
97ste vergadering Woensdag 2 september 1987 

Aanvang 13.00 uur 

Voorzi t ter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 125 leden, te 
weten: 

Van Amelsvoort, Ter Beek, Beinema, 
J.T. van den Berg, Biesheuvel, Blauw, 
De Boer, Boers-Wijnberg, Bolkestein, 
De Boois, Borgman, Braams, Van der 
Burg, Van de Camp, Castricum, De 
Cloe, Dijkstal, Dolman, Duyn, Eisma, 
Engwirda, Van Erp, Van Es, Esselink, 
Eversdijk, Franssen, Frinking, Van 
Gelder, Gerritse, De Grave, Groen-
man, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Hennekam, Hermans, Hummel, Huys, 
Van lersel, Jabaaij, Janmaat-Abee, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Knol, Koetje, Kohnstamm, Kok, 
De Kok, Kombrink, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, De Kwaadste-
niet, Laning-Boersema, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, De 
Leeuw, Leijnse, Lilipaly, Linschoten, 
Mateman, Melkert, Moor, Moret-de 
Jong, Van Muiden, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, Van 
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, 
Van Otterloo, Paulis, De Pree, 
Reitsma, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Van Rey, Rienks, Van 
Rijn-Vellekoop, Roethof, Roosen-van 
Pelt, Van der Sanden, Schartman, 
Scherpenhuizen, Schutte, Smits, 
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Swildens-Ro-
zendaal, Tazelaar, Tegelaar-Boonac-
ker, EG. Terpstra, G.H. Terpstra, 
Tommei, Van Traa, Tuinstra, Ter 
Veld, Te Veldhuis, Vermeend, 
Verspaget, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, 
Vreugdenhil, Vriens-Auerbach, K.G. 
de Vries, Wallage, Weijers, Weisglas, 
Wiebenga, Wolffensperger, Wolters, 
Worrell en Zijlstra, 

en de heren Korthals Altes, minister 
van Justitie, Heerma, staatssecretaris 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 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: 

Herfkens en Meijer, wegens verblijf 
buitenslands, ook morgen; 

Krajenbrink, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wi jz iging van 
hoofdstuk X I (Minister ie van 
Volkshuisvesting, Ruimtel i jke 
Ordening en Mi l ieubeheer) van 
de begroting van de uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1984 
(s lotwet ; t w e e d e wijz igings-
voorstel) (19727) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer De Pree (PvdA): Voorzitter! 
Over het onderhavige wetsvoorstel 
hebben wij een uitvoerige schriftelij-
ke voorbereiding gehouden, waarbij 
een groot aantal vragen in alle 
duidelijkheid is beantwoord. Er 
blijven echter toch een paar punten 
over waarop die duidelijkheid wat mij 
betreft niet voldoende aanwezig is. Ik 
hoop dat de staatssecretaris die 
duidelijkheid nu kan geven. 

Ik beperk mij hierbij tot de paar 

grote bedragen, waarom het bij deze 
slotwet over 1984 gaat. Het gaat 
namelijk om een forse verlaging van 
de begroting 1984. Hieraan liggen 
twee oorzaken ten grondslag. In de 
eerste plaats wordt de begroting 
1984 met een bedrag van 655 
miljoen verlaagd, omdat de minister 
van Financiën wegens het ontbreken 
van aantoonbare schriftelijke 
verplichtingen bij VROM dit bedrag 
er niet voor in aanmerking wilde laten 
komen om op grond van toepassing 
van artikel 12 van de Comptabiliteits-
wet toegevoegd te worden aan de 
begroting 1985. Dat bedrag viel weg. 
Dat zal dan moeten worden hersteld 
door na 1984, dus in 1985 en latere 
jaren, met suppletoire begrotingen te 
komen. Ik heb op dit punt de 
volgende vragen. Voldoet de 
verplichtingenadministratie bij VROM 
inmiddels aan de eisen van de 
minister van Financiën of krijgen wij 
dit soort situaties bij herhaling? 
Waarom is de onderhavige slotwet 
pas zo laat ingediend? De problema-
tiek was namelijk al veel eerder 
bekend. Wanneer worden de 
suppletore begrotingen, die nodig 
zijn geworden, dan ingediend? De 
belangrijkste vraag is of de hiermee 
gemoeide gelden — zij zijn in 1984 
namelijk teruggegaan naar de 
ministervan Financiën — in latere 
jaren inderdaad exogeen vanuit 
VROM gezien door de minister van 
Financiën beschikbaar worden 
gesteld of dat de staatssecretaris 
deze binnen zijn eigen middelen 
moet zien te vinden. 

Een tweede oorzaak van hetgeen 
waar het mij nu om gaat, is dat er in 
1984 op twee belangrijke artikelen 
sprake blijkt te zijn van een onderuit-
putting van 400 miljoen. Op artikel 
34 — de beschikking geldelijke steun 
huurwoningen 1975 — heef teen 
onderschrijding van 200 miljoen 
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plaatsgevonden. Bij artikel 37 — de 
exploitatie woningwetwoningen 
ingevolge voor 1968 geldende 
regelingen — gaat het ook om zo'n 
200 miljoen. Dit is samen 400 
mil joen. Dit wordt veroorzaakt — dat 
stond ook in de toelichting — door 
administratieve achterstanden en 
uitblijvende declaraties. Mijn vraag is 
of die onderschrijdingen in 1984 als 
het ware automatisch gecompen-
seerd worden — dit zal dan weer 
door Financiën moeten gebeuren -
door overschrijdingen in latere jaren. 
Zijn die wijzigingen al ingediend? Of 
moet de staatssecretaris van VROM 
— ik vraag nu hetzelfde als ten 
aanzien van het vorige punt — 
binnen zijn beschikbare middelen zelf 
die ruimte zien te vinden? 

D 
Staatssecretaris Heerma: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal graag ingaan op 
de vragen en opmerkingen van de 
heer De Pree naar aanleiding van de 
slotwet voor de begroting over 1984 
van hoofdstuk XI. Het gaat inderdaad 
om grote bedragen. 

Het eerste punt dat hij aan de orde 
stelde is dat de minister van Finan-
ciën met ingang van 1984 bij artikel 
12 van de Comptabil i teitswet 1976 
een stringentere interpretatie 
toepast, wat ook blijkt uit de 
schriftelijke voorbereiding van dit 
agendapunt. Die stringentere 
interpretatie is toegepast na beraad 
met de Staten-Generaal, die daarop 
heeft aangedrongen. Het criterium 
voor die stringentere interpretatie is 
het aantoonbaar zijn van schriftelijke 
verplichtingen. 

De heer De Pree vroeg, of de 
administratie van VROM voldoet aan 
de stringentere eisen om het 
probleem van de overloop in 
1984/1985 te voorkomen. Dit 
probleem zal zich bij de overloop 
1985/1986 nog voordoen. Voor de 
artikelen 34 en 37 zijn met ingang 
van 1986 geen problemen meer te 
verwachten; wat deze twee artikelen 
betreft, is de administratie zo 
ingericht dat zich dat niet zal 
voordoen. 

Met ingang van 1986/1987 moet 
overigens alles suppletoir worden 
ingediend, zodat in die zin de 
overloopproblematiek een ander 
karakter heeft gekregen. Ik doel op 
het besluit in een ander kader, dat de 
heer De Pree bekend zal zijn. In een 
bredere context dan alleen die van de 
artikelen 34 en 37 merk ik op dat 

Volkshuisvesting bezig is - in het 
kader van de versterking van het 
financieel management — met een 
verbetering van het begrotingsbe-
heer en integratie van de verplichtin-
gen- en de kasadministratie. In dat 
verband verwijs ik naar de brief die ik 
de Kamer begin mei heb doen 
toekomen over de versterking van 
het financieel management. Ik heb 
een en ander nu dus toegespitst op 
de artikelen 34 en 37, met name wat 
de administratie betreft, waarbij ik 
gewezen heb op de verbetering met 
ingang van 1986. De problematiek 
van het tegengaan van stagnatie is 
echter breder. Dit is vervat in een 
structurele aanpak van de projecten, 
die besloten ligt in de versterking van 
het financieel management. Ter 
gelegenheid van de beantwoording 
van deze vragen noem ik die 
structurele aanpak. 

