 

Vraag van de heer Van Dis (S.G.P.): 

Staat de Africa Project Devel-
opment Facility niet te ver van 
Nederlandse investeerders vandaan? 
Hoeveel gebruik wordt ervan 
gemaakt? Is het niet mogelijk dat 
Nederland een eigen stimulerings-
beleid voert, bij voorbeeld door een 
soort WIR in te stellen voor investe-
ringen in Afrika? 

Het is nog te vroeg om een 
definitief oordeel te geven over de 
Africa Project Development Facility. 

Na een startperiode van een jaar 
sedert eind 1986 wordt binnenkort 
het tweede jaarrapport verwacht. De 
voorlopige resultaten ten aanzien van 
het gebruik van de faciliteit blijven 
iets achter bij de geformuleerde 
doelstellingen doch daarbij dient 
rekening te worden gehouden met 
aanloopeffecten. 

De recente opening van een 
«liaison-office» in Zürich is specifiek 
gericht op het mobiliseren van 
Europese partners voor Afrikaanse 
bedrijven en brengt als zodanig de 
faciliteit ook dichter bij de Neder-
landse investeerder. 

Het voeren van een eigen stimule-
ringsbeleid door middel van het 
scheppen van een «WIR-achtige» 
faciliteit, waaronder Nederlandse 
investeringen in ontwikkelingslanden 
rechtstreeks zouden worden gesub-
sidieerd lijkt om een aantal redenen, 
waaronder niet op de laatste plaats 
de budgettaire beheersbaarheid, 
minder gewenst. 

Wel vindt thans gedachtenvorming 
plaats over de stimulering van inves-
teringen middels een gedeeltelijke 
overheidsgarantie op commerciële 
investeringsrisico's van particuliere 
ontwikkelings- en participatiemaat-
schappijen. 

Vraag van mevrouw Van Es (P.S.P.): 

In welke fase verkeert - gesproken 
over jonge democratieën -
Suriname? Welke afspraken heeft de 
Minister gemaakt met de drie 
Surinaamse regeringsleiders? 
Wanneer bespreken we het verslag 
van de Nederlandse delegatie? 

Regering en parlement functio-
neren naar behoren. Het verslag van 
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de parlementaire delegatie zal 
blijkens mededelingen van de griffie 
besproken worden tijdens een 
mondeling overleg op 15 december 
a.s. 

Vraag van mevrouw Van Es (P.S.P.): 

Wat wordt bedoeld met het schrif-
telijke antwoord dat verhoging van 
het transmigratie-budget met name 
wordt gebruikt voor rehabilitatie en 
tweede fase ontwikkeling van 
bestaande transmigratie-projecten? 

Hieronder wordt verstaan de 
beschikbaarstelling van fondsen voor 
de renovatie van bestaande transmi-
gratie-projecten, alsmede voor een 
verbeterde begeleiding van de 
gevestigde transmigranten (settlers). 

Vraag van mevrouw Van Es (P.S.P.): 

Wat is de reactie van de Minister 
op het bericht dat de transmigratie 
nog altijd dezelfde ellende veroor-
zaakt onder de autochtone 
bevolking? 

De afstand tussen de autochtone 
bevolking en transmigranten blijft 
moeilijk te overbruggen. De transmi-
granten worden immers beschouwd 
als indringers. Als gevolg van de 
internationale kritiek op het in het 
verleden gevoerde transmigratie-
beleid heeft de Indonesische 
overheid een aantal infrastructurele 
voorzieningen getroffen ten behoeve 
van de autochtone bevolking. 

Vraag van mevrouw Van Es (P.S.P.): 

Past een project verkeerspolitieop-
leiding in Apeldoorn bij de zorg voor 
het mensenrechtenbeleid? 

Het gaat hier om een civiele 
organisatie. De taken van lndone-
sische verkeersfunctionarissen 
kunnen als volgt worden weerge-
geven: 

a. regelen van het verkeer; 
b. verkeersvoorlichting en 

opvoeding; 
c. het afnemen van rij-examens en 

de afgifte van ri jbewijzen; 
d. afgifte van voertuigregistratie-

bewijzen. 

Vraag van mevrouw Van Es (P.S.P.): 

Hoe beoordeelt de Minister de 
landhervormingswet, die zelfs de 
Wereldbank niet ver genoeg gaat? 

