
98ste vergadering Donderdag 3 september 1987 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzit ter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 119 leden, te 
weten: 

Aarts, Ter Beek, J.T. van den Berg, 
Biesheuvel, Blauw, De Boer, 
Boers-Wijnberg, Bolkestein, De 
Boois, Braams, Van der Burg, 
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum, 
De Cloe, Dijkstal, Van Dis, Doelman-
Pel, Dolman, Duyn, Eisma, Engwirda, 
Van Es, Esselink, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, Frissen, Van Gelder, 
Gerritse, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Hennekam, Hermans, Hummel, Huys, 
Van lersel, Joekes, Jorritsma-Leb-
bink, Kamp, Knol, Koetje, Kohn-
stamm, Kok, Kombrink, Korthals, 
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, De Leeuw, Van Leijenhorst, 
Leijnse, Lilipaly, Linschoten, Mate-
man, Melkert, Moor, Moret-de Jong, 
Van Muiden, Niessen, Van Nieuwen-
hoven, Nijhuis, Nijland, Van Noord, 
Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, Van 
Otterloo, Paulis, Ploeg, De Pree, 
Pronk, Fteitsma, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Van Rey, Roosen-van Pelt, 
Van der Sanden, Schartman, 
Scherpenhuizen, Schutte, Smits, 
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Tazelaar, 
Tegelaar-Boonacker, EG. Terpstra, 
G.H. Terpstra, Tommei, Van Traa, 
Tuinstra, Ter Veld, Te Veldhuis, 
Verspaget, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, 
Vreugdenhil, Vriens-Auerbach, K.G. 
de Vries, Wallage, Weijers, Weisglas, 
Wiebenga, Wolffensperger, Wolters, 
Wöltgens en Zijlstra, 

en de heren Van Dijk, minister van 
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes, 

minister van Justit ie, en De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Pronk, alleen voor het eerste deel van 
de vergadering; 

Worrel l , wegens verblijf buitens-
lands; 

Hageman, Borgman en Beckers-de 
Bruijn, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 

Wijziging van de A lgemene 
militaire pensioenwet (19865) ; 

- Wi jz iging van hoofdstuk V 
(Minister ie van Buitenlandse 
Zaken) van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1985 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
t w e e d e wijz igingsvoorstel) 
(19855) 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring 
van de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Opheff ing van de Raden van 
Arbeid (19545) 

(Zie vergadering van 2 september 
1987.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst spreek ik 
mijn dank en waardering aan het 
adres van de woordvoerders uit die 
hebben gesproken over het wets-
voorstel op stuk nr. 19545. Ik heb de 
indruk dat er naast duidelijke steun 
voor de voorstellen ook sprake is van 
een sterk kritische ondertoon in de 
betogen van de verschillende 
woordvoerders. Het geheel overzien-
de, heb ik de indruk overgehouden 
dat in ieder geval de meerderheid 
van mening is dat wij op deze weg 
moeten doorgaan. De kritiek die in de 
verschillende bijdragen naar voren is 
gebracht, heeft met name betrekking 
op het ontbreken van een duidelijke 
relatie tussen dit voorstel en de visie 
op de toekomstige organisatie van de 
sociale verzekering. Ik heb dit heel 
sterk beluisterd bij mevrouw Ter 
Veld, mevrouw Groenman en de heer 
Nijhuis. 

Ondanks de sterk kritische 
ondertoon in het verhaal van 
mevrouw Ter Veld heb ik begrepen 
dat zij uiteindelijk toch haar steun aan 
de voorstellen zal geven, mits deze 
op een aantal punten worden 
aangepast. Mede in het licht van haar 
schriftelijke inbreng kan ik dit 
bijzonder waarderen. 

De heer Schutte heeft weinig 
moeite met aanvaarding van onze 
voorstellen. Ik heb met interesse naar 
zijn drie vragen ter ondersteuning van 
de voorstellen geluisterd. 

De heren Leerling en Van der Vlies 
hebben zich eveneens in positieve zin 
kritisch over de voorstellen uitgela-
ten. 

De heer Tuinstra heeft zijn steun 
betuigd aan het wetsvoorstel. Hij 

Tweede Kamer Raden van Arbeid 
3 september 1987 
T K 9 8 98-5021 



De Graaf 

heeft zijn betoog geplaatst in het 
kader van de geschiedenis van de 
uitvoering van de sociale verzekering. 

Mevrouw Groenman heeft uit haar 
inbreng, die overwegend kritisch van 
aard was, toch laten blijken dat zij er 
nog niet helemaal uit is. Zij heeft 
overigens erkend dat het voorstel wel 
degelijk voordelen bevat. 

De heer Nijhuis ten slotte heeft 
laten blijken — wat overigens ook al 
uit zijn schriftelijke inbreng viel op te 
maken — moeite met de voorstellen 
te hebben. Hij wil evenwel toch met 
een eindoordeel wachten op mijn 
reactie op zijn betoog. Hij wil verder 
graag mijn reactie op de wijzigings-
voorstellen van mevrouw Ter Veld 
afwachten. 

Ik hoop, met mijn verdediging 
mevrouw Ter Veld, mevrouw 
Groenman en de heer Nijhuis te 
overtuigen van de noodzaak van de 
voorstellen die nu ter discussie staan. 
Uiteraard zal ik hierbij ook een 
oordeel geven - de heer Nijhuis 
heeft daar nadrukkelijk om gevraagd 
— over de wijzigingsvoorstellen die 
met name door mevrouw Ter Veld 
zijn bepleit. 

Eén voorstel van haar wil ik nu al 
even naar voren halen. Dit betreft de 
titel van het wetsvoorstel. Ik geef 
toe, Voorzitter, dat de titel van het 
wetsvoorstel — luidende "Opheffing 
van de Raden van Arbeid" — geen 
gelukkige is geweest. Ik zeg dit 
achteraf. Ik denk dat door deze titel 
er hier en daar ook wel wat verkeerde 
indrukken zijn gewekt en dat deze 
titel enige onnodige irritatie heeft 
gegeven. In de titel komt namelijk 
niet tot uitdrukking dat er sprake is 
van een integratieproces, van een 
streven naar één concern met 
onderdelen. Het zal dan ook duidelijk 
zijn dat ik met de voorstellen van 
mevrouw Ter Veld om in de conside-
rans die wijziging aan te brengen, 
geen enkele moeite heb. Integendeel, 
ik denk dat het zonder meer een 
verbetering is en beter de bedoeling 
weergeeft van de herziening die hier 
wordt voorgesteld. Ik stem daar dus 
graag mee in. 

Mijnheer de Voorzitter! Zie ik het 
goed, dan hebben de verschillende 
sprekers in hoofdzaak een viertal 
onderwerpen aan de orde gesteld. 
Ten eerste hebben alle sprekers, 
maar met name de heren Nijhuis en 
Tuinstra en mevrouw Ter Veld, 
uitvoerig stilgestaan bij de toekomsti-
ge structuur van de uitvoeringsorga-
nisatie. Het tweede thema betreft de 
noodzaak om vooruitlopende op de 

totale reorganisatie nu met een 
wijziging te komen. De meeste 
woordvoerders hebben daaraan 
aandacht besteed. Ten derde is er 
het thema van de voordelen die 
verbonden zijn aan de nieuw 
voorgestelde structuur met betrek-
king tot de cliëntgerichtheid, de 
gevolgen voor het personeel en 
dergelijke. Als een vierde thema zie ik 
de plaats van eventuele regionale 
adviesorganen. Langs deze vier 
hoofdpunten wil ik mijn betoog 
verder opzetten. Ik kom dan uiteraard 
ook nog te spreken over een aantal 
daar wat los van staande onderdelen. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
samenhang tussen dit wetsvoorstel 
en de toekomstige uitvoeringsorgani-
satie van de sociale verzekering heeft 
in de schriftelijke behandeling een 
vooraanstaande plaats ingenomen. 
Ook in dit debat is dat door verschil-
lende sprekers gedaan. Alle woord-
voerders hebben in hun eerste 
termijn gewag gemaakt van hun 
opvattingen met betrekking tot de 
wijze waarop de beoogde omvorming 
van de Raden van Arbeid en de 
toekomstige uitvoeringsorganisatie 
zich tot elkaar verhouden. De 
meningen lopen uiteen. 

Uit de inbreng van de heer Nijhuis 
leid ik af, dat naar zijn mening ook na 
de schriftelijke voorbereiding 
besluitvorming over de samenvoe-
ging van de Raden van Arbeid en de 
bank prematuur zou zijn. Eerst moet 
er een discussie ten principale 
worden gevoerd over de toekomstige 
organisatie van de uitvoering in zijn 
geheel. Hij voegt daar nog het 
element aan toe dat na 20 jaar 
praten de klok op vijf voor twaalf is 
komen te staan en dat politieke 
keuzen ten aanzien van die uitvoe-
ringsorganisatie nu dringend nodig 
zijn. Ik wil met name op dit vrij 
principiële onderdeel straks uitvoerig 
ingaan, mijnheer de Voorzitter, en de 
kritiek van de heer Nijhuis serieus 
benaderen. 

Mevrouw Groenman benadrukt de 
noodzaak van een visie op en een 
tijdpad voor een integrale uitvoe-
ringsstructuur. Begrijp ik haar goed, 
dan is haar opvatting dat zij deson-
danks bereid is, ons voorstel op zijn 
eigen merites te beoordelen, mits de 
voordelen duidelijk worden beargu-
menteerd. Het beoordelen op zijn 
merites betekent nog niet direct 
instemming daarmee; dat begrijp ik 
wel. Ik kom hierover uiteraard nog te 
spreken en ik hoop, dat ik haar op dit 

punt in mijn reactie niet zal teleur-
stellen. 

Mevrouw Ter Veld betreurt het, dat 
de discussie over de integratie van 
de Raden van Arbeid en de bank 
thans moet worden gevoerd zonder 
dat het kabinet een toetsingskader 
heeft aangereikt in de vorm van een 
uitgewerkte visie op de toekomstige 
uitvoeringsorganisatie. Niettemin ziet 
zij dit niet — althans zo zijn haar 
woorden op mij overgekomen — als 
een onoverkomelijk bezwaar voor een 
inhoudelijke discussie over ons 
voorstel en de gevolgen van deze 
voorstellen. Wel heeft zij ten aanzien 
van dit aspect als voorwaarde 
gesteld, dat er nu geen eindstation 
voor de herziening van de uitvoe-
ringsorganisatie als geheel mag zijn. 
Evenmin mag, aldus mevrouw Ter 
Veld, ons voorstel een blokkade 
betekenen voor eventuele herzienin-
gen, die in het kader van een 
algemene herziening van de uitvoe-
ringsorganisatie gewenst kunnen 
blijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
waardering voor de constructieve 
bijdragen van de heren Tuinstra, 
Schutte, Leerling en Van der Vlies. 
Uit hun inbreng meen ik te mogen 
afleiden, dat de hoofdlijnen en 
uitgangspunten die ik bij de schrifte-
lijke behandeling ten aanzien van de 
toekomstige uitvoeringsorganisatie 
heb gepresenteerd hen voldoende 
houvast hebben geboden voor een 
verantwoorde beoordeling van de 
thans aan de orde zijnde voorstellen. 
Op een aantal vragen die nog open 
blijven, ga ik straks nader in. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat er 
samenhang is tussen het voorstel 
met betrekking tot de integratie van 
bank en raden en de herziening van 
de uitvoeringsorganisatie van de 
sociale zekerheid als geheel, heb ik 
mij steeds goed gerealiseerd. Anders 
dan de heer Nijhuis heb ik die 
samenhang niet zo willen zien, dat 
eerst in brede kring overeenstem-
ming zou moeten worden gevonden 
over de vorm van de toekomstige 
uitvoeringsorganisatie alvorens een 
naar mijn oordeel noodzakelijke 
deelreorganisatie zou kunnen worden 
doorgevoerd. Wel ben ik er alert op 
geweest, dat deelreorganisaties geen 
belemmeringen zouden gaan 
opleveren voor de toekomstige 
uitvoeringsstructuur. De grove 
contouren daarvan heb ik geschetst; 
een doelstelling die naar mijn wijze 
van zien alleen fasegewijze valt te 
bereiken. Met dat gegeven heb ik de 
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fusievorming van de Raden van 
Arbeid en de Sociale Verzekerings-
bank steeds op haar eigen merites 
willen bezien, in feite derhalve de 
werkwijze die mevrouw Ter Veld in 
haar bijdrage als pragmatisch 
kenschetste. Niettemin wil ik aan de 
wensen van de Kamer tegemoet 
komen om mijn zienswijze ten 
aanzien van de toekomstige uitvoe-
ringsorganisatie nog eens globaal 
uiteen te zetten. Ik beoog daarmee 
tevens de vrees weg te nemen, dat 
met ons voorstel onverantwoorde en 
onomkeerbare stappen op het terrein 
van de herziening van de uitvoerings-
organisatie van de sociale verzeke-
ring zouden worden gezet. Tevens 
stelt mij dit in de gelegenheid om te 
reageren op een aantal kritische 
opmerkingen, die met name ook door 
de heer Nijhuis zijn gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het hoeft 
nauwelijks betoog, dat al lange tijd 
wordt geworsteld met de herziening 
van de uitvoeringsorganisatie van de 
sociale verzekering. Een gegeven dat 
overigens niets nieuws bevat, want 
de geschiedenis van de sociale 
verzekering wordt gekenmerkt, door 
de jaren heen, door een worsteling 
over de aard, het karakter en de 
richting van de organisatie van de 
uitvoering. De heer Nijhuis heeft in 
zijn bijdrage in eerste termijn een kort 
historisch overzicht van deze 
worsteling van sociale partners, 
overheid en overige betrokkenen 
gegeven. Een gemeenschappelijke 
opvatting van regering, parlement en 
sociale partners is dat aan de huidige 
uitvoeringsorganisatie tekortkomin-
gen kleven. In dat opzicht zijn wij het 
volstrekt met elkaar eens. 

Ik geef toe dat een periode van 
twintig jaar rijkelijk lang is voor de 
voorbereiding van een voorstel dat 
aan de beoogde herziening van de 
topstructuur gestalte moet geven. De 
zaak ligt echter wat genuanceerder 
dan uit de bijdrage van de heer 
Nijhuis blijkt. In 1967, 1973 en 1980 
heeft het kabinet adviesaanvragen 
richting Sociaal Economische Raad 
gestuurd. Daarin zijn enkele duidelij-
ke lijnen getrokken en is een visie 
ontvouwd. In 1984 heeft de SER een 
reactie op deze adviesaanvragen 
gegeven. In dat advies heeft de SER 
zich beperkt tot de uitvoeringsorgani-
satie aan de top. Het verzoek aan de 
SER om zich daartoe te beperken, 
was ingegeven door de opvatting van 
het kabinet dat eerst duidelijkheid 
moest worden verkregen over de 
richting waarin de stelselherziening 

zal uitwerken, alvorens tot herstruc-
turering van de uitvoeringsorganisa-
tie aan de voet kan worden overge-
gaan. Een verbetering van de 
beheers-, de coördinatie- en de 
informatiestructuur van de sociale 
zekerheid — dus een herziening aan 
de topstructuur - werd echter ook 
zonder stelselherziening noodzakelijk 
geacht. Zoals ik al verschillende 
malen aan de Kamer heb medege-
deeld, huldig ik die opvatting nog 
steeds. De prioriteit ligt bij een 
zodanige vernieuwing van de 
Organisatiewet Sociale Verzekering 
dat de onduidelijkheden en de 
onevenwichtigheden op het terrein 
van toezicht, centrale sturing, 
coördinatie en regelgeving worden 
weggenomen. Een dergelijke 
herziening heeft met name betrek-
king op de positie van de SVR en de 
verhouding alsmede verdeling van de 
bevoegdheden tussen de SVR en de 
overheid enerzijds en tussen de SVR 
en de uitvoeringsorganen anderzijds. 
Reeds eerder heb ik opgemerkt dat 
een voor alle partijen aanvaardbare 
structuur een bijzonder zware opgave 
is gebleken, ondanks het feit dat er 
een unaniem SER-advies ligt waarin 
de analyse van het rapport-Lamers 
over de vaststelling van de beheer-
singsstructuur wordt onderschreven. 
De knelpunten hadden en hebben 
betrekking op het vinden van 
antwoorden op vooral de volgende 
vragen. 

1. Welke invloed moet de over-
heid, gegeven haar eigen verant-
woordelijkheid, behouden ten 
aanzien van het toezicht op de 
uitvoering van de sociale verzekerin-
gen? Hierbij is uitdrukkelijk ook aan 
de orde wat in het regeerakkoord is 
gesteld over de verdeling van de 
bevoegdheden. 

2. Hoe is het gesteld met de 
samenstelling van de Sociale 
Verzekeringsraad? 

3. Wat zal in de nieuwe topstruc-
tuur de positie zijn van de federatie 
van bedrijfsverenigingen in relatie 
met die van de SVR? 

Voorzitter! De gedachtevorming 
over deze punten is thans zo ver 
ontwikkeld dat ik de heer Tuinstra 
kan toezeggen dat ik mij er sterk voor 
zal maken dat uiteindelijk in het 
eerste kwartaal van 1988 een 
concept-voorstel tot wijziging van de 
Organisatiewet Sociale Verzekering 
aan de SVR kan worden voorgelegd. 
De SER adviseert over de sociaal-po-
litieke aspecten van deze zaak. Aan 
de hand van dat advies wordt aan 

een concept-wetsvoorstel gewerkt, 
dat met name voor technisch advies 
naar de SVR zal gaan. Ik zeg toe alles 
in het werk te zullen stellen om aan 
de wens die door de heer Tuinstra is 
geuit te voldoen. 

Ik hoop met deze uiteenzetting 
tevens de heer Nijhuis duidelijk te 
hebben gemaakt dat ik mij realiseer 
dat de tijd dringt. Echter, het vinden 
van evenwichtige, maatschappelijke 
verhoudingen is het waard om de toe 
te kennen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden grondig te doorden-
ken. Het vinden van oplossingen die 
kunnen rekenen op voldoende 
maatschappelijk draagvlak kost ti jd. 
Wel meen ik dat het een voorwaarde 
is, willen wij in deze zaak slagen. 

Thans kom ik toe aan mijn visie op 
de uitvoeringsorganisatie aan de 
voet. Ik heb in de memorie van 
antwoord al een zekere volgtijdelijk-
heid aangegeven. Pas wanneer de 
herziening van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering zoals ik die net 
schetste is afgerond, kan een 
volledige uitwerking van de organisa-
tiestructuur aan de voet worden 
gegeven. Ik breng derhalve een 
fasering aan tussen de herziening 
van de top en de herziening aan de 
voet. Ook binnen de herziening van 
de uitvoeringsorganisatie aan de voet 
ben ik genoodzaakt een fasering aan 
te brengen. De herziening als geheel 
is een te complexe zaak om in haar 
geheel en in korte tijd door te voeren. 
Als eerste fase zie ik de herziening 
van de uitvoeringsorganisatie van de 
demografische verzekeringen. 
Daarover spreken wij nu. Ik kom in 
het vervolg nog uitvoerig terug op de 
eigen merites en de verschillende 
praktische overwegingen die aan dit 
voorstel ten grondslag liggen. 
Kortom, op grond van de complexi-
teit van de materie en de eigen 
merites van de reorganisaties van de 
uitvoering van de demografische 
regelingen geef ik er de voorkeur aan 
beide reorganisaties gescheiden in te 
zetten. Ik wil hiermee geen bindende 
uitspraken doen over de lange 
termijn. Ik acht het denkbaar dat er in 
de verdere toekomst een moment 
komt waarop een nadere interpreta-
tie van beide uitvoeringsorganisaties 
aan de orde komt, mogelijk in 
combinatie met een nadere afstem-
ming op belendende beleidsterreinen 
zoals arbeidsvoorzieningen, arbeids-
omstandigheden en volksgezond-
heid. Mevrouw Ter Veld kan er wat 
dit betreft gerust op zijn dat de 
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omvorming van de Raden van Arbeid 
geen eindstation behoeft en zal zijn. 

Een gescheiden inzet op dit 
moment betekent niet dat er ook 
verschillende uitgangspunten worden 
gehanteerd. In de memorie van 
antwoord heb ik die uitgangspunten 
genoemd. De heer Tuinstra heeft 
deze uitgangspunten in zijn eerste 
termijn nog eens onderstreept en 
daarmee ook zijn instemming 
betuigd. Ik beluisterde overigens 
deze instemming ook bij andere 
woordvoerders. Het gaat vooral om 
een versterking van de cliëntgerichte 
regionale uitvoeringsstructuur. 
Daarbij hoeft in de eerste fase van 
deze reorganisatie niet direct te 
worden gedacht aan uitvoering van 
werknemersverzekeringen door 
regionale autonoom beslissingsbe-
voegde organen. Immers, er moet 
ook recht worden gedaan aan het 
uitgangspunt van betrokkenheid van 
sociale partners bij de uitvoering van 
de werknemersverzekeringen. 
Hierover heeft de Sociaal-economi-
sche Raad in zijn reeds eerder 
genoemd advies stellige uitspraken 
gedaan. Naar mijn oordeel zijn 
betrokkenheid van sociale partners, 
ook wel functionele decentralisatie 
genoemd en regionale uitvoering 
geen onverenigbare begrippen. Met 
de eerste fase van de herziening van 
de uitvoeringsstructuur van de 
werknemersverzekering moet een 
functioneel gedecentraliseerde 
uitvoeringsstructuur worden bereikt. 
Langs die lijn dient het beleid op 
hoofdlijnen alsmede de daaruit 
voortvloeiende coördinatie centraal 
tot stand te komen. De gevalsbehan-
deling dient regionaal te geschieden, 
dat wil zeggen zo dicht mogelijk bij 
de burgers. Een uitvoerige schets van 
deze gedachte vindt u ook terug in 
de adviesaanvrage, tweede deel, die 
wij in 1980 aan de Sociaal-economi-
sche Raad hebben gestuurd. 

Op de concrete vraag van de heer 
Tuinstra, of ik bereid ben om een 
gelijke districtsindeling voor de 
uitvoering van de gehele sociale 
zekerheid als operationele lijn te 
hanteren, wi l ik in beginsel positief 
reageren. Ook op een ander punt dat 
hij naar voren heeft gebracht, kan ik 
de heer Tuinstra tegemoet komen. 
Het betreft hier de informatievoorzie-
ning met gebruikmaking van het 
zogenaamde SOFI-nummer. Op dit 
moment ligt een wetsvoorstel tot 
wijziging van de Organisatiewet ter 
invoering van dat SOFI-nummer voor 
advisering bij de Sociale Verzeke-

ringsraad. Het advies wordt op zeer 
korte termijn verwacht, waarna 
spoedig een voorstel aan de Kamer 
kan worden gezonden. 

Eén punt wil ik thans nog toelich-
ten: de door verschillende fracties 
aan de orde gestelde combinatie van 
fondsbeheer en uitvoering. In het 
advies van de SER van mei 1984 
stelt de raad zich op het standpunt 
dat de Sociale Verzekeringsbank 
belast zou kunnen worden met het 
beheer van de destijds drie en thans 
vier centrale fondsen. De beleidsma-
tige taken, met name met betrekking 
tot de premievaststelling, zouden dan 
naar de Sociale Verzekeringsraad 
kunnen gaan. Ik overweeg een 
herziening van de Organisatiewet om 
ook in dit opzicht het advies van de 
SER te volgen. Dat zal dan onderdeel 
uitmaken van het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering, waaraan nu 
wordt gewerkt. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
motivering voor indiening van het 
wetsvoorstel berust op een tweetal 
pijlers. In de eerste plaats is er 
sprake van een substantiële vermin-
dering van het werkaanbod, welke op 
korte termijn met name de Raden van 
Arbeid en op middellange termijn de 
Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid zal treffen. Dit 
gegeven maakt een heroriëntatie op 
het bestuurlijke kader noodzakelijk. In 
de tweede plaats is er sprake van een 
aantal in de organisatie van de 
uitvoering van de demografische 
verzekering gelegen factoren, dat tot 
een grotere verwevenheid van de 
werkzaamheden van raden en bank 
leidt. Samenvoeging van kantoren 
van raden en bank is daar naar mijn 
overtuiging de aangewezen weg om 
tot optimale resultaten uit een 
oogpunt van efficiency en service te 
komen. Ik wil aan de hand van de 
opmerkingen die diverse sprekers 
daarover gemaakt hebben, graag 
daarop nog nader ingaan. 

Met name mevrouw Groenman 
heeft in haar bijdrage gesuggereerd 
dat de werkgelegenheidsontwikkeling 
bij de raden en de bank onduidelijk is. 
Tijdens de schriftelijke behandeling 
zijn de cijfers voortdurend aangepast 
aan de laatste ontwikkelingen. In alle 
cijfers is echter de sterke werkgele-
genheidsvermindering onmiskenbaar 
gebleven. Ook de herstructurering 
van de beoogde nabestaandenvoor-
ziening, waarop mevrouw Groenman 
inging, zal uitgaande van de opvattin-
gen van het kabinet op zichzelf tot 

een minder eenvoudige regelgeving 
leiden. Ik erken dat. Volgens een 
eerste ruwe schatting zou de 
personeelsbehoefte, indien het 
kabinetsvoorstel precies wordt 
gevolgd, met 6 a 7 mensjaren per 
districtskantoor toenemen. Overigens 
is ook in de memorie van toelichting 
op het wetsvoorstel al gesteld, dat de 
herstructurering van de nabestaan-
denvoorziening well icht tot enige 
toename van het personeelsbestand 
aanleiding zou kunnen geven. 

Ook uit deze aanvullende cijfers 
valt af te leiden dat nog steeds de 
stellige verwachting bestaat, dat de 
personeelsomvang bij de Raden van 
Arbeid sterk zal verminderen. Met 
name de heren Van der Vlies en 
Schutte hebben dat ook nog eens 
onder de aandacht gebracht. Ik blijf 
bij mijn stellingname, dat het tegen 
deze achtergrond onontkoombaar is 
om alleen al uit doelmatigheidsover-
wegingen de vraag onder ogen te 
zien of de raden als autonome 
organisaties moeten blijven voortbe-
staan. Het zou dan gaan om 22 
autonome organen met een uiteinde-
lijke personeelsomvang, variërend 
van 25 tot 75 personen. De verhou-
ding tussen de bestuurscolleges 
enerzijds en de personeelsomvang 
per raad anderzijds is zodanig dat ik 
deze vraag ontkennend meen te 
moeten beantwoorden. Ook de 
sociale partners hebben telkens van 
deze zienswijze blijk gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Ter Veld, mevrouw Groenman en de 
heren Tuinstra, Schutte en Van der 
Vlies zijn allen op de gevolgen van 
het wetsvoorstel voor het perso-
neelsbeleid ingegaan. Zij onderschrij-
ven dat in de nieuwe structuur 
personele problemen beter kunnen 
worden aangepakt. De heer Van der 
Vlies vraagt hoe hij in dat kader een 
vermindering van gedwongen 
ontslagen moet plaatsen. Ik heb 
wil len aangeven dat in de vergrote 
organisatie de vraag naar en het 
aanbod van personeel beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Dat zal 
naar verwachting tot gevolg hebben 
dat er minder gedwongen ontslagen 
zullen vallen. Uiteraard blijft een 
gegeven dat de uitvoeringsorganisa-
tie wordt geconfronteerd met een 
sterke personeelsvermindering en 
dat gedwongen ontslagen moeilijk te 
vermijden zijn. Ik zeg dit naar 
aanleiding van een vraag van 
mevrouw Groenman. 

Ik kom bij de tweede overweging 
om dit wetsvoorstel te verdedigen. 
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Deze is gelegen in het feit dat het 
wetsvoorstel voor de uitvoeringsor-
ganisatie van de demografische 
verzekeringen van belang is. Dit 
voorstel betekent immers behalve de 
opheffing van de autonome status 
van de raadscolleges de samenvoe-
ging van de werkorganisaties van de 
bureaus van de raden en de Sociale 
Verzekeringsbank. Het betoog van 
mevrouw Ter Veld hierover mondt uit 
in de vraag of ik kan aangeven of de 
gewekte verwachtingen werkelijkheid 
zullen worden. De heer Leerling geeft 
het wetsvoorstel op dit punt het 
voordeel van de twijfel. Ook andere 
sprekers hebben opmerkingen over 
de toekomstige structuur gemaakt. 
De samenvoeging van de werkorga-
nisaties is in mijn visie in het licht van 
de toekomstige ontwikkelingen als 
een belangrijke stap te beschouwen. 
In het kader van de geïntegreerde 
werkorganisaties zal de toekomstige 
automatisering van de AOW/AWW-
administratie de gewenste decentra-
lisatie tot stand kunnen brengen. 
Afgesproken is immers dat uitgaande 
van de realisering binnen afzienbare 
tijd van één concern de uitbreiding 
van de regionale gevalsbehandeling 
in het kader van de AOW en A W W 
zal plaatsvinden. Uit een oogpunt van 
doelmatigheid en cliëntgerichtheid 
wordt hiermee naar mijn mening een 
belangrijke verbetering van de 
uitvoeringsorganisatie bereikt. Deze 
overdracht van werkzaamheden van 
de AOW en de A W W naar de regio 
zal het gezicht van de organisatie en 
de richting van de cliënten verande-
ren, meer dan de verandering van het 
uithangbord. Ik zeg dit naar aanlei-
ding van een opmerking van 
mevrouw Groenman en de heer Van 
der Vlies. 

De werkorganisaties van de 
kantoren van de bank en raden 
worden als gevolg van het automati-
seringsproject van de AOW/AWW-
administratie zozeer vervlochten dat 
creatie van één bestuurlijk kader 
gewenst is. Met de heer Schutte zeg 
ik dat een uitvoering door autonome 
organen in de regio in de tijd van het 
ontstaan van de Raden van Arbeid 
zinvoller was dan nu in het automati-
seringstijdperk. Ik moet erbij zeggen 
dat toen de Raden van Arbeid 
ontstonden, ook gedacht werd aan 
een gans andere en veel bredere taak 
voor die raden dan er uiteindelijk is 
overgebleven. Die taak ging namelijk 
veel verder dan alleen de organisatie 
van de uitvoering van de sociale 
verzekering. 

Mevrouw Groenman heeft 
gevraagd of ook zonder opheffing 
van de raden de gewenste structuur 
niet tot stand kan komen. Als de 
verdere uitwerking van de organisatie 
afhankelijk wordt van samenwer-
kingsovereenkomsten tussen 
autonome uitvoeringsorganen, dan 
zal er bij elke volgende stap in de 
besluitvorming terugkoppeling 
moeten plaatsvinden. Daarbij zullen 
ongetwijfeld vertragingen in het 
inpassen in de organisatie optreden. 
Nog korter geformuleerd, de eenheid 
van werkorganisatie vraagt, lijkt mij, 
om eenheid van het bestuurlijk kader. 
Dit lijkt mij de beste voorwaarde. Het 
voorstel tot samenvoeging is naar 
mijn mening niet als een centralisatie 
van de uitvoering aan te merken. 
Centralisatie zou inhouden een 
overdracht van werkzaamheden van 
de regio naar het hoofdkantoor. In de 
door beide partijen ondertekende 
intentieverklaring wordt echter 
voorzien in overdracht van werk-
zaamheden naarde regio. Deze 
overdracht zal zo compleet mogelijk 
moeten zijn en alleen niet betrekking 
moeten hebben op onderdelen die uit 
efficiency-overwegingen centraal 
dienen te geschieden. Dit laatste is 
bij voorbeeld het geval met de 
gevalsbehandelingen van buiten 
Nederland wonenden die dermate 
ingewikkeld zijn, dat versnippering 
van kennis op dit punt over de regio's 
zeer ondoelmatig zou zijn. 

Wel is er sprake van één bestuur 
ten behoeve van de gehele uitvoe-
ringsorganisatie. Ik bespeur met 
name bij mevrouw Ter Veld de vrees 
dat men toch veel vanuit het 
hoofdkantoor zou willen regelen. Ook 
de heer Leerling stelt de relatie 
hoofdkantoor/districtskantoor aan de 
orde. Ik denk dat de vrees van 
mevrouw Ter Veld niet terecht is. De 
gemaakte afspraken op grond van de 
intentieverklaring geven mij alle 
vertrouwen, dat serieus gestreefd 
wordt naar een grote mate van 
zelfstandigheid van de toekomstige 
districtskantoren. Er zal alleen sprake 
zijn van een sturing op hoofdlijnen 
vanuit het hoofdkantoor. 