De ambtelijke voorbereiding — 
met name de schriftelijke voorberei-
ding van deze slotwet — door de 
departementen heeft nogal wat tijd 
gekost. Dat verklaart de tijd tussen 
november van het vorig jaar en de 
inzending van de antwoorden in juni 
van dit jaar. 

Hoe wordt deze problematiek, die 
zich al dan niet in de overloop van 
1984 naar 1985 voordoet, opgelost? 
Er waren immers verplichtingen 
aangegaan, zij het dat deze niet 
aantoonbaar schriftelijk op individue-
le basis waren te duiden, vandaar de 
in de slotwet neergelegde beslissing. 
Inmiddels zijn die verplichtingen bij 
suppletoire begroting in de jaren die 
daarop volgen, zonder dat dit 
problemen heeft veroorzaakt, 
afgewikkeld. Voor zover mijn 
informatie strekt is dat inmiddels in 
totaliteit gebeurd. Daarbij is sprake 
van een endogene compensatie, wat 
inhoudt dat een en ander binnen de 
ruimte van de begroting wordt 
opgevangen. Dit heeft geen uitvoe-
ringsproblemen veroorzaakt. 

De heer De Pree (PvdA): U zegt dat 
sprake is van een endogene compen-
satie. U hebt het dan over het eerste 
punt dat ik noemde, dus niet over de 
artikelen 34 en 37, maar over de 
onenigheid met Financiën. 

Staatssecretaris Heerma: De 
opvang in de suppletoire begroting in 
latere jaren om tot betalingen te 
komen van de verplichtingen die 
aangegaan waren. 

De heer De Pree (PvdA): Als u 

spreekt over "endogeen opgevan-
gen" , betekent dit dan dat de 
oorspronkelijk beschikbare middelen 
er in 1984 zijn afgegaan omdat 
Financiën dit niet erkende en u zelf in 
de begrotingen daarna dit geld heeft 
moeten vinden? 

Staatssecretaris Heerma: Dat is 
juist. 

De heer De Pree (PvdA): Zijn die 
begrotingswijzigingen al ingediend? 

Staatssecretaris Heerma: Voor 
zover mijn informatie reikt, is dit het 
geval. Het is door goedkeuring van 
suppletoire begrotingen gebeurd. Ik 
zal het nog nakijken. Mocht mijn 
antwoord niet geheel correct zijn, 
dan laat ik dat de Kamer weten. 

De heer De Pree (PvdA): Het gaat 
mij erom of niet ten koste van 
regulier beschikbare middelen binnen 
de begroting van VROM na 1984, het 
forse bedrag van honderden 
miljoenen gevonden is. Zijn well icht 
door de onenigheid met Financiën 
exogeen in latere jaren door de 
minister van Financiën alsnog deze 
middelen beschikbaar gesteld? 

Staatssecretaris Heerma: Dat 
antwoord heb ik al gegeven. Het is 
opgevangen zonder dat het proble-
men heeft gegeven. 

De heer Lauxtermann (VVD): Als er 
bij suppletoire begrotingen een extra 
bedrag is uitgetrokken om te voldoen 
aan de in 1984 aangegane verplich-
tingen, betekent dit dat elders in de 
begroting van VROM bedragen niet 
zijn uitgegeven die wel geraamd 
waren. De staatssecretaris zegt nu 
dat deze verantwoord worden in 
volgende suppletoire begrotingen. Ik 
neem aan dat dit over de jaren 1985 
en 1986 zal zijn. De staatssecretaris 
kan op dit moment niet precies 
aangeven welke posten het betreft. Ik 
vraag mij dan af of het vaststellen 
van de suppletoire begroting 1984 
op dit moment wel zo zinvol is als je 
niet weet wat er nu precies gebeurd 
is in vervolg op de kwestie die de 
heer De Pree heeft aangekaart bij de 
behandeling van deze suppletoire 
begroting. 

Staatssecretaris Heerma: De heer 
De Pree heeft gevraagd of het ging 
om exogene toevoegingen. Ik heb 
daar " neen " op geantwoord. Een en 
ander is gevonden binnen het 
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beschikbare bedrag van hoofdstuk XI 
VROM. Dat betekent niet dat dit tot 
beleidsombuigingen heeft moeten 
leiden, omdat er op de begroting 
mogelijkheden waren bij onderdelen 
waarbij sprake was van onderuitput-
t ing, om middelen te leveren ter 
afwikkeling van de posten waarover 
wij spreken. 

De heer De Pree (PvdA): Wij moeten 
nu akkoord gaan met dit wetsvoor-
stel, de Slotwet 1984. Dat betekent 
dat de Kamer dan akkoord gaat met 
een forse verlaging op deze post. De 
staatssecretaris zegt dat het gladjes 
verlopen is. Mij staat echter niet voor 
ogen ten koste van welke posten in 
latere jaren dit is gegaan. Het leidt 
kennelijk niet tot beleidsombuigin-
gen, want die hadden wij anders bij 
de diverse begrotingen wel aan de 
orde gehad. Ik begrijp dat de 
staatssecretaris deze kennis nu niet 
paraat heeft, maar kan hij ons dan 
alsnog laten weten ten koste 
waarvan in latere jaren het wegvallen 
van de overloop in 1984 is gegaan. 

Staatssecretaris Heerma: De 
veronderstelling van de heer De Pree 
inzake de dekking voor deze bedra-
gen in de suppletoire regeling daarna 
is juist. Ik kan het karakter van de 
dekking aangeven, namelijk dat het 
gaat om posten waar sprake was van 
onderuitputting, maar weet het niet 
exact. Er is derhalve geen sprake van 

een beleidsombuiging in de zin dat 
een bepaald programma niet 
gerealiseerd kan worden en dergelij-
ke. In die zin zijn de woorden "ten 
koste van" alleen in formele zin juist, 
maar niet in beleidsmatig opzicht. Ik 
heb dat niet paraat, ook omdat ik de 
"actual i tei t" van dat moment in 
persoon niet heb meegemaakt. Ik 
ben graag bereid, de Kamer nadere 
informatie te verstrekken over waar 
de koppeling ligt in die suppletoire 
begrotingen die een relatie hebben 
met de dekking van deze bedragen. 

De tweede vraag van de heer De 
Pree raakt in sterke mate het gehele 
begrotingsbeleid en niet VROM in 
het bijzonder. Ik heb erop gewezen, 
dat de overloopproblematiek zich 
met ingang van 86/87 niet meer 
voordoet en dat alles - ik verwijs 
wat dat betreft naar de discussie die 
heeft plaatsgevonden tussen het 
kabinet en de Kamer en de besluit-
vorming daaromtrent - bij suppletoi-
re begroting gaat. Daarmee raakt dit 
niet hoofdstuk XI, maar de totaliteit. 
In beginsel moeten die betalingen die 
"over lopen" binnen de ruimte van elk 
hoofdstuk worden opgevangen; 
kortom die dus geregeld moeten 
worden per suppletoire begroting. 
Dat doet zich ook voor bij VROM. 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris 
heeft toegezegd dat hij de Kamer 
nog enige informatie zal toezenden. 

De heer De Pree (PvdA) interrumpeert staatssecretaris Heerema van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Is het mogelijk om de stemming over 
deze wet nog even aan te houden, 
totdat wij die informatie hebben 
gekregen? 