Voor het antwoord op deze vraag 
wordt verwezen naar het in deze set 
opgenomen antwoord op een vraag 
van mevrouw Beckers en het 
antwoord op de in de schriftelijke 
voorbereiding gestelde vraag nr. 87. 

Vraag van mevrouw Van Es (P.S.P.): 

Hoe is de Minister van plan de 
belofte te realiseren om de bos-
bouwinspanning van 50 naar 100 
miljoen gulden te verhogen? Welk 
deel van de 100 miljoen zal aan het 
beheer en behoud van de tropische 
regenwouden worden besteed? In 
welke bilaterale landenprogramma's 
zal dit onderdeel een plaats krijgen? 

Is het bedrag van 100 miljoen niet 
veel te weinig om althans de vernie-
tiging van de regenwouden tegen te 
gaan, als daar volgens deskundigen 
vijf miljard voor nodig is? Is het 
Tropical Forest Action Plan niet een 
veel beter middel in dit verband? 

Het Tropical Forestry Action Plan 
(TFAP) is een strategie voor een 
gecoördineerde aanpak van de 
tropische bossen crisis, en bestaat 
uit vijf prioriteitsgebieden: 

- forestry in land use 
~ forest based industrial devel-

opment 
- fuelwood and energy 
~ conservation of tropical forest 

ecosystems 
- institutions. 
Gezien het OS beleid draagt 

Nederland vooral bij aan het eerste, 
derde en vijfde onderdeel. Inmiddels 
zijn TFAP's op gang gebracht in zo'n 
56 landen. Ze bestaan globaliter uit 
het inventariseren van de bosbouwsi-
tuatie in het land, het identificeren 
van knelpunten, het opstellen van 
projecten om die aan te pakken en 
het aanbieden ter financiering aan de 
donorgemeenschap van die 
projecten op een Ronde Tafel Konfe-
rentie. Nederland is actief betrokken 
bij het TFAP-proces in een aantal 
landen, m.n. programma-, regio- en 
sectorlanden. Het allergrootste deel 
van de Ronde Tafel Konferenties is 
gepland voor de komende twee jaar. 
Onder meer via deelname aan en 
committeringen ten gevolge van die 
conferenties zal er naar worden 
gestreefd de doelstelling van 100 
min. per jaar te halen. 

Gezien de prioriteiten en het 
karakter van de Nederlandse hulpin-
spanningen kan worden aangenomen 
dat tussen de 10% en de 30% van de 
totale bestedingen zich specifiek zal 

richten op beheer en behoud van 
tropische regenwouden. 

Overigens vormen de Nederlandse 
hulpinspanningen op bosbouwgebied 
onderdeel van een veelvoud van 
gecoördineerde hulp van de donor-
gemeenschap, inclusief de 
Wereldbank en regionale ontwikke-
lingsbanken. Op basis van de resul-
taten en de absorptiecapaciteit van 
de ontvangende landen zal te zijner 
ti jd moeten worden bezien in 
hoeverre voortzetting c.q. verdere 
verhoging gerechtvaardigd is. 

De ITHO is een goed forum voor 
discussie en afspraken tussen 
tropische houtproducentenlanden en 
consumentenlanden. Dezerzijdse 
steun aan de ITHO betreft met name 
de rol die de organisatie zou kunnen 
en moeten gaan spelen als kader 
voor het verwezenlijken van de 
koppeling tussen hulpverlening ten 
behoeve van behoud en verantwoord 
beheer van tropische bossen en het 
maken van internationale afspraken 
ten aanzien van handel en produktie 
van hout. 

Vraag van mevrouw Her fkens 
(P.v.d.A): 

De Minister zou er goed aan doen 
heel concreet per land invloed uit te 
oefenen op de inhoud van de 
aanpassingsprogramma's en policy 
framework papers. Essentieel daarin 
is om juist de armen aanspraak te 
verzekeren op ontplooiing. Essentiële 
elementen: landhervorming, werkge-
legenheidstoets, decentralisatie en 
deregulering van procedures die de 
informele sector hinderen, ontzien 
van basisvoorzieningen, meer dan 
lippendienst aan overleg met NGO's. 