Er zijn in de schriftelijke beant-
woording verwachtingen gewekt, 
zoals mevrouw Ter Veld terecht stelt. 
Ik heb in mijn betoog voor de 
toekomstige structuur aangegeven 
hoe een en ander zich naar mijn 
verwachting zal ontwikkelen. Als 
mevrouw Ter Veld met haar voorstel 
wil vastleggen dat nu eerst de nadere 
uitwerking van de werkzaamheden in 

overleg geschiedt, heb ik daar geen 
problemen mee. Zowel de bank als 
de vereniging heeft blijk gegeven van 
besef van verantwoordelijkheid voor 
de toekomstige structuur van de 
uitvoeringsorganisatie. Dit komt ook 
uit de intentieverklaring naar voren. 
Ik zou het voorstel van mevrouw Ter 
Veld dan ook zo willen interpreteren, 
dat ook zij haar vertrouwen in de 
fuserende partijen hiermee nog eens 
tot uitdrukking wil brengen. Ik heb 
daarmee voldoende onder woorden 
gebracht dat ik mij kan scharen 
achter het voorstel dat mevrouw Ter 
Veld op dit punt heeft gedaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De heren 
Tuinstra, Schutte en Leerling zijn 
ingegaan op het toekomstig aantal 
districtskantoren. Well icht heb ik in 
de memorie van toelichting wat al te 
stellig gesuggereerd dat een aantal 
van vijf districtskantoren binnen 
afzienbare tijd in de rede ligt. Ik had 
daar overigens aan toegevoegd, dat 
dit gepaard zou moeten gaan met de 
instelling van steunpunten en 
mobiele kantoren die een informatie-
functie kunnen hebben. Ik heb 
daarvan inderdaad in de stukken wat 
teruggenomen, in die zin dat het 
aantal districtskantoren primair een 
zaak is van de uitvoering zelf. Dat 
neemt evenwel niet weg dat voor mij 
de criteria bij de keuze voor een 
aantal districtskantoren "cl iëntge-
r ichtheid" en "doelmat igheid" 
blijven. De cliëntgerichtheid komt tot 
uitdrukking in de overdracht van 
werkzaamheden en in de bereikbaar-
heid van het loket. In ons voorstel zal 
de bank onder goedkeuring van de 
Sociale Verzekeringsraad de 
werkgebieden van de districtskanto-
ren moeten vaststellen. Het kabinet 
kan er dan geen rechtstreekse 
invloed meer op uitoefenen. Ik ga er 
zonder meer van uit dat ook de 
Sociale Verzekeringsraad zich in zijn 
goedkeuringsbeleid zal laten leiden 
door de criteria die ik zojuist 
noemde. Daarnaast zal evenwel de 
wens om te komen tot afstemming 
met de regionale structuur van de 
uitvoeringsorganisaties van de 
werknemersverzekeringen uiteraard 
van groot belang zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Groenman en de heer Leerling gaan 
in op de verandering in de toezichts-
relatie die bij aanvaarding van het 
wetsvoorstel zal ontstaan. In de 
nieuwe situatie ontstaat, anders dan 
de heer Leerling suggereert, wel een 
scheiding tussen toezicht en 
uitvoering. Dit laat onverlet dat er 
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een structuur van hoofdkantoren en 
districtskantoren zal ontstaan. Hierbij 
is evenwel geen sprake van een 
toezichtrelatie, zoals tussen de 
Sociale Verzekeringsraad en de 
uitvoeringsorganen, in de zin van de 
Organisatiewet Sociale Verzekering. 
Op de kritische opmerking van 
mevrouw Groenman over de 
toezichthoudende rol van de Sociale 
Verzekeringsraad heb ik gisteren bij 
interruptie reeds het een en ander 
gezegd. Ik heb geen enkele aanwij-
zing dat de Raad in de goedkeurings-
procedure met betrekking tot 
nieuwbouwplannen tekort schiet. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
ter Veld en de heer Schutte hebben 
nog eens gewezen op de brief die de 
Sociale Verzekeringsraad op 24 juni 
aan mij heeft geschreven. De Raad 
gaat met name in op de gevolgen van 
het onverhoopt niet aanvaarden van 
het wetsvoorstel. Omdat mevrouw 
Groenman hierop ingaat, wil ik nog 
enige punten uit die brief onder haar 
aandacht brengen. 

De Raad verwacht dat het aan de 
gang zijnde integratieproces tot 
stilstand zal komen en dat de tussen 
de Bank en de Vereniging bereikte 
overeenstemming over de toekomsti-
ge organisatiestructuur teniet zal 
worden gedaan. Voorts wordt de 
vrees uitgesproken dat het automati-
seringsproces bij de Bank en de 
Raden ernstige stagnatie zal 
ondervinden. De Sociale Verzeke-
ringsraad wijst nogmaals op het 
serviceverlies ten opzichte van 
cliënten, dat hiermee gepaard zal 
gaan. De Sociale Verzekeringsraad 
geeft aan dat dit met name merkbaar 
zal zijn in de behandelingsduur, in de 
verwerkingsduur van mutaties en ook 
bij de informatieverschaffing. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
mag niet ongenoemd blijven dat het 
voorstel ertoe zal leiden dat de 
verdeling van de werkzaamheden 
tussen het toekomstige hoofdkantoor 
en de districtskantoren door het 
bankbestuur, onder goedkeuring van 
de Sociale Verzekeringsraad, kan 
geschieden. In die zin is er sprake 
van een overheveling van bevoegd-
heden, namelijk van minister naar 
sociale partners, vertegenwoordigd 
in de Sociale Verzekeringsraad. Ik 
dacht dat niet gesteld kan worden, 
dat de Kamer nu voor het blok wordt 
geplaatst, zoals mevrouw Ter Veld — 
dacht ik — deed voorkomen. 
Integendeel, ik zie de brief van de 
Sociale Verzekeringsraad veeleer als 
een bevestiging van mijn stelling, dat 

ons voorstel op zijn eigen merites 
beoordeeld kan worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan het laatste voorstel van mevrouw 
Ter Veld, het instellen van advies-
commissies per districtskantoor. Ook 
de heer Van der Vlies heeft hierover 
vragen gesteld. In de schriftelijke 
behandeling heb ik mij steeds op het 
standpunt gesteld, dat de noodzaak 
van regionale adviescolleges naar 
mijn wijze van zien niet kan worden 
gemotiveerd vanuit regionale 
verschillen. De demografische 
verzekeringen bevatten geen 
elementen, ook niet in het licht van 
de wijzigingen van de laatste jaren 
die de instelling van dergelijke 
colleges nodig zouden maken. Naar 
mijn mening zou de aanvaarding van 
het voorstel voor het bankbestuur 
wellicht aanleiding kunnen zijn om 
zich intensiever met de wetstoepas-
sing te gaan bezighouden. Uiteraard 
is dit de verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de Sociale Verzekerings-
bank. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag heb ik gesteld, dat ik mij 
een pleidooi voor regionale advies-
commissies kan voorstellen vanuit de 
spreiding van verantwoordelijkheden. 
Dit moet worden bezien tegen de 
achtergrond van de wens om tot 
decentralisatie te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
aarzelingen blijf ik evenwel houden. 
Ik laat overigens graag het oordeel 
over het ter zake door mevrouw Ter 
Veld gedane voorstel aan de Kamer 
over. 

Mevrouw Ter Veld heeft nog enige 
opmerkingen gemaakt over de 
positie van de voorzitters. Zij heeft de 
laatste zin in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, waarbij van mijn 
kant is gesteld dat er bij het niet 
doorgaan van het wetsvoorstel voor 
de voorzitters geen sprake zal zijn 
van een immaterieel verlies aan 
positie, als bijzonder cynisch ervaren. 
Dat is toch zeker niet mijn bedoeling 
geweest. Dit moge ook blijken uit 
opmerkingen elders in de nota, waar 
ik hun deskundigheid ter sprake 
breng. Ik heb geenszins de indruk 
willen wekken, dat de voorzitters uit 
zouden zijn op immateriële status. 
Integendeel! Ik denk dat de in het 
wetsvoorstel neergelegde functiega-
rantie van de directeur van een 
districtskantoor duidelijk waardering 
voor hun kwaliteiten inhoudt. 

Wat nu als iemand die functie niet 
wenst, zo vroeg mevrouw Ter Veld. 
Mij is daarvan tot dusver niet 

gebleken. De voorzitters kunnen 
evenwel na de integratie, wanneer zij 
tenminste de vereiste leeftijd hebben 
bereikt, gebruik maken van de 
eenmalig verruimde afvloeiingsmo-
gelijkheid. Wanneer het laatste 
vanwege de leeftijd niet mogelijk is, 
heb ik er het volste vertrouwen in, 
dat binnen de nieuwe organisatie in 
onderling overleg wel een plaats is te 
vinden voor een voorzitter die 
eventueel niet als districtsdirecteur 
zou willen fungeren. 

De heer Van der Vlies vraagt mij 
nog of ik nadere mededelingen kan 
doen over het gesprek dat ik op 12 
februari 1986 met een delegatie van 
de Raden van Arbeid heb gehad en 
of er op alle punten overeenstem-
ming bestond. Dat gesprek heeft 
zeker niet het karakter van onderhan-
delingen gehad. Wederzijds hebben 
wij elkaar geïnformeerd en met name 
de mogelijkheden verkend rondom 
de vervulling van ontstane vacatures 
voor voorzitters. 

De heer Leerling heeft aan het slot 
van zijn betoog aandacht gevraagd 
voor het personeel dat gedurende 
jaren achtereen een tijdelijk arbeids-
contract heeft. Ik kan hem in dit 
verband meedelen, dat het sociaal 
statuut veranderingsprocessen, dat 
ziet op de gevolgen van de studiefi-
nanciering en van de automatisering, 
aan deze tijdelijke arbeidscontractan-
ten die voor 1 april 1986 reeds in 
dienst waren dezelfde bescherming 
biedt als aan het vaste personeel. 
Ten aanzien van arbeidscontractan-
ten die nadien in dienst zijn getreden, 
zal uiteraard in een nog nader te 
sluiten sociaal statuut van de nieuwe 
organisatie aandacht moeten worden 
besteed. Uitgangspunt zal steeds 
zijn, voor zover mogelijk gedwongen 
ontslagen te voorkomen. 

Mevrouw Groenman vraagt naar 
de personeelsproblematiek voor 
vrouwen in relatie tot de toepassing 
van het nieuwe ARAR, artikel 96, 
waarbij met de positie van vrouwen 
bij ontslagen rekening zal worden 
gehouden. De wijziging van artikel 96 
van het ARAR is eergisteren in het 
Staatsblad verschenen en juist 
vandaag van kracht geworden. Ik 
neem zonder meer aan, dat de 
Sociale Verzekeringsbank, die 
immers een rechtspositie conform 
het ARAR heeft, deze wijziging 
zonder meer zal toepassen. 

De heer Leerling stelt dat nogal 
wat raden de afgelopen jaren een 
nieuw gebouw hebben betrokken. Hij 
vraagt of hier geen sprake is van 
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kapitaalvernietiging, hetgeen wellicht 
voorkomen had kunnen worden. Ik 
stel voorop, dat ook in de nieuwe 
structuur regionale kantoren nodig 
zijn en dat naar mijn mening het 
aldaar werkzame personeel adequaat 
gehuisvest moet zijn. Ten aanzien van 
het betrekken van nieuwe gebouwen 
is de laatste jaren een uiterst 
voorzichtig beleid gevoerd. Waar 
mogelijk worden panden gehuurd. 
Verder is bij eventuele nieuwbouw 
steeds rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat later wellicht een 
gedeelte aan derden zou moeten 
worden verhuurd. Van dreigende 
kapitaalvernietiging is naar mijn wijze 
van zien dan ook niet gebleken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
daarmee gekomen aan het einde van 
mijn verdediging van het wetsvoor-
stel. Ik besef zeer wel, dat van 
verschillende zijden kritische 
kanttekeningen zijn geplaatst. Ik 
hoop met mijn verdediging ook 
betrokkenen voldoende vertrouwen 
te hebben gegeven, dat deze weg 
een goede is en een toekomstige 
ontwikkeling van de reorganisatie van 
de sociale-verzekeringsorganisatie 
niet bruskeert of belemmert en dat 
het aanvaarden van dit voorstel een 
stap is op een weg die wij fasegewijs 
hebben te gaan in de richting van 
aanpassing van de uitvoering. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Toen de staatssecreta-
ris in het begin van zijn beantwoor-
ding constateerde, dat de Kamer 
vond dat hij op deze weg kon 
doorgaan, dacht ik even: Hij heeft 
niet geluisterd! Want niet alleen in 
mijn betoog maar ook in dat van de 
heer Nijhuis en anderen kwam naar 
voren, dat dit niet de manier is 
waarop wij de reorganisatie van de 
uitvoering van de sociale zekerheid 
wensen te behandelen. Wij zouden 
een discussie hebben willen voeren 
over de reorganisatie van de sociale 
verzekeringen zonder dat in de 
praktijk vooruit werd gelopen op een 
aantal stappen in die reorganisatie. 
Dat is één van de redenen waarom ik 
het van belang vind, dat er een 
ontwerp-wet ligt voor de Sociale 
Verzekeringsraad. Bovendien stel ik 
het op hoge prijs om, voor wij verder 
gaan met concrete voorstellen met 
betrekking tot de uitvoeringsorgani-
satie, daarover een discussie te 
hebben. 

De staatssecretaris heeft inder-
daad enkele hoofdlijnen aangegeven. 
Hij zal zich echter realiseren — al 
was het alleen maar omdat wij nog 
niet zo lang geleden tegen een 
wetsvoorstel met betrekking tot de 
garantiestelling van de fondsen 
hebben gestemd — dat wij grote 
problemen hebben met zijn opvatting 

Mevrouw Ter Veld (PvdA) 

dat de fondsen hun eigen boontjes 
kunnen doppen — zo zei hij het eens 
tegen mij bij de behandeling van een 
ander wetsvoorstel — en met de 
strikte scheiding tussen sociale 
verzekeringen en voorzieningen, 
gefinancierd uit respectievelijk de 
algemene middelen en de fondsen. Ik 
heb al eens gewezen op de inconsis-
tentie daarvan. Waarom is het 
logisch dat de kinderbijslag wordt 
gefinancierd uit premies en de 
studiefinanciering uit fondsen? 
Waarom is het logisch, dat de 
gezinsverzorging uit de algemene 
middelen wordt betaald en het 
kruiswerk uit premies? Ik kan mij dan 
ook niet zonder meer — waarschijn-
lijk in het geheel niet — vinden in de 
strikte scheiding, die de staatssecre-
taris denkt te moeten aanbrengen 
tussen verzekeringen enerzijds en 
voorzieningen vanuit de overheid 
anderzijds. Ik denk, dat bij de 
discussie over de toekomstige 
uitvoeringsorganisatie meer aan de 
orde is dan alleen de positie van de 
overheid als toezichthouder op de 
sociale verzekeringen. Ik denk, dat 
daarbij ook heel interessante vragen 
aan de orde komen naar de positie 
van de overheid als organisatievorm 
van de uitvoering van de sociale 
verzekeringen en — bij verdere 
fiscalisering; in dit verband heb ik 
naar Oort verwezen — van de 
voorzieningen. Ik wijs op het onlangs 
uitgekomen advies van de Harmoni-
satieraad over een nieuw gemeente-
lijk voorzieningenpakket waarbij de 
kinderbijslag, de huidige functie van 
de Algemene Bijstandswet maar ook 
een duidelijke terugkeerfunctie in de 
vorm van scholing bij de gemeenten 
worden gelegd. 

Nogmaals, ik vind de behandeling 
van dit wetsvoorstel niet het 
geëigende moment om te spreken 
over de toekomstige uitvoeringsorga-
nisatie omdat wij nog niet hebben 
kunnen discussiëren over onder 
andere de vragen, die ik zojuist 
noemde. Ik meen overigens, dat het 
zeer wel mogelijk is dat voor de 
demografische verzekering de 
functionele decentralisatie samenvalt 
met de territoriale indeling. Ik denk 
aan de gemeenten en in dit verband 
ook aan de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Maar soms griezel ik een 
beetje van allerlei mengvormen van 
beheer tussen gemeenten, provincies 
en rijksoverheid en andere instellin-
gen. Te denken valt aan de overheid 
samen met sociale partners of 
sociale partners alleen, die zich 
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bezighouden met de uitvoering van 
zaken, die zeer nauw vervlochten zijn. 
Ik kom nu niet terug op een indertijd 
door mijn fractiegenoten Meijer en 
Buurmeijer ingediende motie om de 
werknemersverzekeringen wijkgericht 
uit te voeren, maar het zal de 
staatssecretaris duidelijk moeten zijn, 
dat wij die discussie zeer grondig 
willen voeren, niet alleen aan de 
hand van de door hem genoemde 
vraagpunten, maar ook aan de hand 
van de vraag waar de taken liggen 
van de overheid in verhouding tot de 
positie van de sociale partners. 
Daarbij komt zeker de vraag aan de 
orde of het wel verstandig is, de 
premievaststelling over te laten aan 
de Sociale Verzekeringsraad vanuit 
de visie, dat premie uitsluitend dient 
voor de dekking van uitgaven. Vraag 
is echter, of dat wel verstandig is 
gezien het feit dat de premielast ook 
onderdeel uitmaakt van de totale 
collectieve lastendruk en duidelijke 
inkomenseffecten heeft. Nogmaals, 
die discussie willen wij niet voeren bij 
dit wetsvoorstel. Daarvoor ontbrak 
de noodzakelijke discussienota van 
de staatssecretaris. Ik wijs hem erop 
dat er wat de PvdA-fractie betreft 
nog zeer veel interessante gedachten 
zijn. Ik moet het proefschrift van de 
heer Den Broeder nog grondig 
bestuderen, maar ik neem aan dat 
ook dat bij die discussie een rol zal 
moeten spelen. 

Ik kom nu over het wetsvoorstel 
zelve te spreken. Dat de staatssecre-
taris toegaf dat de titel van het 
wetsvoorstel onjuist is, betekent dat 
ook voor hem een verandering van 
die titel meer moet zijn dan een loze 
kreet. De titel was niet alleen onjuist, 
hij dekte op het moment van 
indiening inderdaad de inhoud niet. 
Daarom vond ik het noodzakelijk om 
het wetsvoorstel te amenderen. Ik 
kom er straks nog wel op terug, maar 
de staatssecretaris heeft mij 
geïnspireerd tot een wijziging van 
mijn amendement. Het gaat er 
namelijk niet alleen om dat de titel de 
indruk wekt dat het gaat om een 
samengaan van de werkzaamheden 
van de bank en de werkzaamheden 
van de Raden van Arbeid, het gaat er 
ook om dat dat in de praktijk wordt 
gerealiseerd. Het SER-advies van 
1984 stelde immers: de coördineren-
de taken bij de bank en uitvoerende 
taken bij de Raden van Arbeid. Ik ben 
het ermee eens dat het niet aan het 
parlement is om te bepalen hoeveel 
steunpunten, rijdende bussen er van 
de Sociale Verzekeringsbank en de 

Raden van Arbeid in het land zullen 
verschijnen. Ik hecht er wel aan te 
stellen dat wij, gelet op de structuur 
die voor de afzienbare tijd -
nogmaals, voor ons absoluut geen 
eindpunt — vastligt, het aantal van 
22 uitvoeringsorganisaties wel 
belangrijk vinden. Het maakt niet 
zoveel uit of het er nu 21 of 23 
worden; het idee van de vijf compu-
terraden moet in ieder geval 
definitief worden verlaten. 

Wat de personeelsproblemen 
betreft, erken ik dat al of niet 
integratie weinig zal uitmaken voor 
de vraag of er meer of minder 
personeelsmogelijkheden zijn. Ik 
hoop wel dat door overdracht van 
taken naar de kantoren van de 
huidige raden in ieder geval in de 
regio's de personeelsmogelijkheden 
toe zullen nemen. Mede gelet op de 
spreiding van werkgelegenheid heb 
ik de indruk dat een eventueel 
overschot aan personeel in Amster-
dam gemakkelijker zal zijn op te 
vangen dan in Friesland, Groningen, 
Limburg en noem maar op. 

Ik kom op de uitvoeringsorganisa-
tie. De staatssecretaris heeft mij 
geïnspireerd tot aanpassing van mijn 
amendement dat hij zo welwillend 
beoordeelde en dat inderdaad moet 
worden gezien als een vertrouwen 
mijnerzijds in de 23 autonome 
organisaties van dit moment. In een 
advies van de Sociale Verzekerings-
raad wordt duidelijk gesteld dat er nu 
overeenstemming bestaat over de 
toekomstige organisatiestructuur. In 
mijn amendement ga ik er zover van 
uit dat die toekomstige organisatie-
structuur voortvloeit uit overdracht 
van zeer vele werkzaamheden dat ik 
die niet genoemd heb. Omdat het 
juist gaat om die organisatiestructuur 
denk ik dat het wijs zou zijn om het in 
mijn amendement niet alleen te 
hebben over overeenstemming over 
de overdracht en de fasering daarvan 
van de gevalsbehandeling, maar ook 
over de daarbij behorende organisa-
tiestructuur. Immers, op de structuur 
van de uitvoeringsorganisatie is het 
wetsvoorstel gericht. Ik zal dat 
amendement dan ook in die zin 
aanpassen. Waar de staatssecretaris 
zelf zegt dat een aantal taken zozeer 
vervlochten zijn dat die goed 
geregeld moeten worden, dat dit een 
van de belangrijke punten is waar ook 
de SVR op wijst, denk ik dat de 
staatssecretaris die wijziging zal zien 
als een zinnige invulling van de 
aanpassing van de titel. 

Ik kom nogmaals op de gevolgen. 

Ik heb gesteld - de staatssecretaris 
is het met mij eens, dat de sugges-
ties die worden gewekt over de 
rampen die ontstaan bij het niet 
doorgaan van het wetsvoorstel een 
zware verantwoordelijkheid leggen 
op de totale uitvoeringsorganisatie, 
op het bestuur van de toekomstige 
eenvormige bank. Ik hecht daarom 
toch aan de instellingsmogelijkheid 
van adviescolleges. Ik denk dat die 
een betrokkenheid kunnen geven en 
ook gezien de samenstelling die ik in 
mijn amendement adviseer de 
mogelijkheid bieden om vanuit de 
regionale uitvoeringsorganisaties 
signalen door te geven naar hun 
collega's in het bestuur van de bank 
over wat er werkelijk speelt en hoe 
het functioneren van die nieuwe 
uitvoeringsorganisatie verloopt, een 
terugkoppeling dus. Minder dan de 
staatssecretaris ben ik bevreesd voor 
een grotere bemoeizucht van het 
bestuur van de bank door het 
instellen van adviescolleges. Ik heb 
de indruk dat de bank zich daardoor 
beter zal realiseren wat er in de 
regio's aan de hand is. 

Ik heb nog een concrete vraag over 
de positie van de voorzitters. 
Betekent de verruimde eenmalige 
mogelijkheid voor de VUT een 
volledige pensioenopbouw en wordt 
die garantie ook gegeven? Nogmaals, 
het kunnen of willen overgaan naar 
een functie als directeur van een 
districtskantoor, toch een andere 
functie dan voorzitter van de Raad 
van Arbeid, is niet alleen een kwestie 
van wil len, maar ook een kwestie van 
of men zichzelf daarvoor als de 
meest geschikte kandidaat ziet. Ik 
zeg dit niet omdat ik een van de 
huidige voorzitters zou willen 
diskwalificeren of zelfs maar zou 
willen aanraden, dit te verlaten als 
ware het een zinkend schip. Die 
mogelijkheid moet evenwel gelijk-
waardig zijn aan de mogelijkheid om 
te blijven. 

Mijn slotconclusie is de volgende. 
Als de staatssecretaris zegt "het 
wetsvoorstel steunen", zeg ik: nee. 
Het gaat er meer om dat wij, gezien 
de situatie, niet onze steun aan een 
geamendeerd wetsvoorstel kunnen 
onthouden. Doormodderen met niets 
kon niet en een pleidooi voor het 
behoud van de huidige situatie, 
gezien ook de maatschappelijke 
ontwikkeling die de staatssecretaris 
zojuist heeft genoemd, kon evenmin. 
Ik heb zeer goed genoteerd dat dit 
geen eindstation is en evenmin 
behoeft te zijn voor de demografi-
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sche verzekering. Ik reken op een 
volgende discussie. Om de staatsse-
cretaris een ruggesteun te geven 
voor deze discussie, die noodzakelijk 
is, heb ik moties van de VVD ter zake 
mee-ondertekend. Ik zal het amende-
ment dus wijzigen. 

D 
De heer Schut te (GPV): Voorzitter! 
Ik dank de staatssecretaris voor zijn 
beantwoording. Uit mijn bijdrage in 
eerste termijn bleek al duidelijk dat ik 
wezenlijk geen moeite had met het 
onderhavige voorstel. Dat heb ik ook 
uitvoerig gemotiveerd. 

Ik kom even terug op de discussie 
over de relatie met de toekomstige 
uitvoeringsstructuur. Mevrouw Ter 
Veld heeft de naar mijn gevoel 
fundamentele vragen duidelijk 
geschetst die door haar daarbij aan 
de orde worden gesteld. Dat zijn ook 
volkomen terechte vragen. Als wij het 
hebben over functionele decentrali-
satie, ligt een afweging voor de hand 
van de territoriale decentralisatie. 
Dat geeft al aan welke fundamentele 
en waarschijnlijk omstreden discus-
sies ons hierover nog te wachten 
staan. Dit bevestigt dat een al te 
groot optimisme over snelle besluit-
vorming, bij welke politieke verhou-
ding dan ook, niet erg gerechtvaar-
digd is. Ik heb aangegeven dat het 
naar mijn gevoel verantwoord is om 
niet te wachten op het resultaat van 
die discussie ten behoeve van de 
beslissing die nu aan de orde is. Daar 
blijf ik bij. Dit laat onverlet dat wij de 
bedoelde discussie niet uit de weg 
mogen gaan. Een stimulans van de 
zijde van de Kamer voor een 
fundamentele discussie is van 
belang. 

Ik ben blij dat de staatssecretaris 
ook positief reageerde op het 
amendement op stuk nr. 12 van 
mevrouw Ter Veld over de titel van 
het wetsvoorstel. Daarop had ik ook 
gewezen. Het is alleen jammer dat 
dit nu nog bij amendement moet 
gebeuren. Maar beter laat dan nooit. 
Toch was het beter geweest als het 
direct gebeurd was. 

Het amendement op stuk nr. 13 
van mevrouw Ter Veld gaat over de 
adviescolleges. Ik heb niet zo'n 
behoefte aan dat amendement. Ik 
vraag mij af of, als je die adviescolle-
ges wenst, het nodig is om dit in de 
wet vast te leggen. Misschien wil de 
staatssecretaris hierop nog reageren. 
Ik neem aan dat, ook als dit niet in de 
wet staat, het bestuur van de bank 

bevoegd is tot het instellen van die 
adviescolleges die men van belang 
acht, ook die welke in het amende-
ment worden genoemd. Een 
eventueel niet-aanvaarden van het 
amendement behoeft dan ook niet te 
betekenen dat wat mevrouw Ter Veld 
daarin voorstelt een onmogelijkheid 
geworden is. 

• 
Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter! Ik had hetzelfde gevoel 
als mevrouw Ter Veld: de staatsse-
cretaris heeft verschillende inbren-
gen gewoon een beetje naar zich toe 
gerekend. Natuurlijk heb ik voordelen 
genoemd, maar ik ben wel zeer 
kritisch geweest. Ik heb ook gezegd 
dat dit wetsvoorstel niet los van een 
totaalvisie kan worden beoordeeld. 
Je kunt de voordelen wel noemen, 
maar dat zijn pas echte voordelen als 
het niet-doorgaan van het wetsvoor-
stel echt nadelen oplevert. Een 
dergelijke redenering heb ik gevolgd. 
Mijn verhaal is tot het eind toe 
kritisch geweest. 

De argumenten van de staatsse-
cretaris voor zijn mening dat uitstel 
erg slecht zou zijn, zijn niet zo sterk. 
Ik begrijp echter dat inmiddels een 
aantal stappen gezet is. Ik heb ook in 
eerste termijn gesproken van een 
"self-fullf i l l ing prophecy". Er is op dit 
moment een intentieverklaring. Ik 
vind dat daar zeker waarde aan moet 
worden gehecht. Daarbij komt dat de 
staatssecretaris het amendement van 
mevrouw Ter Veld op stuk nr. 14 
eigenlijk onderschrijft. Dat betekent 
dat de samenwerkingsovereenkomst 
aan de hand van die intentieverkla-
ring nader moet worden uitgewerkt. 
Dat zou nu nog kunnen. Het heeft 
niet allemaal zo'n vreselijke haast dat 
de goede bedoelingen te niet zouden 
kunnen worden gedaan. 

Mijn fractie heeft enkele criteria 
voor zo'n soort wetsvoorstel 
aangevoerd. Het eerste is de vraag 
wat het betekent voor de totale 
uitvoeringsorganisatie. Ik begrijp dat 
men uiteindelijk op de uitvoerings-
structuur, ook van de demografische 
verzekeringen, kan terugkomen bij 
een discussie over de uitvoerings-
structuur. Als die discussie niet 
wordt belemmerd door dit wetsvoor-
stel zou men inderdaad kunnen 
overwegen de staatssecretaris het 
voordeel van de twijfel te geven. 
Daarvoor wil ik dan wel heel zeker 
weten dat wij nu geen onomkeerbare 

stap zetten. Ik heb een motie van de 
VVD op dat punt dan ook onderte-
kend. 

Het tweede criterium is de vraag of 
het wetsvoorstel nu echt een 
verbetering betekent voor de cliënt. 
Daar hecht de fractie van D66 sterk 
aan. Als de garantie wordt gegeven 
dat het geen centralistische benade-
ring wordt, maar een grote autono-
mie voor de districtskantoren — wat 
ook blijkt uit de intentieverklaring -
word ik er iets geruster op dan ik 
aanvankelijk was bij lezing van de 
stukken. 

Mijn fractie zal het amendement 
van mevrouw Ter Veld over de 
regionale adviescolleges ondersteu-
nen. De opmerking van de heer 
Schutte is relevant; deze zaak zal 
echter in de wet geregeld moeten 
worden. Wij vinden die colleges 
noodzakelijk, al is het maar omdat in 
een nieuwe uitvoeringsstructuur de 
sociale partners wellicht ook iets 
meer te zeggen zullen hebben over 
de werknemersverzekeringen en deze 
verzekeringen en demografische 
verzekeringen well icht zullen worden 
samengevoegd. Dat betekent dat ze 
nu niet kunnen worden uitgesloten 
van bemoeienis of advisering op het 
terrein van de demografische 
verzekering. Op dit moment geven 
wij de staatssecretaris dan ook het 
voordeel van de twij fel, al moet ik 
hier in mijn fractie nog nader over 
van gedachten wisselen. 

• 
De heer Tuinstra (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij zeggen de 
staatssecretaris dank voor zijn 
antwoord. De uitgangspunten 
kunnen nu een gemeenschappelijke 
basis zijn voor een nadere uitwerking 
van de uitvoeringsorganisatie. Wi j 
zijn het met elkaar eens over de 
uitgangspunten en over de doorwer-
king van het traject naar de realiteit 
voor de burger. De afstand daartus-
sen is groot. Het door de staatsse-
cretaris aangekondigde wijzigings-
voorstel, dat in het eerste kwartaal 
van 1988 een volgende fase zal 
inluiden, zal mij dan ook benieuwen. 
Hopelijk kunnen wij volgend jaar nog 
een wetsvoorstel tegemoet zien. Mijn 
fractie zou graag zien dat dit in deze 
regeerperiode zal worden afgerond, 
wat de wijziging van de organisatie 
van de sociale verzekering betreft. 

Wij danken de staatssecretaris 
verder voor de eerste opening in een 
wat breder kader om de gelijke 
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districtsindeling als vangnet te gaan 
gebruiken. Wij kunnen ook alles zo 
laten als het is. Dan blijft de uitvoe-
ring aan de voet versnipperd. Indien 
wij eerst de volgorde kiezen zoals de 
staatssecretaris nu voornemens is te 
doen, door eerst de discussie 
rondom de Organisatiewet Sociale 
Verzekeringen te voeren, dan is het 
toch goed in de tijd dat er een beleid 
is, waardoor er niet verder van een 
gelijke districtsindeling zou worden 
afgeweken. Die gelijke districtsinde-
ling is namelijk één van de wezenlijke 
kenmerken voor de organisatie aan 
de voet, maar tegelijkertijd voor een 
goede cliëntvriendeïijke benadering. 
Uiteindelijk is dit minstens zo 
belangrijk. Ook op dit punt waarde-
ren wij de eerste opening, door de 
wijze van beoordeling, in beginsel 
positief, om althans op termijn mee 
te doen aan een gelijke districtsinde-
ling. 

Dit brengt mij aan het slot van dit 
punt tot de opmerking en de vraag, 
in hoeverre het, wanneer er gekozen 
zou worden voor de functionele 
decentralisatie als ordeningsbegin-
sel, daarna nog juist is een politieke 
discussie te voeren over de inrichting 
van de organisatie aan de voet. Ik 
denk dat wij op een wat eerdere 
termijn al, bij de behandeling van een 
wijziging van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering, hier tegenaan 
zullen lopen. Het betreft de vraag of 
de, zoals de staatssecretaris ook al 
memoreerde, in 1980 bij de SER 
ingediende adviesaanvraag over de 
organisatie aan de voet, deel II, 
inderdaad nog wel zijn actualiteit bij 
de behandeling van de Organisatie-
wet Sociale Verzekering zal behou-
den. 

Wat betreft de ingediende 
amendementen merk ik het volgende 
op. Het betreft amendementen over 
de integratie, een onderwerp 
waarover ook de CDA-fractie heeft 
gesproken. Wij kunnen dan ook 
waarderen dat mevrouw Ter Veld dit 
gewoon omzet in duidelijke bewoor-
dingen in het wetsvoorstel, vandaar 
dat haar amendement op stuk nr. 12 
bij ons niet op bezwaren stuit. 

In het amendement op stuk nr. 13 
wordt al een eerste voorstel gedaan 
dat passend is in een overdracht van 
bevoegdheden, zonder veel voor te 
schrijven. Het betreft de bevoegdheid 
van de bank om adviescolleges in te 
stellen binnen haar organisatie, 
binnen haar verantwoordelijkheids-
structuur. Dit zou op die grond voor 
ons aanvaardbaar kunnen zijn. 