De Voorzitter: Daar heb ik geen 
bezwaar tegen. Het is al drie jaar 
over tijd, nietwaar? Er kunnen nog 
wel een paar maanden bij. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

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

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

• 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De tijd die er heeft 
gezeten tussen het indienen van het 
wetsvoorstel en het moment waarop 
het op de agenda van de plenaire 
vergadering staat, geeft duidelijk aan 
dat er bij een aantal fracties, zeker de 
mijne, grote aarzeling bestond om 
het wetsvoorstel in behandeling te 
nemen. Veel liever hadden wij een 
discussie gehad - dat zou ook een 
uitermate interessante discussie zijn 
geweest — over de Nederlandse 
sociale-verzekeringsstructuur en haar 
uitvoering. Als je kijkt naar de hele 
uitvoering van de sociale zekerheid, 
dan zie je dat dit een punt is van 
voortdurende discussie en spanning 
tussen vragen als centrale of 
decentrale bestuurlijke verantwoor-
delijkheid, functionele of territoriale 
decentralisatie en vragen over de 
taak van de overheid. Vanuit 
verschillende partijen, maar ook in 
verschillende momenten van de tijd 
worden er andere accenten gelegd. 
De discussie rondom de Raden van 
Arbeid is daarvan ook een duidelijk 
voorbeeld. Toen de partijgenoot van 
deze staatssecretaris Talma — ik trek 
de partijen maar even door — de 
Raden van Arbeid instelde en er van 
volksverzekeringen nog in het geheel 
geen sprake was, zag hij de Raden 
van Arbeid als de kern van de 
uitvoeringsorganisatie voor de 
sociale verzekering. Mijn partijgeno-
ten zagen daar toch duidelijk een 
taak van de staat. Die discussie is bij 
dit wetsvoorstel, ondanks wat 
uitdagende opmerkingen mijnerzijds, 
volstrekt niet verder gevoerd. 
Opvallend was, dat ook de commis-
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sie-Van Rhijn wat betreft de volksver-
zekeringen een duidelijke taak zag 
voor de Raden van Arbeid. Even 
opvallend vind ik, dat toen in 1971 
Opheikens voorzitter van de Raad 
van Arbeid in Amsterdam werd, hij 
eigenlijk pleitte voor een gekozen 
bestuurscollege van de Raden van 
Arbeid in plaats van voor een 
tripartiete benoeming. De discussie 
gaat dus voortdurend over het 
spanningsveld wie op dit terrein 
verantwoordelijk is. De centrale 
overheid? Ligt er een taak voor de 
gemeente? Moet het tripartiet of 
well icht zelfs via de bestuursstruc-
tuur van de sociale partners? Wij 
hadden hier graag een discussie over 
gevoerd. Ik heb de indruk dat, omdat 
de staatssecretaris er zelf nog niet uit 
is, omdat er voortdurend vanuit het 
maatschappelijk krachtenveld andere 
indrukken op hem afkomen, hij die 
discussie weigert aan te gaan. Ook 
bij dit wetsvoorstel geeft de regering 
opnieuw toe, dat een totale visie op 
de uitvoering van de sociale zeker-
heid niet kan worden gepresenteerd. 
Het is moeilijk, zo staat in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
een structuur te vinden die recht 
doet aan de door de overheid, de 
SVR en de uitvoeringsorganen 
gedeelde verantwoordelijkheid inzake 
de beheersing van het uitvoerings-
proces. 

Nu hebben wij een situatie waarin 
ondanks het ontbreken van een beeld 
van het totaal, toch een wetsvoorstel 
aan de orde is waarin keuzes worden 
voorgesteld voor een deel. Ik vind dat 
dit niet de grond is waarop wij deze 
discussie moeten voeren. Wij hadden 
dit op zijn minst tegen de achter-
grond van de opvattingen over 
verantwoordelijkheden moeten 
kunnen doen. In tegenstelling tot de 
staatssecretaris acht ik het niet 
verstandig de sociale zekerheid bij 
delen te reorganiseren. Maar de 
regering heeft zelf de werkelijkheid in 
hoge mate beïnvloed en het is helaas 
onwerkbaar de maatschappelijke 
werkelijkheid te negeren. 

Ik heb de indruk dat wij als Kamer 
voor bijna voldongen feiten zijn 
gesteld, ik wijs niet alleen op de 
wijziging van de kinderbijslagwet, op 
de totstandkoming van de Wet op de 
studiefinanciering en op het invoeren 
van de automatisering. Ik wijs er ook 
op dat het aanvragen van het advies 
over de herstructurering van de 
Raden van Arbeid en de Sociale 
Verzekeringsbank, terwijl de regering 
nog geen standpunt had over een 

voorgaand SER-advies over de 
uitvoeringsorganisatie, het hele veld 
in beweging bracht en tot grote 
onrust leidde. Eén ding is zeker: 
onrust in een organisatie — dit geldt 
ook voor de Raden van Arbeid en 
voor de Sociale Verzekeringsbank — 
mag niet te lang duren, omdat het de 
slechtst mogelijke situatie is. Het is 
slecht voor het personeel en het is 
slecht voor de cliënt. 

Ik denk dat de cliënt niet zo 
geïnteresseerd is in de formele 
structuur van zijn uitvoeringsorgani-
satie. Mensen willen gewoon tijdig en 
snel — en ook graag zo hoog 
mogelijk - uitbetaling van kinderbij-
slag, algemeen ouderdomspensioen 
of weduwe- en wezenpensioen. Zij 
hebben er belang bij dat het uitvoe-
ringsorgaan aanspreekbaar en 
bereikbaar is en dat het dicht in de 
buurt is. Er moeten bij de beslissing 
geen lange lijnen zijn en uitvoerders 
moeten niet de mogelijkheid hebben 
zich te verschuilen achter allerlei 
zaken. Hoe dat formeel georgani-
seerd is, doet voor de mensen die 
een uitkering aanvragen vaak weinig 
ter zake. 

Ook het personeel heeft er recht 
op te weten hoe het binnen afzienba-
re tijd verder zal gaan. Voortgaande 
automatisering verminderde de 
hoeveelheid werkzaamheden. Onze 
suggesties tijdens de discussie bij de 
stelselherzieniging sociale zekerheid, 
waarbij wij erop aangedrongen 
hebben dat het personeel van de 
Raden van Arbeid een voorkeursbe-
handeling zou krijgen bij bijvoorbeeld 
de bedrijfsverenigingen, zijn eigenlijk 
genegeerd. Een motie van mijn 
collega's Vermeend en Wallage om 
personeel van de Raden van Arbeid 
te betrekken bij de uitvoering van de 
Wet op de studiefinanciering is 
welwil lend overwogen, maar leidt 
nauwelijks tot resultaat. Voor het 
personeel is de huidige situatie, 
waarin er geen duidelijkheid is over 
het wel of niet opheffen en over wel 
of geen integratie, onwerkbaar. Dit 
kan leiden tot frustratie en tot verlies 
aan mogelijkheden voor een verdere 
uitgroei van de functie. 

Het laten voortslepen van dit 
wetsvoorstel — het ligt er al een tijd 
— is in ieder geval de slechtste keus. 
Het ongevraagde advies van de 
Sociale Verzekeringsraad, het 
toezichthoudend orgaan, geeft 
duidelijk aan wat de bezwaren zijn 
van het laten "s lepen" van het 
wetsvoorstel. De regering dwingt ons 
dus tot een keuze. Als ik een 

absoluut voorstandster zou zijn van 
de huidige structuur, dus als ik 
voorstandster was van bestuurlijke 
tripartiete verantwoordelijkheid in de 
regio's in de Raden van Arbeid, had 
ik er geen enkel probleem mee het 
wetsvoorstel af te wijzen. Alleen, ik 
ben daarvan geen voorstandster. Ik 
kan mij voor de demografische 
verzekeringen zeer zeker en met 
minstens even goede en zo niet 
betere argumenten een andere 
uitvoeringsstructuur voorstellen. 

De invloed van werkgevers en 
werknemers op de kinderbijslag, op 
de Algemene ouderdomswet, op de 
pensioenen en op de Algemene 
weduwen- en wezenwet is immers 
maar zeer betrekkelijk. Het gaat niet 
om werknemers, het gaat om alle 
Nederlandse ingezetenen. Als het om 
ons allen gaat, is de overheid de 
organisatie waarin wij onze samenle-
ving gestalte geven. Wat de financie-
ring betreft, betalen werkgevers 
premie voor de kinderbijslag en 
zelfstandigen betalen het zelf. De 
premie voor AOW en A W W wordt 
door ons allen op het loonstrookje en 
aanverwante papieren teruggevon-
den. In de discussie over de voorstel-
len van de commissie-Oort inzake 
een verdere brutering, is de invloed 
van werkgevers en werknemers maar 
heel betrekkelijk. De gemeente zou 
duidelijk in beeld kunnen komen: de 
overheid als uitvoerder, centraal en 
decentraal, van een regeling voor alle 
Nederlandse ingezetenen. Dat is niet 
onhandig. Wie kinderen krijgt, moet 
dit aanmelden bij de gemeente en de 
kinderbijslag zou dan automatisch 
geregistreerd kunnen zijn. 