Nederland bepleit om het tripar-
tite karakter (IMF, Wereldbank, 
ontvangende land) van het Policy 
Framework Paper beter tot zijn recht 
te laten komen. Via een dergelijk PFP 
brengen dan Wereldbank en IMF hun 
specifieke macro-economische 
ervaring en kennis in; daarnaast 
kunnen de voor het land relevante 
donoren - bij voorbeeld Nederland -
op grond van hun eigen ervaring met 
de uitvoering van hulpprogramma's 
en bij hen bestaande specifieke 
kennis van sectoren hun eigen 
bijdrage leveren aan de totstand-
koming van een aanpassingsbeleid. 

Ook via deelname aan het recen-
telijk ingestelde Social Dimensions 
of Adjustment Programme kan 
invloed op aanpassingsprogramma's 
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worden verwezenlijkt. In de eerste 
fase van dit programma worden 
indicatoren ontwikkeld waarmede de 
invloed van aanpassing op de meest 
kwetsbaren wordt gemeten. Aan de 
hand van de resultaten van deze 
meting vindt dan een terugkoppeling 
naar en eventuele bijstelling van het 
aanpassingsbeleid plaats en kunnen 
zonodig flankerende activiteiten 
worden opgezet. 

Dit door de Wereldbank uitge-
voerde Social Dimensions of 
Adjustment-programma is een 
concretisering van de vooral door 
Nederland geuite wens tot een 
geïntegreerde aanpak van 
aanpassing en armoedebestrijding. 
De in de vraag genoemde essentiële 
elementen komen in het Social 
Dimensions of Adjustment-pro-
gramma aan de orde, bij de 
opstelling waarvan de NGO's steeds 
zijn betrokken. 

Vraag van mevrouw Her fkens 
(P.v.d.A.): 

Waarom zijn, naast oliën, vetten 
en graanvervangers, snijbloemen 
uitgesloten uit het EG-aanbod inzake 
tropische produkten? Is dit op 
Nederlands initiatief? 

Het is niet een Nederlands 
initiatief om deze produkten van het 
EG-aanbod u i t t e sluiten. Aangezien 
het definitieve EG-aanbod nog niet is 
bepaald, zal Nederland er naar 
blijven streven het EG-aanbod van 
tropische produkten te verruimen. 

Vraag van mevrouw Her fkens 
(P.v.d.A): 

Hoe wordt omgegaan met de 
uitvoering van de final act van 
UNCTAD VII? De Minister was zo 
tevreden over de bewoordingen van 
deze final act. Zijn ze al in daden 
omgezet? Hoe denkt de Minister het 
momentum van toen voor de 
Noord-Zuid dialoog vast te houden? 
Wat is de rol van de VN daarin? 

Wat betreft de final act van 
UNCTAD VII ben ik van mening dat 
het elan en het momentum die 
ontstonden tijdens UNCTAD VII 
moeten blijven bestaan. Ik heb hier 
dan ook samen met Staatssecretaris 
Van Rooy veel aandacht aan 
besteed. Wi j hebben brieven 
geschreven aan een aantal collega's 
en tijdens de zitting van de laatste 

Trade and Development 
Board in Genève afgelopen 
september heeft de Nederlandse 
delegatie uitgebreide informele 
voorstellen over de rol van UNCTAD 
gedaan. Deze zijn met enige reserve 
ontvangen door een aantal ontwik-
kelde landen - ik denk hierbij aan 
leden van de G7 - maar ook door 
enkele ontwikkelingslanden die 
verklaarden op dit ogenblik meer 
aandacht voor de onderhandelingen 
in het GATT te hebben. We blijven 
natuurlijk doorgaan met belang aan 
de rol van UNCTAD te hechten, uit 
de realiteit blijkt dat we hiermee niet 
te ver voorop kunnen lopen. De VN 
kan hierbij een ondersteunende rol 
vervullen. 

Vraag van mevrouw Her fkens 
(P.v.d.A.): 

Is de Minister bereid de NAR om 
advies te vragen inzake mogelijk-
heden om het investeringsklimaat in 
ontwikkelingslanden te verbeteren? 

Aangezien dit onderwerp reeds 
enige tijd in de belangstelling staat 
wordt hieraan op ruime schaal 
aandacht besteed, o.a. bij de 
Wereldbank, de OESO, IFC en de 
UNIDO. 

Om die reden acht ik het niet 
nodig om de NAR om advies te 
vragen. 