Het laatste amendement kan als 
gebruikelijk worden gezien, wanneer 
partijen het eens zijn en dat vastleg-
gen in een intentieverklaring. De 
aanduiding zegt het reeds. Daarmee 
is het niet rechtens afdwingbaar. Er 
is op zich geen bezwaar tegen om 
een tussen partijen overeengekomen 
intentieverklaring vast te leggen in dit 
wetsvoorstel. Het krijgt dan namelijk 
als intentieverklaring de status van 
wat in het bedrijfsleven een sociaal 
contract genoemd mag worden. Dat 
wij die gewoonte hier nu bij wet 
volgen, zal zeker niet op bezwaren 
stuiten. 

Daarmee heb ik gereageerd, 
mijnheer de Voorzitter, op datgene 
wat nu is ingediend. Tot wat mogelijk 
nog gaat komen, behoort wat de 
heer Nijhuis nog in de vorm van een 
motie zal doen. Hij zal dan tegelijker-
tijd ook uitspreken, hoe daar de stand 
van zaken is. Het lijkt mij echter 
voorbarig om daar nu op te reageren. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is een goede gewoon-
te om een bewindsman te bedanken 
voor zijn antwoorden, want wij zijn 
altijd beleefd. Als u ons echter de 
vraag stelt of wij nu zo happy zijn met 
het antwoord, moet ik eerlijk zeggen: 
neen. Ik denk niet, dat wij ons zo 
happy voelen in dit debat, zeker niet. 

Toen de staatssecretaris zei dat hij 
heel serieus zou ingaan op mijn 
kritische kanttekeningen ten aanzien 
van de reorganisatie van de uitvoe-
ring, dacht ik even dat ik moest 
oppassen. Ik word altijd wat wantrou-
wend als men mij prijst en serieus op 
mijn kritiek wil ingaan. Maar ik was er 
toch blij mee, dat de staatssecretaris 
een poging heeft gewaagd. Wij 
moeten nog verder praten; dat staat 
vast. 

De staatssecretaris heeft een 
globale uiteenzetting gegeven, maar 
net als in de schriftelijke voorberei-
ding is deze nogal vrijblijvend. Waar 
het ons namelijk om gaat, is dat er 
werkelijk eens een kabinetsstandpunt 
wordt gegeven. De staatssecretaris 
verwees weer naar de adviesaan-
vrage aan de SER, maar er is een 
SER-advies. Wij willen gewoon eens 
horen wat het kabinet van dat advies 
vindt. 

Ik zeg dit alles eigenlijk om 
dezelfde reden die de heer Weijers al 
aangaf in 1980, namelijk dat wij 
ervoor moeten oppassen om in de 
situatie te geraken van: wij dronken 
een glas, wij deden een plas en alles 
bleef zoals het was. De heer Weijers 
drukte het nogal sappig uit. Dit 
situatie moeten wij in ieder geval niet 
hebben. De heer Weijers zei dat wij 
een keertje moesten ophouden met 
alleen te kijken naar hetgeen de 
sociale partners ervan vinden. Als wij 
daarop zouden blijven wachten en zij 
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niet bereid zouden zijn over de 
schutting van hun eigen tuin heen te 
kijken, zouden wij tot niets komen. 
De heer Weijers zei al in 1980 dat wij 
zelf politiek eens een oordeel 
moesten geven en een knoop 
moesten doorhakken. Dat betekent, 
dat het kabinet in die discussie het 
voortouw zou moeten nemen. De 
regering moet regeren en de Kamer 
zal over die ideeën een oordeel 
moeten geven. 

Voorzitter! Ik zei zojuist al, dat wij 
niet veel vreugde aan dit debat 
hebben beleefd. Ik heb zelf in eerste 
termijn de betogen gekwalificeerd 
met "spreken met frisse tegenzin". 
Misschien had ik het nog wat 
somberder kunnen uitdrukken, 
namelijk "spreken met vermoeide 
tegenzin". Wij hebben allen aange-
geven, hoe wij ook verder over dit 
wetsvoorstel zullen denken, onvrede 
met de gang van zaken te hebben. 
Wij hebben in wezen onvrede met de 
loop van dit wetsvoorstel, met het 
beleid van de staatssecretaris in 
dezen, omdat wij ons een beetje voor 
het blok gezet voelen. Dat soort 
ideeën leven er bij ons. Met name 
was dat het onbreken van de 
totaalvisie, waaraan je een voorstel 
als dit zou moeten toetsen. Heeft de 
staatssecretaris nu terecht het 
gevoel van een overwinning? Ik moet 
daar toch heel grote vraagtekens bij 
plaatsen, want als ik het goed heb 
begrepen, wordt het wetsvoorstel 
aangenomen met zeer grote 
tegenzin. Wij hebben dat heel 
duidelijk aangegeven met termen als 
"niet aanvaarden is nog slechter dan 
maar laten lopen" en "het mag geen 
eindpunt zi jn". In de tweede termijn 
heeft mevrouw Ter Veld die gevoe-
lens nog eens verwoord met de 
opmerking de steun aan het wets-
voorstel niet te wil len onthouden. 
Kortom, vanuit een wat negatieve 
benadering: laten wij het maar doen. 

Wij moeten als parlement ook altijd 
de vraag stellen of je vanuit zo'n 
negatieve benadering een wetsvoor-
stel eigenlijk mag aannemen; als 
medewetgever mag je daar nimmer 
trots op zijn. Je hebt ook je verant-
woordelijkheid. Het geeft echter wel 
aan hoezeer wij door dit wetsvoorstel 
voor het blok zijn gezet. Bovendien is 
het eigenlijk geen overwinning van de 
staatssecretaris, want het was er 
eentje bij toeval, a victory by 
incident. Wat was namelijk het geval: 
het zit hem toch een beetje in de 
missive van de CDA-fractie aan de 
heer Weijers, die in New York 
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vertoefde, dat hij lid zou worden van 
de enquêtecommissie. Als de heer 
Weijers woordvoerder was geweest, 
was het debat naar mijn mening 
wellicht anders gelopen. De heer 
Weijers heeft in het verleden namelijk 
uitspraken gedaan, die niet niks 
waren. Het is dus kantje boord. 

De heer Tuinstra (CDA): De heer 
Nijhuis gaat nu toch wel wat te ver 
door te veronderstellen, dat ik niet 
nog gisteren met de heer Weijers de 
tussenstand en het moeizaam 
opereren van de heer Nijhuis zelf heb 
besproken. Wat betreft de inbreng in 
eerste termijn merk ik op, dat ook de 
heer Weijers die had kunnen 
uitspreken. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik wijs toch 
op het interview van de heer Weijers 
in het Financieel Dagblad van, naar ik 
meen , 30 december 1986. Hij deed 
enkele uitspraken waarvan ik dacht: 
nou, nou! Dan is mijn reactie dat het 
gewoon kantje boord was. De 
CDA-fractie dacht er eerst negatief 
over. Na de inbreng van de heer 
Tuinstra werd het oordeel steeds 
positiever. De verschillende schrifte-
lijke bijdragen van de andere fracties 
waren stuk voor stuk zeer negatief. 
Dat geeft aan hoezeer het een 
overwinning bij incident is! 

De heer Tuinstra moet goed 
beseffen dat hij zichzelf nog kan 
tegenkomen. Hij pleitte voor een 
functionele decentralisatie van de 
volksverzekeringen. Gelet op die 
uitspraak en dit wetsontwerp moet ik 
toch enkele vraagtekens zetten. 
Wellicht komt de heer Tuinstra 
zichzelf op dit punt tegen bij 
discussies die nog volgen. Maar ja, 
dan helpen wij elkaar wel weer. 
Goede collega's doen dat! 

Enkele woordvoerders moesten 
hun andere visie motiveren met 
praktische argumenten. De heer 
Tuinstra wees met name op de 
onrust bij het personeel. Er is 
inderdaad onrust. Toch moet men 
opletten met het hanteren van dit 
soort argumenten. Er zou bij 
eventuele opheffing een reden 
kunnen zijn voor een organisatie om 
onrust te creëren. Deze gedachte is 
echt heel gevaarlijk. 

Ook de PvdA-fractie stelde vanuit 
een heel negatieve benadering dat 
het eigenlijk niet meer op deze 
manier kan en dat daarom maar 
moet worden ingestemd met dit 
wetsvoorstel. De verdediging van dat 
standpunt werd vervolgens geba-
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seerd op de brief van de SVR. Wij 
moeten echter wel eerlijk zijn. Op de 
brief van de SVR valt nogal wat af te 
dingen. Ik vraag mij overigens af hoe 
de vriendendienst in de richting van 
de staatssecretaris tot stand is 
gekomen. Er valt in ieder geval wat 
op die brief af te dingen. Mevrouw 
Ter Veld heeft niet voor niets een 
aantal amendementen ingediend. Ik 
vind dat er sprake is van een 
verbetering. Beter iets dan niets! Ik 
ben heel blij met de toelichting van 
mevrouw Ter Veld op de amende-
menten, met name op het amende-
ment op stuk nr. 14. Zij heeft terecht 
aangegeven dat de gelijkwaardigheid 
van de twee fusiepartners beter tot 
haar recht moet komen. Het is heel 
goed dat in de wetstekst wordt 
vastgelegd dat de toekomstige 
organisatiestructuur een onderdeel 
moet zijn van het overleg dat nog 
volgt. 

Ik kom te spreken over de advies-
colleges. Het is fraai dat er een 
mogelijkheid komt. Ik had echter 
liever een dwingend voorschrijven 
gehad. Ik kan mij niettemin goed 
vinden in het amendement dat op dit 
punt is ingediend. Je moet nooit 
organisaties tegen hun zin gelukkig 
maken! Ik denk dat het goed is als er 
adviescolleges komen. Gelet op de 
uiteenzetting van de staatssecretaris 
vrees ik echter dat zij er niet komen. 

De feitelijke invoering van dit 
wetsvoorstel zal met 3 a 6 maanden 
worden verdaagd door de amende-
menten die waarschijnlijk worden 
aanvaard. Dan moet men zich toch 
afvragen of wellicht niet beter 
gewacht had kunnen worden op het 
wetsontwerp inzake de wijziging van 
de Organisatiewet Sociale Verzeke-
ring. Maar het zij zo! 

Ik heb in eerste termijn aangege-
ven dat ik de praktische argumentatie 
van de staatssecretaris zwak vond. 
Een en ander heb ik in de schriftelijke 
voorbereiding uiteengezet. Ik ben 
nog steeds die mening toegedaan. Ik 
zal enkele punten herhalen. Het 
aantal raden is als argument 
genoemd: 22 was te veel. Ik heb al 
aangegeven dat het hier een 
vergissing van de staatssecretaris 
moet betreffen. Immers, dat aantal 
zou wel eens groter kunnen worden. 
Daarnaast is de terugloop van het 
personeelsbestand naar voren 
gebracht. Dat zal inderdaad teruglo-
pen, maar dan naar het niveau dat er 
was bij de instelling van de raden. 
Dat niveau was toen geen argument 
om de raden niet in te stellen. 
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Bovendien blijkt uit de stukken dat 
het aantal personeelsleden zal 
teruglopen tot ongeveer 1500. Ik heb 
het zelf eens nagerekend en ik heb 
mij laten voorlichten door mensen 
die er verstand van hebben: waar-
schijnlijk ligt dat aantal hoger, 
namelijk op 2000. Is dat aantal te 
klein om de raden in stand te 
houden? Een ander argument is de 
automatisering. Ik vind dat dit 
argument niet gehanteerd kan 
worden. Automatiseringsprocessen 
zijn afhankelijk van de wil en de 
noodzaak om daartoe over te gaan. 
Dat opheffing nodig is om het 
automatiseringsproces goed te laten 
lopen, vind ik onzin. Ik zeg dit ook uit 
mijn eigen ervaring in het bedrijfsle-
ven en bij de overheid. Je kunt wel 
degelijk automatiseren zonder alles 
op een hoop te hoeven gooien. 
Bovendien ligt er een samenwer-
kingsverband op dit punt. In niks is 
bewezen dat die samenwerking niet 
goed zou lopen. Kortom, ik vind het 
nog steeds een zwak argument. Het 
speelt echter wel een rol in de 
overwegingen. 

Wat het argument van het 
geïntegreerde personeelsbeleid 
betreft, gaf de staatssecretaris zelf al 
aan dat het probleem niet bij de 
raden ligt. Het probleem ligt in feite 
bij de bank, want er moet ook een 
automatisering van de A O W / A W W 
worden doorgevoerd. Overigens is 
dat naar mijn oordeel niet in 1991 -
1992 echt te voelen in de vorm van 
werkgelegenheidsconsequenties. Ik 
meen dat het later zal worden. Dit 
betekent in feite dat het probleem 
zich pas over een groot aantal jaren 
daadwerkelijk zal voordoen. 

De conclusie uit mijn opmerkingen 
is dat ik de argumentatie, ook als het 
de praktische argumenten betreft, 
nog steeds een zwakke vind. Ons 
bezwaar blijft natuurlijk dat wij toch 
een wetsontwerp moeten toetsen, 
terwijl wij als het ware niet het 
toetsingskader hebben. Ik vind dat je 
dan toch in de problemen komt. Je 
moet je dan afvragen of je zo'n 
wetsontwerp wel kunt laten door-
gaan. Kortom, die afweging zal de 
fractie moeten maken. Het zal geen 
eenvoudige afweging zijn, maar fraai 
wordt de eindbeoordeling nooit. Dat 
is al gebleken uit de eerdere inbreng. 
Het wordt dan in feite, als het zou 
gebeuren, een voorstemmen met 
tegenzin of een voorstemmen onder 
protest. Nogmaals, dat is verre van 
fraai. Ik vind ook dat het parlement 

uitermate voorzichtig moet zijn met 
dit soort redeneringen. 

De vraag is of dit debat toch wat 
heeft opgeleverd. Ik denk ondanks 
alles, ondanks de geweldig negatieve 
teneur van de sprekers, dat het 
gelukkig nog wat heeft opgeleverd. 
Alle woordvoerders hebben namelijk 
duidelijk gemaakt dat het de hoogste 
tijd wordt dat wij een keertje met 
elkaar gaan praten over de algehele 
herziening van de uitvoeringsorgani-
satie van de sociale zekerheid. Wij 
hebben ook behoefte aan een 
totaalvisie van het kabinet. 

Verder is gebleken dat wij niet nog 
eens overvallen willen worden met 
een wetsontwerp dat wij vervolgens 
met tegenzin, tegen heug en meug in 
maar gaan accorderen. Neen, wij 
willen nu eindelijk daadwerkelijk een 
aantal toetsingscriteria hebben. 

Vervolgens is duidelijk gebleken in 
dit debat dat grote groeperingen in 
het parlement wel degelijk voorstan-
der zijn van regionalisatie van de 
uitvoeringsstructuur. Op dit punt heb 
ik toch nog een opmerking over de 
motie-Bosman/Nijhuis. Daarover 
heeft mevrouw Groenman heel 
begrijpelijk gevraagd of die nu wat in 
de lucht hangt, of die aan het zweven 
is. Neen, gelet op de inbreng van de 
spreker zeker niet. De motie zal 
onverkort moeten worden uitge-
voerd. Ik vraag de heer Tuinstra of dit 
ook zo is. Ik neem aan van wel, want 
de motie is destijds niet zomaar door 
de twee regeringsfracties ingediend. 
Neen, die ligt er. 

De heer Tuinstra (CDA): Misschien 
is het onduidelijk. Als ik het heb over 
gelijke districtsindeling, ben ik dan 
niet duidelijk in het kader van de 
motie bezig? 

De heer Nijhuis (VVD): Ik vind het 
buitengewoon plezierig dat dit wordt 
gezegd. Het is een bevestiging van 
hetgeen ik net opmerkte. Ook uit de 
CDA-inbreng is gebleken dat men 
wel degelijk de motie-Bosman/Nij-
huis uitgevoerd wil zien. Het betekent 
ook dat de staatssecretaris conform 
de wensen en het dictum van die 
motie bij de komende begrotingstoe-
lichting daarover het nodige zal 
moeten zeggen. Dat werd ook 
gevraagd in de motie. 

Verder is in dit debat gebleken dat 
de CDA-fractie voorstander blijft van 
functionele decentralisatie van de 
volksverzekeringen. Nogmaals, die 
discussie gaan wij nog voeren. Het 

feit echter dat dit is uitgesproken, 
vond ik een winstpunt van dit debat. 

Ik kom tot slot met een tweetal 
moties. De eerste motie heeft 
betrekking op het eindstadium van 
dit wetsontwerp. 

Motie 

Door de leden Nijhuis, Tuinstra, Ter 
Veld, Groenman en Schutte wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

spreekt als haar oordeel uit, dat de 
aanvaarding van het wetsvoorstel 
Opheffing Raden van Arbeid 
(19545) geen (onomkeerbaar) 
eindpunt kan en mag zijn in de nog te 
voeren discussie over de herziening 
van de uitvoeringsorganisatie sociale 
zekerheid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt nr. 
16 (19545). 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! Ik 
wil daarbij nog een korte uitleg 
geven. De bedoeling van de motie is 
om heel duidelijk aan te geven dat wij 
een open discussie aangaan. Dit 
wetsvoorstel mag die discussie niet 
beïnvloeden. Het is dus een volstrekt 
open discussie. 

Voorzitter! Ik dien een tweede 
motie in. 

Motie 

Door de leden Nijhuis, Ter Veld, 
Groenman en Tuinstra wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat een algehele 
herziening van de uitvoeringsorgani-
satie van de sociale zekerheid na 
ruim 20 jaar studeren en discussie 
dringend geboden is; 

van mening, dat de politieke 
discussie daarover binnen afzienbare 
tijd dient plaats te vinden; 

dringt er bij de regering op aan, dat: 
1. in het eerste kwartaal 1988 een 
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totaalvisie met uitgangspunten (een 
blauwdruk op hoofdlijnen dan wel 
een eerste uitwerking van de 
uitgangspunten) in de vorm van een 
(beknopte) discussienota aan de 
Kamer wordt toegestuurd; 
2. geen nieuwe voorstellen meer 
worden gedaan die op die te voeren 
discussie vooruit lopen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17 (19545). 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! Ik 
wil weer een heel korte uitleg geven. 
Wij vragen niet om een echt gedetail-
leerde blauwdruk waarin precies alle 
lijnen zijn uitgezet. Nee, wij willen 
weten welke richting het kabinet met 
het geheel uit wil. Kortom, wij 
wensen een globale visie waarover 
het parlement kan discussiëren, 
waarbij politieke uitgangspunten aan 
de orde zullen zijn, waarbij politieke 
richtingen worden aangeduid en 
waarbij ook politieke knopen moeten 
kunnen worden doorgehakt. Ik heb 
het al gezegd — ik zeg het nogmaals 
— dat, als een parlement met 
tegenzin een wetsvoorstel aanvaardt, 
je dan de vraag moet stellen: is dat 
voor herhaling vatbaar? Ons ant-
woord op die vraag is "neen" . 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Misschien heb ik 
geprobeerd mevrouw Ter Veld, 
mevrouw Groenman en de heer 
Nijhuis iets dichter naar mij toe te 
halen dan verantwoord was. Het zij 
zo. Uiteindelijk telt het resultaat en 
dan gaat het er mij ook niet om om te 
weten wie er gewonnen heeft. Ik 
denk dat wij met een zaak bezig zijn 
die van groot gewicht is. 

Ik heb goed begrepen dat me-
vrouw Ter Veld en de heer Nijhuis er 
behoefte aan hebben, dit soort zaken 
bij voorkeur te plaatsen in de context 
van een totaalvisie. Ik heb daarvoor 
alle begrip. Ik heb schriftelijk 
proberen aan te geven, waarom wij 
toch menen dit partieel te moeten 
doen. Ik ben graag bereid om die 
veel bredere discussie te voeren. 

Mevrouw Ter Veld heeft al een 
paar aanzetjes gegeven, zonder te 
zeggen: dat is mijn standpunt. Zij 
heeft aangegeven, waaraan je zou 
kunnen denken. Zij noemde in dat 
verband niet alleen de sociale 
verzekering met zijn demografische 
en werknemersverzekeringen met de 
daarbij behorende uitvoering, maar 
ook de sociale diensten van de 
gemeenten. Ik kan mij voorstellen dat 
zij daarbij het proefschrift van de 
heer Den Broeder heeft vermeld, 
omdat zij dit zo noemde. 

Ik heb ook kennis genomen van 

Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

haar kritische kanttekeningen bij de 
premievaststelling, het fondsbeheer 
en alles wat daarmee samenhangt. 
Deze zaak komt zonder enige twijfel 
heel fundamenteel ter discussie du 
moment dat wij een vertaling 
proberen te geven van de topstruc-
tuur van de sociale verzekering. 
Daarbij is immers met name de 
wijzing van de Organisatiewet aan de 
orde met de integratie daarin van de 
Sociale Verzekeringsbank in zijn 
nieuwe constructie. Die discussie 
komt dan volop aan de orde. Ik heb 
haar opmerkingen ook meer be-
schouwd als een klein voorschot op 
die straks te voeren brede discussie. 

Ik ben blij dat mevrouw Ter Veld 
het in beginsel met mij eens is, dat 
een beslissing over het aantal 
steunpunten of regionale districts-
kantoren niet in de eerste plaats een 
zaak is van het parlement maar van 
de uitvoerders. Ik ben er zeker van, 
dat in deze zin de zaak ook wel goed 
wordt geregeld. Ik verwacht dat wij 
sowieso op korte termijn simpelweg 
doorgaan met de 22 nu opererende 
regionale Raden van Arbeid. 
Nogmaals, ik denk dat de uiteindelij-
ke vormgeving niet aan de politiek, 
maar aan de uitvoering zelf behoort 
te zijn. 

Mevrouw Ter Veld heeft een 
verandering aangebracht in haar 
voorstel tot wijziging van het 
wetsvoorstel, dat beoogt de intentie-
verklaring vorm te geven. Zij heeft 
haar voorstel uitgebreid door het ook 
betrekking te laten hebben op de 
structuur van de organisatie. Ik heb 
de indruk dat het mogelijk is om 
daarmee in te stemmen. Het is een 
kwestie waarover men het met elkaar 
eens moet worden. In laatste 
instantie is er de Sociale Verzeke-
ringsraad om, als er geen overeen-
stemming bereikt kan worden, dan 
eventueel een voorstel te doen. Ik 
ben er, gezien de intentie van beide 
partijen in dezen, van overtuigd dat 
het mogelijk moet zijn om zonder 
ingrijpen van de Sociale Verzeke-
ringsraad tot een oplossing te 
komen. Ik heb dus tegen deze 
wijziging in het amendement dat 
mevrouw Ter Veld heeft voorgesteld, 
geen bezwaren. 

Ik kom nog even op de adviescolle-
ges. Mevrouw Ter Veld heeft 
gemotiveerd wat haar achtergrond is. 
Mevrouw Groenman en anderen zijn 
geneigd haar in dezen te steunen. De 
heer Schutte heeft gevraagd of het 
nodig is om daarvoor de wet te 
wijzigen. Als ik het goed zie, is het 
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inderdaad zo dat artikel 9 van de 
huidige wet enige ruimte biedt voor 
delegatie van werkzaamheden. Ik heb 
er zelf echter enige twijfel over of dit 
voldoende is om adviescolleges in te 
stellen, zoals mevrouw Ter Veld 
bedoelt. Ik denk dat de eerlijkheid 
gebiedt om te zeggen dat, als men 
die weg op wi l , het dan goed is om 
het in de wet te formuleren. Het is 
niet zo dat ik daar behoefte aan heb. 
De heer Nijhuis heeft er vanwege 
mijn instelling zijn twijfel over 
uitgesproken of die adviescolleges er 
wel zouden komen. In het voorstel 
van mevrouw Ter Veld wordt die 
bevoegdheid niet aan mij gegeven, 
maar aan het bestuur van de Sociale 
Verzekeringsbank. De heer Nijhuis 
mag mij dus buiten haken plaatsen. 
Dat geeft misschien nog wat meer 
vertrouwen. 

De heer Nijhuis (VVD): Hieruit blijkt 
mijn respect voor uw invloed. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Mevrouw Ter Veld heeft een 
vraag gesteld over de positie van de 
voorzitters in verband met het 
gebruik maken van de VUT-regeling 
en de problemen die dan zullen 
kunnen optreden met betrekking tot 
de pensioenopbouw. Ik onderken dit. 
Daar is ook wel over gediscussieerd. 
Ik denk dat het mogelijk moet en kan 
zijn om daar een oplossing voor te 
vinden. Het gaat met name om een 
breuk in de carrièrelijn. Dit is echter 
een zaak die in de allereerste plaats 
het bestuur van de Sociale Verzeke-
ringsbank regardeert. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit wel tot een 
bevredigende oplossing zal kunnen 
komen. 

Uit de wijze waarop mevrouw Ter 
Veld haar slotconclusie formuleerde, 
heb ik heel goed begrepen dat zij 
geen echte steun aan het voorstel 
geeft, maar dat zij haar steun toch 
niet wilde onthouden. Dat is inder-
daad iets anders dan wat ik het 
liefste zou wil len. Ik kan hier echter 
best mee leven, ook al is dat niet 
fraai, zoals de heer Nijhuis dat 
formuleerde. Ik had het ook wel 
anders gewild. Ik heb haar argumen-
ten en die van de heer Nijhuis echter 
goed op mij laten inwerken. Ik hoop 
in ieder geval dat wij, welke formule 
wij ook kiezen, toch een goede zaak 
kunnen blijven dienen. 

Voorzitter! Ik meen al geantwoord 
te hebben op de vraag van de heer 
Schutte over de instelling van de 
commissies. Hij stemt ermee in dat 

de considerans wordt veranderd. De 
titel van het wetsvoorstel is volgens 
mij een zaak van de griffie. Ik weet 
niet precies hoe dat zit. Als de 
considerans wordt veranderd, wordt 
niet automatisch de titel veranderd. 
Als het wetsvoorstel naar de Eerste 
Kamer wordt doorgestuurd, zal, naar 
ik aanneem, ook de titel veranderd 
worden, als althans de considerans 
veranderd wordt. Ik weet dit niet 
helemaal, maar het zal op zichzelf 
wel goed zijn. 

Voorzitter! De heer Schutte heeft 
terecht opgemerkt dat de fundamen-
tele grondslagen van de sociale 
verzekeringen en de organisatiestruc-
tuur niet snel doorgediscussieerd 
kunnen worden, omdat het hierbij 
gaat om een vrij ingrijpende zaak. Het 
raakt heel fundamentele, principiële 
zaken. Dat neemt niet weg dat het 
een heel nuttige, goede zaak is en ik 
wil daartoe graag een bijdrage 
leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben toch 
wel ingenomen met de tweede 
termijn van mevrouw Groenman, 
omdat die toch meer aansluit bij de 
gevoelens die ik in eerste termijn al 
uit haar inbreng overhield. Zij heeft 
nu gezegd dat zij mij toch het 
voordeel van de twijfel wil geven. Ik 
vind dat al bijzonder belangwekkend. 
Zij zegt daar wel bij dat vast moet 
staan dat er geen sprake is van iets 
onomkeerbaars. Ik zeg bij dezen dat 
die zaak vaststaat en dat de intentie-
verklaring, zoals overeengekomen 
tussen twee partijen, nu gezien een 
voorstel in de wet wordt vastgelegd. 
Dan zijn er toch wel voldoende 
argumenten om, naar ik hoop, ook 
mevrouw Groenman over de streep 
te halen. Ik begrijp echter heel goed 
dat zij daarover in haar fractie nog 
overleg moet voeren. Het is echt niet 
de bedoeling om centralistisch bezig 
te zijn. Ik heb dat ook in de stukken 
naar voren laten komen en ik heb het 
in eerste termijn gezegd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Tuinstra heeft in zijn tweede termijn 
nogmaals zijn steun betuigd aan het 
wetsvoorstel. Hij heeft nog eens de 
aandacht gevestigd op de gelijke 
districtisindeling. Ik heb daarop in 
eerste termijn al een reactie gegeven. 
Hij heeft vervolgens in zijn tweede 
termijn met name een reactie 
gegeven op de voorstellen tot 
wijziging van het wetsvoorstel aan 
het adres van mevrouw Ter Veld. Ik 
heb daarover ook al het nodige 
gezegd. 

De heer Nijhuis wilde toch een 

woord van dank uitspreken voor mijn 
reactie. 

De heer Nijhuis (VVD): Maar met 
tegenzin. 

Staatssecretaris De Graaf: Hij 
voelde zich niet happy. Ik had ook 
niet het gevoel dat hij zich happy zou 
voelen in dit debat, gezien de 
schriftelijke gedachtenwisseling tot 
nu toe. Toch stel ik het op prijs dat hij 
het in ieder geval waardeerde dat ik 
een poging heb gedaan, zij het 
globaal, enigermate te reageren op 
zijn opmerkingen en dat ik een visie 
heb gegeven. Hij vindt het echter wel 
te vrijblijvend en had graag ook een 
opvatting van het kabinet gewild. Ik 
kan inderdaad geen opvatting van 
het kabinet geven over deze zaak, 
want er is geen kabinetsbesluit aan 
voorafgegaan. Maar er wordt wel 
met veel inzet gewerkt aan een 
wetsvoorstel tot aanpassing van de 
topstructuur van de sociale zekerheid 
en met name aan een reactie in volle 
lengte en breedte op het SER-advies 
over deze zaak. Daar kan de heer 
Nijhuis zeker van zijn. Dat proberen 
wij dus te verwoorden in de vorm van 
een concept-wetsontwerp, dat 
vervolgens voor advisering naar de 
Sociale Verzekeringsraad toegaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij 
onttrekken ons dus niet aan de 
verantwoordelijkheid om toch 
standpunten te bepalen naar 
aanleiding van deze advisering. Men 
weet dat de advisering van de SER 
op een aantal punten afwijkt van de 
adviesaanvrage die de regering zelf 
heeft gestuurd. Het is juist ook mijn 
bedoeling om de zaken zoveel 
mogelijk aan te passen op basis van 
een unaniem SER-advies. Dat is mij 
iets waard. Dat hoef je niet altijd over 
te nemen, maar als het er ligt — de 
heer Schutte heeft dat gisteren in 
een debat ook opgemerkt — moet je 
het wel heel serieus nemen. Daar 
houden wij ons dus mee bezig. Er 
komt in die zin echt wel een kabi-
netsstandpunt over deze zaak. 

Voorzitter! Ik heb goed begrepen 
dat ik de onvrede die bij de heer 
Nijhuis blijft bestaan niet kan 
wegnemen. Ik ga nu niet verder in op 
de brief van de Sociale Verzekerings-
raad. De heer Nijhuis vroeg nog hoe 
die brief tot stand is gekomen. Ik 
denk dat hij die vraag door moet 
spelen naar het orgaan dat zo'n brief 
schrijft, want die brief is op een heel 
normale manier tot stand gekomen 
door een adviescollege, dat zich ook 
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erg verantwoordelijk voelt voor de 
hele organisatie van de uitvoering 
van de sociale verzekeringswetge-
ving en naar mijn gevoel is dat 
terecht. 

De heer Nijhuis heeft opgemerkt 
dat door de amendering de feitelijke 
invoering met drie tot zes maanden 
vertraagd wordt en hij vraagt of het 
niet beter is te wachten op het 
voorstel tot wijziging van de Organi-
satiewet. Ik wijs erop dat dit voorstel, 
nadat het ontworpen is, voor 
technische advisering naar de 
Sociale Verzekeringsraad gezonden 
dient te worden en vervolgens de 
gebruikelijke wetsprocedure van 
ministerraad en Raad van State dient 
te doorlopen. Ik vind het onjuist om 
ervan uit te gaan dat er een vertra-
ging van drie tot zes maanden zal 
optreden. Dit kan gebeuren, maar ik 
ga ervan uit — gezien de bedoeling 
achter de intentieverklaring en de wil 
van partijen om elkaar te vinden — 
dat het echt niet nodig is dat deze 
vertraging, die er op zichzelf inzit, 
ook inderdaad zal plaatsvinden. In dit 
opzicht ben ik iets optimistischer dan 
de heer Nijhuis. 

De heer Nijhuis heeft verder 
gesteld dat mijn argumenten aan de 
zwakke kant zijn. Het is ontzettend 
verleidelijk om op alle punten nog 
eens uitvoerig in te gaan, maar ik zal 
dit toch niet doen. Ik heb in de 
schriftelijke benadering en in mijn 
eerste termijn geprobeerd om op de 
relevante punten een zo goed en 
verantwoord mogelijk antwoord te 
geven. Nogmaals, ik ben het met 
hem eens dat automatisering geen 
kwestie is van een verandering van 
de structuur van de Raden van 
Arbeid. Automatisering moet altijd 
plaatsvinden. Maar juist de automati-
sering heeft gevolgen voor de 
personeelssituatie bij Bank en Raden 
van Arbeid en speelt dus in belang-
rijke mate mede een rol. 

Voorzitter! Ik heb zijn conclusie 
begrepen. Hij acht het niet fraai en 
sluit zich dus aan bij de kwalificaties 
die mevrouw Ter Veld in dezen heeft 
gegeven, waarbij hij tot slot tot de 
vraag komt of het debat nut heeft 
gehad. Zijn conclusie is in dit opzicht 
positief. Ik waardeer dit, want een 
debat dat nuttig is met het oog op de 
toekomst is een goede zaak. Zeker is 
het duidelijk gewerden dat een brede 
discussie over de toekomstige 
herziening van de sociale verzekering 
goed is. 