De discussie daarover hadden wij 
moeten voeren in het kader van het 
totaal van onze opvattingen over de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale 
verzekering. Het zou absurd zijn, nu 
voor te stellen de uitvoering van de 
AKW, de AOW en de A W W in één 
keer over te dragen aan de gemeen-
ten. Toch meen ik, in tegenstelling 
tot de Sociale Verzekeringsraad en 
de SER — en waarschijnlijk ook do 
staatssecretaris — dat de discussie 
die wij nu voeren geen eindpunt kan 
zijn voor de toekomstige uitvoerings-
organisatie en dat het absoluut niet 
mag gebeuren, dat met de aanvaar-
ding van dit wetsvoorstel, eventueel 
in geamendeerde vorm, uitspraken 
vastliggen over de verhouding tussen 
functionele en territoriale centralisa-
tie, decentralisatie en dergelijke. 

Ik zei al: de regering dwingt ons nu 
tot het maken van keuzen. Van vele 

Tweede Kamer Raden van Arbeid 
2 september 1987 
TK 97 97-4990 



Ter Veld 

kanten is gewezen op de grote 
negatieve effecten van doormodde-
ren. Voor het personeel ontstaat een 
onmogelijke situatie. De uivoerings-
organisatie zal dicht bij de cliënt 
moeten staan. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag staat 
daarover: "De districtskantoren die 
de aanvraagformulieren in ontvangst 
nemen zijn bevoegd om beslissingen 
te nemen met betrekking tot de 
toekenning, de intrekking en de 
beëindiging van de uitkeringen. Ook 
met betrekking tot terugvorderingen 
kunnen zij zelfstandig beslissen. De 
vertegenwoordiging in beroepszaken 
kan eveneens vanuit het districtskan-
toor plaatsvinden. De werkzaamhe-
den op het hoofdkantoor zullen in dit 
kader met name bestaan uit het 
vervullen van staftaken". Dus voor de 
cliënt zal een en ander wellicht ook 
werkbaar zijn. 

Voorzitter! Nogmaals, ik acht het 
niet juist als deze keuze het eindstati-
on zou zijn. Ik vind dat de keuze nu 
pragmatisch moet worden gemaakt. 
Dat houdt in dat het wetsvoorstel 
geamendeerd moet worden. Bij het 
indienen sprak uit het wetsvoorstel 
het idee: het is een makkelijk besluit, 
wij heffen even de Raden van Arbeid 
op — die worden opgeslokt door de 
SVB — en vervolgens gaat de 
Sociale Verzekeringsbank verder met 
vijf computerraden, zodat alles veel 
makkelijker gaat. 

Ik ben van mening dat de toezeg-
gingen, die zijn gedaan in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
over de verantwoordelijkheid in de 
regio's en dergelijke en ten aanzien 
van het grote belang dat voor het 
personeel gelegen is in de aanne-
ming van het wetsvoorstel, grote 
verwachtingen wekken. Ik wil graag 
horen op welke wijze die verwachtin-
gen naar de mening van de staatsse-
cretaris werkelijkheid kunnen 
worden. Het wetsvoorstel zal naar 
mijn oordeel meer in de richting 
moeten gaan van: 
1) het niet opslokken van de Raden 
van Arbeid door de SVB maar het 
meer betrekken van die raden bij de 
voorbereiding van de integratie van 
bank en raden; 
2) meer taken van de bank naar de 
regio; 
3) een verdere decentralisatie van in 
ieder geval de gevalsbehandeling. 

Ik heb gemerkt, gezien de intentie-
verklaring van april 1986, mede 
waarschijnlijk tot stand gekomen 
onder druk van dit wetsvoorstel, dat 
de uitvoeringsorganisatie wat dit 

betreft al redelijk ver gevorderd is. Ik 
meen dat dit proces verder voort-
gang moet vinden voordat het 
wetsvoorstel een definitief karakter 
krijgt. Ik doel erop, dat de SVB en de 
Raden van Arbeid verder kunnen 
werken aan de overdracht van taken, 
de fasering ervan en de wijze waarop 
die geschiedt, alvorens die raden 
worden opgeheven. Ik ben van 
oordeel, dat dit in het wetsvoorstel 
duidelijk tot uitdrukking moet komen 
door daarin vast te leggen dat het 
gaat om integratie van taken. Ik heb 
met het oog daarop amendementen 
voorbereid. 

Verder ben ik het met de SVR en 
de SER eens, dat het noodzakelijk is 
dat in de regio's nog adviescommis-
sies worden ingesteld voor de 
begeleiding van de regionale 
gevalsbehandeling, omdat de 
mogelijkheid bestaat dat vanuit de 
basis aan het bestuur van de SVB 
wordt gemeld wanneer er conflicten 
zijn en wanneer de SVB een al te 
strenge en al te circulaire-achtige 
wijze van uitvoering opdringt. 

Nogmaals, het wetsvoorstel kan 
geen eindpunt zijn. Of ik nu kom tot 
een andere structuur vanuit de 
huidige of vanuit de nu voorgestelde, 
die ik voor een afzienbare tijd kan 
accepteren, lijkt mij een kwestie van 
het aangaan van de werkelijke 
discussie over de uitvoeringsorgani-
satie. Ik wil niet weer een discussie 
over de uitvoering van de sociale 
zekerheid waarbij de staatssecretaris 
eigenlijk op de feiten vooruitloopt, 
zoals nu is gebeurd. Voorzitters 
worden niet benoemd, vacatures niet 
vervuld, vanwege het idee dat de 
functies straks toch opgeheven 
worden. Op zo'n manier moet niet op 
de verdere discussie worden 
vooruitgelopen, want dan staat de 
Kamer regelmatig voor een verkeer-
de keus: niet doen is erg en wél doen 
willen wij ook niet. 

Ik vond de laatste zin in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
over de positie van de voorzitters van 
de Raden van Arbeid en over de 
consequenties van het niet doorgaan 
van het wetsvoorstel - nogmaals, 
personeel en cliëntgerichtheid waren 
voor ons belangrijk - bijzonder 
cynisch. "Alleen voor de overgeble-
ven voorzitters zal er geen sprake zijn 
van een immaterieel verlies aan 
positie.". Uitermate cynisch! 

De indruk wordt gewekt dat de 
discussie die is aangezwengeld door 
de Vereniging van Raden van Arbeid 
en door de voorzitters bijna uitslui-

tend is ingegeven door belangenbe-
hartiging, door de eigen immateriële 
positie van de voorzitters. Daar de 
Kroon deze functionarissen zelf heeft 
benoemd, vanwege hun grote kennis 
en betrokkenheid bij de sociale 
zekerheid, lijkt het mij volstrekt 
duidelijk dat ook daar sprake was van 
een veelheid van opvattingen over de 
herstructurering van de uitvoerings-
organisatie, waarbij de onderhavige 
zeker niet zonder meer als de beste 
werd ervaren. 

De voorzitters hebben, zo is mijn 
indruk, niet gepleit voor hun eigen 
immateriële, laat staan voor hun 
eigen materiële positie. Dat is 
misschien juist voor de Kamer een 
reden om daar aandacht aan te 
besteden en de staatssecretaris te 
vragen hoe het precies loopt. De 
voorzitters zijn door de Kroon 
benoemd. Voor een aantal van hen 
zal wellicht een toekomstige positie 
als directeur van een districtskantoor 
van de Bank een uitdaging zijn, maar 
het is mogelijk dat anderen die 
functie niet ambiëren. Hoe gaat de 
staatssecretaris daarmee verder om 
in zijn contacten met de voorzitters 
van de Raden van Arbeid, gezien zijn 
verantwoordelijkheid voor hun 
benoeming? Welke garantie geeft hij 
hun dat dit goed is geregeld? 