Vraag van mevrouw Her fkens 
(P.v.d.A): 

Waarom heeft de rest van de EG 
zich verzet tegen het Franse voorstel 
deze maand, om voedselimporte-
rende ontwikkelingslanden te 
compenseren voor eventuele hogere 
voedselprijzen, wellicht uit vr i j -
komende EG-landbouwfondsen? 

Ervan uitgaande dat hier gedoeld 
wordt op voorstellen om een directe 
band te leggen tussen de beheersing 
van de EG-landbouwbegroting 
(E.O.G.F.L.) en de begrotingspost 
voor voedselhulp zij het volgende 
opgemerkt Afgezien van de vraag of 
het in begrotingstechnisch opzicht 
niet een twijfelachtige zaak is om op 
deze wijze een structureel dwars-
verband binnen de EG-begroting te 
leggen, doen zich meer funda-
mentele redenen voor om in dezen 
grote terughoudendheid te 
betrachten. Binnen de EG is de 
laatste jaren op consequente wijze 
gewerkt aan de ontwikkeling van het 

voedselhulpbeleid tot een werkelijk 
instrument van ontwikkeling. Daarbij 
is in de eerste plaats bewerkstelligd 
dat de formele band tussen het GLB 
(overschotten) en de EG-voedselhulp 
is doorbroken. Thans wordt gewerkt 
aan een voedselhulpbeleid waarbij 
voedselveiligheid als doelstelling zal 
gelden. 

Het voornoemde voorstel zou een 
herinvoering van een nauwe band 
tussen GLB en voedselhulp 
betekenen. Voorts was het voorstel 
rigide in die zin dat het een fixatie op 
een bepaalde samenstelling van 
(bestaand) voedselhulppakket in 
produkten (granen en melkpoeder) 
en hoeveelheden inhield. 

Overigens gaat het volgens mijn 
informatie niet om een Frans 
voorstel, maar om een voorstel van 
het Europees Parlement. 

Vraag van mevrouw Herfkens 
(P.v.d.A.): 

De Minister gaat achteloos om 
met toezeggingen aan de Kamer (zie 
waslijst die hij vorige maand van de 
vaste-Kamercommissie ontving). 
Verontschuldiging en belofte voor 
beterschap is op zijn plaats. 

Toezeggingen aan de Kamer 
worden, voor zover dit mogelijk is 
binnen de aangegeven termijn, door 
mij nagekomen. In mijn brief van 25 
november nr. DGIS-72212 heb ik 
reeds een reactie gegeven op de 
door de Kamer gemaakte inventari-
satie. 

Vraag van mevrouw Herfkens 
(P.v.d.A.): 

Het gemiddelde prijsniveau voor 
grondstoffen ligt bijzonder laag, de 
groei van de wereldhandel in '87 
kwam voornamelijk ten goede aan de 
geïndustrialiseerde landen, in veel 
ontwikkelingslanden is sprake van 
stagnatie. Wat doet de Minister hier 
eigenlijk aan? 

Het probleem is dat bij veel grond-
stoffen lage prijzen worden veroor-
zaakt doordat de vraag structureel 
achterblijft bij het aanbod. 

Het juiste beleid voor een ontwik-
kelingsland ligt in diversificatie van 
de produktie en meer algemeen in 
een beleid dat het ontwikkelingsland 
minder afhankelijk maakt van de 
uitvoer van grondstoffen. Dit proces 
kan niet van de ene dag op de 
andere tot stand komen. Nederland 
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steunt in dit verband activiteiten van 
het UNCTAD secretariaat waarbij 
technische assistentie wordt 
verleend op het gebied van diversifi-
catie van de produktie. 

Vraag van mevrouw Her fkens 
(P.v.d.A.): 

In september j l . organiseerde de 
Minister een conferentie over de 
Minst Ontwikkelde Landen (MOL's). 
Tot welke initiatieven leidt dat? 

In september j l . heeft in Den Haag 
een bijeenkomst van «eminente 
personen» over de problematiek van 
de Minst Ontwikkelde Landen 
(MOL's) plaatsgehad. Deze bijeen-
komst was georganiseerd in samen-
werking met UNCTAD en betaald 
door Nederland (uit OS-fondsen). De 
Nederlandse regering als zodanig 
was echter niet op de bijeenkomst 
vertegenwoordigd. Deze beoogde 
een eerste aanzet te geven voor de 
voorbereiding op de conferentie over 
de MOL's die in 1990 zal worden 
gehouden. Het definitieve rapport 
van de bijeenkomst in Den Haag is 
nog niet van de UNCTAD ontvangen. 