Ik kom nu te spreken over de 
moties die in dit verband door de 
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heer Nijhuis zijn ingediend. De eerste 
motie heeft betrekking op het 
onomkeerbare en het feit dat het 
geen eindpunt is. Ik ben het hiermee 
volstrekt eens. De aanvaarding van 
de motie stel ik zeer op prijs, maar 
nodig is deze niet. De inhoud van de 
motie vindt men terug in mijn 
betoog, dus in die zin is de motie 
overbodig. Voor het overige heb ik er 
geen enkel probleem mee. 

De tweede motie ligt misschien 
iets moeilijker. Ik heb aan de heer 
Tuinstra toegezegd de adviesaan-
vrage aan de Sociale Verzekerings-
raad met een concept-wetsvoorstel 
in het eerste kwartaal te zullen 
verzenden. Dit is de vertaling van het 
SER-advies in dit wetsvoorstel. 
Vervolgens moet het werk beginnen 
aan de nota op hoofdlijnen. Stel dat 
het wetsvoorstel in maart 1988 zou 
worden aangeboden. Wij zitten dan 
erg krap in de ti jd, als het werken aan 
de nota ook in het eerste kwartaal 
moet plaatsvinden. Mag ik de motie 
zo vertalen, dat ik een inspannings-
verplichting op mij neem om zo snel 
mogelijk na de verzending van de 
adviesaanvrage aan de Sociale 
Verzekeringsraad met de hier 
gevraagde notitie te komen? Ik heb 
begrepen van de heer Nijhuis dat hij 
niet van mij verlangt dat ik een zeer 
gedetailleerd uitgewerkte nota maak, 
maar een globale nota op hoofdlijnen 
die de richting aangeeft en rekening 
houdt met eerder aangenomen 
moties. Ik wi l mijn uiterste best doen 
om in die zin hetgeen in deze motie 
wordt gevraagd ook werkelijk uit te 
voeren. 

De heer Nijhuis (VVD): Het is niet 
alleen maar een simpele inspan-
ningsverplichting. Er zal daadwerke-
lijk een stuk moeten liggen in het 
eerste kwartaal van 1988. Als de 
staatssecretaris in staat is, een 
wetsontwerp te produceren, moet hij 
ook een visie hebben. Ook is er nog 
de motie-Bosman/Nijhuis, waarin 
staat dat in de toelichting op de 
begroting voor 1988, die binnenkort 
wordt ingediend, iets moet staan 
over de uitvoering van die motie. 
Kortom, de staatssecretaris moet er 
volstrekt simpel toe in staat zijn. Wij 
moeten ophouden vrijblijvend te 
zeggen dat wij zullen kijken of wij het 
redden. Dat zeggen wij al jaren tegen 
elkaar. Ik wijs op hetgeen collega 
Weijers al een paar keer heeft 
gezegd. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
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geen vrijblijvende opmerking 
gemaakt. Ik heb alleen opgemerkt, 
dat je het wel moet zien in de context 
van de inspanningen die ik heb . Ik 
heb de heer Tuinstra toegezegd, 
eerst de concept-wijziging van de 
Organisatiewet af te maken. Ik heb 
toegezegd, dat dit in het eerste 
kwartaal van 1988 zal gebeuren. Dat 
gaat niet naar de kamer toe. 

De heer Nijhuis (VVD): U hebt in 
ieder geval laten blijken, een visie te 
hebben. Anders stuurt u zo'n ding 
niet weg. U moet in staat zijn, die 
visie aan de kamer voor te leggen. 
Even later wordt het wetsontwerp 
naar ik aanneem toch ingediend. Wij 
hebben als woordvoerders duidelijk 
willen maken, dat wij de situatie die 
wij nu hebben ervaren niet nog een 
keer willen meemaken. Wij wil len niet 
nog een keer een wetsontwerp 
toegestuurd krijgen zonder dat wij 
weten hoe wij het moeten beoorde-
len, wat de totaalvisie is. Wij moeten 
het deel kunnen toetsen aan het 
totaal. Dat hebben wij met z'n allen 
geprobeerd, duidelijk te maken. 

Staatssecretaris De Graaf: Die 
mogelijkheid is voor de volle honderd 
procent aanwezig. Het is niet zo, dat 
de Sociale Verzekeringsraad in een 
of twee maanden de advisering kan 
afronden. De mensen die het moeten 
doen zijn dezelfde mensen. Het kan 
heel snel na de aanbieding van het 
wetsontwerp worden geregeld. 

De heer Nijhuis (VVD): Het gaat mij 
niet om technische advisering. Het 
gaat hier voor ons om het doen van 
politieke keuzen. Willen wij simpel 
linksaf, rechtsaf, rechtdoor of 
achteruit? Dat zijn wat richtingen. 
Daarover willen wij praten. Dat zijn 
politieke keuzen en dat heeft niets te 
maken met het wetsontwerp. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is mij 
volstrekt bekend. Het is juist dat de 
SVR een technisch advies uitbrengt. 
Het gaat om een technisch advies 
over een vertaling van een politieke 
verandering in de topstructuur van de 
sociale verzekering op basis van een 
door de SER uitgebracht advies. De 
visie is begrepen in het wetsontwerp. 
Men wil terecht iets meer. Dat zal in 
de nadere notitie moeten. Ik zal mijn 
uiterste best doen — het is niet 
vrijblijvend - het zo snel mogelijk na 
het verzenden van dit stuk aan de 
kamer te doen toekomen. Ik heb 
echter ook maar één paar handen. 
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Nu zullen 
wij maar eens als doordrijver 
optreden. De volgorde is eigenlijk 
merkwaardig. Hoe kan een concept-
wetsontwerp geschreven en naar de 
SVR gestuurd worden op basis van 
een advies van de SER, dat voor een 
deel afwijkt van de adviesaanvraag? 
Daartussen zit kennelijk een stand-
puntbepaling. Eigenlijk zou het veel 
zinniger zijn om, voor een concept-
wetsvoorstel wordt gemaakt, een 
grondige discussie te voeren met de 
medewetgever over zijn opvattingen 
over de hoofdlijnen van de toekom-
stige uitvoeringsstructuur. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vrees 
dat er enig misverstand is. Het 
wetsvoorstel regelt slecht een deel, 
namelijk de topstructuur. Het gaat 
overigens slechts om een concept. In 
die zin moet alle discussie nog 
plaatsvinden. De kamer — het blijkt 
uit het debat en de motie — wil 
echter meer weten. Zij wil ook de 
visie van het kabinet op de toekom-
stige structuur van de sociale 
verzekeringen, de relatie tussen 
werknemersverzekeringen, volksver-
zekeringen, uitvoeringsstructuur, 
bedrijfsverenigingen enz. Dat is veel 
meer dan het wetsvoorstel. Ik geloof 
dat de combinatie van de adviesaan-
vraag aan de SVR en de door mij 
toegezegde nota, conform hetgeen in 
de motie wordt gevraagd, voldoende 
stof biedt voor de brede discussie die 
door de kamer wordt gevraagd. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan-
staande dinsdag te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 12.10 uur 
tot 13.00 uur geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de 
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op 
die lijst heb ik ook 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. 

(De lijst is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)3 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat de vaste commissie voor 
Economische Zaken tot haar 
voorzitter heeft gekozen het lid 
Pronk. 

Op verzoek van de fractie van de 
PvdA benoem ik: 
• in de commissie voor de Rijksuitga-
ven mevrouw Hageman tot plaatsver-
vangend lid in de bestaande vacatu-
re; 
• in de commissie voor de Verzoek-
schriften de heer Knol tot lid in de 
bestaande vacature en mevrouw 
Hageman tot plaatsvervangend lid in 
plaats van de heer Knol; 
- in de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken mevrouw 
Hageman tot lid in plaats van de heer 
Alders en de heer Alders tot 
plaatsvervangend lid in plaats van de 
heer K.G. de Vries; 
• in de vaste commissie voor 
Financiën de heer Melkert tot lid in 
de bestaande vacature en de heer 
Van Traa tot plaatsvervangend lid in 
plaats van de heer Melkert; 
- in de vaste commissie voor 
Economische Zaken mevrouw Van 
Rijn-Vellekoop tot lid in de bestaande 
vacature; 
- in de vaste commissie voor het 
Midden- en Kleinbedrijf mevrouw Ter 
Veld tot lid in plaats van mevrouw 
Verspaget en mevrouw Hageman tot 
plaatsvervangend lid in plaats van 
mevrouw Ter Veld; 
- in de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid mevrouw 
Hageman tot plaatsvervangend lid in 
de bestaande vacature; 
• in de vaste commissie voor het 
Emancipatiebeleid mevrouw 
Swildens-Rozendaal tot plaatsver-
vangend lid in plaats van de heer Van 
Gelder; 
- in de bijzondere commissie ISMO 
(17050, 17522) mevrouw Hageman 
tot lid in de bestaande vacature; 
• in de vaste commissie voor Welzijn 
en Cultuur mevrouw Hageman tot 
plaatsvervangend lid in plaats van de 
heer Castricum; 
• in de vaste commissie voor de 
Volksgezondheid mevrouw Hageman 
tot lid in de bestaande vacature. 

Het Presidium heeft de komende 
kamerrecessen als volgt vastgesteld: 
Kerstreces: van 18 december 1987 
tot en met 18 januari 1988; 

Crocusvakantie: van 13 februari tot 
en met 22 februari 1988; 
Paasreces: van 25 maart tot en met 
11 april 1988; 
Zomerreces: van 1 juli tot en met 29 
augustus 1988. 

In verband met de afwezigheid van 
de minister van Justitie stel ik voor, 
de behandeling van wetsvoorstel 
19099 (Behandeling burgerlijke 
zaken) uit te stellen tot de vergade-
ringen van 16 en 17 september. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Aan de orde is nu de 
beslissing over het verzoek van de 
leden Lankhorst en Groenman, de 
staatssecretaris van Defensie te 
mogen interpelleren over een door 
de Koninklijke marechaussee verricht 
onderzoek naar homoseksuele 
relaties van een in Soesterberg 
gelegen Amerikaans militair. 

Ik stel voor, dit verzoek in te willigen 
en de interpellatie toe te voegen aan 
de agenda voor de volgende week 
met spreektijden van telkens 5 
minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
minister van Financiën op dinsdag 15 
september te 15.00 uur in de 
gelegenheid te stellen, de rijksbegro-
ting voor het jaar 1988 aan te 
bieden. 

Ik stel verder voor, aan de orde te 
stellen en te behandelen in de 
vergaderingen van 16 en 17 septenv 
ber: 

• het debat inzake het Ambtenareno-
verleg, met spreektijden van 15 
minuten voor de fracties van CDA, 
PvdA en VVD, 10 minuten voor de 
fractie van D66 en 5 minuten voor 
elk van de overige fracties; 

- het wetsvoorstel Regelen betreffen-
de het verrichten van onbeloonde 
arbeid door uitkeringsgerechtigden 
(Wet onbeloonde arbeid door 
uitkeringsgerechtigden) (19549) 
(indien de voorbereiding zal zijn 
voltooid); 

- het wetsvoorstel Nadere wijziging 
van de Ziektewet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
de Werkloosheidswet en de Wet op 
de loonbelasting 1964 (verzekerings-
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plicht van bestuurders van coöpe-
ratieve verenigingen met werkne-
merszelfbestuur) (19910) ( indiende 
voorbereiding zal zijn voltooid); 

- het wetsvoorstel Regelen met 
betrekking tot de verstrekking van 
gegevens omtrent ondernemingen, 
instellingen en zelfstandige beroeps-
beoefenaren door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (Wet 
verstrekking gegevens CBS voor 
statistische doeleinden) (17346); 

• het wetsvoorstel Herziening van de 
regeling van inkoop van eigen 
aandelen (19747); 

• het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk VIII (Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen) van 
de begroting van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1984 (slotwet; 
tweede wijzigingsvoorstel) (19831); 

- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk X (Ministerie van 
Defensie) van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1986 (wijziging naar aanleiding van 
de Voorjaarsnota 1986; eerste 
wijzigingsvoorstel) (19903); 

- het wetsvoorstel Wijziging van 
hoofdstuk XIII (Ministerie van 
Economische Zaken) van de begro-
ting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1986 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (19916); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de 
begroting van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie en 
de Rijkspostspaarbank voor het jaar 
1985 (slotwet; tweede wijzigings-
voorstel) (19932); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 
(verlenging milieutoeslag in het kader 
van de Wet investeringsrekening) 
(19858); 

- het wetsvoorstel Wijziging van 
artikel 33 van de Dienstplichtwet 
(Stb. 1948, I 284) (16521). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal nader, dat 
de UCV van vanavond over het deel 
steun vliegtuigindustrie van het 
Jaarverslag van de Algemene 

Rekenkamer over 1986 (19905) niet 
doorgaat. 

Ik bepaal, dat een uitgebreide 
commissievergadering zal worden 
gehouden op maandag 21 septem-
ber van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur 
van de vaste commissie voor de 
Volksgezondheid over de brief inzake 
een behandelingsvoorstel voor de 
Nota 2000 (19500, nr. 3). 

Ik geef het woord aan het mevrouw 
De Boois, die het heeft gevraagd. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Eigenlijk is het niet 
nodig, dat ik u namens de vaste 
commissie voor het Milieubeheer 
verzoek het wetsvoorstel Uitbreiding 
van de Wet algemene bepalingen 
miliieuhygiëne met regels met 
betrekking tot de financiering van het 
beleid op het gebied van de milieuhy-
giëne (19752) op de agenda te 
zetten omdat het erop is gebleven. 
De commissie was echter zeer 
bevreesd voor uitstel tot na de 
algemene beschouwingen en heeft 
gisteren uitgesproken, er nadrukkelijk 
de voorkeur aan te geven, volgende 
week dit wetsvoorstel te behandelen. 
Ik hoop, dat u daarmee rekening wilt 
houden bij het opstellen van het 
schema voor volgende week opdat 
de behandeling niet weer wordt 
uitgesteld. 

De Voorzitter: Dat zal ik doen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Regels ter bescherming van de 
persoonli jke levenssfeer in 
verband met persoonsregistra-
ties (Wet persoonsregistraties) 
(19095)). 

(Zie vergadering van 2 september 
1987.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
In eerste termijn heb ik de wet vooral 
doorgelicht op de mogelijkheden die 
aan de geregistreerden worden 
geboden om hun recht te halen, om 
zich te beschermen tegen inbreuk op 
hun persoonlijke levenssfeer. Ik heb 
daarbij betoogd dat de technologi-
sche ontwikkeling op het punt van 

persoonsregistraties per definitie 
privacy-bedreigend is. Zoals de 
minister van Justit ie het gisteren zelf 
al zei: "Het is ongeloofwaardig als 
alle mogelijkheden van de moderne 
techniek aan iedereen ten dienste 
staan, dus ook aan criminelen, maar 
dat het de overheid verboden is daar 
gebruik van te maken.". De vraag is 
dus: De overheid als privacy-be-
schermer of als privacy-bedreiger? 
Het gaat er mij niet om technologi-
sche ontwikkelingen tegen te houden 
of om ten opzichte daarvan een wat 
archaïsche houding aan te nemen, 
neen, het gaat mij er met name om, 
de burgers, individuen, consumen-
ten, in staat te stellen zich in die 
technologische ontwikkelingen 
staande te houden en tegenwicht te 
kunnen bieden aan in dit geval 
registratiehouders. Weliswaar 
presenteert de overheid zich vandaag 
als privacy-beschermer, maar het is 
nog de vraag of zij daarin slaagt. 
Naar mijn mening is dat nog steeds 
niet het geval. Ik blijf erbij dat de 
rechtspositie van de geregistreerden 
in dit wetsontwerp tè mager is. Dat 
blijkt uit het feit dat de meest 
gevoelige registraties, die van de 
inlichtingendiensten en de politiere-
gisters, niet onder deze wet vallen. Ik 
heb op dat punt inmiddels een 
amendement ingediend op stuk nr. 
17. Het blijkt ook uit de definitie in 
art. 1 van het begrip "persoonsregi-
strat ie". Daar hebben wij gisteren 
ook al over gesproken en de heer 
Kosto eveneens in zijn eerste termijn. 

Ik was niet overtuigd van de 
argumentatie van de minister dat 
kinderbeschermingsdossiers om 
maar een voorbeeld te noemen niet 
onder de definitie van persoonsregi-
stratie vallen. Ik wijs er ook op dat de 
criteria "systematisch toegankelijk" 
en "doeltreffend te raadplegen" 
mogelijkheden bieden de wet te 
ontduiken. Men houdt zijn registratie 
slordig bij, zodat ze voor anderen niet 
meer of minder goed te raadplegen 
is. Dat is op zich wel een voordeel, 
maar het betekent toch eigenlijk geen 
bescherming van de geregistreerden. 
Met dergelijke ontsnappingsmogelijk-
heden is niemand gediend. Ik blijf 
erbij dat dossiers die aangelegd 
worden van cliënten ten behoeve van 
al dan niet justitiële hulpverlening 
onder de reikwijdte van deze wet 
behoren te vallen. Ik wil er dus 
alsnog een pleidooi voor houden om 
de opgenomen beperkingen in de 
definitie in art. 1, " langs geautomati-
seerde w e g " of "met het oog op een 
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doeltreffende raadpleging van die 
gegevens systematisch aangelegd", 
te laten vervallen zonder overigens 
de toevoeging van de ook door de 
heer Kosto aangehaalde door de 
Stichting Waakzaamheid Persoonsre-
gistraties voorgestelde definitie, 
want wat dit betreft ben ik het eens 
met de technische bezwaren van de 
minister. 

Ik zou van de bewindslieden nog 
wel graag eens inhoudelijk verdedigd 
willen zien waarom die beperkingen 
nu zijn aangebracht. Uit het antwoord 
van de minister van Justit ie van 
gisteren kan ik eigenlijk alleen maar 
concluderen dat het vooral gaat om 
het bezwaar tegen de hoeveelheid 
registraties die onder de wet zouden 
vallen, kortom om de reikwijdte van 
de wet. De capaciteit van de 
Registratiekamer zou onvoldoende 
zijn om die hoeveelheden registraties 
op te nemen. Het gaat inderdaad om 
behoorlijke aantallen registraties die 
vanwege dit soort kwantitatieve 
argumenten dus niet onder de wet 
komen te vallen. Deze wet schiet dan 
toch in elk voor dat deel haar doel 
voorbij? Ik had dan ook graag dat de 
bewindslieden nog eens inhoudelijk 
ingingen op dit gegeven, een gevolg 
van de beperking in de definitie van 
persoonsregistratie in artikel 1. 

Er zijn nog meer uitzonderingen die 
de wet zo ondoorzichtig maken. 
Daardoor zou de geregistreerde 
moeillijk grip kunnen krijgen op het 
hele registratie-gebeuren, om maar 
eens een modern woord te gebrui-
ken. Dat inzicht is overigens een 
noodzakelijke voorwaarde opdat men 
zijn recht kan halen. Ik blijf somber 
op dat punt. 

Ik heb een aantal amendementen 
ingediend om de positie van de 
geregistreerde te versterken. Op stuk 
nr. 1 8 heb ik voorgesteld om ten 
behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek of voor de statistiek alleen 
gegevens te verstrekken, nadat 
toestemming van de geregistreerde 
is verkregen. De formulering "voor 
zover de persoonlijke levenssfeer van 
de geregistreerde daardoor niet 
onevenredig wordt geschaad" is veel 
te vaag. Daarmee wordt in zekere zin 
de deur opengezet voor stelselmatige 
ondergraving van de in lid 1 vervatte 
hoofdregel. Als de geregistreerde 
namelijk eerst toestemming moet 
geven, kan hij of zij zelf bepalen of er 
sprake is van eventuele inbreuken op 
de persoonlijke levenssfeer. 

Datzelfde geldt voor de commer-
ciële handel in persoonsgegevens. 

Het lijkt mij ook een kwestie van goed 
fatsoen. Het is toch eigenlijk te dol 
dat zonder expliciete toestemming 
van de geregistreerde grof geld 
verdiend kan worden door gebruik-
making van zijn persoonsgegevens? 
Juist in die situatie ontstaan er ook 
uitwassen, zoals die in Vrij Nederland 
zijn beschreven met betrekking tot 
Reader's Digest. Om die reden heb ik 
een wijzigingsvoorstel ingediend 
waarin een toestemmingsvereiste is 
opgenomen. Dat amendement is te 
vinden op stuk nr. 19. 

Op stuk nr. 22 stel ik voor om 
artikel 36 te laten vervallen, omdat 
het niet aangaat, een financiële 
drempel op te werpen voor de 
geregistreerde, wanneer hij of zij 
inzicht wil krijgen in de registraties 
van de persoonsgegevens. Als, zoals 
ingevolge dit wetsontwerp gebeurt, 
in heel sterke mate het initiatief aan 
de burger wordt overgelaten om zijn 
of haar privacy te beschermen, is het 
principieel verkeerd om hem of haar 
daarvoor nog eens op kosten te 
jagen. De kosten moeten dus wel 
degelijk gedragen worden door de 
registratiehouder. 

Nu kom ik te spreken over artikel 
30. Daarin worden aan de houder 
onbeperkte mogelijkheden geboden 
om de geregistreerde het recht op 
kennisneming en inzage en daarmee 
het correctierecht te weigeren. Dit is 
een uitholling van de rechtspositie 
van de geregistreerde. Ik stel voor, in 
dit artikel meer aansluiting te zoeken 
bij de formulering van het databe-
schermingsverdrag van de Raad van 
Europa. Daartoe heb ik dan ook een 
wijzigingsvoorstel ingediend. 

Er is nog de protocolplicht. De vast-
legging van de verstrekking van ge-
gevens aan derden is van essentieel 
belang voor de geregistreerde, de 
Registratiekamer om effectief actie 
te kunnen ondernemen, zo men dat 
wi l . Ik ben er eigenlijk verbaasd over 
dat in artikel 32 geen expliciete 
protocolplicht ex artikel 13, lid 5, is 
opgenomen. Waarom is dat niet 
gebeurd? Op stuk nr. 21 heb ik een 
wijzigingsvoorstel ingediend om de 
tweede volzin van het tweede lid van 
artikel 32 te laten vervallen. Daarmee 
wordt in elk geval impliciet een 
protocolplicht voor de registratiehou-
der vastgelegd. 

De minister heeft gisteren gezegd 
consumentenbelangen-behartigers, 
zoals de Stichting waakzaamheid, 
geen financiële ondersteuning nodig 
hebben om zo nodig processen te 
voeren, om maar een activiteit te 

noemen. De minister heeft in dit 
verband gezegd: ach, ze kunnen het 
zelf betalen of ze moeten desnoods 
maar met de pet rond gaan. Hij zei 
ook: de leden kunnen dat wel 
opbrengen. Ik behoef de minister 
toch niet uit te leggen dat de 
Stichting waakzaamheid geen leden 
heeft? 

Minister Korthals Altes: Ik heb niet 
gezegd dat zij met de pet langs de 
leden moeten gaan. 

Mevrouw Van Es (PPR): Nee, u hebt 
gezegd: de leden kunnen dat wel 
opbrengen of men kan met de pet 
rondgaan. Maar goed, dit was even 
een detail dat niet zo belangrijk is. 

Minister Korthals Altes: Ik heb dus 
niet gezegd dat de stichting leden 
zou hebben, maar een stichting kan 
er wel voor zorgen dat er contribuan-
ten komen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat zeker. Ik 
betoog dat de Stichting waakzaam-
heid persoonsregistratie op dit 
moment natuurlijk geen consumente-
norganisatie is maar dat het, zeker 
gezien de behandeling van dit 
wetsvoorstel, heel belangrijk is dat er 
de komende jaren een consumenten-
organisatie van de grond wordt 
geti ld, met contribuanten maar zo 
mogelijk ook met leden. Dat zal 
belangrijk zijn om de consumenten in 
staat te stellen, overeind te blijven in 
de technologische ontwikkelingen, 
eventueel zelfs om — zo dit niet lukt 
bij de verdere behandeling van dit 
wetsvoorstel tot en met de stemmin-
gen — een versterking van de positie 
van consumenten in de wet af te 
dwingen. 

D 
De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
Justitie voor zijn antwoorden van 
gisteren. De beantwoording was over 
het algemeen verhelderend. Dat 
neemt niet weg dat ik blij ben dat de 
minister van Binnenlandse Zaken nu 
in persoon aanwezig is om in de 
tweede termijn ook een deel van de 
beantwoording voor zijn rekening te 
nemen. Over dat deel spreek ik ook 
vooral in deze tweede termijn. 

Wij hebben nog even gediscus-
sieerd over de vraag hoe het zal 
gaan met de algemene maatregel 
van bestuur - artikel 7 - Inzake 
gevoelige gegevens. Bezien zal 
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worden of de termijn van één jaar, 
met een half jaar respijt, voldoende 
is. Gezien de ingewikkeldheid van de 
zaak behoud ik mijn twijfels. Als de 
regering bij het standpunt blijft dat 
het moet kunnen, meen ik dat de 
discussie over dit onderwerp een 
extra-prikkel kan vormen om het ook 
waar te maken in die periode. 

Wat de Registratiekamer betreft, 
ben ik blij dat de verantwoordelijk-
heid voor de beslissing nu ligt waar 
zij hoort te liggen, namelijk bij de 
regering. Hierover zal dus geen 
discussie meer in de commissie 
nodig zijn. Verder ben ik blij dat 
zonder grondige reden geen inbreuk 
zal worden gemaakt op het sprei-
dingsbeleid ter zake. 

Het hoofdpunt in mijn tweede 
termijn betreft de positie van de 
kerkgenootschappen. In zekere zin 
vind ik het jammer dat dit onderwerp 
nu wat breed aan de orde moet 
komen, omdat daaruit licht de 
conclusie zou kunnen worden 
getrokken dat bij mij twijfel of vrees 
zou bestaan over de werking van de 
wet voor de kerkgenootschappen. 
Dat is geenszins het geval. Ik heb 
geen tijfel dat de wet jegens de 
kerkgenootschappen op een 
behoorlijke wijze zal worden uitge-
voerd. Mij gaat het erom of voldoen-
de recht gedaan wordt aan de 
juridische positie van de kerkgenoot-
schappen. Men moet mijn bijdrage 
dus niet zozeer zien tegen de 
achtergrond van de vraag of artikel 6 
van de Grondwet — de vrijheid van 
godsdienstig belijden — gehonoreerd 
wordt als wel in het licht van de 
vraag of die lijn, die wij aantreffen in 
de Wet op de kerkgenootschappen 
en in het Burgerlijk Wetboek, 
voldoende doorgetrokken wordt, wat 
de positie van de kerkgenootschap-
pen in de samenleving betreft. 

Voor alle duidelijkheid citeer ik 
artikel 1 van de Wet op de kerkge-
nootschappen, omdat dit naar mijn 
gevoelen wel erg illustratief is. 
Daarin staat: "Aan alle kerkgenoot-
schappen is en blijft de volkomen 
vrijheid verzekerd, alles wat hun 
godsdienst en de uitoefening 
daarvan in eigen boezem betreft te 
regelen." In het verlengde daarvan 
kan ook gewezen worden — wat ik in 
eerste termijn ook deed — op artikel 
2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
Boek 2: "Zij worden geregeerd door 
een eigen statuut, voor zover dit niet 
in strijd is met de wet . " Het is dus 
niet een absolute vrijheid van 
inrichting van de kerkgenootschap-

pen. Ook de kerken zijn gebonden 
aan de wet. Nu wij als wetgever voor 
de taak staan een wet te formuleren, 
noopt dat ons tot grote terughou-
dendheid bij de beantwoording van 
de vraag of een nieuwe wettelijke 
regeling ook van toepassing dient te 
zijn op de kerkgenootschappen, nu 
het tussen ons onomstreden is — de 
minister heeft dat ook erkend — dat 
de wetgeving kan raken aan de 
inrichting van de kerkgenootschap-
pen. 

De wet mag dus regels stellen die 
zich ook uitstrekken tot de kerkge-
nootschappen, maar — ik citeer 
Diepenhorst bij de behandeling van 
het nieuwe BW — dan moet het wel 
gaan om fundamentele, dwingende 
regels. Het is dus niet een soort 
vrijbrief om, met een verwijzing naar 
de laatste zinsnede uit artikel 2 van 
het BW, elke wet er maar tot te doen 
uitstrekken. Neen, het moet dan echt 
gaan om fundamentele, dwingende 
regels. Daardoor komt een sterke 
bewijslast te liggen bij de wetgever 
om daartoe over te gaan. 

Een ander commentaar dat ik 
hierop heb nageslagen, noemde 
enkele voorbeelden waaraan je zou 
kunnen denken. De schrijver zei dat 
je kunt denken aan grove schending 
van de regels van goede trouw en 
ook aan de vrijheid om toe te treden 
tot of uit te treden uit een kerkge-
nootschap, als zulks in het geding is. 
Dit zijn zaken die de wetgever mede 
kunnen interesseren. Maar aan de 
andere kant moet je dan niet denken 
— het voorbeeld dat ik gisteren ook 
noemde — dat bij voorbeeld de 
medezeggenschapswetgeving 
automatisch van toepassing zou 
kunnen worden verklaard op de 
kerkgenootschappen. Dit is, denk ik, 
een relevant voorbeeld, omdat bij de 
totstandkoming van de Wet op de 
bejaardenoorden die vraag ook onder 
ogen is gezien. Toen is een uitzonde-
ring gemaakt voor de werkingssfeer, 
de reikwijdte, van die wet voor 
bejaardenoorden die direct door 
kerkgenootschappen worden 
geëxploiteerd. 

De vraag dient dan ook, naar mijn 
overtuiging, niet te zijn, waarom je 
een uitzondering zou moeten creëren 
voor de kerkgenootschappen. De 
vraag dient te zijn of er, omgekeerd, 
dwingende redenen zijn om een wet 
mede van kracht te laten zijn voor de 
kerkgenootschappen. Een dergelijke 
vraag kunnen wij natuurlijk niet 
afdoen met een verwijzing naar het 
bestaan van andere wetten, zoals 

arbeidswetgeving en dergelijke, en 
ook niet met een verwijzing naar het 
standpunt van de CIO, dat een deel 
van de kerkgenootschappen verte-
genwoordigt. Dit laat het standpunt 
onverlet dat het de taak van de 
wetgever is om zelf zijn positie te 
bepalen ten opzichte van de kerkge-
nootschappen, telkens als er een 
voorstel van wet aanhangig is dat 
mede de inrichting van de kerken kan 
raken. 

Zijn er nu in dit geval - daar gaat 
het mijns inziens om — zulke 
dringende redenen om de werking 
van die wet daar ook over uit te 
strekken? Ik zou er dan in de eerste 
plaats op willen wijzen dat de 
persoonsgegevens die bij de kerken 
zijn, over het algemeen publiek zijn, 
zeker als het gaat om de normale 
persoonsgegevens. Voor zover ik het 
overzien kan, zal het in de meeste 
kerkgenootschappen zo zijn dat elk 
van de leden beschikt over een 
ledenlijst, waarop bepaald meer staat 
dan alleen of ze Jansen of Pietersen 
heten. Maar belangrijker dan die 
feitelijkheid is, dat de kerkgenoot-
schappen ook hun eigen structuren 
kennen voor de bescherming van de 
privacy. Ik denk aan de positie van 
het kerkbestuur of de kerkeraad, de 
positie van meerdere vergaderingen 
en commissies die daarin een rol 
kunnen spelen. Kortom, het is niet zo 
dat als een wet niet geldt voor de 
kerkgenootschappen, daarmee de 
zaak niet geregeld zou zijn, niet in 
goede handen zou zijn. 

Laat ik een voorbeeld mogen 
noemen, dat ook door de minister is 
genoemd: de gegevensverstrekking 
aan derden. De vraag is of de 
overheid moet gaan beoordelen, wie 
wel of wie niet in aanmerking komt 
voor gegevens die binnen een 
bepaald kerkgenootschap beschik-
baar zijn, dan wel of er binnen het 
kerkgenootschap zelf structuren 
aanwezig zijn, waardoor dit well icht 
beter kan worden beoordeeld. Ik heb 
de neiging om in dit voorbeeld voor 
dat laatste te kiezen, al was het 
alleen maar om het feit dat het per 
kerkgenootschap heel verschillend 
kan zijn, wie je als derden moet 
beschouwen. Om twee uitersten te 
noemen, waar het best verschillend 
zou kunnen liggen: bij een protes-
tants-christelijk kerkgenootschap kan 
dit wel eens anders liggen dan bij 
voorbeeld binnen een israëlitisch 
kerkgenootschap. Zo zijn er meer 
voorbeelden te noemen, waarbij het 
moeiliik is om het dan aan de 
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overheid ter beoordeling te laten of 
aan een instantie die haar taak aan 
de overheid ontleent. 