Verder wacht ik het commentaar 
van de staatssecretaris af. Hij wekt in 
zijn pleidooi om het wetsvoorstel wel 
aan te nemen grote verwachtingen 
ten aanzien van de positie van het 
personeel en van de cliëntgerichtheid 
van de uitvoeringsorganisatie. Ik leg 
nogmaals de nadruk op mijn vragen 
daarover. De staatssecretaris is er nu 
nog niet toe in staat, maar voordat hij 
verder gaat met de reorganisatie van 
de sociale zekerheid lijkt het mij 
goed, als hij eens blijk geeft van een 
visie. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn bijdrage aan dit 
debat zal geconcentreerd zijn op drie 
vragen, namelijk ten eerste of de 
voorgestelde reorganisatie van de 
Raden van Arbeid de toekomstige 
reorganisatie van de hele uitvoe-
ringsstructuur van de sociale 
zekerheid in de weg staat, ten 
tweede of de voorgestelde reorgani-
satie nodig is en ten derde of de 
voorgestelde reorganisatie inderdaad 
moet zoals nu wordt voorgesteld. 

Ongetwijfeld is het waar dat in de 
opzetjes die al gemaakt zijn voor een 
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nieuwe organisatiestructuur alle 
uitvoeringsinstanties betrokken 
waren. Mevrouw Ter Veld heeft al 
een indruk gegeven van de interes-
sante politieke discussies die 
hierover kunnen worden gevoerd. 
Maar evenzeer is het waar dat er 
toch een duidelijk onderscheid blijft 
tussen de werknemersverzekeringen 
en de volksverzekeringen met een 
demografisch karakter. 

Hoe de ontwikkeling van met name 
de werknemersverzekeringen ook zal 
zijn, dit onderscheid zal toch 
essentieel blijven. Er zijn ingrijpende 
veranderingen te verwachten als 
delen van werknemersverzekeringen 
worden overgedragen aan de sociale 
partners. Ook eventuele plannen om 
sociale zekerheid, arbeidsvoorziening 
en arbeidsbemiddeling meer op 
elkaar af te stemmen zullen de 
demografische verzekeringen 
nauwelijks raken. De relatie van die 
verzekeringen met de arbeidsmarkt 
was er tot voor kort helemaal niet en 
zal in de nabije toekomst zwak 
blijven, voor zover wij dat nu kunnen 
overzien. 

Een nauwere band met de 
werknemersverzekeringen en hun 
uitvoeringsorganisaties wordt pas 
wenselijk en mogelijk als er plannen 
zouden bestaan om voor de AOW en 
de Algemene Kinderbijslagwet een 
inkomensafhankelijkheid in te voeren. 
Ik vind het thans niet realistisch en 
ook niet wenselijk. 

Een herschikking van de bevoegd-
heden tussen Raden van Arbeid en 
Sociale Verzekeringsbank is mijns 
inziens dus mogelijk zonder dat dit 
een ingrijpende reorganisatie van de 
uitvoeringsstructuur van de overige 
onderdelen van het sociale-zeker-
heidsstelsel in de weg staat, of men 
zou plannen gehad moeten hebben 
om de uitvoering van de bedrijfsvere-
nigingen over te hevelen naar de 
Raden van Arbeid, maar dat lijkt mij 
in het licht van de historische 
ontwikkeling en gezien de recente 
gedachten over overdracht van 
werknemersverzekeringen moeilijk 
denkbaar. Reorganisatie is mijns 
inziens dus mogelijk zonder schade 
voor de toekomst. 

De vraag blijft of het ook nodig is. 
Ik ben van oordeel dat de regering 
een aantal sterke argumenten 
aanvoert voor haar reorganisatieplan. 
De personele gevolgen van de 
afschaffing van de kinderbijslag voor 
bijna alle kinderen van 18 jaar en 
ouder en de personeelsinkrimping als 
gevolg van de automatisering doen 

inderdaad de vraag rijzen of nog kan 
worden gewerkt met 22 autonome 
organisaties. 

De tweede reden die wordt 
aangevoerd, is dat het onderbrengen 
van al het overgebleven personeel in 
één organisatie meer mogelijkheden 
biedt de bijna halvering van het 
personeelsbestand soepel op te 
vangen. Uiteraard kan dat ook wel 
met een goede samenwerking binnen 
de Vereniging van Raden van Arbeid, 
maar op het moment dat er knelpun-
ten zijn, knopen moeten worden 
doorgehakt, blijkt dan toch vaak het 
hemd nader te zijn dan de rok en zal 
men toch weer terugvallen op de 
belangen van het eigen personeel. 
Dan is het goed als er één centrale 
instantie is die uiteindelijk zulke 
knopen kan doorhakken. 

De voortgaande automatisering is 
een argument dat nauwelijks 
toelichting behoeft. Iedereen die als 
ouder van kinderbijslag gerechtigde 
kinderen met de Raden van Arbeid te 
maken heeft, weet ook wel hoe 
verouderd de wijze van werken daar 
is. Er is niet al te veel fantasie voor 
nodig om te kunnen begrijpen dat de 
verbrokkelde organisatiestructuur 
voor een belangrijk deel debet is aan 
de trage invoering van automatise-
ring. 

De keuze voor autonome Raden 
van Arbeid onder toezicht van de 
rijksoverheid was een logische aan 
het begin van deze eeuw. Decentrali-
seerde uitvoering per regio was in die 
tijd zinvoller dan nu in het automati-
seringstijdperk. Bovendien hielden de 
Raden van Arbeid zich toen bezig 
met andersoortige verzekeringswet-
ten dan nu. In die verhoudingen was 
het logisch de uitvoering in handen 
te hebben van de sociale partners 
met de overheid op afstand. Een 
belangrijk aanvullend argument vind 
ik ook dat de meeste betrokkenen 
positief reageren op de voorgestelde 
veranderingen. Nu weet de staatsse-
cretaris ook wel dat een unaniem 
advies van de sociale partners voor 
mij bepaald niet het eind van alle 
tegenspraak is, maar er zonder 
gegronde reden tegen in te gaan, is 
bepaald onverstandig en die 
gegronde reden is er mijns inziens nu 
niet. 

Ik ben ook wat onder de indruk 
geraakt van de brief van de Sociale 
Verzekeringsraad van 24 juni, 
waarover mevrouw Ter Veld al sprak, 
waarin de raad meldt welke conse-
quenties het zou hebben indien de 
voorgestelde reorganisatie niet door 

zou gaan. Tussen Sociale Verzeke-
ringsbank en de Vereniging van de 
Raden van Arbeid is inmiddels in 
vergaande mate overeenstemming 
bereikt over verdeling van de 
werkzaamheden en over aanpassing 
van de arbeidsvoorwaarden. Die 
overeenstemming zou weer op losse 
schroeven komen te staan, uitbrei-
ding van de dienstverlening zou op 
de tocht komen te staan, het 
automatiseringsproces zou stagnatie 
ondervinden en de personele 
problematiek kan minder soepel 
worden opgelost. De noodzaak van 
een reorganisatie is mijns inziens dan 
ook wel buiten kijf. 

De laatste vraag die dan beant-
woord moet worden, is of de 
reorganisatie ook op deze manier 
moet plaatsvinden. Laat ik voorop-
stellen dat ik de titel van het 
wetsvoorstel uitermate ongelukkig 
vind. Er is in feite geen sprake van 
opheffen van de Raden van Arbeid, 
maar van omvorming tot districtskan-
toren van de Sociale Verzekerings-
bank. Een titel als "samenvoeging 
Raden van Arbeid en Sociale 
Verzekeringsbank" zou veel meer de 
lading hebben gedekt en misschien 
ook minder weerstanden hebben 
opgeroepen, want niemand staat nu 
eenmaal te juichen bij een plan om 
een instelling waarbij men zijn brood 
verdient op te heffen. 