Vraag van de heer De Hoop 
Scheffer (C.D.A.): 

Hoe ziet de Minister de rol van de 
MIGA? 

Doelstelling van de MIGA is het 
wegnemen van niet-commerciële 
risico's opdat investeringsbeslis-
singen tot stand kunnen komen op 
basis van zuiver commerciële 
overwegingen. 

De invloed van niet-commerciële 
risico's op investeringsbeslissingen 
kan echter niet worden geïsoleerd uit 
het gehele complex van relevante 
factoren en is daarom niet kwanti-
tatief weer te geven. 

Door de MIGA zal van geval tot 
geval moeten worden bekeken of het 
verantwoord is een investering in een 
bepaald land in te dekken. 

In het algemeen kan gezegd 
worden dat de landen die zich bij de 
MIGA aansluiten de doelstellingen 
van de MIGA onderschrijven wat op 
zich als een vermindering van het 
politieke risico kan worden 
beschouwd. 

Vraag van de heer De Hoop 
Scheffer (C.D.A.): 

Kan de Minister aangeven wat de 
reden is voor de overcommittering 
van het LCL-programma? 

Teneinde de kasruimte volledig te 
kunnen benutten werd er tot voor 
kort van uitgegaan dat hiervoor een 
committeringsruimte van vier maal 
de kasruimte benodigd was. Bij de 
invoering van de LCL in 1987 is dus 
uitgegaan van dezelfde vooronder-
stellingen als bij het GK v.w.b. 
scoringskans, opnameperiode enz. 
die vroeger altijd tot onderbesteding 
leidden. De LCL heeft echter een 
betere ingang gevonden dan het 
gemengde krediet en wordt vanwege 
zijn eenvoud en aantrekkelijkheid 
snel en veelvuldig geaccepteerd en 
leidt ook sneller tot kasbeslag. 
Bovendien was er het afgelopen jaar 
een trend waar te nemen van steeds 
grotere transactiebedragen per 
project. 

Vraag van de heer De Hoop 
Scheffer ( C D A ) 

Indien een relatief groot deel van 
het bedrag naar één en hetzelfde 
land is gegaan, dient dan niet 
nagedacht te worden over een 
zekere maximering van het bedrag 
per land? 

In de criteria van het LCL-
programma wordt reeds voorzien in 
een spreiding over de landen d.m.v. 
een maximum percentage van de 
committeringsruimte per land. Wel 
moet ik opmerken dat landen als 
Indonesië, India en China, maar ook 
bijvoorbeeld Kameroen, meer 
absorptiecapaciteit voor kapitaalgoe-
deren en infrastructurele werken 
hebben en ook een grotere terugbe-
taalcapaciteit hebben dan menig 
ander land in de Derde Wereld. 

Vraag van de heer De Hoop 
Scheffer (C.D.A.): 

Hoe is het gesteld met de toets op 
OS-relevantie, dat is toch het eerste 
en allerbelangrijkste criterium om 
een project, transactie of bedrijf te 
laten profiteren van een dergelijke 
faciliteit? Wie voerde deze toets tot 
nu toe uit en is er reden om in de 
toekomst ook hier wat strenger te 
kijken? 

Ontwikkelingsrelevantie heeft 
inderdaad altijd het primaat gehad 
bij het GK/LCL-programma. Een 
eerste vereiste is, zoals ook in het 

regeerakkoord staat, dat alle 
projecten binnen de prioriteiten van 
het betrokken ontwikkelingsland 
moeten vallen. 

De toetsing hier vindt plaats bij het 
behandelend sectorbureau dat 
advies krijgt van de bilaterale landen-
bureaus, en van de Nederlandse 
Ambassades ter plaatse. Indien 
opportuun wordt ook technisch 
advies gevraagd of kan een korte 
missie uitgezonden worden. De 
criteria van het programma zullen 
worden aangescherpt. 