Ik zou het als volgt willen samen-
vatten, Voorzitter. De overheid heeft 
het monopolie van de zwaardmacht: 
dat is buiten kijf. Maar het is niet zo 
dat de overheid tevens het monopo-
lie van de rechtsbescherming heeft. 
Sommige kerkgenootschappen, zo 
zou ik durven stellen, deden al eerder 
aan die rechtsbescherming dan de 
overheid, die er vroeger well icht nog 
weinig en te weinig aandacht voor 
had. Dit zou ik duidelijk als punt van 
overweging aan in het bijzonder de 
ministervan Binnenlandse Zaken 
willen meegeven. Ik handhaaf dan 
ook mijn amendement op dit punt. Ik 
hoop dat de regering hierover nog 
eens serieus wi l denken. Dit is niet 
om te suggereren dat er met het 
wetsvoorstel als zodanig iets niet in 
orde zou zijn in de richting van de 
kerkgenootschapppen, maar het is 
vanwege het toch principiële 
juridische punt, hoever de overheid 
moet gaan met het stellen van regels 
die ook voor kerkgenootschappen 
gelden. 

D 
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de regering voor 
haar antwoord, zo manmoedig en 
geheel alleen uitgesproken door de 
minister van Justit ie omdat — hij was 
geëxcuseerd — de ministervan 
Binnenlandse Zaken elders moest 
zijn. 

Ik kan betrekkelijk kort zijn. Wij zien 
het wetsvoorstel als een zeer 
voorlopig eindpunt, een kaderwet die 
nog informele en formele regelge-
ving naast zich zal krijgen. Tendele 
omdat die nu al in de wet wordt 
aangekondigd en ook omdat die zal 
voortvloeien uit jurisprudentie en 
vooral uit de adviezen van de 
Registratiekamer. Wij zien het 
wetsvoorstel, dat straks wellicht een 
wet zal zijn, niet als een volmaakt 
produkt — die zijn er waarschijnlijk 
nooit, maar misschien is dit nog iets 
verder verwijderd van een ideaal dan 
anders al het geval zou zijn — maar 
wel als een bruikbaar instrument om 
mee te beginnen en om in gang te 
zetten het hele pakket ervaring, dat 
te zijner tijd misschien weer aanlei-
ding zal zijn om met elkaar in deze 
zaal over de privacy en over de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer te spreken. 

In mijn eerste termijn heb ik, net 

als mevrouw Van Es die dit ook 
memoreerde, gesproken over de 
definitie persoonsregistraties en toen 
suggererend voorgehouden een 
definitie van de Stichting Waakzaam-
heid Persoonsregistraties, zeggende 
dat ik dit nog niet in een amende-
ment heb neergelegd. Welnu, het 
antwoord van de minister van Justitie 
op dit punt leek mij inderdaad 
overtuigend, in ieder geval wat 
betreft de technische kant van de 
zaak. Het was niet een bruikbaar 
amendement en ik moet ook 
toegeven, dat ik zonder de oevers uit 
het oog te verliezen ook niet tot een 
amendering zou kunnen geraken die 
een verbïter ing is, vergeleken met de 
tekst die er nu staat. Maar wij willen 
natuurlijk wel opmerken, dat de tijd 
doorgaat en dat het bepaald niet 
uitgesloten is, dat ook ervaring op dit 
punt, als zou blijken dat er uitwijken 
is van een registratie die eerst wel 
onder de wet zou vallen naar 
verzamelingen van gegevens die er 
dan nu net weer niet onder vallen, 
well icht kan leiden tot het inzicht dat 
er een lek in de wet zit dat moet 
worden gedicht. Wij zullen op dat 
punt alert blijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb twee 
amendementen ingediend en het 
verheugt mij zeer, dat de minister van 
Justit ie bereid zou zijn een van de 
twee amendementen — het amende-
ment op stuk nr. 16, dat betrekking 
heeft op artikel 24, lid 3 - over te 
nemen als daartegen geen bezwaar 
bestond bij de Kamer. Ik zie dit als 
een buitengewoon gunstig voorte-
ken; ik weet, dat die voorwaarde nog 
niet vervuld is omdat woordvoerders 
van andere fracties nog na mij zullen 
spreken. Ik heb echter goede hoop, 
dat na deze evidente ministeriële 
steun voor het amendement dit 
onderdeel van de wet volgens het 
amendement zal worden veranderd. 

Ik wil een enkele opmerking maken 
over mijn andere amendement, dat 
ironisch genoeg bijna identiek is aan 
een deel van het amendement van de 
heer Schutte, die dat echter heel 
nadrukkelijk in samenhang doet. Ik 
wil nogmaals opmerken waarom mijn 
fractie gemeend heeft dit wijzigings-
voorstel in te dienen, omdat ik op dit 
punt de minister van Justitie gisteren 
bepaald niet overtuigend vond. Wij 
hebben deze wijziging ingediend niet 
omdat wij iets tegen kerken zouden 
hebben — er zijn velen in onze kring 
lid van een kerkgenootschap — niet 
omdat wij vinden, dat de kerken hun 
administratie niet zouden mogen 

inrichten, maar omdat de minister 
van Justit ie daarover gisteren zeer 
behartigenswaardige dingen heeft 
gezegd. Die staan dan ook. Het is 
beneden de maat van de formele 
wetgever - zo zei ik in eerste termijn 
— om dan een zinsnede die ik niet 
anders kan zien dan overbodig in de 
wet op te nemen, omdat het de 
bedoeling heeft een sussend, een 
geruststellend gebaar te maken naar 
een belangrijke bevolkingsgroep, die 
zich op dit punt bedreigd zou kunnen 
voelen. Maar dat zou ten onrechte 
zijn. Ik vind niet, dat wij dit soort 
sussende gebaren moeten maken in 
een formele wet in de richting van 
een gewaardeerde bevolkingsgroep. 
Het is een overbodige volzin. Alleen 
om die reden is mijn fractie van 
mening dat het gestelde niet in deze 
formele wet thuishoort. Ik hoop dat 
hiervoor voldoende steun wordt 
verkregen. De steun van de heer 
Schutte heb ik al binnen om het 
wetsvoorstel gewijzigd te krijgen! 

De heer Schutte (GPV): Misschien 
kunnen wij gelijk oversteken? Als u 
uw steun verleent aan mijn amende-
ment, vind ik het best! 

De heer Kosto (PvdA): Men denkt 
buiten dit gebouw wel eens dat het 
zo toegaat in de politiek. Zo gaat het 
natuurlijk niet. Wij staan hier vol 
overtuiging, ieder op zijn standpunt, 
tegenover elkaar. In een goede 
dialoog proberen wij tot zo goed 
mogelijke wetgeving te komen. De 
heer Schutte en ik hebben elkaar 
heel goed begrepen. De minister van 
Justitie heeft gisteren terecht 
opgemerkt dat er geen spoor van 
vijandigheid mag zijn op het punt van 
de kerkgenootschappen. De rechten 
daarvan staan overeind. Dat is 
genoeg. De voorgestelde zinsnede 
hoort niet in deze formele wet thuis. 

Voorzitter! Er is al enkele malen 
ingegaan, zowel mondeling als 
schriftelijk, op de stichting waak-
zaamheid persoonsregistratie en de 
grote verdienste tot dusverre van 
deze stichting op het terrein van de 
privacy, de persoonlijke levenssfeer. 
Deze stichting is indertijd opgericht 
en blijkt nog immer actief en 
springlevend te zijn. De minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft laten weten dat hij zich op een 
bepaald punt met de stichting zal 
verstaan. Mij is tot mijn grote 
vreugde geworden dat ook het 
ministerie van Justitie inmiddels 

Tweede Kamer Persoonsregistraties 
3 september 1987 
TK 98 98-5040 



Kosto 

contact heeft gelegd met de stichting 
en wel voor het vragen van advies. 

Ik wil iedere schijn vermijden dat 
een advies van deze stichting een 
betaald advies moet zijn. Daarom 
gaat het absoluut niet. Men kan 
advies vragen aan een grote 
gerenommeerde instelling als de 
georganiseerde vakbeweging of de 
georganiseerde werkgevers. Men kan 
echter ook advies vragen aan en de 
activiteiten waarderen van een 
groepering die eigenlijk op basis van 
vrijwilligerskrachten werkt. Dat is iets 
heel anders. Gelet op de eigen 
middelen van zo'n groepering lijkt het 
mij bepaald niet ongepast dat de 
ministers van Justitie en Binnenland-
se Zaken aan andere mogelijkheden 
denken. De minister van Justitie zei 
gisteren dat een doelbenadering 
denkbaar was: een rechtspersoon 
zou als procespartij voor gefinancier-
de rechtshulp in aanmerking moeten 
kunnen komen. Op die manier kan 
deze stichting van vrijwilligers een 
belangrijke functie blijven vervullen, 
zonder dat naast het verrichten van 
de normale activiteiten ook nog eens 
met de pet moet worden rondge-
gaan. Op zichzelf zou daar niets 
tegen zijn, als die pet de minister van 
Justitie mocht worden voorgehouden 
en hij daar, uiteraard na goedkeuring 
van de Kamer, wat in wilde doen uit 
de gemeenschapsmiddelen. Ik wijs 
erop dat het een buitengewoon 
verdienstelijke stichting betreft, die 
wij in de verdere gang op het pad van 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer nog zeer nodig zullen 
hebben. Er bestaat daar een 
geweldige ervaring, een geweldige 
werkkracht en een geweldige 
bereidheid om mee te werken. 

Voorzitter! Wij zijn op weg met de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, als dit wetsvoorstel wet 
zal zijn. Wij mogen niet rusten als het 
zover is. Het parlement en de 
bewindslieden moeten waakzaam 
blijven en de ontwikkelingen 
nauwgezet volgen. Het parlement zal 
zich voortdurend op de hoogte 
moeten stellen van wat er aan de 
gang is. De kansen zullen rijk zijn, 
met jaarverslagen van de Registratie-
kamer, met te ontwikkelen jurispru-
dentie, met activiteiten van genoem-
de stichting en wellicht nog andere 
stichtingen. De fractie van de PvdA 
zal in ieder geval alert blijven. Ik 
neem aan dat wij elkaar over de 
persoonlijke levenssfeer in de 
eerstkomende jaren nog menigmaal 
in de ogen zullen moeten kijken. 

D 
De heer Wol f fensperger (D66): 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord van gisteren. Het 
zal hen duidelijk zijn geworden dat ik 
mij net als de woordvoerders van de 
andere fracties in grote lijn heb 
uitgesproken voor het systeem van 
de wet. Het is een systeem waarbij, 
in tegenstelling tot het ontwerp 
waarover in deze Kamer eerder, zij 
het schriftelijk, van gedachten is 
gewisseld, sprake is van materiële 
normen die primair langs een 
privaatrechtelijke weg worden 
gehandhaafd. Wij stemmen daarmee 
in. Ik wil daar echter de volgende 
kanttekening bij maken. Het heeft mij 
een beetje teleurgesteld dat een 
aantal van mijn collega's daar niet 
dezelfde consequenties aan vastge-
knoopt hebben wat betreft de positie 
van privaatrechtelijke organisaties die 
op grond van dit wetsvoorstel extra 
procesmogelijkheden krijgen. Ook de 
minister heeft mij het gevoel gegeven 
dat hij niet overmatig enthousiast is 
voor de rol van die organisaties in de 
toekomstige structuur. Hij ziet zeker 
geen reden voor financiële steun. 
Hoe het ook zij, ik wil toch nog eens 
benadrukken dat een nadruk op die 
privaatrechtelijke organisaties een 
logische consequentie is van het 
systeem dat in het huidige wetsvoor-
stel is gekozen. Als je kiest voor een 
civiele handhaving, dan zullen per 
definitie zulke organisaties een grote 
rol spelen, omdat het bijna niet 
denkbaar is dat de betrokkenen die 
onderwerp van registratie zullen zijn, 
ieder voor zich over de deskundig-
heid en de middelen beschikken om 
daar werkelijk langs de in de wet 
geopende weg tegen op te treden. In 
feite zou je kunnen zeggen, als je het 
in grote lijnen bekijkt, dat in dit 
wetsvoorstel ten opzichte van het 
vorige wetsvoorstel de privaatrechte-
lijke belangenorganisaties een stukje 
van de bewakende en rechtsvormen-
de taak van de Registratiekamer in 
de vorige wet krijgen. Ik denk dus dat 
wij daaraan de consequentie moeten 
vastknopen dat in het systeem van 
de wet de organisaties een grote rol 
zullen krijgen. Ik zal niet zover gaan 
om op dit moment te zeggen dat zij 
nu gesubsidieerd moeten worden. Ik 
meen echter wel dat wij met z'n 
allen, zowel regering als de Kamer, 
moeten bekijken of de organisaties in 
staat zullen zijn om die rol ook op de 
wijze zoals die in het wetsvoorstel is 
voorzien, te vervullen. Is dat niet zo, 

dan vertrouw ik erop dat zowel de 
Registratiekamer als de organisaties 
zelf in staat zullen zijn om aan de bel 
te trekken en om eventuele hulp, in 
welke vorm dan ook, te vragen. 

Ik kom op de twee regimes. Ik heb 
in eerste termijn niet zozeer bepleit 
om alles onder een enkel regime te 
brengen. Ik praat nu dus over de 
overheidssector en wat ik maar even 
kortheidshalve de bedrijfssector van 
registraties zal noemen. Ik heb 
gezegd dat er aan de bedrijvenkant 
buitengewoon bedreigende registra-
ties denkbaar zijn. Zou daar nu niet 
een zwaarder regime voor geschapen 
moeten worden? Ik heb in dat opzicht 
de reglementsplicht gesuggereerd. 
De minister heeft gezegd dat hij deze 
veel meer typisch voor de publieke 
sector acht. Daar teken ik dan weer 
bij aan dat dit in het vorige wetsvoor-
stel toch waarlijk niet het geval was. 
Een formulier, zo zegt de minister, 
heeft ook een normerende werking. 
Ik ben dat met hem eens, zij het dat 
in het formulier minder staat. De 
conclusie uit dat stukje discussie is 
voor mij tweeërlei. In de eerste plaats 
zal mijn fractie overwegen het 
amendement van de heer Kosto op 
stuk nr. 16 te steunen. Dat is 
namelijk een logische consequentie 
van mijn gedachte om dan weliswaar 
niet tot één systeem te komen, maar 
om wel het systeem dat voor de 
private kant geldt, iets te verstrakken 
en daarin ook de gegevens te laten 
blijken, zij het dan via formulieren die 
in een reglement voorkomen. In de 
tweede plaats heb ik nog eens 
nagedacht over de commerciële 
bureaus en de adressenhandel, 
waarover door meerderen in deze 
Kamer met enige huiver is gespro-
ken. Ik ga ervan uit — ik hoor dit 
graag bevestigd door de minister — 
dat er wat dat betreft nog een 
noodrem in het wetsvoorstel zit. Als 
een branche zich op een gegeven 
moment misdraagt en ook niet tot 
een gedragscode komt die de 
goedkeuring van de Registratiekamer 
heeft, dan wel zich niet aan die 
gedragscode houdt, dan moet 
uiteindelijk de regering het middel 
van artikel 16, lid 1, hebben. De 
regering zou dan uiteindelijk kunnen 
besluiten om ingevolge artikel 16, lid 
1, zo'n branche die niet wil deugen, 
bij algemene maatregel van bestuur 
— ik vind dit belangrijk, omdat dit 
misschien iets van die angst kan 
wegnemen voor de toekomst — tot 
de orde te roepen. Men zou daarvoor 
regels kunnen stellen. Ik zou graag 
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een bevestiging van de minister 
willen hebben, dat de AMvB voor dat 
doel gebruikt kan worden. Het zou 
mijn vrees wegnemen. 

Ik wil nu ingaan op het punt van de 
koppeling. Zonder onvriendelijk te 
willen zijn tegen de minister, moet ik 
toch zeggen dat wij nog niet de 
helderheid hebben die ik graag zou 
willen hebben. Ik heb artikel 18, lid 3 
— daar spits ik het maar weer even 
op toe — het potentieel gevaarlijkste 
en privacybedreigendste artikel uit de 
wet genoemd. Het antwoord heeft 
het voor mij niet gemakkelijker 
gemaakt. Ik heb het nog eens 
doorgelezen. De minister begint met 
een onderscheid te maken — daar 
heb ik gisteren ook even met de heer 
Leerling over gesproken — tussen 
een incidentele verstrekking, een 
echte koppeling, waaronder ik versta 
dat men middels een lijn bewerkstel-
ligt dat alle gegevens van het ene 
bestand naar het andere gaan, en 
een soort tussenvorm, bij voorbeeld 
het doorgeven van alle mutaties, dat 
was een van mijn voorbeelden. Het 
wordt gecompliceerd, omdat in de 
stukken juist al die vormen uitdrukke-
lijk onder het begrip "verstrekken" 
zijn gebracht. Dat gebeurde in 
antwoord op de kamervraag waar de 
koppeling bleef. Juist om dat begrip 
"koppeling" te vermijden, wordt in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag gezegd dat dat allemaal 
onder het begrip "verstrekken" valt. 
Ik begrijp daarom de relevantie van 
het onderscheid in de verschillende 
soorten niet zozeer. 

Ik heb nog een andere vraag. Ik ga 
het nu niet gemakkelijk maken, maar 
ik vind het zelf ook niet gemakkelijk. 
De minister heeft in zijn antwoord op 
de vraag wat nu wel en wat nu niet 
mag — ik wil het tot die simpele 
vraag beperken — allereerst 
verwezen naar artikel 6, lid 1. Hij 
heeft gezegd dat er als het ware één 
randnorm om het hele gebeuren zit, 
namelijk dat men de gegevens 
slechts mag gebruiken voor doel-
einden die met het doel van de 
registratie verenigbaar zijn. Ik wil 
heel duidelijk stipuleren dat dat ook 
in de visie van de minister betekent 
dat die bepaling boven de bepaling 
van artikel 18, lid 3 gaat. Dat zou dus 
betekenen — dat heb ik ook uit het 
antwoord van de minister begrepen 
— dat al de koppelingen in de 
publieke sector naast de randvoor-
waarde die aan het eind van artikel 
18, lid 3 staat, de bedreiging voor de 
persoonlijke levenssfeer, aan een 

tweede randvoorwaarde moeten 
voldoen, namelijk dat zij geen gebruik 
mogen opleveren dat in strijd is met 
het doel van de registratie. Dan 
begrijp ik ook waarom de minister — 
daar ben ik blij om — mij gisteren 
uitdrukkelijk antwoordde dat hetgeen 
ik in mijn voorbeeld van een gemeen-
te-energiebedrijf, dat structureel alle 
mutaties doorgeeft ter handhaving 
van de Woonruimtewet, naar voren 
bracht niet mag. Het gemeente-ener-
giebedrijf is namelijk niet opgezet om 
de Woonruimtewet te handhaven. Ik 
denk dat wij gemakkelijker aan de 
hand van casusposities kunnen 
praten dan in abstracto. De minister 
heeft over dit voorbeeld gezegd: 
wanneer het volkomen ongericht is 
en het er alleen maar om gaat om te 
bezien of mensen misschien tegen 
de lamp lopen, is het naar mijn 
gevoel iets dat onder de werking van 
deze wet niet mogelijk is. Ik ben daar 
blij om. Al lezende constateer ik dat 
de minister daarmee ook in het 
stelsel van de wet blijft, want dat 
stuit dus aan op artikel 6, lid 1. 

Minister Korthals Altes: Ik wil 
graag een verheldering geven. Ik 
neem niets terug van hetgeen ik 
gisteren heb gezegd, maar in artikel 
6, lid 1 staat het woord "verenig-
baar". 

De heer Wolffensperger (D66): 
Acht de minister het door een 
gemeente-energiebedrijf verstrekken 
van gegevens ter handhaving van de 
Woonruimtewet, die toch vrij nauw 
raakt aan de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkenen, verenigbaar met 
het doel? 

Minister Korthals Altes: Neen, ik 
zei ook dat ik er niets van terugnam, 
maar wij moeten wel goed weten dat 
het geen absoluut "gebod" is om het 
uitsluitend en alleen te gebruiken 
voor het doel waarvoor de persoons-
registratie is opgezet. Zo stringent 
staat het er niet en zo stringent klonk 
het zo juist wel even uit de mond van 
de heer Wolffensperger. Dat 
misverstand wil ik niet laten voortbe-
staan, als het al bestond. Er staat 
"verenigbaar". Nogmaals, ik neem 
van dat voorbeeld niets terug. Het is 
niet het doel van energiebedrijven, 
mensen tegen de lamp te laten 
lopen, doch om ze juist de gelegen-
heid te geven dat licht te laten 
branden. Wat dat betreft is het een 
heel helder voorbeeld. Het begrip 
"verenigbaar" geeft echter wel iets 

meer ruimte voor verstrekking aan 
anderen. Het is dus geen totale 
beperking, die de heer Wolffensper-
ger er naar ik meende in zag. Ik 
geloof wel dat hij gelijk heeft dat wat 
er in paragraaf 5 staat - en daar valt 
artikel 18 onder — uiteraard 
onderworpen is aan de algemene 
bepalingen van paragraaf 2. 

De heer Wolffensperger (D66): 
Voorzitter! Ik denk dat de minister en 
ik het op dit punt volstrekt eens zijn. 
Laat ik het nog een keer in abstracto 
concluderend formuleren. Die 
litigieuze bepaling betreffende dat 
doorgeven binnen de overheidssec-
tor is dus behalve aan de beperking 
in artikel 18, lid 3 opgenomen, ook 
onderworpen aan de algemene 
beperking. Het is uiteraard aan de 
rechter om te bezien hoe ver die 
verenigbaarheid wel of niet kan gaan, 
maar daar heb ik alle vertrouwen in. 
Die tweede beperking van artikel 6, 
lid 1 zal daarin ook een rol spelen. 
Dat vind ik belangrijk, want dat is tot 
nu toe naar mijn gevoel in de stukken 
niet duidelijk tot uiting gekomen bij al 
die vrees voor de koppeling in de 
overheidssfeer. 

Voorzitter! Ik herinner de minister 
aan zijn toezegging van gisteren. 
Gisteren is zowel door de heer 
Korthals als door mij in het kader van 
die discussie over wat er nu wel en 
niet mag gerefereerd aan de 
beperking die letterlijk staat in artikel 
18, lid 3, namelijk dat de koppeling 
binnen de overheidssfeer niet de 
persoonlijke levenssfeer van de 
geregistreerde onevenredig mag 
schaden. Zou de minister nu nog 
eens in willen gaan op die tweede 
beperking, naast de zojuiste bespro-
ken beperking uit artikel 6, lid 1 die 
door de minister zelf gisteren naar 
voren is gebracht. Kan hij aangeven 
wat die beperking nu bij voorbeeld 
niet mogelijk maakt. Die beperking 
moet iets niet mogelijk maken, want 
ik kan niet aannemen dat de regering 
op dit punt loze bewoordingen in een 
zo cruciaal artikel van een wet heeft 
opgenomen. 

Voorzitter! Gisteren is aan de orde 
geweest de kwestie van de gemeen-
telijke bevolkingsadministratie. Het is 
een lastige materie, ook al omdat 
niet alle woordvoerders bij die 
discussie ook hier weer de draad 
kunnen opnemen. Ik leg de vraag nog 
eens heel kort voor aan de minister 
van Binnenlandse Zaken. Ik heb 
begrepen dat de eerste motie die 
indertijd door de heer Kohnstamm is 
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ingediend - ik neem aan dat de 
minister weet dat ik doel op de motie 
die indertijd nr. 8 droeg — voor het 
opnemen van het computersignaal 
SILA uitdrukkelijk stipuleerde dat de 
gemeentelijke bevolkingsadministra-
tie daarvoor verantwoordelijk was. In 
de tweede plaats werd in die motie 
gestipuleerd dat die gemeentelijke 
bevolkingsadministratie de betrokke-
ne over de opname van dat signaal 
diende te raadplegen. Nu ga ik even 
voorbij aan het vrij lange verhaal dat 
de minister van Justitie gisteren 
hield. Het komt mij voor dat die twee 
elementen in feite verenigbaar zijn, 
zo niet heel nauw stroken met de 
Wet persoonsregistraties. Naar mijn 
gevoel schrijft artikel 11 , lid 1 voor 
dat de betrokkene toestemming moet 
geven voor het verstrekken van 
gegevens uit GBA aan SILA. 
Daarmee zou dus verenigbaar zijn en 
er zelfs uit voortvloeien, dat GBA van 
tevoren — het is immers een 
toestemming om een verstrekking te 
gaan doen bij een mutatie — aan de 
betrokkene zou vragen of het 
opgenomen mag worden en te zijner 
tijd aan SILA mag worden doorgege-
ven. Daaraan doet artikel 28, lid 1 en 
het door de minister van Justit ie 
genoemde lid 2 niets af, namelijk dat 
ook nog eens een keer bij eerste 
opname in het bestand van het SILA, 
het SILA schriftelijk dient mede te 
delen aan de geregistreerde dat hij is 
opgenomen. Dat spreekt voor 
zichzelf. 

Voorzitter! Mijn fractie gaat er dan 
ook van uit dat bij de komende 
GBA-wetgeving met de aangenomen 
moties rekening gehouden zal 
worden. Ook gaat mijn fractie ervan 
uit dat deze wet niet een eindbeeld 
is. Mijn fractie gaat ervan uit dat deze 
wet een forse stap in de goede 
richting is en dat bovendien de 
ijkmiddelen in zekere zin in die wet 
zijn ingebouwd. Ook wij zullen — dat 
is hier al eerder gezegd — nauwlet-
tend volgen wat van de zijde van de 
Registratiekamer en wat van de zijde 
van de privaatrechtelijke organisaties 
die zich met deze materie bezighou-
den, in evaluerende zin in de 
komende jaren naar voren wordt 
gebracht. Wij zullen van jaar tot jaar 
blijven bewaken of een wetgeving, 
die wij in grote lijnen nu steunen, ook 
voor de verdere toekomst aan haar 
doel zal blijven beantwoorden. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 

Voorzitter! De minister van Justitie 
heeft gisteren bij de verdediging van 
het wetsvoorstel met betrekking tot 
de persoonsregistratie bij herhaling 
gereageerd op de inbreng van mijn 
fractie in eerste termijn. Voor de 
gegeven antwoorden en de verstrek-
te informatie, die verhelderend 
hebben gewerkt, zeg ik hem en in 
hem ook de minister van Binnenland-
se Zaken dank. 

Een en ander laat onverlet dat er 
hier en daar nog een meningsverschil 
is overgebleven en dat ook een 
enkele vraag niet is beantwoord. 

Om te beginnen is daar de vraag 
hoe noodzakelijk de voorgestelde 
wetgeving is. De minister beroept 
zich — natuurlijk niet ten onrechte — 
op een brede consensus in de Kamer 
en de samenleving op dit punt. Ik heb 
evenwel in eerste termijn onder 
woorden proberen te brengen, dat de 
bij sommigen levende argwaan 
jegens de overheid en de bijna 
panische angst voor aantasting van 
de privacy, mij wat overdreven 
voorkomen. Vandaar mijn vraag aan 
de minister of de behoefte aan 
privacywetgeving stoelt, of in elk 
geval mede stoelt, op een in de 
praktijk van alledag gegroeide 
behoefte, uitmondend in een serie 
klachten van burgers over aantasting 
van de privacy op grond van de 
bestaande persoonsregistraties. Wij 
hebben immers al vele jaren ervaring 
met geautomatiseerde persoonsregi-
straties. Kan de minister over dit 
aspect nog iets zeggen of houdt hij 
het liever alleen bij de al jarenlang 
geuite wensen van de Kamer en de 
internationale ontwikkelingen op dit 
punt? 

Een andere zaak betreft de 
reikwijdte van de wet. De minister 
wees erop dat men geen al te hoge 
verwachtingen moet koesteren, 
terwijl hij anderzijds hoopt dat het 
wantrouwen jegens de overheid 
wellicht mede door deze wet zal 
afnemen. In dit verband vraag ik hem 
of hij alsnog wil ingaan op de door 
mij in eerste termijn gesignaleerde 
paradox in het verwachtingspatroon 
van groepen burgers. Enerzijds wordt 
van de overheid van alles en nog wat 
geëist en anderzijds wordt aange-
drongen op zo min mogelijk bemoei-
enis van de overheid met wat het 
privéterrein heet te zijn. Wordt deze 
paradox niet juist van overheidswege 
versterkt doordat verdergaande 
individualisering tot beleidspunt van 
het kabinet gemaakt is? Met andere 
woorden: leidt de roep om van 

overheidswege ervoor te zorgen dat 
elk individu zo goed mogelijk strikt op 
eigen benen kan staan niet automa-
tisch tot een grotere betrokkenheid 
van de overheid met het doen en 
laten van de privépersoon? 

Mijnheer de Voorzitter! De 
suggestie van mijn fractie om de 
gegevens voor huiselijk en persoon-
lijk gebruik niet onder de werking van 
de wet te doen vallen, maar op een 
andere wijze dan als uitzonderingsbe-
paling via een positieve formulering 
van artikel 2, lid 1. a. te regelen, is bij 
de minister niet in vruchtbare aarde 
gevallen. Hij meent dat op die wijze 
een te smalle opzet van de wet wordt 
verkregen. Bij nader inzien ben ik dit 
met hem eens, maar wat zou het 
effect zijn, als de desbetreffende 
bepaling zonder meer werd ge-
schrapt? Vallen dan - om maar iets 
te noemen — de verjaardagskalender 
van de produktieafdeling en de 
zakagenda van de minister onder de 
werking van de wet? 

Mijnheer de Voorzitter! De 
bewindsman is vrij uitvoerig ingegaan 
op de omschrijving van het begrip 
"gevoelige gegevens" in artikel 7. De 
redenen waarom de regering ook 
godsdienst onder dit begrip wil 
vatten, zijn mij wel duidelijk gewor-
den. Alleen blijf ik van mening 
verschillen over de vraag of deze 
benaderingswijze manco's vertoont. 
De bewindsman stelt dat kerkelijke 
registratie geen rechtstreeks gevolg 
is van het belijden. Zo zou het echter 
moeten zijn, ook al geef ik toe dat de 
praktijk bewijst dat in sommige 
kerkelijke registers personen staan 
genoteerd die zich daarvan niet of 
onvoldoende bewust zijn, maar hun 
namen staan niet louter bij toeval 
geregistreerd, zodat men op de 
hoogte zou kunnen zijn. De minister 
deed het gisteren voorkomen, alsof 
hij het belijden van een godsdienst 
als een strikte privéaangelegenheid 
wil beschouwen, waarbij registratie 
in een persoonsregister niet absoluut 
noodzakelijk is. Natuurlijk is het 
mogelijk God te dienen buiten het 
lidmaatschap van een kerkelijke 
gemeente, maar erg logisch is dit 
niet, gelet op de cruciale betekenis 
van de gemeente als samenbindend 
orgaan. Wie een godsdienst belijdt, 
zal dit doorgaans samen met anderen 
willen doen en dan ontkomt men niet 
aan een bepaalde organisatiegraad. 
Nog los hiervan, mijnheer de 
Voorzitter, gaat het mij voor alles om 
de principiële kwestie inzake de 
bevoegdheid van de burgerlijke 

Tweede Kamer Persoonsregistraties 
3 september 1987 
TK 98 98-5043 



Leerling 

overheid om zich te bemoeien met 
de organisatiegraad van de gemeen-
te van Christus, als vergadering van 
mensen die wel in deze wereld staan, 
maar niet van de wereld zijn. Het 
gaat om een heel andere dimensie. 
De kerk, de gemeente van Christus, 
kan niet op één lijn worden gesteld 
met bij voorbeeld een politieke partij. 
De minister gaf dat gisteren ook wel 
toe maar kwam niet toe aan een 
principiële onderbouwing van dat 
standpunt, ook niet in een interrup-
tiedebatje met de heer Kosto over 
deze zaak. Ik zou het graag alsnog 
zien, waarbij de minister duidelijk 
maakt, dat ook naar zijn opvatting de 
gemeente van Christus en unieke 
plaats inneemt in de publieke 
rechtsorde. Ik verwijs daarbij 
trouwens naar hetgeen er met 
betrekking tot deze zaak staat in 
Boek 2 van het BW en ook naar de 
Wet op de kerkgenootschappen. 

Dat de kerkelijke gemeenten 
onderworpen zijn aan allerhande 
regeling met betrekking tot bij 
voorbeeld CAO-bepalingen voor 
kosters of organisten spreekt vanzelf. 
Het geeft naar de mening van mijn 
fractie echter geen pas, de kerkelijke 
gemeenten net als andere instellin-
gen te onderwerpen aan het regime 
van de Wet persoonsregistraties om 
hen vervolgens, kennelijk ter 
geruststelling, voor te houden, dat de 
vrijheid om er een persoonsregistra-
tie op na te houden onverlet blijft. 
Dat moest er dan nog bijkomen. Hat 
zal ook zeker niet de bedoeling zijn 
geweest, daaraan te tornen. 

Naar ik hoop is de nu voorgestane 
aanpak niet typerend voor het beleid 
en de opvatting van het kabinet met 
betrekking tot het belijden van een 
godsdienst in het algemeen door het 
als een strikte privézaak te beschou-
wen, waarbij elke vorm van organisa-
tie in directe of indirecte zin gelijk-
waardig moet worden geacht aan 
welke andere instelling dan ook. Het 
zal duidelijk zijn, dat mijn fractie het 
amendement van collega Schutte, 
dat betrekking heeft op deze kwestie, 
van harte zal ondersteunen, waarbij 
ik nogmaals de wens uit, dat de 
regering, mede ook na de verdedi-
ging van de heer Schutte, tot de 
gedachte zal komen, het amende-
ment over te nemen. Dat zou veel 
beter zijn. 