In eerste instantie hadden wij 
nogal wat bezwaar tegen het 
voornemen het aantal districtskanto-
ren te beperken tot 5 en daarnaast 
een groot aantal regionale steunpun-
ten te openen. Mijns inziens was dit 
de duidelijkheid van de structuur niet 
ten goede gekomen, maar de 
staatssecretaris heeft inmiddels 
ingezien dat hij met deze opmerking 
eigenlijk een stap te ver is gegaan, 
omdat de beslissing over vestigings-
plaats en aantal districtskantoren 
niet tot zijn competentie behoort. Ik 
zou het overigens toejuichen als ten 
aanzien van de ontwikkeling van het 
aantal districtskantoren een voorzich-
tig beleid werd gevoerd. Weliswaar is 
er inhoudelijk weinig samenhang met 
de uitvoering van de werknemersver-
zekeringen, maar als de uitvoering 
daarvan in de toekomst ook meer 
districtsgewijs zou worden toege-
past, zou het voor de overzichtelijk-
heid wel zijn aan te bevelen als de 
districten zoveel mogelijk samenvie-
len. 

In de schriftelijke voorbereiding is 
van verschillende kanten gewezen op 
de vrij unieke situatie die, door het in 
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één hand komen van fondsbeheer en 
uitvoering, ontstaat. Dat is elders niet 
het geval. Er is voor gepleit, toch een 
onderscheid te maken tussen beheer 
en uitvoering. Mijns inziens kunnen 
de voordelen van de reorganisatie 
ook wel worden bereikt zonder dat 
tot integratie van beheer en uitvoe-
ring wordt overgegaan. Dan zou 
moeten worden overgegaan tot een 
centraal uitvoeringsorgaan, naast de 
Sociale Verzekeringsbank. Ik vraag 
de staatssecretaris, op die mogelijk-
heid in te gaan. Misschien zou een 
dergelijke constructie ook wat van de 
bezwaren die binnen de Kamer leven, 
kunnen wegnemen. 

Het zal, na mijn bijdrage aan dit 
debat, duidelijk zijn dat ik, gegeven 
het stadium waarin de feitelijke 
ontwikkelingen zich bevinden en in 
aanmerking nemende dat géén 
onoverkomelijke barrières worden 
opgeworpen voor de noodzakelijke 
verdere discussie, weinig moeite heb 
met het accepteren van het wets-
voorstel. 

D 
Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter! Bestudering van de 
stukken bracht mij het volgende 
verhaal in herinnering. Onder de 
dieren van een boerderij is grote 
onrust omdat de boer het voortdu-
rend heeft over een mogelijke fusie. 
Een van de varkens vraagt aan de 
haan, die kennelijk een wereldse 
wijsheid bezit, wat dat is. Nou, zegt 
de haan, daarover moet ik eens even 
nadenken, maar morgen weet ik het. 
Als het varken de volgende dag 
terugkomt zegt de haan dat hij het 
weet: het is net zoiets als ham and 
eggs, waarvoor je varkens en kippen 
nodig hebt. Het varken, ook niet zo 
dom als wel eens wordt gedacht, 
denkt even na en zegt dan: dat is 
zeer ernstig, want bij zo'n fusie 
blijven de kippen leven en gaan de 
varkens eraan. 

Ik weet wel dat het hier niet om 
een fusie gaat, maar om opheffing en 
integratie in de Sociale Verzekerings-
bank. Voorstanders zeggen dat er 
niets aan de hand is en tegenstan-
ders zeggen dat het rampzalig is. We 
staan vandaag voor de vraag of de 
Raden van Arbeid moeten worden 
opgeheven. Mijn fractie vindt dat een 
moeilijk probleem. Het is een soort 
welles-nietes discussie, waarbij de 
staatssecretaris, zonder veel 
argumentatie, zegt dat het moet 
gebeuren. De regeringscoalitie is 

verdeeld, hetgeen de zaak wat pikant 
maakt. Als ik het verhaal van 
mevrouw Ter Veld echter goed 
interpreteer, wordt die pikantheid 
iets minder interessant. 

In de bijdrage van de fractie van 
D66 aan het voorlopig verslag 
hebben wij te kennen gegeven, aan 
het wetsontwerp vooralsnog geen 
behoefte te hebben. Wij vinden het 
niet juist om, nu er nog absoluut 
geen beeld bestaat van de totale 
uitvoeringsorganisatie van de 
sociale-zekerheidswetgeving, naast 
de demografische verzekeringen en 
de werknemersverzekeringen, toch 
een stap te zetten die met de 
uitvoeringsorganisatie als geheel te 
maken heeft. Daarbij komt, dat 
hetgeen vandaag wordt besproken, 
wel degelijk iets vastlegt voor de 
toekomst. De staatssecretaris is 
immers niet van plan, op de uitvoe-
ringsstructuur van de demografische 
verzekeringen terug te komen. Uit 
het oogpunt van cliëntgerichtheid 
zou een gezamenlijke uitvoerings-
structuur — één loket voor zowel 
loondervings- als volksverzekeringen 
— wel eens gewenst kunnen zijn. Ik 
begrijp nu dat dit op termijn nooit 
meer geregeld kan worden. De 
motie-Bosman/Nijhuis, waarin de 
Kamer zich in mei 1986 uitsprak voor 
een integrale organisatie van sociale 
zekerheid, arbeidsbemiddeling, 
arbeidsomstandigheden en volksge-
zondheid op regionale basis, komt 
dan wel in de lucht te hangen. De 
uitleg die de staatssecretaris daaraan 
geeft door de nuancering "op 
termi jn" aan te brengen, maakt dat 
niet goed. 

Als je zo'n integrale organisatie 
voorstaat — en dat doet een 
meerderheid van de Kamer — is de 
kans groot dat je op termijn opnieuw 
moet sleutelen aan de uitvoerings-
structuur van de demografische 
verzekeringen. Waarom wordt dan 
nu, op voorhand, definitief iets 
geregeld? Ik begrijp overigens niet 
hoe de staatssecretaris enerzijds zegt 
dat hij na de aanvaarding van het 
wetsvoorstel niet meer wil tornen aan 
de uitvoeringsstructuur van de 
volksverzekeringen, terwijl hij 
anderzijds stelt dat te zijner t i jd, na 
het advies van de SER over de 
werknemersverzekeringen, bezien 
kan worden of aanpassing of 
afstemming van de uitvoeringsorga-
nisatie van de demografische 
verzekeringen nodig is. 

Je kunt dit wetsvoorstel niet los 
van het uiteindelijke totaalbeeld 

beoordelen. In zo'n totaalbeeld staat 
voor D66 de cliëntgerichtheid 
voorop. Dat geldt weliswaar ook voor 
het kabinet, maar onvoldoende is 
beargumenteerd waarom voor de 
cliëntgerichtheid de opheffing van de 
Raden van Arbeid noodzakelijk zou 
zijn. Er wordt naar onze mening ten 
onrechte vooruitgelopen op de hele 
uitvoeringsorganisatie. Daarbij komt, 
dat de organisatie van de werkne-
mersverzekeringen onder meer 
afhangt van de overdracht van de 
werknemersverzekeringen aan de 
sociale partners. 

Bij de overdracht van de werkne-
mersverzekering aan de sociale 
partners gaat de staatssecretaris op 
pagina 4 van de memorie van 
antwoord kort in op de uitvoering van 
de motie-Groenman/Schutte die bij 
de vorige begrotingsbehandeling 
werd aangenomen. Wat ik indertijd 
vreesde, gebeurt. Het kabinet wacht 
met een standpunt, totdat de 
Stichting van de Arbeid de discussie 
heeft afgerond. Ik betreur het 
ernstig, als dit betekent dat het 
kabinet nog niet heeft nagedacht 
over de voorwaarden waaronder een 
overdracht van de werknemersverze-
keringen aan de sociale partners 
überhaupt mogelijk is. Het kabinet zal 
iets meer moeten doen dan alleen 
reageren op de discussie in de 
Stichting van de Arbeid. Zeker als 
aan de SER afzonderlijk advies 
gevraagd zal worden over de 
reorganisatie van de uitvoerings-
structuur van de werknemersverzeke-
ringen, zal het kabinet zelf gedachten 
moeten ontwikkelen. Dit is nog niet 
gebeurd, maar wel is het duidelijk, zo 
zegt de staatssecretaris, dat de 
Raden van Arbeid geen plaats in de 
nieuwe totaalstructuur kunnen 
hebben. Hoe weet het kabinet dit zo 
zeker? Op grond waarvan mag de 
Sociale Verzekeringsbank wel nu al 
een belangrijke plaats innemen? 