Vraag van de heer De Hoop 
Scheffer (CD A ): 

Wanneer krijgen de definitieve 
modaliteiten rond de Wet Herverze-
kering Investeringen, inclusief de 
aanvullende garantieregelingen, 
vorm? 

a. De Interdepartementale 
Commissie Herverzekering lnveste-
ringen (ICHI), die het functioneren 
van de WHI heeft geëvalueerd, zal 
binnenkort een voorstel over aanpas-
singen en flexibilisering van de WHI 
aan de betrokken bewindslieden 
voorleggen. 

b. Naar aanleiding van de 
discussie inzake invoering van een 
eventuele garantieregeling voor 
particuliere ontwikkelings- en partici-
patiemaatschappijen (POPM's) heeft 
een externe werkgroep hierover een 
rapport opgesteld dat thans wordt 
bestudeerd. 

Vraag van de heer De Hoop 
Scheffer (CD A ): 

Hoeveel mensen zijn er sinds het 
aantreden van deze Minister lateraal 
geworven, dat wil zeggen buiten de 
gemeenschappelijke werving om? 

Sinds mijn aantreden zijn voor 
beleidsfuncties binnen het DGIS 
vijftien medewerkers lateraal 
geworven, waarvan er thans vijf in 
vaste dienst zijn en de overigen een 
tijdelijke aanstelling kregen. 

Daarnaast zijn thans tweeëntwintig 
sectorspecialisten eveneens lateraal 
geworven werkzaam op posten in het 
buitenland, waarnaast nog acht 
uitzendingen in voorbereiding zijn. 

Vraag van de heer Leerling (RPF.) : 

In het kader (van het particulier 
initiatief) pleit ik voor meer contact 
tussen Gemeenten in ons land met 

Tweede Kamer Noten 
1 december 1988 
TK31 31-1886 



steden of dorpen in de Derde 
Wereld. Elke Gemeente zou alleen of 
samen met anderen moeten streven 
naar een vorm van partnership. Deelt 
de Minister die opvatting en zou hij 
dat proces willen bevorderen? 

Vanuit het oogpunt van vermaat-
schappelijking en verbreding van het 
draagvlak voor ontwikkelingssamen-
werking ben ik er voorstander van 
dat Gemeenten of plaatselijke 
groeperingen samenwerkingsrelaties 
met steden of dorpen in de Derde 
Wereld aangaan. Voorwaarde is 
echter steeds dat deze relaties 
geplaatst worden in het kader van 
voorlichtings- en bewustwordingsac-
tiviteiten onder de eigen bevolking 
en deze er zoveel mogelijk bij 
betrokken wordt. 

Komt er een partnership tot stand, 
dan is het belangrijk dat deze 
uitgaan van gelijkwaardigheid van 
beide partners en continuïteit 
vertoont. 

Het initiatief tot zo'n samenwer-
kingsverband zal steeds van de 
Gemeente of groep zélf moeten 
uitgaan. Middels de programma's 
Gemeente Initiatieven en Kleine 
Plaatselijke Activiteiten wordt de 
totstandkoming van dergelijke 
verbanden gestimuleerd. 

De VNG, waar inmiddels een 
beleidsmedewerker voor Gemeente 
en Ontwikkelingssamenwerking is 
aangesteld, kan gemeenten 
adviseren m.b.t. gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

Vraag van de heer Leerling (R.P.F.): 

Een minder bekend voorstel tot 
vermindering van de lopende 
schulden is afkomstig van de 
Mexicaanse econoom Victor 
Urquido. In dit idee wordt voor een 
deel rentebetalingen in binnenlandse 
valuta op een speciale rekening 
toegestaan. Er mogen van deze 
rekening alleen ontwikkelingspro-
jecten worden gefinancierd, die door 
het crediteurland zijn goedgekeurd. 
Hoe denkt de Minister hierover? 

leder voorstel dat voor alie partijen 
aanvaardbaar is en dat bijdraagt aan 
oplossing van de schuldenproble-
matiek is welkom in het kader van de 
zogenaamde «menubenadering». 
Toepassing van dit voorstel betekent 
overigens wel dat de schuldeiser 
afziet van een deel van de aan hem 
te betalen rente en het ligt daarom 
voor de hand te verwachten dat deze 

daarvoor op enigerlei wijze compen-
satie zal trachten te verkrijgen. Om 
die reden verwacht ik niet dat deze 
variant van schuldvermindering op 
brede schaal toepassing zal vinden. 

Vraag van de heer Leerling (R.P.F.): 

In Derde Wereldlanden gaat elk 
jaar 10 miljoen hectare geïrrigeerd 
land door slechte irrigatie verloren. 
Hoe komt dat? Gebrek aan fol low-
up? 