Intussen zou ik ervoor willen 
pleiten, de AMvB, zoals die om 
advies naar de Registratiekamer 
wordt gezonden met betrekking tot 

artikel 7, ook aan de kamer voor te 
leggen. 

Voor het afbakeningsprobleem ten 
aanzien van de alfabetisch-lexicogra-
fische dossiers lijkt na het antwoord 
van de minister vooralsnog geen 
oplossing voorhanden. De praktijk is 
nu aan het woord. Hier ligt naar mijn 
mening een duidelijke adviestaak 
voor de Registratiekamer. 

Met de uitleg die de minister heeft 
gegeven van de termen "dringend" 
en "evenwichtig" kan ik instemmen. 
Dit laat onverlet dat deze uitzonder-
ingsbepaling is "verstopt in een be-
paling met betrekking tot gegevens-
verstrekking voor wetenschappelijk 
onderzoek. Deze zaken staan naar 
mijn mening los van elkaar. Ik herhaal 
daarom mijn vraag, of het ter wille 
van de duidelijkheid van de wetge-
ving niet beter is, deze zaken in twee 
artikelen op te nemen. 

Tot slot merk ik op, dat ik het blijf 
betreuren, dat op het laatste 
moment, bij nota van wijziging, in het 
wetsontwerp een recht tot zelfstan-
dig handelen met betrekking tot de 
persoonsregistratie wordt toegekend 
aan personen vanaf 16 jaar en niet 
vanaf 18 jaar. Natuurlijk is een 
minderjarige, een kind dus, een 
persoon wiens privacy eveneens 
moet worden beschermd maar dat 
geldt ook voor kinderen van pakweg 
14 jaar of misschien nog wei jonger. 
Het is mijns inziens dan ook veel 
beter en qua wetgeving consistenter 
als jongeren tot 18 jaar onder de 
hoede en de verantwoordelijkheid 
blijven van hun ouders en opvoeders. 
Wie op jongere leeftijd dan 18 jaar, 
al dan niet gedwongen, op eigen 
benen moet staan, zou bij wijze van 
uitzondering — denk bij voorbeeld 
ook aan de uitzonderingsbepalingen 
met betrekking tot de huwelijkswet-
geving — onder het regime van de 
wet kunnen worden gebracht. Het 
komt mij voor, dat de minister, onder 
druk van instanties als de Raad voor 
het Jeugdbeleid, elke mogelijkheid 
probeert te benutten om de recent 
verlaagde meerderjarigheidsgrens 
niet de jure maar de facto naar 
beneden te brengen. Dat betreur ik. 

Wat de vestigingsplaats van de 
Registratiekamer betreft laat ik de 
beslissing graag over aan het 
kabinet. 

Mijn bijdrage aan dit debat 
afrondend, merk ik op dat ik steun 
zal geven aan het wetsvoorstel, gelet 
op het grote belang dat moet worden 
gehecht aan goede regelgeving van 
de geautomatiseerde persoonsregi-

stratie, aangezien misbruik zeker niet 
ondenkbaar is. Dat moet optimaal 
door wet- en regelgeving worden 
voorkomen. Daar staan wij beiden 
voor. 

D 
De heer Gualthérie van Weezel 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik 
dank de regering graag voor de 
uitvoerige wijze waarop zij op de vele 
vragen is ingegaan. Ik blijf ook bij 
datgene wat in eerste termijn door 
mij is opgemerkt. Het gaat hier niet 
om pasklare wetgeving maar om 
wetgeving die toekomstgericht is, 
een uitdaging vormt en als bevrijdend 
moet worden gezien tegen de 
achtergrond van velerlei wetgeving 
die in het verleden door dit huis is 
gegaan. 

Ik zou nader willen ingaan op mijn 
betoog over de werkingssfeer van 
artikel 30, lid e. Ik meen dat ik wat dit 
betreft nauwelijks antwoord heb 
gekregen. Het gaat hierbij om de 
relatie tussen enerzijds gewichtige 
belangen en anderzijds het belang 
van de informatie. Gelet op de ruime 
omvang van het begrip "persoonsge-
gevens", kunnen zich praktische 
problemen voordoen. Mijn fractie 
heeft daarop al in het voorlopig 
verslag gewezen. Hierbij vormt niet 
alleen de inhoud van de gegevens 
een probleem, ook het volume 
daarvan inclusief de herkomstinfor-
matie en de uitleg en de voor de 
verstrekking te treffen technische en 
organisatorische maatregelen kunnen 
prohibitief zijn. Een dergelijke situatie 
kan zich voordoen bij omvangrijke en 
complexe gegevensverwerkende 
systemen, waarin naast een aantal 
ingevoerde kerngegevens allerhande 
gegevens op het terrein van fraude-
preventie, fraudedetectie, beheer en 
verwerkings- en controlesituaties van 
toepassing kunnen zijn. Ook denk ik 
hierbij aan gegevens, die uitsluitend 
voor de bedrijfsvoering van belang 
zijn. Met andere woorden: de 
handeling van het verstrekken zélf 
kan hier een praktisch probleem van 
technische, organisatorische of 
financiële aard opleveren, ook indien 
het bij de geregistreerde bekend 
worden van de informatie geen 
probleem behoeft op te leveren voor 
de houder. 

Een vergelijking met de Engelse 
data protection act dringt zich hierbij 
op. In Engeland geldt dat het 
inzagerecht kan worden beperkt 
indien de aard van de informatie zich 
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hiertegen verzet of indien het 
verstrekken op zichzelf in redelijkheid 
als bezwarend kan worden geken-
merkt. Er kunnen zich dus situaties 
voordoen, waarin de geregistreerde 
hetzij in absolute, hetzij in relatieve 
zin geen redelijk belang heeft bij 
volledige inzage in alle gegevens die 
omtrent zijn persoon zijn vastgelegd, 
terwijl die verstrekking van gegevens 
aan geregistreerde anderzijds tot 
grote praktische problemen kan 
leiden. Nog afgezien hiervan heb ik 
gisteren opmerkingen gemaakt over 
een situatie, waarin er sprake is van 
een "grijze zone". Het betreft hier de 
carrièreplanning. Misschien is dit 
punt voor de minister van Binnen-
landse Zaken interessant. Bij 
burgemeesterssollicitaties is het de 
vraag — ook al hebben de sollicitan-
ten het recht om te weten wat de 
achtergronden zijn van wat er over 
hen is of wordt gedacht — of het in 
het belang van de gemeente of van 
de persoon zelf is om gegevens te 
verstrekken zonder dat er een beroep 
kan worden gedaan op artikel 30, lid 
e, omdat van "belangrijke overwegin-
gen" hier geen sprake kan zijn. Is er 
hier niet sprake van een bepaald 
spanningsveld, waarbij ook duidelijk 
huiselijke en persoonlijke gegevens 
— ik verwijs hierbij naar artikel 2 — 
van toepassing zijn? 

Dit brengt mij bij het amendement 
van de heer Kosto, voorkomend op 
stuk nr. 16. De minister van Justitie 
heeft het hier bedoelde aspect wat in 
het midden gelaten. In feite heeft hij 
het naar de Kamer teruggespeeld; de 
heer Kosto is hem daarvoor dank-
baar. Mijnheer de Voorzitter! Door 
bedrijfsleven en overheid volledig 
gel i jkte stellen, kan mijns inziens de 
in de wet aangebrachte flexibiliteit 
wegvallen. Misschien voelt de 
regering zich nog genoopt om 
hierover nadere opmerkingen te 
maken maar mijn fractie geeft er de 
voorkeur aan om eerst de praktijker-
varingen te vernemen. Eventueel kan 
men later tot bijstellingen overgaan. 

Met belangstelling heb ik kennis-
genomen van de opmerkingen van de 
minister van Justitie over de 
rijksdienst voor het wegverkeer. De 
minister van Justitie heeft ook over 
de politie gesproken en ik ben het 
met hem eens, dat de overheid over 
voldoende middelen moet beschik-
ken om tot opsporing van gegevens 
te kunnen komen. Aan de andere 
kant is het aantal personen en 
instanties, dat een beroep kan doen 
op deze rijksdienst, wel erg groot. Mij 
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zijn bovendien nauwelijks gevallen 
bekend waarin gevraagde informatie 
wordt geweigerd. Met andere 
woorden: tussen het doel van de 
registratie en datgene wat gevraagd 
wordt zit een zekere spanning. De 
minister heeft gezegd, dat hierover 
overleg is met de verschillende 
ministeries, maar het blijft een 
gevoelig punt. 

Mijn fractie heeft met waardering 
kennis genomen van de ruiterlijke 
wijze waarop de minister van Justitie 
de verantwoordelijkheid voor de 
computeraffaire bij de CRI op zich 
heeft genomen en de CRI als 
organisatie daarvan heeft vrijgepleit. 
Toch blijft het betreurenswaardig, dat 
dit heeft kunnen gebeuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft tenslotte goede nota genomen 
van de reactie van de regering op de 
amendementen van de heren Kosto 
en Schutte met betrekking tot de 
positie van kerkgenootschappen. Zij 
kan de argumentatie van de regering 
goed volgen. Het ontraden van deze 
twee amendenten door de regering 
zal door mijn fractie ongetwijfeld in 
haar beoordeling zwaar worden 
meegewogen. Graag verneem ik nog 
de visie van de minister van Binnen-
landse Zaken op dit punt. Ik hoop, 
dat ook de coalitiepartner de 
ontrading van de amendementen 
door de regering zwaar laten 
meewegen. 

• 
De heer Korthals (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de regering 
nadrukkelijk bedanken voor de 
uitvoerige beantwoording van de 
gestelde vragen. 

Centraal in dit wetsontwerp staat 
het systeem van de zelfregulering. 
De wetgever gaat ervan uit, dat voor 
de verschillende sectoren door de 
overkoepelende organisaties van 
registratiehouders gedragscodes 
zullen worden vastgesteld. Deze 
geven dan nadere aanwijzingen voor 
het vaststellen van reglementen met 
betrekking tot bepaalde bestanden. 
Dit systeem van zelfregulering juicht 
mijn fractie toe. Eergisteren heb ik 
gezegd dat het het beste is, de 
regulering daar te laten plaatsvinden 
waar de kennis het grootst is. Het 
probleem is dat een code alleen 
verbindend is voor degene, die zich 
daaraan via het lidmaatschap van de 
organisatie daaraan heeft onderwor-
pen. Niettemin bestaat de verwach-
ting dat de burgerlijke rechter, indien 
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de code een voldoende maatschap-
pelijk draagvlak heeft, bij de invulling 
van vage begrippen als "onrechtma-
t i g " deze code ook zal toepassen op 
niet-georganiseerde instanties. Dat is 
dan de zogenaamde reflex-werking. 
Daarbij krijgt mijns inziens de 
Registratiekamer in haar adviserende 
rol een bijzonder belangrijke plaats, 
die zij onder meer tot uitdrukking kan 
brengen in de jaarverslagen. Het 
systeem is derhalve in beginsel goed, 
maar het hangt natuurlijk helemaal 
van de uitwerking af. Daarom ben ik 
blij, dat de minister heeft toegezegd, 
dat een evaluatie van deze wet na 
zo'n jaar of vijf kan plaatsvinden. Ik 
vertaal dit gemakshalve maar als: na 
vijf jaar. 

Dit is eveneens van belang omdat 
ook het functioneren van allerie 
AMVB's daarbij aan de orde kan 
komen. Dit brengt mij op de algeme-
ne maatregel van bestuur, die in 
artikel 7 van het wetsvoorstel in het 
vooruitzicht is gesteld. In mijn eerste 
termijn heb ik al naar voren gebracht, 
dat de essentie van dit wetsvoorstel 
ligt bij de gevoelige gegevens. De 
minister is daarop uitvoerig inge-
gaan. De uitwerking van artikel 7 
geschiedt evenwel bij AMVB. De 
heer Schutte heeft gevraagd of de 
termijn van 1 jaar na inwerkintreding 
van artikel 7 wel gehaald kan 
worden. Ook ik heb mijn twijfels, 
doch ik ben van oordeel dat inmid-
dels lang genoeg over deze materie 
nagedacht kan zijn, zodat in een 
algemene maatregel van bestuur 
daaraan vorm gegeven kan worden. 
Een langere tijd lijkt mij averechts te 
werken, omdat daardoor de druk van 
de ketel verdwijnt. Het is een 
moeilijke doch noodzakelijk opgave, 
mede in verband met het wetsvoor-
stel inzake goedkeuring van het 
Verdrag van Straatsburg. 

De minister heeft toegezegd de 
ontwerp algemene maatregel van 
bestuur aan de Kamer toe te zenden 
zodra deze voor advies wordt 
toegezonden aan de Registratieka-
mer. Dit betekent echter dat de 
Tweede Kamer over de definitieve 
vorm vooraf niet wordt geraad-
pleegd. Voor de argumenten van de 
minister heb ik begrip — belangrijk in 
dezen is het tijdsaspect — maar nu 
dit zo'n belangrijke materie betreft, 
denk ik toch dat het goed is de 
Kamer van te voren van de inhoud 
van de algemene maatregel van 
bestuur op de hoogte te stellen. Ik 
verzoek de bewindslieden zulks 
alsnog toe te zeggen. 
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Mijnheer de Voorzitter! De minister 
heeft verklaard dat met art. 18, derde 
lid is beoogd het midden te vinden 
tussen twee extreme posities die elk 
uit verschillend gezichtspunt 
verdedigbaar zijn. De eerste is dat 
het gegevensverkeer binnen een- en 
hetzelfde overheidsverband wezenlijk 
dient te worden beschouwd als 
intern gegevensverkeer. De tweede is 
dat de taken en bevoegdheden zijn 
toegekend aan verschillende organen 
binnen dezelfde overheid en onder 
die organen weer feitelijk uitgevoerd 
door verschillende dienstonderdelen. 
Deze dienen ten opzichte van elkaar 
dan als derden beschouwd te 
worden. Voor deze laatste positie 
wordt gekozen, maar ter compensa-
tie is de mogelijkheid geopend voor 
een verruimde verstrekking van de 
gegevens onderling. In dit verband is 
door mij een voorbeeld gevraagd 
waarin de gegevens niet worden 
verstrekt — de heer Wolffensperger 
heeft nadrukkelijk hetzelfde gevraagd 
— en waarbij de geregistreerde 
onevenredig zou worden geschaad. 
Overigens, te wiens beoordeling 
staat dit eigenlijk? Ik heb erop 
gewezen dat aan dergelijke verstrek-
kingen eisen zijn verbonden. Hoe aan 
die eisen wordt voldaan, staat mijns 
inziens grotendeels ter beoordeling 
van de verzoeker en dan doet zich de 
vraag voor op welke wijze dit wordt 
gecontroleerd. Zonder duidelijke 
beperkingen hiervoor bij reglement 
kan toch een situatie ontstaan van 
big brother is watching you. De 
minister suggereert in zijn antwoord 
alsof de nieuwe situatie beperkter zal 
zijn ten opzichte van de bestaande 
situatie. Ik betwijfel dat; vele 
overheidsorganen weigeren thans 
aan andere organen gegevens te 
verstrekken. Volgens de nieuwe wet 
zijn zij daartoe in beginsel verplicht. 
Overigens ben ik blij dat de minister 
heeft gezegd dat het inderdaad om 
incidentele verstrekkingen gaat en 
het niet structureel mag worden 
opgezet. Dit houdt mijns inziens in 
dat een systeem waarin automatisch 
veranderingen in de ene registratie 
worden doorgegeven aan een andere 
niet mogelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot 
nog een enkel woord over art. 54, lid 
6 juncto art. 28. Art. 54, lid 6 
bepaalt: Artikel 28 is van overeen-
komstige toepassing op persoonsge-
gevens die op het in het eerste lid 
omschreven tijdstip reeds in een 
persoonsregistratie zijn opgenomen, 
met dien verstande dat de houder 

ten aanzien van die gegevens de 
vereiste mededeling doet binnen zes 
maanden na dat t i jdst ip.". Het 
tweede lid van art. 28 geeft enige 
uitzonderingen op deze verplichtin-
gen: " indien de betrokkene weet of 
redelijkerwijs kan weten dat een 
dergelijke opname heeft plaatsge-
vonden" of " indien een gewichtig 
belang van de betrokkene zich tegen 
het doen van een schriftelijke 
mededeling verzet", geldt de 
verplichting tot het doen van een 
mededeling niet. In dit verband heb 
ik in eerste termijn om nadere 
informatie over de betekenis van het 
woord "redeli jkerwijs" gevraagd. De 
minister is daar uitvoerig op inge-
gaan. Vooral de organisaties die vele 
registraties hebben, kunnen in de 
problemen komen. Mag in sommige 
gevallen worden verondersteld dat 
mensen zich realiseren dat de door 
hen bij voorbeeld aan een gemeente 
verstrekte persoonsgegevens worden 
opgeslagen in de registratie? 
Gemeentes zullen geen grote risico's 
nemen vanwege de mogelijkheid 
veroordeeld te kunnen worden in 
schadevergoeding op grond van art. 
9. Over de gehele linie zullen 
gemeentebesturen vele brieven gaan 
versturen aan mensen om mede te 
delen dat zij geregistreerd zijn, terwijl 
zij dit waarschijnlijk al weten. Dat 
brengt enorme kosten met zich. 
Daarbij doemt nog een probleem op, 
namelijk dat zulke brieven gegevens 
bevatten over de registratie waarin 
men is opgenomen. Deze kunnen vrij 
gemakkelijk in andere handen dan die 
van de geregistreerde terechtkomen. 
Juist dan kan de persoonlijke 
levenssfeer in het geding komen. Het 
maken van uitzonderingen voor 
bepaalde groepen van personen zal 
praktisch niet haalbaar zijn. 

Ook kunnen brieven in handen 
komen van nieuwe bewoners. In mijn 
bijdrage in eerste termijn heb ik al 
gezegd dat het vaak van omstandig-
heden afhangt of sommige gegevens 
als gevoelig beschouwd worden, bij 
voorbeeld of men in de registers is 
opgenomen van de sociale dienst. 
Sommige mensen zullen het niet leuk 
vinden als de nieuwe bewoners dat 
te weten komen. Derhalve bestaat er 
in dit opzicht een groot probleem. 
Dientengevolge verneem ik graag 
van de bewindslieden of zij bereid 
zijn, de volgende regeling te treffen: 
door registratiehouders kan in plaats 
van de regeling van artikel 54, lid 6, 
juncto artikel 28 worden gekozen 
voor het plaatsen van een advertentie 

in daartoe geëigende dag- en 
weekbladen, waarin wordt bekend 
gemaakt om welke registratie die 
houder zeggenschap heeft. In een 
dergelijke advertentie zou dan 
vervolgens kunnen worden aangege-
ven op grond van welke criteria men 
mag aannemen dat zijn of haar 
persoonsgegevens in die registratie 
voorkomen. Het voordeel hiervan is: 
minder kosten, minder bureaucratie, 
minder risico's in verband met het in 
verkeerde handen komen van 
gegevens en de situatie verslechtert 
geenszins ten opzichte van de 
huidige Integendeel er vindt toch 
een versterking van de positie van de 
betrokkene plaats. 

• 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik wil 
graag beginnen met mijn dank uit te 
spreken aan de regering die in de 
persoon van de minister van Justitie 
ook op verschillende door ons 
gestelde vragen uitgebreid is 
ingegaan. Ik kan nu dan ook vrij kort 
zijn. Ik heb in eerste instantie al 
gezegd dat mijn fractie naast een 
aantal vragen en kritische kantteke-
ningen de regeling op zichzelf 
aanvaardbaar acht. 

Ik ben begonnen, mijn betoog in 
eerste termijn te plaatsen in het 
kader van een brede maatschappelij-
ke ontwikkeling ter zake: de gehele 
informatiemaatschappij. Ik heb de 
regering gevraagd of het, gezien een 
groot aantal verschijnselen op dit 
terrein, niet wenselijk zou zijn om 
over de gehele problematiek rond 
persoonsregistratie met een meer 
integrale visie te komen. Ik heb 
verschijnselen genoemd, zoals het 
fiscaal nummer en de discussie over 
de legitimatieplicht. Het lijkt mijn 
fractie nog steeds goed, dat wij in 
een breder kader over deze proble-
matiek kunnen discussiëren aan de 
hand van een integrale beleidsvisie. 
Ik vraag de regering nogmaals, of zij 
geen aanleiding ziet om ter zake eens 
met een wat breder ingekaderd 
beleidsstuk naar de Kamer te komen. 

Van groot belang voor ons is ook 
de positie van de kerken. Naar 
aanleiding van vragen in eerste 
termijn heeft de minister van Justitie 
gezegd dat hij het wenselijk zou 
vinden, als in de toekomstige 
regeling kerken vrijstelling zouden 
krijgen van de aanmeldingsplicht bij 
de Registratiekamer. Welnu, dat is 
op zichzelf goed om te vernemen, 
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maar wenselijkheid is nog wel iets 
anders dan zekerheid, zoals wij allen 
regelmatig ervaren. De minister heeft 
ook gezegd: de regeling, zoals die nu 
is voorgesteld, raakt aan de inrichting 
van de kerkgenootschappen. Daaruit 
blijkt al dat wij ons op zijn minst, ook 
naar het oordeel van de regering, op 
een grensvlak bewegen. De vraag 
van mijn fractie is of het dan, zeker 
als de regering zelf al ziet dat wij op 
de grens zitten, niet beter is om 
principieel de kerken buiten deze 
regeling te laten. 

Daar komt bij dat de argumenten, 
gisteren door de minister van Justitie 
naar voren gebracht, onze fractie er 
niet van hebben kunnen overtuigen 
dat er werkelijk een dwingende 
noodzaak is om de kerken wél onder 
deze regeling te brengen. Zijn er, zo 
vraag ik nogmaals, dringende 
redenen waarom de kerken onder 
deze regeling gebracht zouden 
moeten worden, zeker als de 
regering zelf erkent - ik herhaal het 
nogmaals - dat wij hiermee raken aan 
de inrichting van de kerkgenoot-
schappen. 

Er is evenwel nog een punt. Als ik 
het geheel nog eens goed op mij laat 
inwerken, ook de discussie over de 
amendementen van de heren Kosto 
en Schutte, vraag ik mij toch af — ik 
kan mij een aantal opmerkingen van 
de heer Kosto wel indenken — wat 
de redactie in het ontwerp van 
regeringszijde ten aanzien van de 
kerken nu toevoegt aan datgene wat 
al krachtens de Grondwet maar ook 
krachtens de jurisprudentie tot het 
geldend recht behoort. Mijn fractie 
vraagt zich af of men niet ten 
principale een keus zou moeten 
maken, in concreto tussen de 
amendementen van heren Kosto en 
Schutte. Zij geven klare wijn, zij het 
beide in een andere richting. Het zal 
volstrekt duidelijk zijn in welke 
richting de keus van mijn fractie 
tussen die twee amendementen zal 
gaan. Graag krijg ik nog een duidelij-
ke uiteenzetting van de regering. 

Een ander punt dat mijn fractie 
bezighoudt, betreft de rechtspositie 
van jongeren vanaf 16 jaar. Ik heb er 
gisteren ook het een en ander over 
gezegd. De minister van Justit ie 
heeft in reactie daarop gezegd dat de 
uitoefening van grondrechten 
natuurlijk niet alleen gebonden is aan 
de meerderjarige leeftijd. Dat is mij 
volstrekt duidelijk, maar het gaat hier 
wel om de uitoefening in rechte van 
die grondrechten. Dan is dit toch een 
inbreuk op de zeer onlangs vastge-

stelde meerderjarigheidsgrens? Wat 
is nu de dwingende noodzaak 
daartoe? Is dit soms trendsettend 
voor meerdere ontwikkelingen in 
deze richting? Mijn fractie zit daar 
bepaald niet op te wachten. Ik krijg 
nog graag een verduidelijking van de 
regering. 

In eerste aanleg heb ik nogal wat 
zorg geuit over de commerciële 
adressenhandel. Ik wil er niet veel 
meer over zeggen. Bij mijn fractie 
blijft twijfel bestaan of artikel 14, lid 
2 voldoende waarborgen biedt tegen 
ongewenste overlast op dat punt. Op 
verzoek kan een geregistreerde aan 
een houder vragen, uit het bestand 
gehaald te worden. Moet dit niet 
worden omgekeerd? Ik ben benieuwd 
naar de reactie van de regering op 
het amendement van mevrouw Van 
Es op stuk nr. 19. 

Ik heb aandacht gevraagd voor de 
juridische positie van de Registratie-
kamer. Het antwoord van de minister 
van Justit ie was volstrekt duidelijk. 
Het gaat hier om een zelfstandig 
bestuursorgaan — die kwalificatie 
kan ik volgen — zonder rechtsper-
soonlijkheid, die anders bij deze wet 
zou moeten zijn toegekend. De 
achtergrond van mijn vraag was of 
de Registratiekamer nu juist niet 
rechtspersoonlijkheid nodig heeft. Ik 
kan het mij voorstellen dat de 
Registratiekamer zelfstandig in 
civiele processen betrokken zou 
kunnen raken over de uitoefening van 
rechten die verband houden met dit 
wetsontwerp. Is het dan niet beter 
dat de Registratiekamer zelf in 
civilibus over rechtspersoonlijkheid 
kan beschikken? Graag krijg ik een 
reactie van de regering. 

Ik had, enigermate kritisch, 
gevraagd waarom in dit wetsontwerp 
niet iets wordt gezegd over de 
vernietiging van gegevens. De 
minister zei dat verwijdering van 
gegevens vaak gelijk zal staan aan 
vernietiging van gegevens of aan 
opberging ervan in een archiefbe-
waarplaats. Als dat in de praktijk zo 
is, vraag ik mij af waarom dit dan niet 
ook voorgeschreven zou kunnen 
worden. Wij zouden toch kunnen 
voorschrijven dat gegevens na een 
bepaalde tijd of wanneer zij niet meer 
nodig zijn vernietigd worden, hetzij in 
officieel aangewezen archiefbewaar-
plaatsen worden ondergebracht? De 
minister heeft gezegd dat de wet 
daarmee buiten haar bereik zou 
treden, althans woorden van gelijke 
strekking, omdat de wetgever ervan 
uitgaat dat men bepaalde gegevens 

mag houden. De wetgever kan dit 
toch aan beperkingen binden, zowel 
wat de tijd als wat het doel betreft? 
Dat is toch al in het wetsontwerp 
geregeld? Dan is het toch zeker 
binnen het kader van dit wets-
ontwerp te regelen dat gegevens die 
niet meer nodig zijn, door tijdsver-
loop of doordat dat doel niet meer 
aanwezig is, vernietigd worden? Het 
antwoord hierop vond ik niet geheel 
bevredigend. 

Overigens onderstreep ik gaarne 
wat andere woordvoerders hebben 
gezegd, namelijk dat wij dit ontwerp 
moeten beschouwen als een eerste 
maar noodzakelijke stap. De maat-
schappelijke ontwikkelingen waaraan 
ik even refereerde, zullen ons voor de 
noodzaak stellen, de ontwikkelingen 
op dit terrein kritisch — ook vanuit 
de wetgeving - te blijven volgen. 

D 
Minister Korthals Al tes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben de Kamer 
erkentelijk voor de opmerkingen 
gemaakt in de tweede termijn, die op 
enkele punten inderdaad aanleiding 
kunnen geven om nog enige 
verheldering te geven, ook over de 
vraag: waar staan wij op dit punt met 
dit wetsvoorstel? 

Mevrouw Van Es heeft haar 
kritische beschouwingswijze eigenlijk 
gehandhaafd. Ik wil daar op antwoor-
den dat het een niet onbelangrijk 
onderdeel is, maar toch slechts een 
onderdeel van de becherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Het is in dat 
opzicht een belangrijke stap vooruit 
ten aanzien van juist het punt van de 
persoonsregistraties en de mogelijk-
heden daardoor de persoonlijke 
levenssfeer van een burger in kaart te 
brengen. Daarover zijn of worden nu 
regels gegeven, zowel voor overheid 
als voor bedrijfsleven. Kortom, voor 
ieder die — behalve wanneer het in 
de eigen persoonlijke of huishoudelij-
ke levenssfeer is — een persoonsre-
gistratie heeft. Ik geloof dat dit een 
zeer belangrijk punt is. 

Maar ik erken tevens dat het daar, 
wat betreft het inmiddels door de 
Grondwet erkende grondrecht op 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, natuurlijk niet bij blijft en 
dat er meer is. Dit blijkt ook al uit het 
verleden, uit het feit dat er op tal van 
terreinen geheimhoudingsverplichtin-
gen bestaan die veelal toch weer 
terug te voeren zijn op het toen reeds 
respecteren van iets wat wij vandaag 
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de dag aanduiden met persoonlijke 
levenssfeer. 

Ik ben het dus ook niet helemaal 
eens met de beschouwing van de 
heer Leerling, die zei: u zult nader 
moeten aantonen, waarom dit op het 
ogenblik allemaal zo dringend 
geboden is. Welnu, het is dringend 
geboden om met een wetsvoorstel 
als het onderwerpelijke te komen, 
omdat in het huidige ti jdsgewricht, 
met de huidige technische ontwikke-
ling, met persoonsregistraties veel 
indringender kan worden gewerkt. 
Met " indr ingender" bedoel ik dan 
ook, dat men veel meer kan binnen-
dringen in de persoonlijke levens-
sfeer dan vroeger het geval was. 

Op zich zelf is het grondrecht van 
het bestaan van een persoonlijke 
levenssfeer, ook al staat dit pas 
recentelijk in de Grondwet, toch een 
veel oudere notie. Een notie waarvan 
ik al zei, dat die ruimer is dan dit 
wetsvoorstel, een notie die ik 
volstrekt niet relateer aan een 
bespeurde trend van de overheid om 
toe te werken naar een steeds meer 
geïndividualiseerde samenleving. Dit 
is bepaald niet waar. Ook in een 
verder verleden heeft er altijd 
behoefte aan een persoonlijke 
levenssfeer bestaan. Denk maar aan 
het briefgeheim, denk maar aan het 
telefoongeheim. Er zijn wat dit 
betreft allerlei beschermende 
maatregelen ook in het verleden 
genomen. Daarmee is ook in het 
verleden het bestaan van een 
persoonlijke levenssfeer die men 
mag afsluiten zowel voor onbeschei-
den blikken van de overheid als voor 
onbescheiden blikken van medebur-
gers, altijd erkend. 

Ik geloof dus dat ik enerzijds moet 
zeggen tegen de heer Leerling, dat 
wij wel degelijk bezig zijn met de 
behandeling van een wetsvoorstel 
waaraan de behoefte in deze tijd heel 
duidelijk is, niet alleen in Nederland, 
maar ook in de landen om ons heen. 
Dat heeft hij zelf ook heel duidelijk 
onderkend. Maar ik zeg daartegen-
over tegen mevrouw Van Es, dat ik 
de gedachte dat wij hier met een te 
mager voorstel bezig zouden zijn, in 
genen dele onderschrijf. Daarente-
gen kan het natuurlijk niet zo zijn — 
maar ik geloof dat ik daarmee op zich 
zelf een open deur intrap — dat met 
dit wetsvoorstel alles wat met de 
persoonlijke levenssfeer te maken 
heeft, eens en voor altijd is geregeld. 
Er zijn op tal van plaatsen in onze 
wetgeving — het telefoongeheim, 
het briefgeheim, de geheimhou-

dingsverplichting, het erkennen van 
beroepsgeheim bij voorbeeld voor 
artsen en advocaten — uitingen van 
het erkennen door de overheid van 
een persoonlijke levenssfeer, waarin 
de overheid noch anderen zo maar 
mogen binnendringen. Dat betekent 
ook dat naarmate de techniek verder 
voortschrijdt en er meer mogelijkhe-
den zullen komen die een bedreiging 
kunnen vormen - niet altijd zullen 
vormen — voor de persoonlijke 
levenssfeer, de wetgever zich altijd 
moet afvragen of dat inmiddels 
vastgelegde grondrecht dan nieuwe 
beschermende maatregelen — 
wetgevende of anderszins — 
verlangt. Ik meen dat ik daarmee 
duidelijk heb gemaakt, dat dit 
wetsvoorstel een belangrijke stap is 
op de weg naar de erkenning van het 
recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer maar ook 
van die bescherming zelve. Ik ontken, 
dat het wetsvoorstel als zodanig te 
mager is; het bestrijkt een breed 
terrein. Het bestrijkt inderdaad niet 
het gehele terrein, maar andere 
delen van het terrein waren al 
duidelijk bestreken. Het bestaan van 
een Registratiekamer, van een 
instelling die juist op dit gebied 
gespecialiseerd zal zijn met de 
mogelijkheid te adviseren, garandeert 
ook dat, behalve hetgeen uit de 
maatschappij zelf en uit belangenor-
ganisaties zou opkomen, de overheid 
ervan verzekerd is dat zij voortdurend 
actueel kan zijn en kan inspelen op 
de behoeften die zullen opkomen. 

Ik meen, dat de amendementen 
van mevrouw Van Es enige bespre-
king vereisen. Het amendement op 
stuk nr. 17 wil doen vervallen de 
verwijzing naar de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten en de politiere-
gisters. Ik heb daarover gisteren al 
opgemerkt, dat het aanvaarden van 
een dergelijk voorstel onverenigbaar 
zou zijn met de Wet op de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten in de 
vorm zoals zij door deze Kamer is 
aanvaard en thans in de Eerste 
Kamer aanhangig is. Mocht de Eerste 
Kamer dit verwerpen, dan is deze 
speelruimte weer vrij. Dat '« echter 
niet een erg realistische verwachting. 
De herziening van de Wet op de 
politieregisters is aanhangig en wij 
menen, dat het juister is om voor 
deze categorieën overheidsactivitei-
ten specifieke regels te stellen. 