Bij de opheffing van de Raden van 
Arbeid en de omvorming ervan tot 
districtskantoren van de Sociale 
Verzekeringsbank worden de 
regionale raadscommissies, waarin 
het bedrijfsleven is vertegenwoor-
digd, afgeschaft. Hoewel de SER 
adviseerde, deze raadscommissies 
als adviescolleges te laten voortbe-
staan, heeft de staatssecretaris 
hiertoe niet besloten. In de totale 
reorganisatie van de uitvoerings-
structuur, waarin het bedrijfsleven zo 
niet gehele, dan toch altijd een 
zekere verantwoordelijkheid voor de 
werknemersverzekeringen behoudt, 
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moeten de sociale partners ook op 
regionaal niveau betrokken blijven bij 
de uitvoering van de volksverzekerin-
gen. Ik noem nu één puntje waaruit 
blijkt dat het mogelijk is dat het 
wetsontwerp niet past in een 
totaalvisie op de uitvoeringsstruc-
tuur, maar er zijn er meer te noemen. 
Aangezien het kabinet nog geen 
totaalvisie op de uiteindelijke 
structuur heeft, is het echter wat 
moeilijk discussiëren daarover. 

Ik heb gezegd dat dit wetsvoorstel 
voor ons een moeilijke zaak is. Er 
blijken namelijk voordelen aan te 
zitten. Gesteld wordt dat de werkge-
legenheid bij de Raden van Arbeid op 
termijn zal teruglopen en dat het 
handiger is, de gevolgen hiervan op 
te vangen binnen een groter 
personeelsverband. Zo op het oog is 
dit logisch. 

Een tweede argument is dat 
automatisering gemakkelijker is 
binnen één organisatie. Ook dit kan 
waar zijn. Eén centraal punt waar alle 
gegevens worden opgeslagen die 
door de districtskantoren, die de 
gevalsbehandeling doen, kunnen 
worden opgevraagd en gebruikt, is 
well icht voor de cliënt efficiënt, zeker 
als de districtskantoren beslissings-
bevoegd en niet afhankelijk van 
centrale sturing zijn. 

Als je leest dat bij de Sociale 
Verzekeringsbank een computercon-
figuratie is geïnstalleerd voor de 
kinderbijslagadministratie die tot de 
grootste in het land behoort, denk je 
al gauw dat de Sociale Verzekerings-
bank aangewezen is als coördinator 
van het automatiseringsproject en 
dus van de gehele uitvoering van de 
volksverzekeringen. Ook kan de 
decentrale uitvoering van de AOW en 
de AWW een voordeel zijn, evenals 
het rechtstreekse toezicht van de 
Sociale Verzekeringsraad op de 
gehele uitvoeringsorganisatie van de 
demografische verzekeringen. 

Een voordeel uit procedureel 
oogpunt is dat de SER unaniem 
positief was over het wetsvoorstel. In 
het SER-advies van 12 mei 1985 
over de uitvoeringsorganisatie aan de 
top bleven de Raden van Arbeid 
overigens wel bestaan. Wij moeten 
als Kamer hieraan niet te licht ti l len. 

Als je het over voordelen hebt, 
bedoel je dat er bij ongewijzigd 
beleid nadelen zijn. Dit is nog maar 
de vraag. Mij is het niet duidelijk 
geworden welke nadelen optreden, 
als het wetsvoorstel door een 
kamermeerderheid wordt afgewezen. 
De zogenaamde voordelen komen 

dan in een ander daglicht te staan. 
Op dit punt begint echter de 
welles-nietesdiscussie en, zo men 
wi l , het onverkwikkelijke van een 
competentiestrijd tussen de staatsse-
cretaris, de Sociale Verzekeringsraad 
en de Sociale Verzekeringsbank 
enerzijds en de Vereniging van Raden 
van Arbeid anderzijds. Als Kamer 
worden wij geacht, knopen door te 
hakken, maar dit is eigenlijk pas 
mogelijk, als wij een totaalbeeld 
hebben van de uiteindelijke uitvoe-
ringsstructuur. Deze ontbreekt. 

Een tweede criterium is of de 
cliëntgerichte uitvoering echt beter 
wordt met dit wetsvoorstel. De 
Raden van Arbeid werken nu 
regionaal en cliëntgericht bij de 
behandeling van bijzondere gevallen 
waarin nader onderzoek gewenst is. 
Wat verbetert er in de nieuwe 
situatie? Als centrale automatisering 
de cliëntgerichtheid ten goede komt, 
blijft het de vraag of de Raden van 
Arbeid niet sowieso, ook zonder 
opheff ing, van de centrale appara-
tuur gebruik kunnen maken ten 
behoeve van hun cliënten. Wi l de 
staatssecretaris in het algemeen 
eens aangegeven wat ten gevolge 
van dit wetsvoorstel verandert voor 
de cliënten? 

Een derde criterium wordt 
gevormd door de effecten op de 
werkgelegenheid. Het wetsvoorstel 
zelf heeft geen consequenties voor 
de personeelsformatie van de Raden 
van Arbeid, maar op termijn zal de 
werkgelegenheid bij de raden 
teruglopen, aldus de staatssecretaris. 
De cijfers hieromtrent zijn echter niet 
eensluidend. Mij dunkt dat de 
inkomensafhankelijke AOW over 
enkele jaren en de aangekondigde 
nieuwe AWW, die ook een inkomens-
toets zal bevatten, wel degelijk werk 
met zich brengen. De overgangsre-
geling in het kader van de studiefi-
nanciering brengt voorlopig ook werk 
voor de raden mee. Los hiervan is het 
echter de vraag of de gevolgen van 
automatisering voor de personeels-
sterkte kunnen worden opgelost met 
het wetsvoorstel, dat alleen een 
macro-benadering heeft. Als het dé 
oplossing zou zijn, waarom zijn 
dienstcommissies van de verschillen-
de raden dan tegen dit wetsvoorstel? 
Ik vind de argumentatie van de 
staatssecretaris niet zo sterk op dit 
punt. 

Zolang de nieuwe AOW en A W W 
nog onduidelijk zijn in hun werkgele-
genheidseffecten en de nieuwe 
studiefinanciering nog niet optimaal 

draait - om het eufemistisch te 
zeggen — is het beter om te wachten 
tot de effecten hiervan wel duidelijk 
zijn. Dat de Sociale Verzekeringsraad 
nu het toezicht krijgt op het geheel 
van de demografische verzekeringen 
is een twijfelachtig voordeel, zeker 
als de plaats en de functie van de 
Sociale Verzekeringsraad in de 
nieuwe uitvoeringsstructuur onduide-
lijk zijn. Ik herinner mij dat ten 
aanzien van de nieuwbouw van de 
Sociale Verzekeringsbank over het 
toezicht een en ander, mede door 
mijn toedoen, aan de orde is 
geweest. 

Staatssecretaris De Graaf: Kan 
mevrouw Groenman die twijfelach-
tigheid toelichten? Het is nogal een 
aantijging in de richting van de 
Sociale Verzekeringsraad! 

Mevrouw Groenman (D66): Er is 
indertijd niets mee gedaan. De 
Kamer heeft vragen gesteld en 
overleg gevoerd met de Sociale 
Verzekeringsraad. Toen bleek dat er 
al te veel spijkers met koppen waren 
geslagen. Als er eerder overleg was 
gevoerd, had de nieuwbouw van de 
bank wellicht in een ander daglicht 
komen te staan. 

Staatssecretaris De Graaf: Die 
opmerking Iaat ik graag voor uw 
rekening. Daaraan wordt echter een 
vrij forse aantijging gekoppeld in de 
richting van de Sociale Verzekerings-
raad. 

Mevrouw Groenman (D66): Ik geef 
slechts een voorbeeld waarbij de 
Kamer heeft gesteld — ik zie dat de 
heer Nijhuis knikt — dat er op zijn 
minst toezicht had moeten zijn op de 
nieuwbouwoperatie van de Sociale 
Verzekeringsbank. Ik zeg hiermee 
niet dat het hele toezicht nooit zal 
deugen. Ik geef een voorbeeld 
waarbij ik, met een aantal andere 
kamerleden, toevallig betrokken was. 