Als belangrijkste oorzaak moet de 
verzilting worden gezien. Irrigatie-
projecten moeten dan ook worden 
voorzien van een pakket maatregelen 
dat verzilting tegengaat. 

Vraag van de heer Leerling ( R P F ) : 

Het is aan de MFO's om te 
bepalen waar activiteiten worden 
ontplooid. Aanwijzingen, laat staan 
subsidievoorwaarden in de vorm van 
locatiekeus, wijzen we af. Hopelijk 
doet de Minister dat ook. 

Juist dezer dagen zond ik de 
Kamer met mijn brief no. OSAB/ 
70689 van 1 7 november j l . het 
rapport van de Commissie-Rutten, 
dat een evaluatie van de samen-
werking tussen mij en de MFO's 
omvat. Daaruit blijkt dat de MFO's 
een zeer grote mate van vrijheid 
bezitten in de keuze van de lokatie 
van projecten. In de sectorpro-
gramma's moedig ik wel de MFO's 
aan in bepaalde landen of streken 
extra activiteiten te ontwikkelen. 

Vraag van de heer Leerling (R.P.F.): 

Volgens de Memorie van 
Toelichting zal in 1989 een 
beslissing worden genomen over een 
eventuele invoering van een 
programmafinancieringsmodel voor 
de PSO. Het is op zich een goede 
gedachte en dat terwij l de PSO er 
zelf niet om gevraagd zou hebben. 

Op grond van de ervaringen in het 
Suppletie-programma via de 
Vereniging PSO, zoals o.a. tot uiting 
gekomen in de periodieke evaluaties, 
werd in 1988 in het regelmatige 
overleg tussen PSO en OS de vraag 
aan de orde gesteld naar de toekom-
stige vorm van de samenwerkingsre-
latie. 

In de loop van 1989 zal inderdaad 
worden bezien of de ervaringen met 
de in 1988 geformaliseerde 

Afspraken tussen PSO en OS een 
eventuele overgang naar een 
programmafinancieringsmodel recht-
vaardigen, danwei welke verdere 
bijstellingen in de Afspraken noodza-
kelijk zijn om een PFM-model op een 
later ti jdstip in te voeren. Het 
PSO-Bestuur is met mijn standpunt 
bekend dat de invoering van een 
PFM-model het resultaat is van een 
voldoende lange periode van samen-
werken op basis van de huidige 
relatie. 

Vraag van mevrouw Terpstra 
(V.V.D.): 

De in het verleden aangegane 
samenwerkingsverbanden met 
universitaire instellingen lijken niet 
adequaat gericht te zijn geweest op 
noodzakelijke diversificatie. Een 
treffend voorbeeld vinden we in het 
rapport van de evaluatiecommissie 
van het PUO-programma met 
Zambia. Het is duidelijk dat Zambia 
meer gebaat is met het zogenaamde 
Peru-model waar gestreefd wordt 
naar praktische kennisoverdracht en 
gezamenlijk onderzoek gericht op 
resultaten waaraan bij voorbeeld de 
boeren direct wat hebben. 

Wi l de Minister bevorderen dat het 
PUO-samenwerkingsverband in 
Zambia niet zozeer wordt afgebouwd 
(kind met badwater weggooien) 
maar wordt aangepast en 
omgebouwd in bovenstaande zin? De 
hoogwaardige kennis overdracht 
hoort in de verst ontwikkelde ontwik-
kelingslanden thuis. 

Het evaluatierapport inzake de 
samenwerking met de universiteit 
van Zambia, alsmede het 
commentaar daarop van de onafhan-
kelijke Beoordelingscommissie PUO, 
maakt duidelijk dat er weliswaar op 
enige punten vooruitgang is 
geweest, maar dat met name wat de 
opbouw van een adequate eigen 
(lokale) staf betreft er weinig is 
bereikt. Het rapport is aan de meest 
betrokken instanties ter advisering 
en becommentariëring voorgelegd. 

Zodra alle commentaren en 
adviezen binnen zijn, zal met betrok-
kenen worden overlegd over de wijze 
waarop aan de samenwerking de 
komende jaren het beste vorm kan 
worden gegeven. Uiteraard zal de 
universiteit van Zambia bij dit 
overleg worden betrokken. 