Ook het amendement op stuk nr. 
18 kan mij niet tot andere gedachten 
brengen. Mevrouw Van Es stelt voor 
om in artikel 1 1 , tweede lid, de 

woorden "voor zover de persoonlijke 
levenssfeer van de geregistreerde 
daardoor niet onevenredig wordt 
geschaad" te vervangen door: na 
voorafgaande toestemming van 
geregistreerde. Naar mijn mening is 
dat een veel te vérgaande beperking. 
Wanneer wij bij voorbeeld weten dat 
een spoortrein als nieuw fenomeen 
150 jaar geleden gevaar oplevert, 
kan je op twee manieren reageren: je 
kunt zeggen, dat die spoortrein niet 
mag rijden tenzij iedereen die wordt 
gepasseerd daarvoor toestemming 
geeft, en je kan zeggen, dat die trein 
wel mag rijden mits men hier en daar 
spoorbomen zet ter beveiliging. Wat 
wij voorstellen, voor zover de 
persoonlijke levenssfeer van de 
geregistreerde daardoor niet 
onevenredig wordt geschaad, is naar 
mijn mening te vergelijken met 
spoorbomen terwijl het voorstel van 
mevrouw Van Es neerkomt op het 
vragen van toestemming aan 
eenieder. Dat is ook voor die 
spoortrein wat ti jdrovend. 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik denk toch dat er een verschil is. 
Het gaat om het verstrekken van 
gegevens over individuen. Dat is niet 
vergelijkbaar met een trein, hoe 
grappig zo'n vergelijking ook mag 
zijn. Ik stel niet voor om ontwikkelin-
gen tegen te houden die voor andere 
maatschappelijke doeleinden 
wenselijk zijn. Het is zaak bij dit soort 
gevallen om de last te verleggen naar 
degene die belang heeft bij het 
verzamelen, het aanleggen of het 
verstrekken van dit soort gegevens. 
Het is veel reëler dat de geregistreer-
de zelf kan beoordelen of hij al dan 
niet geschaad wordt door het 
verstrekken van die gegevens. Dat 
kan alleen via zo'n toestemmingsver-
eiste. 

Minister Korthals Altes: Het gaat 
ook niet om het zo maar verstrekken 
van gegevens. In het eerste lid wordt 
heel duidelijk gesteld: Uit een 
persoonsregistratie worden slechts 
gegevens aan een derde verstrekt 
voor zover zulks voortvloeit uit het 
doel van de registratie, wordt vereist 
ingevolge een wettelijk voorschrift of 
geschiedt met toestemming van de 
geregistreerde. In het tweede lid is 
bepaald: Ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek of statistiek 
dan wel op grond van een dringende 
en gewichtige reden, kunnen 
desgevraagd gegevens aan een 
derde worden verstrekt voor zover de 
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persoonlijke levenssfeer van de 
geregistreerden daardoor niet 
onevenredig wordt geschaad. Het 
aardige van statistieken en dergelijke 
is dat men moet beschikken over 
steekproeven die in veel gevallen 
a-selectief zijn. Een dergelijke 
mogelijkheid om a-selectieve 
steekproeven te houden, worden in 
sterke mate bemoeilijkt en waar-
schijnlijk zelfs verhinderd wanneer 
men afhankelijk is van gegevens van 
mensen die toestemming hebben 
gegeven. Het gaat om de doeleinden. 
De toestemmingsvereiste is vaste 
vereiste. Wij hebben hier te maken 
met een uitzondering. Een vaste 
regel van wetsinterpretatie houdt in 
dat de uitzondering zo beperkt 
mogelijk moet worden uitgelegd. De 
beperkte uitzonderingsmogelijkheid 
wordt gerechtvaardigd door de 
specifieke doeleinden waarvoor de 
uitzonderingsmogelijkheid is 
geschapen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik vind die uitzondering helemaal niet 
zo specifiek. Ook de minister van 
Justitie weet dat er in toenemende 
mate statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek wordt gehouden. Daarbij 
wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van gegevens. Bovendien 
komt veel materiaal tot stand door 
middel van enquêtes. Ik heb nog 
nooit van een enquêteur gehoord dat 
een dergelijke vorm van onderzoek 
onmogelijk is door bepaalde gege-
vens die men aan mensen moet 
vragen. De resultaten zijn zeker niet 
a-selectief. De conclusie van dit alles 
is dat artikel 11 , tweede lid, nog veel 
te ruim is voor de doelstelling die de 
minister formuleerde. 

Minister Korthals Altes: Gelet op 
het feit dat de hoofdregel inhoudt 
" toestemming" , acht ik deze 
uitzondering goed geformuleerd. Ik 
ontraad daarom aanvaarding van dit 
amendement. 

Het amendement op stuk nr. 19 
heeft betrekking op de verstrekking 
van gegevens, adressen, voor 
commerciële doeleinden. Ik meen dat 
toestemming vooraf maatschappelijk 
niet goed verwezenlijkbaar is. 
Bovendien meen ik dat de voorge-
stelde regeling voldoende waarbor-
gen biedt, omdat nadrukkelijk is 
geregeld hoe men van een dergelijke 
ongevraagde toezending van stukken 
weer verschoond kan blijven. Het 
komt mij bovendien voor dat het 
amendement in strijd is met artikel 
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13, eerste lid, waarin staat "anders 
dan met toestemming". 

Dan kom ik op het amendement op 
stuk nr. 20. Ik meen dat de tekst van 
artikel 30 zoals die nu luidt — dat is 
dus de door de regering voorgestelde 
tekst — zowel in overeenstemming is 
met het verdrag als aansluit bij de 
regeling van de Wet openbaarheid 
van bestuur. Er is zeker geen sprake 
van strijd met het verdrag. Het 
verdient dus de voorkeur om de 
aansluiting bij de Wet openbaarheid 
van bestuur in deze wet te hebben. 

In het amendement op stuk nr. 21 
wordt voorgesteld om ten aanzien 
van alle gevallen waarop het tweede 
lid van artikel 32 slaat, een protocol-
plicht verplicht te stellen. Welnu, dat 
is nu juist wat wij in een tijd van 
deregulering ook bij de overheid 
trachten te voorkomen. Er moet niet 
te veel en te zwaar administratief 
bureaucratisch werk op de mensen 
worden gelegd. Ik geloof dus dat de 
protocolplicht in alle gevallen een te 
zwaar vereiste is en dat de mogelijk-
heid die in de tweede volzin van 
artikel 32, tweede lid, geboden 
wordt, moet blijven bestaan. 

In het amendement op stuk nr. 22 
stelt mevrouw Van Es voor om artikel 
36 te laten vervallen. Ik geloof dat 
kosteloze inzage niet wenselijk is. In 
artikel 36 kan mogelijk wel een 
maximum worden ingesteld, zodat 
het niet een te kostbare zaak zal 
worden. 

Van de aanwezigheid vandaag van 
de minister van Binnenlandse Zaken 
hoopt de regering te profiteren door 
nog een keer duidelijke uiteenzettin-
gen te geven op de vragen die door 
de heer Schutte en ook de heer 
Kosto zijn gesteld over de kerkge-
nootschappen en de vermelding van 
de kerkgenootschappen in artikel 7, 
tweede lid, tweede volzin. Dit neemt 
overigens niet weg dat de regering, 
zowel gisteren als vandaag, in feite 
toch met één mond spreekt. 

De heer Schut te (GPV): Maar het is 
de toon die de muziek maakt. 

Minister Korthals Altes: De heer 
Kosto heeft gezegd dat de tijd 
doorgaat en dat er straks misschien 
blijkt dat er te veel of te weinig 
uitwijkmogelijkheden zijn en dat er 
aanpassingen nodig zullen zijn. Ik ben 
dat volstrekt met hem eens. In die zin 
zou ik ook willen antwoorden op zijn 
vraag of wij nu al zouden moeten 
beslissen over een mogelijke 
subsidieverlening aan de Stichting 
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waakzaamheid persoonsregistraties. 
Ik ben het met de heer Kosto eens 
dat wij waakzaam moeten blijven. 
Wat dat betreft, heb ik echter toch 
vertrouwen in juist de in de maat-
schappij opgekomen initiatieven die 
er blijk van geven dat de maatschap-
pij zelf mensen voortbrengt die een 
grote waakzaamheid tentoonsprei-
den. Ik geloof niet dat het nuttig en 
verstandig is om in een tijd als deze 
van overheidszijde zo'n initiatief 
tegemoet te treden met de medede-
ling dat wij dat wel zullen inbedden in 
een subsidie. Op dit ogenblik zijn de 
middelen uitermate beperkt. Er zijn 
natuurlijk veel meer doeleinden 
waaraan welke bewindspersoon dan 
ook gaarne een subsidie of iets 
dergelijks zou willen verstrekken. Als 
ik alles afweeg wat in dat opzicht van 
het departement van Justit ie wordt 
verwacht, kom ik aan een subsidie-
verlening aan de Stichting waak-
zaamheid persoonsregistratie niet 
toe. De minister van Binnenlandse 
Zaken zal daar waarschijnlijk evenmin 
aan toekomen. Ik onderschrijf echter 
dat wij op dit punt waakzaam moeten 
blijven. Zou in de praktijk duidelijk 
blijken dat rechtspersonen als de 
Stichting waakzaamheid persoonsre-
gistratie in belangrijke mate bijdragen 
aan de vorming van jurisprudentie en 
zou uit de aard van die procedures 
blijken dat zij daardoor toch op zeer 
hoge kosten komen, terwijl aan de 
andere kant het maatschappelijk nut 
van het uitlokken van de jurispruden-
tie zonneklaar is, dan vind ik dat ook 
zo'n punt heroverwogen moet 
kunnen worden. Op dat punt wil ik 
waakzaamheid mijnerzijds toezeggen. 

De heer Wolffensperger heeft op 
een aantal belangrijke punten nog 
nader zijn licht doen schijnen. Hij 
heeft er nogmaals op gewezen dat 
het hier gaat om materiële normen, 
met handhaving langs privaatrechte-
lijke weg. Dat geeft mij aanleiding om 
te zeggen dat ik meen dat het ook 
een goede zaak is om in deze tijd in 
veel meer gevallen dan wij dat in de 
afgelopen 20 of 30 jaar gedaan 
hebben, na te gaan of het niet 
mogelijk is om nieuwe wettelijke 
regels, waaraan toch behoefte blijft 
bestaan, op een andere wijze te 
sanctioneren dan altijd met het 
strafrecht. Wij hebben bij herhaling 
gezien dat het strafrecht enerzijds 
vaak ultimum remedium wordt 
genoemd, maar anderzijds door een 
te veelvuldige toepasselijk-verklaring 
wel eens wat botter lijkt te zijn dan 
gewenst. Dit wetsvoorstel doet 
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inderdaad in sterke mate een beroep 
op de persoonlijke waakzaamheid. 
Daarbij was een van de gedachten de 
volgende. Als het gaat om de 
handhaving van de persoonlijke 
levenssfeer, wie kan dat dan beter 
doen dan degene wiens of wier 
persoonlijke levenssfeer het aangaat? 
Het grote nadeel van uitsluitend 
handhaving via het strafrecht is 
namelijk - dat is gisteren ook 
terecht gezegd - dat men daarmee 
in feite het wapen uit handen geeft 
en dat men niet meer zelf het proces 
beheerst, omdat het openbaar 
ministerie dat dan overneemt en dan 
wellicht om redenen van opportuni-
teit niet datgene doet dat de 
waakzame burger gaarne had zien 
gebeuren. 

Ik heb over de mogelijkheid of 
onmogelijkheid van subsidieverlening 
gesproken. Er zijn inderdaad 
bedreigende registraties denkbaar. 
Daarvoor moeten ook mogelijkheden 
zijn. Ik meen met de heer Wolf fen-
sperger dat deze wet in de algemene 
maatregel van bestuur van artikel 16 
inderdaad een noodremmogelijkheid 
geeft. Als zich een branche ontwik-
kelt, waarin zo'n bedreigende 
registratie voorkomt en als blijkt dat 
de acties die het wetsvoorstel biedt 
ontoereikend zijn, dan ben ik van 
mening dat speciale maatregelen 
genomen kunnen worden. 

Over het doorgeven van alle 
mutaties, ingevolge artikel 18, lid 3, 
moet ik nog het een en ander 
zeggen, omdat de systematiek van 
het wetsvoorstel in dat opzicht 
waarschijnlijk vrij ingewikkeld is. Ik 
heb geprobeerd, in eerste termijn 
duidelijk te maken dat artikel 18, lid 
3, betrekking heeft op gevallen, 
waarvoor op dit ogenblik geen 
wettelijke verplichting bestaat om 
gegevens te verstrekken en evenmin 
een verplichting tot geheimhouding. 
Wij praten dus over een nu ongere-
geld tussenterrein. Ik heb verder 
gewezen op het beleid van de 
regering om de uitwisseling van 
gegevens tussen overheidsinstanties 
in die zin te bevorderen dat daarmee 
bij voorbeeld een actieve bestrijding 
van fraude en dergelijke mogelijk is. 
Ik vind dat ik daar nog eens uitdruk-
kelijk op moet wijzen. Met het beleid 
dat uitwisseling van gegevens tussen 
verschillende delen van de overheid 
mogelijk moet zijn in het kader van 
een actieve bestrijding van fraude, 
criminaliteit en dergelijke — de heer 
Korthals heeft daar ook over 

gesproken - is bij diverse gelegen-
heden door de Kamer ingestemd. 

Wat is tegen die achtergrond de 
betekenis van artikel 18, lid 3? Deze 
bepaling geeft de bevoegdheid tot 
gegevensverstrekking, waar de 
toepassing van de wet anders — wij 
spreken hier wel over een verstrek-
king binnen de overheid en tussen 
instanties met een publiekrechtelijke 
taak — tot onverantwoorde beperkin-
gen zou leiden. Het is enerzijds 
onverantwoord door de interpretatie 
van het begrip houder en derden 
binnen de overheid en anderzijds 
tegen de politieke en maatschappelij-
ke achtergrond dat optreden van de 
overheid consistent moet zijn en dat 
er geen gelegenheden worden 
geboden tot het maken van misbruik 
van bepaalde door de overheid 
gegeven voorzieningen. 

Ik noem de elementen van artikel 
18, lid 3 nog eens. Het gaat om een 
bevoegdheid en niet om een 
verplichting. Voorts gaat het om het 
desgevraagd verstrekken, incidenteel 
op verzoek of binnen een afspraak 
meer regelmatig, maar in elk geval 
niet spontaan. Dan moet het nodig 
zijn voor de publiekrechtelijke taak 
van de betrokken instanties en ten 
slotte mag er geen onevenredige 
schade in de persoonlijke levenssfeer 
worden toegebracht. 

Een ander zeer belangrijk punt is 
dat het reglement hieromtrent 
uitsluitsel geeft. Artikel 20, eerste lid, 
onder e. schrijft voor dat in het 
reglement de werking van de 
persoonsregistratie moet zijn 
beschreven en in het tweede lid 
onder e. staat dan dat het reglement 
in elk geval een duidelijke regeling 
bevat van de volgende onderwerpen, 
namelijk de categorieën van perso-
nen of instanties waaraan gegevens 
uit de registratie worden verstrekt. 
Dus in die zin is er een duidelijke 
kenbaarheid van wat er gaat 
gebeuren. Dan kom ik nu bij de vraag 
van de heer Korthals in verband 
daarmee. 

De heer Wol f fensperger (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hierop 
nog even terugkomen. Ik denk dat 
het een belangrijk punt is en het 
komt mij voor dat de minister een 
nuance anders antwoordt dan hij 
gisteren deed. Hij zei dat het tot de 
taak van de overheid kan behoren om 
een dergelijke uitwisseling van 
gegevens in het kader van fraudebe-
strijding mogelijk te maken. Nu zegt 
hij — en dat is iets anders dan 

gisteren — dat het incidenteel kan 
zijn en ook binnen een afspraak 
regelmatig. Maar daar zit nu net weer 
de crux, want daarmee ontkracht hij 
in feite zijn verwerping gisteren van 
het voorbeeld van het consequent 
doorgeven van mutaties in het ene 
bestand aan het andere bestand om 
te kijken of daar misschien iets 
gebeurt wat niet behoort te gebeu-
ren. 

Ik zal nog een ander voorbeeld 
geven. Zou je mogen afspreken dat 
de registratie van de individuele 
huursubsidie bij een Dienst Volks-
huisvesting elke mutatie doorgeeft 
aan de Sociale Dienst om op die 
manier erachter te komen of de 
betrokkene hetzij bij de ene, hetzij bij 
de andere dienst misschien iets heeft 
opgegeven wat niet juist is? Gisteren 
zei de minister dat die gegevens niet 
aan elkaar mogen worden doorgege-
ven, zonder dat er een reden is om 
die gegevens te vragen. Vandaag 
zegt hij dat hij het geoorloofd acht 
als er maar binnen een afspraak 
wordt gehandeld om het regelmatig 
te doen. Hoe zit het nu? 

Minister Korthals Altes: Ik heb 
gisteren gezegd dat je niet zo maar 
een soort netwerk mag opzetten om 
te kijken of bepaalde mensen tegen 
de lamp lopen. Maar ik geloof dat het 
niet in strijd is met de wet, wanneer 
je in volstrekte openbaarheid, zodat 
het ook voor iedereen duidelijk is, 
hetzij in een wettelijke regeling hetzij 
in een reglement zoals in artikel 20, 
lid 2 onder e, is voorgeschreven, 
bekend doet zijn dat een dergelijke 
uitwisseling plaatsvindt. Deze wet 
geeft juist de mogelijkheid van de 
publiek bekende uitwisseling. Dan 
kunnen op dat moment controleren-
de instanties — de Kamer, de 
Registratiekamer bij voorbeeld door 
te adviseren — zeggen of zij het wel 
of niet gewenst vinden. Dan gaat het 
niet meer om een persoonlijke 
mening van mij. 

Ik noem een ander voorbeeld. Ik 
weet niet zeker of ik het gisteren ook 
genoemd heb. Een deel van de 
Kamer heeft bij herhaling aangedron-
gen op een veel betere controle van 
de verzekeringsplicht van automobi-
listen en van de plicht om te voldoen 
aan de eisen van een periodieke 
autokeuring. Het is natuurlijk 
technisch mogelijk en op dit ogenblik 
wordt er ook voorbereidend aan 
gewerkt om bij de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer al die gegevens te 
bundelen. Ik vind dit een duidelijk 
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De heer Wolffensperger D66 interrumpeert minister Korthals Altes van Justitie 

voorbeeld van een koppeling van 
gegevens, maar het gebeurt in alle 
openbaarheid en duidelijkheid. Het 
doel van deze registratie is niet om 
mensen tegen de lamp te laten 
lopen. Het doel is het bevorderen van 
de verkeersveiligheid en de veiligheid 
van de weggebruiker, doordat 
enerzijds voldaan wordt aan de 
keuringsplicht en anderzijds aan de 
verzekeringsplicht, zodat bij schade 
de vergoeding door de verzekerings-
maatschappij plaatsvindt en niet door 
het Waarborgfonds voor het 
Wegverkeer. Hier is dus sprake van 
een dergelijke koppeling, maar in alle 
openheid en niet in het geniep. 

Ik moet nog op een ander element 
wijzen. De heer Korthals achtte het in 
strijd met de privacy om zo maar 
mutaties uit te wisselen. Ik wijs erop 
dat het momenteel zo is dat, als je bij 
verhuizing je adreswijziging opgeeft 
aan het bureau bevolking van de 
gemeente, dit bureau de wijziging 
doorgeeft aan bij voorbeeld de 
belastingdienst. Ik heb meegemaakt 
waartoe het leidt als dergelijke 
gegevens niet tijdig worden doorge-
geven. Dan worden aan het oude 
adras aanslagen en dergelijke 
gestuurd die niet worden betaald en 
uiteindelijk vindt de deurwaarder het 
goede adres. Het is dus ook in het 
belang van de geadministreerde en 
niet alleen in dat van de fiscus, dat 
dergelijke gegevens worden doorge-
geven. Ik ben daarom van mening 

dat het duidelijke overweging 
verdient dat in een aantal simpele 
gevallen, bij voorbeeld als het gaat 
om het kentekenregister — waarvan 
wij weten dat er op dit ogenblik een 
passieve mutatie plaatsvindt, 
namelijk alleen op aangifte van 
betrokkene — of bij adreswijzigingen 
— die verder niets met de persoonlij-
ke levenssfeer te maken hebben en 
alleen in zoverre gevoelig zijn dat 
men af en toe een acceptgirokaart 
krijgt toegestuurd — weldegelijk 
uitwisseling plaatsvindt, omdat dit 
het aantal maatregelen dat de burger 
zelf moet nemen in geval van mutatie 
van zijn of haar adres alleen maar 
vereenvoudigt. Ik zie hierin geen 
enkele bedreiging. Maar in het 
reglement moet dan wel worden 
duidelijk gemaakt dat men dit soort 
gegevens zal uitwisselen. 

Het essentiële, het springende 
punt hierbij is het in artikel 18, lid 3, 
genoemde vereiste, namelijk dat 
geen onevenredige schade toege-
bracht mag worden in de persoonlij-
ke levenssfeer. Als dit niet gebeurt — 
en ik meen dat het in de door mij 
genoemde gevallen niet gebeurt — 
dan is dit mogelijk. 

De heer Wolffensperger (D66): De 
opname van deze clausule geeft dus 
aan dat het een beperking dient te 
zijn. Wat mag er dan niet? De 
minister heeft een groot aantal 
voorbeelden gegeven van wat wel 

mag, maar dit suggereert toch dat er 
ook dingen over de schreef gaan. 
Waar ligt die schreef? 

Minister Korthals Altes: Die ligt in 
het beginsel dat er geen onevenredi-
ge schade aan de persoonlijke 
levenssfeer mag worden toege-
bracht. Uiteindelijk beoordeelt de 
rechter natuurlijk of dit wel of niet 
het geval is, maar wij stellen hier de 
criteria vast. Hoe de criteria worden 
toegepast in de praktijk hangt 
uiteraard af van de concrete 
omstandigheden van het geval. 

De heer Wolffensperger (D66): 
Toch zit hier iets gevaarlijks in. De 
rechter zal zich natuurlijk ook 
afvragen, als hij het artikel moet 
toepassen - dat ben ik met de 
minister eens — wat er indertijd 
besproken is, toen artikel 18, lid 3 
met de beperking in de Kamer aan de 
orde was. Het is merkwaardig dat de 
rechter dan, bij nalezing van de hele 
discussie van vandaag en gisteren in 
de Kamer, tot de conclusie moet 
komen dat er een loze beperking is 
opgenomen. Het is dus kennelijk een 
beperking die in geen enkel van de 
door de minister genoemde voor-
beelden ook maar enige beperkende 
werking heeft. Het staat er dus 
eigenlijk voor niets en je kunt dus 
alles koppelen. 

Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb kennelijk alleen 
een aantal onschuldige voorbeelden 
genoemd, maar ik wil nog eens 
duidelijk zeggen waarom het gaat. 
Punt één lijkt mij dat het afhankelijk is 
van de taak van het publiekrechtelijk 
lichaam waarvoor de gegevens zijn 
gevraagd en de verhouding met de 
taak waarvoor de gegevens zijn 
vastgelegd. Als ik spreek over een 
adres in een gemeentelijke bevol-
kingsadministratie en er moet ook 
een juist adres zijn bij de belasting-
dienst en de rijksdienst voor het 
wegverkeer, dan zie ik er volstrekt 
geen been in om de gegevens uit te 
wisselen. Ik acht dit geoorloofd. 

Het gaat ook om de aard van de 
gegevens. Het gaat hier om een 
adres — dat is op zichzelf een 
onschuldig gegeven — en de 
beschikbaarheid van andere moge-
lijkheden om die gegevens te 
verkrijgen. Hoe nauwer de taken met 
elkaar verwant zijn en hoe minder de 
gegevens de persoonlijke levenssfeer 
zullen raken, des te eerder zal het zijn 
toegestaan. Zodra er geen verwant-
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schap meer is tussen de gegevens 
die worden uitgewisseld en de taken, 
is er al snel sprake, ook naar mijn 
mening, van een onevenredige 
benadering. Gaat men kijken hoe de 
inkomenspositie exact is, dan is 
sprake van een onevenredige 
benadering. 

Ik verwijs nog eens naar de 
ISMO-discussie. Toen is gezegd dat 
de overheid in de sfeer van individue-
le maatregelen ten behoeve van 
burgers voorzichtiger moet zijn met 
het beschikbaar stellen van gemeen-
schapsmiddelen. Bij mogelijke 
fraudeonderzoeken kan worden 
gekeken maar het kan dan niet gaan 
om geregelde verstrekking van 
feitelijke gegevens. Men moet ook 
geen onnodige gegevens uitwisselen 
die als gevoelig worden beschouwd. 
Bij uitkerende instanties en dergelijke 
gaat het wel om nauw met elkaar 
verwante instanties. Onder gegeven 
omstandigheden is het dan mogelijk, 
dat uitwisseling plaatsvindt. 

De heer Wol f fensperger (D66): De 
hamvraag blijft — u hebt er zelf met 
nadruk op gewezen — of je in het 
geval van de ISMO-discussie en 
fraudebestrijding mag zeggen: wij 
wisselen alle gegevens uit om te 
kijken of er iemand uitrolt die in 
overtreding is. Of moet je incidenteel 
de gegevens opvragen om te kunnen 
constateren dat iemand van wie je 
het in zekere zin al meent in overtre-
ding is. U zegt zo gemakkelijk, dat wij 
die weg moeten opgaan. Wij praten 
hier echter over een grondrecht. Ik 
zou net zo min het grondrecht van de 
bescherming van de private levens-
sfeer volledig opzij willen zetten voor 
fraudebestrijding als ik de justitie zou 
willen toestaan om een straat van het 
begin tot het einde te doorzoeken om 
te kijken, of er misschien wapens of 
drugs aanwezig zijn. 

Minister Korthals Al tes: Er is geen 
twijfel over mogelijk, dat dergelijke 
onderzoeken alleen kunnen plaatsvin-
den in het geval van een verdenking. 
Dat weten wij. Wij hebben bij de 
behandeling van de Wet wapens en 
munitie precies besproken welke 
mogelijkheid van uitbreiding er in die 
gevallen wel zou zijn. Er zou echter 
op zijn minst een soort van aanwij-
zing moeten zijn alvorens men tot 
fouilleren overgaat. Wij zijn dan ook 
wel erg ver gevorderd in het 
binnendringen van de persoonlijke 
levenssfeer. 

De heer Wol f fensperger (D66): Het 
zijn alle twee grondrechten. Dat is de 
overeenkomst. 

Minister Korthals Al tes: Het gaat 
om de vraag hoever de persoonlijke 
levenssfeer strekt. Bij het fouilleren 
of doorzoeken van een woning is het 
buiten iedere twijfel, dat de overheid 
bezig is zeer ver in de persoonlijke 
levenssfeer binnen te dringen. 
Wanneer iemand om een uitkering 
vraagt, is het een volstrekt redelijke 
controle als tegelijk bij de belasting-
dienst wordt geïnformeerd, of er 
geen sprake is van inkomen. Het gaat 
namelijk om de vraag of betrokkene 
uitkeringsgerechtigd is. 

De heer Wol f fensperger (D66): 
Ook als er geen verdenking is. 

Minister Korthals Al tes: Al was het 
maar bij voorbaat. Als iemand om 
een bijstandsuitkering vraagt, heeft 
de overheid toch tot taak om na te 
gaan of er geen sprake is van 
inkomen? Het is toch al een bodem-
loze put. Degenen die niet willen dat 
het wordt nagegaan, vragen niet om 
een uitkering. Bijstand is een recht 
dat alleen bestaat in gevallen, dat er 
geen ander inkomen en ook geen 
vermogen is. Op het moment dat het 
recht wordt uitgeoefend, moet er 
controle zijn op de vraag, of er geen 
inkomen of vermogen is. Ik kan het 
niet anders zien. 

De heer Wol f fensperger (D66): Ik 
vraag uw mening! 

Minister Korthals Al tes: Die 
mening heb ik hierbij gegeven. Het 
verband is hier zeer duidelijk. Het 
recht op bijstand is gekoppeld aan 
het niet hebben van inkomen of 
vermogen. De taken houden hier wel 
degelijk nauw met elkaar verband. 
Wanneer er een verder verwijderd 
verband is, mag dat niet worden 
nagegaan. Men mag ook niet 
nagaan, of er in het verleden niet een 
belangrijk inkomen is geweest. 
Wanneer men een uitkering op grond 
van de Ziektewet krijgt, mag wèl 
worden nagegaan of er sprake is van 
ziekte maar het gaat de uitkerende 
instantie verder volstrekt niet aan van 
welke aard die ziekte is. Het gaat om 
een mededeling van een medische 
autoriteit en daarmee is het afgelo-
pen. Verder wordt er in de persoonlij-
ke levenssfeer niet doorgedrongen. 

Het verstrekken van gegevens op 
zichzelf is niet onderworpen aan het 

gestelde in artikel 6, eerste lid. Bij 
koppeling in strikte zin is er echter 
meer aan de hand. Dan worden twee 
registraties tijdelijk als één registratie 
gebruikt en op die situatie is artikel 6, 
eerste lid, weer wèl van toepassing. 

De voorwaarden, opgenomen in 
artikel 18, derde lid, worden 
toegepast in het licht van de feiten. 
Ik heb zojuist al gezegd dat wij 
moeten kijken naar de concrete 
omstandigheden van het geval. Bij 
koppeling worden ook tegelijkertijd 
gegevens verstrekt en de vraag, of er 
sprake is van onevenredige aantas-
ting moet eveneens worden beant-
woord in het licht van de feiten. Is 
het verstrekken in dat concrete geval 
wel of niet aanvaardbaar? 

Mijnheer de Voorzitter! De 
algemene opmerkingen van de heer 
Leerling heb ik al beantwoord. Hij 
sprak voorts over een paradox, die hij 
zag gelet op de verwachting van de 
burgers dat alles van de overheid kan 
worden geëist enerzijds en de 
individualisering anderzijds. Voorzit-
ter! Ik geloof niet dat die zaken iets 
met elkaar te maken hebben. Het 
verlangen van de burger naar het 
eerbiedigen door de overheid van zijn 
of haar persoonlijke levenssfeer is 
ouder dan vandaag; het bestaat al 
heel lang. Dat heeft te maken met de 
individualiteit die de burger altijd al 
heeft gehad. De persoonlijke 
levenssfeer kan trouwens ook 
worden betrokken op een groep of 
een gezin; het begrip is niet uitslui-
tend individueel gericht. 

Over de 16 jarigen-kwestie kan ik 
moeilijk méér zeggen dan dat 
grondrechten ook aan minderjarigen 
toekomen zodat er wel degelijk kan 
worden gesproken over een bepaalde 
leeftijd waarop men iets meer wi l . 
Het is zeker niet de bedoeling van de 
regering om nu alweer te gaan 
knabbelen aan de verlaging van de 
meerderjarigheidsgrens, waarvan ik 
hoop dat zij per 1 januari 1988 een 
feit zal zijn. Wij kennen overigens al 
lang, bij voorbeeld in het raam van de 
fi lmkeuring, leeftijdsgrenzen die niet 
samenvallen met de meerderjarig-
heidsgrens. De gedachte bestaat ook 
op het ministerie van Justit ie dat er 
niet één vaste lijn te trekken is, 
waarbij iedereen plotseling van de 
ene dag op de andere eigen rechten 
krijgt en ook in de gelegenheid wordt 
gesteld om eigen rechten uit te 
oefenen. Ik ben wel van oordeel dat 
wij in deze t i jd, waarin wij een zekere 
spaarzaamheid moeten betrachten 
met het doen van een beroep op de 
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rechter, zeer voorzichtig moeten zijn 
met verlagingen van de leeftijdsgrens 
voor eigen acties. In die gevallen kan 
men inderdaad zeggen: laat de 
wettelijke vertegenwoordiger 
hierover maar een definitieve 
beslissing nemen. In de gevallen, 
waarin wij nu aan 16-jarigen 
mogelijkheden toekennen, speelt dit 
niet zozeer een rol. 

De heer Van Weezel is nog eens 
teruggekomen op de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer. Ik ben er nu wat 
uitvoeriger op ingegaan dan gisteren. 
Ik ben het met hem eens, dat er een 
zeker spanningsveld kan zijn tussen 
de doelstellingen van door de politie 
en andere instellingen opgezette 
registraties en de aard van de vragen 
om informatie. Vandaar ook dat wij 
met een aparte regeling komen voor 
politie en inlichtingen- en veiligheids^ 
diensten. 

Vervolgens heeft de heer Van 
Weezel nog gesproken over de 
werkingssfeer van lid e van artikel 
30, dat handelt over de gewichtige 
belangen van anderen dan de 
verzoeker, de houder daaronder 
begrepen. Als sprake is van een 
dergelijk belang en er vindt weigering 
plaats, dan zal een voorzichtige 
afweging moeten plaatsvinden. De 
rechter beoordeelt uiteindelijk of 
inderdaad sprake is van zo'n 
gewichtige reden. 

De heer Gualthérie van W e e z e l 
(CDA): Ik heb gedoeld op gegevens, 
die de houder op zich best wil 
afstaan; dat kost echter zoveel tijd en 
geld, dat het wenselijk is dat de 
relevantie van het opvragen duidelijk 
wordt gemaakt. Veelal heeft een 
bedrijf beveiligingsmaatregelen 
getroffen ter voorkomen van fraude 
en dergelijke. Het gaat dan om 
maatregelen, die direct te maken 
hebben met het interne beheer van 
het bedrijf. Ik kan mij derhalve 
voorstellen, dat in zo'n geval de 
relevantie zou moeten worden 
aangetoond. Er zit namelijk nog enige 
speelruimte tussen gewichtig belang 
en het andere geval. Want ik kan mij 
de reactie van de houder wel 
indenken, die zegt, dat hij het 
gevraagde wel kan leveren, maar dat 
het hem te veel tijd en geld kost. 

Minister Korthals Altes: In artikel 
29 wordt het recht van de geregi-
streerde vastgelegd en dat artikel 
zegt heel duidelijk dat, als er 
gegevens in een registratie zijn 
opgenomen, de houder die gegevens 

beschikbaar moet stellen. Dat is één 
van de belangrijkste zaken uit het 
wetsvoorstel. Iemand, die geregi-
streerd is, moet de gelegenheid 
krijgen, na te gaan wat er van hem 
geregistreerd is. In dat geval moet de 
houder die gegevens binnen een 
maand na ontvangst van het verzoek 
ter kennis brengen. In de meeste 
gevallen is dat waarschijnlijk een 
kwestie van een druk op een knop en 
een printje. 

De heer Gualthérie van W e e z e l 
(CDA): Ziet u geen aanleiding, op dit 
punt met het bank- en verzekerings-
wezen in gesprek te treden? In 
Engeland heeft men de ervaring 
opgedaan, dat soms gegevens 
gecombineerd worden met andere 
gegevens en dat het erg veel energie 
kost om ze te scheiden. Dat is dan 
niet een kwestie van een druk op de 
knop. 

Minister Korthals Altes: De houder 
heeft een maand de tijd. 

De heer Gualthérie van W e e z e l 
(CDA): Jawel, maar het kan ook veel 
geld kosten. De Engelse wetgever 
overweegt met het oog op de 
opgedane ervaringen, vast te leggen 
dat de relevantie van de gevraagde 
gegevens aanwezig moet zijn. Er 
kunnen redenen van bedrijfsvoering 
zijn, die zich verzetten tegen het 
leveren van gegevens. Ik zou het toch 
op prijs stellen als u eens met de top 
van het banken verzekeringswezen 
hierover sprak. Dit punt leeft namelijk 
nogal in die kringen. 

Minister Korthals Altes: Dan zijn ze 
op dit punt minder waakzaam 
geweest dan anderen, want dan 
hadden zij zich misschien ook wel tot 
mij gewend. Ik wijs er echter op, dat 
juist in dat verband in lid e van artikel 
30 is bepaald dat, als gewichtige 
belangen van anderen de verzoeker, 
inclusief de houder, zich daartegen 
verzetten, weigering kan plaatsvin-
den. Als iemand de indruk heeft dat 
het gegeven om een volstrekt 
irrelevante reden wordt gevraagd — 
bij voorbeeld om hinder te veroorza-
ken — dan kan hij een beroep doen 
op artikel 30, lid e. De rechter zal dan 
wel uitmaken wie van de twee gelijk 
heeft. Ik meen dan ook dat de escape 
die de heer Van Weezel in de 
Engelse wetgeving heeft bespeurd in 
de Nederlandse wetgeving niet 
ontbreekt. 

De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): Dus de minister is het met mij 
eens dat het inzagerecht beperkt kan 
worden indien de aard van de 
informatie zich daartegen verzet of 
indien het verstrekken op zich in 
redelijkheid als bezwarend kan 
worden aangemerkt? 

Minister Korthals Altes: Neen, 
alleen wanneer dat alles van dien 
aard is dat het kan worden aange-
merkt als een gewichtig belang van 
de houder, want dat is het criterium! 

De heer Korthals (VVD: Of van een 
derde! 

Minister Korthals Altes: Inderdaad 
en dat kan een mede-geregistreerde 
zijn. Ik heb die derde niet genoemd, 
omdat de heer Van Weezel uitdruk-
kelijk sprak over bezwaren van de 
houder. In art. 30 onder e. vindt die 
houder het criterium! 

De heer Korthals heeft de interes-
sante suggestie gedaan om in een 
aantal gevallen de waarschuwing-
splicht bij de invoering van deze 
wetgeving te vervangen door een 
algemene openbare kennisgeving. Ik 
vind dit op zichzelf geen oninteres-
sante gedachte. Wij hebben ge-
meend dat overbodige waarschuwin-
gen en kennisgevingen voldoende 
werden ondervangen door de in art. 
28 gekozen formulering, nl. dat de 
mededeling achterwege kan worden 
gelaten indien de betrokkene 
redelijkerwijs kan weten dat een 
dergelijke opname heeft plaatsge-
vonden. Laten wij maar weer het 
voorbeeld nemen van de bevolkings-
administratie of de rijksdienst voor 
het wegverkeer. Als iemand een 
automobiel heeft, kan hij als er even 
over nadenkt redelijkerwijs weten dat 
hij ook in het kentekenregister staat 
ingeschreven. In die gevallen is een 
dergelijke kennisgeving dan ook 
volstrekt niet nodig. Ik wil nog wel 
even nagaan of het opvolgen van 
deze suggestie niet interessant is, 
want dat zou betekenen dat er nog 
een nota van wijzigingen moet 
komen. 

De heer Korthals (VVD): Of een 
amendement mijnerzijds! 

Minister Korthals Altes: Gaarne als 
u als medewetgever dit deel van het 
werk van de wetgever uit handen wilt 
nemen. 

Ik heb de heer Van den Berg 
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geantwoord wat betreft de 16-jarige 
leeftijd. 

Gisteren heb ik betoogd dat het 
wel vaker voorkomt dat er zelfstandig 
opererende rijksdiensten zijn die niet 
de status hebben van rechtspersoon-
lijkheid. Mocht in de toekomst blijken 
- ik zie dat op dit ogenblik nog niet 
- dat het hebben van geen recht-
spersoonlijkheid een belemmering is 
voor het functioneren van de 
Registratiekamer, dan zou die 
wellicht alsnog moeten worden 
verleend. Op dit ogenblik kan ik die 
behoefte echter niet voelen. 

D 
Minister Van Dijk: Voorzitter! 
Allereerst mijn verontschuldiging 
voor mijn afwezigheid gistermiddag 
die voortvloeide uit een voor mij 
volstrekt onvermijdbaar conflict van 
beslag op mijn ti jd. Gelukkig heb ik 
kunnen vaststellen dat het antwoord 
dat de minister van Justit ie ook mede 
namens mij heeft gegeven in vele 
opzichten door de Kamer is ervaren 
als een duidelijk antwoord. 

Mijn beantwoording in tweede 
termijn zal zich beperken tot een 
drietal zaken die met name door de 
geachte afgevaardigden de heren 
Schutte en Van den Berg, vervolgens 
de heer Kosto en vervolgens de heer 
Wolffensperger naar voren zijn 
gebracht. 

Met name de heer Schutte vond 
het antwoord dat gistermiddag was 
gegeven op de vraag waarom de 
kerken ook onder het regime van dit 
wetsontwerp moeten vallen verhel-
derend, maar vroeg toch of er geen 
voldoende redenen zijn om de kerken 
daarvan uit te zonderen en of er zo 
wel voldoende recht wordt gedaan 
aan de bijzondere juridische positie 
van de kerken in de samenleving. Hij 
citeerde daarbij onder meer het 
Burgerlijk Wetboek, waarin zeer 
nadrukkelijk is vastgelegd dat 
kerkgenootschappen geregeerd 
worden door hun eigen statuut. Hij 
vergat daarbij niet, daaraan onmid-
dellijk toe te voegen: voor zover dit 
niet in strijd is met de wet. Daarbij 
constateerde hij tevens: ja, dat 
kerkgenootschappen in vele opzich-
ten in Nederland onder wetten vallen, 
wordt op zichzelf niet beschouwd als 
een inbreuk, noch op de godsdienst-
vrijheid noch op het erkende recht 
van eigen inrichting. 

De minister van Justit ie heeft 
gisteren reeds gerefereerd aan de 
vele wetten die ook door de kerken 

dienen te worden gerespecteerd, de 
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, 
het Wetboek van Strafrecht en de 
bepalingen die betrekking hebben op 
arbeidsverhoudingen, die wel 
degelijk ook raken aan de interne 
organisatie en het interne beheer, de 
interne inrichting van kerkgenoot-
schappen. Hij koppelde daaraan dan 
ook de vraag vast, niet zozeer als 
twistpunt: kerken vallen weliswaar in 
vele gevallen onder wetten, maar 
waar moet dat nu wel en niet 
gebeuren? Hij nodigde mij daarbij 
min of meer uit om daarover nu hetzij 
in de toekomst eens een duidelijke 
uiteenzetting te geven. 

De heer Schutte vroeg mij of die 
grens dan niet in het bijzonder zou 
moeten liggen bij de vraag of het in 
die wetten gaat om fundamentele, 
dwingende regels die in het bijzonder 
betrekking hebben op grove schen-
ding van belangrijke rechtsbeginse-
len. Zonder die vraag in het alge-
meen nu te willen beantwoorden — 
daarop wil ik de toekomst graag 
terugkomen - betwijfel ik of dat het 
onderscheidend criterium zal kunnen 
zijn. Ik denk namelijk dat de kerken 
onderworpen zijn aan een groot 
aantal regels die niet onder deze 
formulering zijn te vangen. Evenmin 
geeft de vrijheid van eigen inrichting 
ons een duidelijk onderscheidend 
criterium van wat in dit opzicht wel 
en niet zou mogen. Ik refereerde er al 
naar dat er reeds een groot aantal 
wettelijke bepalingen bestaat, die 
ook door de kerken moeten worden 
gerespecteerd, die raken aan de 
interne inrichting van het interne 
bestuur van kerken. 

Dit zeg ik ook in antwoord op een 
vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Van den Berg. Hij heeft 
gezegd: de uitspraak van de minister 
van Justitie dat er duidelijk een 
grensvlak is met de inrichting van de 
kerkgenootschappen, vind ik zo 
belangrijk dat daaruit al is af te leiden 
dat je in dit geval beter voorzichtig 
kunt zijn en dat je de kerkgenoot-
schappen niet onder dit wetsontwerp 
moet brengen. Nogmaals, ik ben 
bereid om eens na te denken, maar 
dat kan niet in de context van dit 
wetsontwerp, over de vraag waar die 
grens eigenlijk zou liggen. Ik weet 
niet of wij überhaupt in staat zijn, 
hierbij een duidelijke grens aan te 
brengen. Ik beperk mij nu dan ook 
liever tot de beantwoording van de 
vraag wat in dit geval onze positie is. 

De heer Schutte (GPV): Dit laatste 

zal uiteraard aan de orde komen. 
Toch kom ik even terug op het 
algemene punt. Ik wil geen discussie 
uitlokken — dat zou ook niet reëel 
zijn — over de vraag waar die grens 
in abstracto precies zou moeten 
liggen. Wel meen ik de minister te 
mogen vragen of artikel 1 van de 
Wet op de kerkgenootschappen 
respectievelijk artikel 2, tweede lid, 
van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek volgens hem ook met zich 
brengt dat, als de wetgever nieuwe 
wetgeving gaat invoeren, mede 
eventueel de kerkgenootschappen 
rakend, deze expliciet de vraag moet 
stellen of er in dit geval een duidelij-
ke reden is om die ook te doen 
uitstrekken tot de kerkgenootschap-
pen. 

Minister V a n Dijk: Zeker. De vraag 
moet — dat zeg ik u toe — niet 
alleen in negatieve zin worden 
beantwoord, zo van "wi j zien geen 
strijdigheid met dit of dat" , maar ook 
in positieve zin, dus of er goede 
redenen zijn om die wet inderdaad 
van toepassing te doen verklaren op 
kerken. Ik beperk mij nu tot de vraag 
of er voldoende redenen zijn, hetzij 
positief, hetzij negatief geformuleerd, 
om de kerken uit te zonderen van de 
gelding van dit wetsvoorstel. Als het 
in dit wetsvoorstel alleen zou gaan 
om de relatie tussen (kerk)genoot-
schappen en hun leden, zou ik 
misschien geneigd zijn de heer 
Schutte een eindweegs te volgen. 
Maar nu het niet alleen daarom gaat, 
maar ook om het gebruik — oneigem 
lijk gebruik, of misbruik zelfs — van 
gegevens door anderen die buiten 
die relatie tussen (kerk)genoot-
schappen en hun leden staan, meen 
ik dat er alle reden is, te zeggen " ja , 
ik zie grote merites in het handhaven 
van een aantal regels met betrekking 
tot de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer in relatie tot 
persoonregistraties die ook gelden 
voor de kerken". Die vraag wordt niet 
adequaat in andere zin beantwoord 
door de constatering dat 9 9 % of 
misschien wel 100% van de 
kerkleden zal zeggen: "Voor mij is 
godsdienst helemaal niet een 
vertrouwelijk of gevoelig gegeven. 
Dat mag iedereen weten" . Een 
kerklid dat daar nog eens even over 
nadenkt, zal naar ik meen zeggen: 
"Ja wacht eens even, ik zou wel 
willen weten door wie, voor welk doel 
en in welke context die informatie 
wordt gebruikt". Ik kan mij zeer wel 
gevallen voorstellen waarin een 
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kerklid zal zeggen: "Neen, ik denk 
dat er beperkingen moeten zijn voor 
het gebruik van ook dat gegeven, dat 
voor mij in normale omstandigheden 
geen enkele gevoeligheid heeft" . 
Laat ik een voorbeeld noemen. Ik zou 
onmiddellijk bezwaar maken tegen 
het gebruik van de kennis omtrent 
mijn godsdienst als de vraag 
daaromtrent gesteld werd door een 
werkgever die dat gegeven zou wil len 
gebruiken in de mededeling dat de 
man die hij denkt uit te zenden naar 
een Arabisch land een niet-joodse 
godsdienst heeft. Dat is een niet 
door mij gewenst gebruik van dit 
gegeven. Men kan zeggen dat de 
kerken dit eigenlijk zelf maar moeten 
bepalen. Ik heb daar mijn twijfels 
over. Ik zie grote merites in algemene 
regels met betrekking tot het gebruik 
van deze gegevens, met name extern 
gebruik, oneigenlijk gebruik of 
misbruik, die ook gelden voor het 
eventuele gebruik dat van die 
gegevens zou kunnen worden 
gemaakt uit kerkelijke registraties. 
Daarom meen ik dat de vraag of ook 
kerken onder deze regels moeten 
vallen in negatieve zin kan worden 
beantwoord met de opmerking dat ik 
geen wezenlijke strijd zie met de 
grote beginselen van godsdienstvrij-
heid en eigen inrichting, maar in 
positieve zin kan worden beantwoord 
met de opmerking dat een stelsel van 
algemene regels ook voor kerken een 
goed uitgangspunt is. Het gaat hierbij 
- zoals de heer Schutte het ook 
heeft geformuleerd — immers om 
belangrijke rechtsbeginselen, 
namelijk de persoonlijke levenssfeer 
in relatie tot persoonsregistraties. 

De heer Schutte (GPV): De voor-
beelden die de minister nu noemt, 
vooral het externe gebruik, moeten 
naar ik meen afstuiten op mijn 
stelling. Het zal dan toch gaan om 
gegevens omtrent leden. Een 
bestuur, om een neutrale term te 
gebruiken, zal dan beschikken over 
die gegevens voor extern gebruik. 
Welnu, wil de zaak binnen zo'n 
kerkgenootschap serieus functione-
ren — daar ga ik toch van uit - dan 
zullen er toch structuren geschapen 
zijn, bij voorbeeld in de vorm van een 
kerkeraad, een commissie van 
bezwaarschriften of van beroep, om 
die bezwaren binnen de eigen 
inrichting van het kerkgenootschap 
tot gelding te brengen. Vandaar mijn 
eindconclusie dat wij niet moeten 
denken dat de rechtsbescherming 
een monopolie van de overheid is. 

Die rechtsbescherming komt 
gelukkig ook voor bij de kerken zelf. 
Als dat niet het geval is, moet er hard 
aan gewerkt worden. 

Minister Van Dijk: Met respect voor 
de eigen verantwoordelijkheid die elk 
(kerk)genootschap natuurlijk draagt 
voor het stellen van eigen grenzen 
spreken wij hier ten principale niet 
daarover maar over de taak van de 
staat. Dan zeg ik dat het beginsel zo 
belangrijk is, dat ook ten opzichte van 
het gebruik dat gemaakt kan worden 
van kerkelijke gegevens — met alle 
respect voor de verantwoordelijkheid 
van kerkgenootschappen om het ook 
zelf te regelen —, er de taak ligt voor 
regering en parlement om in gemeen 
overleg regels te stellen die van 
toepassing zijn op de hele Neder-
landse samenleving met inbegrip van 
de kerken, juist omdat het hier gaat 
om de uitwerking van een zeer 
belangrijk rechtsbeginsel. 

De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Het zal duidelijk zijn dat ik het er niet 
mee eens ben. Misschien mag ik nog 
één vraag stellen, ook opgenomen in 
mijn betoog en het voorbeeld van de 
democratiseringswetgeving betref-
fende. Het is niet onbekend dat 
achtereenvolgende kabinetten heel 
grote waarde hebben gehecht aan de 
democratiseringswetgeving: een 
groot rechtsbeginsel — dat soort 
termen zijn er voor gebruikt. Niette-
min heeft de wetgever voor de Wet 
op de bejaardenoorden een uitdruk-
kelijke uitzondering gemaakt voor 
bejaardenoorden bestuurd door 
kerkgenootschappen, niet voor 
bijzondere bejaardenoorden maar 
voor bejaardenoorden bestuurd door 
kerkgenootschappen, met hetzelfde 
betoog als wat ik nu houd. Wat is nu 
het wezenlijke verschil in gewicht 
tussen dat voorbeeld en de zaak die 
nu speelt? 

Minister Van Dijk: Daarom heb ik 
ook het antwoord op de vraag zowel 
in positieve als in negatieve zin 
gegeven. Het positieve antwoord is, 
dat het daarbij ook om belangrijke 
rechtsbeginselen gaat. Het negatieve 
antwoord betrof de vraag naar de 
mate waarin dergelijke algemene 
beginselen wezenlijke inbreuk maken 
op vrijheid van godsdienst, eigen 
identiteit van bepaalde instellingen 
en eigen inrichting. Dan zeg ik dat ik 
die vraag in dit geval, van dit 
wetsontwerp, moet beantwoorden in 
de zin van: ik zie die strijdigheid niet. 

Kerken hebben daar ook niet om 
gevraag of dit zelfs aan ons voorge-
legd. In het andere geval wel. De 
gevallen liggen dus bepaald verschil-
lend. 

Voorzitter! Ik zei u dat ik tot geen 
andere conclusie kan komen dan dat 
er goede redenen zijn... beter 
uitgedrukt: dat er geen redenen zijn 
de kerken uit te zonderen uit deze 
wet. Ja, zo voeg ik er dan aan toe en 
dan kijk ik in de richting van de heer 
Kosto, maar dan wel met handhaving 
van artikel 7, lid 2. 

De heer Kosto (PvdA): Ook de 
tweede volzin, alleen daarop slaat 
het. 

Minister Van Dijk: Ook artikel 7, lid 
2, de tweede volzin. 

Als ik namelijk uitspreek dat ik 
geen wezenlijke aantasting zie 
voortvloeien uit de toepassing van 
deze wet op de kerken en de 
kerkelijke registraties, zou ik daarmee 
de indruk kunnen wekken dat alle 
beperkingen die uit deze wet 
voortvloeien en die op basis van of 
krachtens deze wet nog kunnen 
voortvloeien, mij tot dezelfde 
conclusie zouden moeten leiden, 
namelijk dat er geen wezenlijke 
aantasting is van de inrichtingsvrij-
heid. Dan lees ik toch in artikel 7, lid 
1, dat met betrekking tot gevoelige 
gegevens — daaronder hoort ook de 
godsdienst en levensovertuiging — 
nadere beperkingen zullen worden 
gesteld binnen een jaar na inwerking-
treding van deze wet. Dit artikel 
maakt niet volstrekt duidelijk, of uit 
deze nadere beperkingen die uit deze 
wet zouden kunnen voortvloeien, niet 
zodanige beperkingen kunnen 
voortvloeien dat er eigenlijk geen 
juridische basis meer is om nog een 
registratie op basis van godsdienst in 
stand te houden. 

Voor kerken is godsdienst natuur-
lijk niet een gegeven naast andere 
gegevens, maar juist de essentie van 
de registratie. Artikel 7, lid 1, en 
wellicht ook andere beperkingen in 
de wet zouden de indruk kunnen 
wekken dat de kerken zouden 
worden beperkt in het bijhouden van 
de eigen ledenadministratie, die 
namelijk juist godsdienst tot onder-
scheidend kenmerk heeft. 

Maar, zal dan worden gezegd, 
artikel 2, tweede boek van het BW, 
erkent toch de inrichtingsvrijheid van 
de kerken? Even ter zijde, naar de 
heer Kosto, merk ik op dat dit nu juist 
het bijzondere van de kerken is in 
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vergelijking met bij voorbeeld 
politieke partijen, namelijk dat voor 
de kerken een apart regime geldt. 
Die bepaling met betrekking tot de 
inrichtingsvrijheid van de kerken is 
inderdaad daarin opgenomen, maar 
het is een algemene regel, die op 
zich zelf niets zegt over bijzondere 
toepassingen met betrekking tot 
registratie in dit geval. Het is een 
heel specifiek geval. Ik denk dat het 
daarom niet zozeer is een sussend 
gebaar, want sussende gebaren 
hebben wij in wetgeving niet nodig. 
Het is noch een overbodige volzin. 
Het is een verduidelijking, dat naar 
onze mening geen conflict mag 
worden gesuggereerd of verwacht 
tussen enerzijds de inrichtingsvrijheid 
van de kerken, zoals neergelegd in 
het Burgerlijk Wetboek en anderzijds 
de beperkingen die krachtens deze 
wet zouden kunnen worden opge-
legd. Om die reden ben ik ook van 
mening dat de tweede volzin van 
artikel 7, lid 2, geen overbodige zin is 
maar een essentiële verduidelijking 
van de portee van deze wet. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gegeven het bepaalde in 
het Burgerlijk Wetboek door de 
minister geciteerd, staat ook het 
eerste lid van dat tweede deel, 
waarin staat dat naar gelang de 
soorten registraties de bepalingen 
verschillend kunnen zijn. In die 
combinatie ligt toch al de garantie, 
waarmee de tweede volzin overbodig 
wordt. Daarin ligt toch het impliciete 
gegeven, dat met de positie van de 
kerken rekening zal worden gehou-
den? 

Minister Van Dijk: Ja, er zal 
krachtens die eerste regel rekening 
moeten worden gehouden met 
soorten registraties, maar is dat op 
zichzelf duidelijk genoeg? Geeft dat 
een duidelijk genoeg antwoord om in 
ieder geval niet de interpretatie van 
deze wet toe te staan, dat kerkge-
nootschappen, wier registraties juist 
op het gevoelige gegeven van 
godsdienst zijn gebaseerd, door de 
uitwerking van dit wetsvoorstel 
zouden worden beperkt in het 
aanhouden van hun eigen ledenadmi-
nistratie? Om die reden ben ik van 
mening, dat de tweede volzin in dat 
artikellid op dat punt duidelijkheid 
verschaft die wellicht anders niet zou 
bestaan. 

Voorzitter! Ik ben de heer Wolf fen-
sperger nog een antwoord verschul-
digd met betrekking tot de relatie 

met de moties. Er zijn inderdaad 
twee moties die de heer Kohnstamm 
enkele maanden geleden heeft 
ingediend. Het antwoord van de 
minister van Justit ie in eerste termijn 
had betrekking op motie nr. 9. De 
heer Wolffensperger verwees in 
tweede termijn naar de motie van de 
heer Kohnstamm op stuk nr. 8. Deze 
laatste motie heeft betrekking op de 
voorwaarden waaronder in de 
context van de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie gegevens ter 
beschikking zullen worden gesteld 
door het computersignaal aan de 
SILA. Ik wijs er in dit verband op, dat 
binnen afzienbare tijd een ontwerp 
van wet GBA bij de Kamer zal 
worden ingediend. In het vooront-
werp zijn reeds voor de verstrekking 
aan het samenwerkingsverband van 
de (kerk)genootschappen bepalin-
gen omtrent die verstrekkingen 
opgenomen. Die discussie voeren wij 
in het kader daarvan. Nu is van 
belang vast te stellen welke regels in 
acht zullen moeten worden genomen 
bij het voor de eerste maal opnemen 
in persoonsgegevensbestanden met 
betrekking tot de daarin opgenomen 
personen. In dit verband verwijs ik 
ook naar de brief van april van de 
staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken over de voortgang van het 
project gemeentelijke bevolkingsad-
ministratie, dat de kerken in dit geval 
de verplichting hebben hun leden in 
staat te stellen bezwaren te maken 
tegen opname in het SILA-bestand. 
Dat veronderstelt op basis van motie 
nr. 9, dat in dat geval deze leden 
zullen moeten worden geïnformeerd 
over de opname in het bestand en in 
de gelegenheid zullen moeten 
worden gesteld op zeer eenvoudige 
manier bezwaren te maken tegen de 
opname daarin. Het ligt niet in de 
bedoeling aan de SILA verplichtingen 
op te leggen, die uitgaan boven de 
verplichtingen in deze wet. Een 
verplichting om alleen met uitdrukke-
lijke instemming iemand in het 
bestand te mogen opnemen, is niet 
alleen qua werklast bezwarend voor 
de SILA. Het is ook zeer destructief 
voor een persoonsregistratie. Ik zie 
dan ook geen reden om voor de SILA 
voorwaarden te stellen die uitgaan 
boven de voorwaarden die in deze 
wet worden gesteld. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 

stemmingen in verband met dit 
wetsvoorstel aanstaande dinsdag te 
houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ingekomen is een 
brief met de volgende inhoud: 

"Geachte voorzitter, 

Hierbij deel ik u mede dat ik met 
ingang van heden bedank als lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal. 

Via u dank ik de collega's voor de 
samenwerking en alle medewerkers 
voor hun hulp en ondersteuning. 

Met vriendelijke groeten, 
(w.g.) Harry van den Bergh." 

Van deze brief zal mededeling 
worden gedaan aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en aan de 
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau. Ik stel voor, deze brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 15.40 uur. 
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een, van D.J.Th. Hulspas, over een 
nieuw telefoonnummer; 

een, van de Stichting VOC, over 
armoede; 

een, van F.P. van Velden, over de 
belastingen; 

een, van W.G. Verkade, over 
onrechtvaardigheid; 

een, van C. Kok, ten geleide van 
het boekje 'Maatschappij analyse'; 

een, van de Beweging Weigering 
Defensiebelasting, over lustrumvie-
ring van het Vredesfonds; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zaanstad, over bezuinigingen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Texel, over de kustwacht. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage. 

10. de volgende proefschriften: 
'Stille verpanding' door W.H.M. 

Reehuis; 
'Baksteenfabricage in Nederland' 

door G.B. Janssen; 
'Grensoverschrijdend milieurecht' 

door J.H. Jans; 
'Anatomie van een leeromgeving' 

door K.D.J.M, van der Drift; 
'The changing Irish party system' 

door P.M.A. Mair; 
'De perceptie van anderen' door 

A.K. den Boon; 
'Revolution and criminal justice: 

The Cuban Experiment, 1959-1983 ' 
door A G . van der Plas; 

'Voorlichting over de toekomst en 
waarden' door S.E.Huismans; 

'Natuurrecht of Romeins recht' 
door C.J.H.Jansen; 

'Sociale ondersteuning, spanning 
en stemming' door R.D. de Jong; 

'In de schaduw van de volkshuis-
vesting' door W.Turpijn; 

'Ziekteverzuim en arbeidsproducti-
viteit bij administratieve organisaties' 
door A.J.M. Schellart; 

'Dagdienst en ploegendienst in 
vergelijkend perspectief' door 
B.Jansen. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 

Noot 2 (zie blz. 4934) 

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 geloofsbrieven 
van mevrouw J. J . P. Hageman de 
volgende missives van de voorzitter 
van het Centraal Stembureau voor de 

verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal: 
een, d.d. 1 september 1987, ten 
geleide van een afschrift van een 
besluit van 1 september 1987, 
waarbij mevrouw J. J. P. Hageman te 
Gorinchem wordt benoemd verklaard 
in de vacature, ontstaan door het 
ontslag nemen door de heer A. van 
der Hek te Gouda; 
een, d.d. 1 september 1987 houdende 
mededeling, dat mevrouw Hageman 
hem heeft bericht, dat zij haar 
benoeming aanneemt. 
Volgens het in handen van de 
commissie gesteld besluit van de 
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau van 1 september 1987 is 
mevrouw Hageman benoemd 
verklaard tot lid van de Kamer met 
inachtneming van de volgorde, 
vastgesteld overeenkomstig artikel N 
19 van de Kieswet. Deze rangschik-
king is opgenomen in het besluit van 
het Centraal Stembureau, voorkomen-
de in het bijvoegsel van de Nederland-
se Staatscourant van 3 juni 1985. 
Hieruit is gebleken, dat mevrouw 
Hageman terecht benoemd is 
verklaard. 
Uit de bij de geloofsbrieven gevoegde 
stukken blijkt, dat mevrouw Hageman 
de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
Uit de bij de geloofsbrieven gevoegde 
stukken blijkt voorts, dat zij geen 
betrekking bekleed, welke onverenig-
baar is met het lidmaatschap der 
Kamer, terwijl aan de commissie ten 
aanzien van haar niet van enige 
omstandigheid is gebleken, welke 
haar Nederlanderschap in twijfel zou 
moeten doen trekken, noch van enige 
andere omstandigheid, ten gevolge 
waarvan zij op grond van artikel 54 
van de Grondwet van de verkiesbaar-
heid ontzet zou zijn. 
De commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen als lid der Kamer toe 
te laten mevrouw Hageman, nadat zij 
de voorgeschreven eden (verklaring 
en beloften) zal hebben afgelegd. 

Noot 3 (zie blz. 5036) 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzit ter ter 
zake gedane voorstel len: 

1. drie Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende voorstel-
len van wet: 

Wijziging van Hoofdstuk XI 
(Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de begroting 
van de uitgaven en ontvangsten van 

het Rijk voor het jaar 1986 (slotwet; 
tweede wijzigingsvoorstel) (20057) ; 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1986 
(slotwet; eerste wijzigingsvoorstel) 
(20059) ; 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven en ontvangsten van het 
Rijkswegenfonds voor het jaar 1986 
(slotwet; eerste wijzigingsvoorstel) 
(20060). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2. de volgende brieven: 
een, van de ministervan Buitenland-

se Zaken, ten geleide van een 
Overeenkomst met het Verenigd 
Koninkrijk (20061) ; 

een, van de ministers van Justitie 
en van Welzi jn, Volksgezondheid en 
Cultuur, over euthanasie (19 359, nr. 
10); 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, over onderwijs-
verzorging/nascholing (19 700-VIII, 
nr. 106); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, ten 
geleide van het ontwerp-Plan van 
Scholen 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ( 2 0 0 6 2 ) ; 

een, van de minister en de staats-
secretaris van Financiën, over de 
derde wijziging Comptabiliteitswet 
1 9 7 6 ( 1 9 7 6 6 , nr. 14); 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 
een, over de behandeling van 
oorlogs- en geweldsgetroffenen 
(18 994, nr. 7) ; 
een, over de Wet buitengewoon 
pensioen Indisch verzet (19 700-XVI, 
nr. 187). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

3. een brief van de staatssecretaris 
van Justitie, over de rechtspositie 
van gedetineerden. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Kopie is gezonden aan 
de betrokken commissie; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van het gemeentebestuur van 

Utrecht, over het militair hospitaal dr. 
A. Mathijsen; 

een, van de Regeringscommissaris 
Reorganisatie Rijksdienst, ten geleide 
van het boekje 'Kunnen politici 
veranderen?'; 
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een, van het gemeentebestuur van 
Stad Purmerend, ten geleide van een 
motie inzake de individuele huursub-
sidie. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Kopie is zo nodig gezonden 
aan de betrokken commissies; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Werkgemeenschap 

Kindercentra in Nederland, over de 
Welzi jnswet; 

een, van het Havenschap Vlissin-
gen, ten geleide van bestuursnotulen; 

een, van L. de Bruin, over stimule-
ringspremies voor gecreëerde 
arbeidsplaatsen; 

een, van F.W. Kalsbeek, over 
godsdienstwaanzinnigen; 

een, van A. Veltman, over verkoop 
van defensiematerieel; 

een, van het Platform van organi-
saties voor alleenstaanden, ten 
geleide van commentaar op het 
rapport van de commissie Structuur 
en Financiering Gezondheidszorg; 

een, van M.D.C. Gerritsen-Croes, 
over werken in WSW-verband; 

een, van N. Dominicus-Haentjens, 
over het beleid van de gemeente 
Haarlem; 

een, van de KNMG, over roken; 
het jaarverslag 1986 van de 

Rijksarchiefdienst. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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