Vraag van mevrouw Terpstra 
(V.V.D.): 

Tweede Kamer Noten 
1 december 1988 
TK31 31-1887 



Het programma voor industriële 
ontwikkeling geldt voor alle 
programma , regio- en sectorlanden 
doch blijkt alleen succesvol te zijn in 
de wat verder gevorderde ontwikke-
lingslanden. Daar waar nog steeds 
a-selectieve initiatieven worden 
ontwikkeld om het particuliere 
bedrijfsleven te interesseren voor het 
industrialisatieprogramma in de 
armste ontwikkelingslanden, lijkt me 
dat niet echt effectief. 

Het is zeker zo dat enkele instru-
menten uit het industrie programma 
die op generieke wijze investeringen 
in programma-, regio- en sector-
landen trachten te bevorderen, niet 
in al deze landen even effectief zijn. 
Haalbaarheidsstudies naar joint-
ventures en sector-investerings-
studies zijn bij het ontbreken van 
bloeiende private ondernemingen in 
de armste ontwikkelingslanden geen 
effectief instrument. Het is echter 
zeker niet zo dat algemene 
uitspraken over de effectiviteit van 
het industrie programma kunnen 
worden gedaan gerelateerd aan de 
mate van ontwikkeling van het 
ontvangende land. Teveel factoren 
spelen een rol bij de ontwikkeling 
van industrialisatie: verhouding 
private/publieke sector, grond-
stoffen, klimaat, politieke constel-
latie, geografische ligging enz. 

Het succes van enkele andere 
instrumenten in de armste landen, 
zoals korte termijn management 
ondersteuning en trainingen, ook bij 
particuliere bedrijven onderstreept 
dit nog eens. 

Een blauwdruk benadering die de 
nadruk legt op de publieke sector in 
de armste landen en op de particu-
liere sector in verder ontwikkelde 
landen is dan ook niet gerecht-
vaardigd. 

Tot slot zij opgemerkt dat met de 
heroriëntatie van het industrie 
programma in het licht van de uitbe-
steding van instrumenten aan FMO 
in die landen waar dat mogelijk en 
zinvol is meer aandacht kan worden 
geschonken aan het randvoorwaar-
denscheppend beleid ter bevordering 
van industrialisatie, juist in de armste 
ontwikkelingslanden. 

Vraag van mevrouw Terpstra 
(V.V.D.): 

Een Nederlandse voorlichtings- en 
bewustwordingscampagne over de 
Brundtlandproblematiek (lijkt) bij 
uitstek een activiteit die past binnen 

de prioriteiten van de NCO, juist 
omdat hierbij niet alleen de 
complexe ontwikkelingsproblematiek 
maar ook de interdependentie helder 
aan de orde komt. Wil de Minister 
bevorderen dat deze prioriteit 
daadwerkelijk wordt opgenomen in 
de reguliere subsidieverlening van de 
NCO en gekoppeld aan de imple-
mentatie van het appèl van Madrid? 

De milieuproblematiek, de ecolo-
gische grenzen van ontwikkeling, is 
één van de zes prioritaire beleids-
thema's in het huidige NCO-meerja-
renplan. 

Veel voorlichtingsprojecten op dit 
terrein hebben het afgelopen jaar 
een NCO-subsidie ontvangen. 
Genoemd kunnen worden de 
campagne over het tropisch 
regenwoud van de Vereniging voor 
Milieudefensie, het seminar Milieu 
en Derde Wereld van het Platform 
Internationaal Jongerenwerk, een 
discussiedag van de Stichting TOOL 
met als onderwerp Milieu, activi-
teiten van de Stichting Mil ieu-
educatie en het Instituut voor 
Natuurbeschermingseducatie. 

Het thema «Milieu» blijft de 
komende twee jaar in ieder geval tot 
de prioritaire thema's van de NCO 
behoren, hetgeen goed aansluit bij 
het Appèl van Madrid, dat in het 
bijzonder aandacht vraagt voor de"«a 
problematiek. 

Ook in ruimer verband wordt 
aandacht aan de Brundtlandproble-
matiek gegeven. Ik verwijs hierbij 
naar de 11 -delige TV-serie «Een 
aarde, één milieu», die met 
medewerking van Ontwikkelingssa-
menwerking, VROM en L&V tot 
stand is gebracht. 
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