Staatssecretaris De Graaf: U stelde 
dat het voordeel van toezicht van de 
Sociale Verzekeringsraad wel eens 
twijfelachtig zou kunnen zijn. 
Daarmee spreekt u niet alleen over 
dat voorbeeld, maar over de situatie 
in het algemeen! 

Mevrouw Groenman (D66): Ik heb 
inderdaad gezegd: wel eens twijfel-
achtig. Ik zeg niet dat het toezicht 
per definitie slecht zal zijn. Het geval 
dat ik aanhaalde, riep destijds twijfels 
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op bij de Kamer. Ik heb op dit punt 
mijn bedenkingen, die ik op dit 
moment inderdaad niet hard kan 
maken. Ik weet niet wat er dagelijks 
wordt gedaan op de afdeling die met 
het toezicht is belast! Ik heb slechts 
een voorbeeld genoemd. 

Voorzitter! Ik zal niet op allerlei 
details ingaan. Toch heb ik nog één 
vraag, waarop in de stukken geen 
antwoord is gegeven. Hoe ziet de 
personeelsproblematiek voor 
vrouwen er op termijn uit en waarom 
wordt zo afwijzend gereageerd op de 
toepassing van het nieuwe ARAR, 
artikel 96, waarbij met de positie van 
vrouwen bij ontslagen rekening zal 
worden gehouden? 

De voordelen die de staatssecreta-
ris noemt van het wetsvoorstel zijn 
zeer betrekkelijk. Duidelijk is dat 
uitstel tot de totale uitvoeringsreor-
ganisatie niet dermate bezwaarlijk is 
dat het wetsvoorstel nu onverwijld 
moet worden omarmd. Een visie op 
en een tijdpad voor die integrale 
nieuwe uitvoeringsstructuur, waarbij 
de cliënt centraal staat, is noodzake-
lijk. Tenzij de staatssecretaris 
duidelijk kan beargumenteren wat de 
echte voordelen zijn voor opheffing 
van de Raden van Arbeid, blijf ik van 
mening dat het wetsvoorstel op zijn 
minst voorbarig is. Het wetsvoorstel 
heeft echter wel gewerkt als een 
self-fulfil l ing prophecy. Het is echter 
de omgekeerde wereld om nu de 
acht voorzittersvacatures aan te 
grijpen als argument voor de 
opheffing. Mijn fractie zal de 
amendementen van mevrouw Ter 
Veld nauwgezet bestuderen. Aan de 
hand van de reactie van de staatsse-
cretaris in het algemeen en op de 
amendementen in het bijzonder zal 
de fractie van D66 haar eindstand-
punt bepalen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de RPF 
heeft zich in de schriftelijke voorbe-
reiding van het onderhavige wets-
voorstel al vrij positief uitgelaten over 
het voornemen van het kabinet met 
betrekking tot de Raden van Arbeid. 
Het is de bedoeling deze op te heffen 
en vervolgens om te vormen tot 
districtskantoren van de Sociale 
Verzekeringsbank. De Sociale 
Verzekeringsraad spreekt in dit 
verband liever van concernvorming, 
dus geen opheffen maar eerder 
fuseren of concentreren. Dekken 
deze termen, naar de mening van de 

staatssecretaris, de lading beter dan 
"het ophef fen" van de Raden van 
Arbeid? Hoe het ook zij, wat er van 
de kant van de Raden van Arbeid of 
van andere zijden naar voren is 
gebracht sinds mei vorig jaar, heeft 
onze mening over de voorgestelde 
plannen niet doen veranderen. 

De demografische verzekeringen 
houden slechts in beperkte mate 
verband met het arbeidsverleden. 
Mede om die reden zijn de verschil-
len in toepassing per regio uiterst 
gering. Daarentegen hebben Raden 
van Arbeid, alsook de Sociale 
Verzekeringsbank, in een later 
stadium, ten gevolge van verande-
ringen in de wetgeving - ik denk aan 
studiefinanciering — en automatise-
ringsprocessen, te maken met een 
aanzienlijke inkrimping van het aantal 
arbeidsplaatsen. Op zijn minst ligt 
dan een laten voortbestaan van het 
huidige aantal raden c.q. districts-
kantoren, met elk een naar verhou-
ding zwaar bezette bestuurs- en 
stafafdeling, minder voor de hand. 
Om nu te kunnen bepalen of het 
wetsvoorstel steun verdient, is het 
naar de mening van mijn fractie van 
groot belang te beoordelen in 
hoeverre het voorstel dat de 
staatssecretaris ons heeft voorge-
legd, inderdaad op zijn eigen merites 
kan worden beoordeeld. Anders 
gezegd: kan deze reorganisatie bij de 
uitvoeringsorganen van de demogra-
fische verzekeringen los worden 
gezien van de algehele reorganisatie 
van de uitvoeringsstructuur van de 
sociale verzekeringen? Naar ik meen, 
is de staatssecretaris die opvatting 
wel toegedaan. Ook mijn fractie 
meent, dat het voorstel op grond van 
de hiervoor weergegeven overwegin-
gen een eigen waarde heeft. Daarbij 
past wel de volgende kanttekening. 
Betekent aanvaarding van het 
wetsvoorstel dat nu ter tafel ligt, een 
definitief gescheiden uitvoering van 
demografische en andere verzekerin-
gen? Of zijn naderhand toch nog 
weer wijzigingen mogelijk? 

Mijnheer de Voorzitter! Een aantal 
zaken is mij in dit stadium nog niet 
helemaal duidelijk en daarom stel ik 
de navolgende vragen ter verkrijging 
van enige toelichting. In de memorie 
van toelichting is de opheffing van de 
raden duidelijk in het perspectief 
gesteld van een belangrijke inkrim-
ping van het aantal vestigingen. In de 
daaropvolgende reacties leek de 
bewindsman van dit vooruitzicht wat 
afstand te nemen. Is die indruk juist? 
In hoeverre deelt de staatssecretaris 

het standpunt, dat zonder die 
inkrimping in de nabije toekomst het 
onderhavige wetsvoorstel onvoldoen-
de zin meer heeft? Welke mogelijkhe-
den heeft de regering om op het 
toekomstig aantal raden c.q. 
districtskantoren invloed uit te 
oefenen? 

Deze kwestie brengt mij dan bij het 
volgende punt. Uit de jaarverslagen 
van bank en raden blijkt, dat in de 
afgelopen jaren nogal wat raden een 
nieuw gebouw hebben betrokken. In 
hoeverre spoort een en ander met de 
sluiting op termijn van een aantal 
vestigingen? Wordt hier kapitaal 
vernietigd en, zo ja, had dat dan niet 
voorkomen kunnen worden, gelet op 
het feit, dat de wijziging van de 
sociale-verzekeringswetten bepaald 
niet uit de lucht is komen vallen? 

De exacte status van de toekomsti-
ge districtskantoren is mij ook nog 
niet geheel duidelijk. Enerzijds 
behouden zij in de uitvoeringspraktijk 
een grote mate van zelfstandigheid 
— dit blijkt uit de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag — en 
anderzijds worden besluiten dienaan-
gaande voorbereid op het hoofdkan-
toor. Hoe moeten wij deze aspecten 
met elkaar laten rijmen? Blijft er 
overigens voor de districtskantoren 
nog een zekere onderhandelings-
ruimte over jegens de bank, zodat in 
overleg besluiten kunnen worden 
genomen over de uitvoeringspraktijk? 

Mijnheer de Voorzitter! De 
bewindsman stelt, dat dit wetsvoor-
stel een einde maakt aan de onge-
wenste vermenging van toezichthou-
dende en uitvoerende taken van de 
bank. Ik betwijfel of het juist is dat zo 
voor te steilen. In zekere zin wordt 
het toezicht juist versterkt, dacht ik. 
Aan die vermenging komt eerst een 
einde, wanneer binnen de organisatie 
de uitvoering geheel wordt geschei-
den van de centrale afdelingen op 
het hoofdkantoor, dat wil zeggen: 
wanneer ook de werkzaamheden van 
bij voorbeeld de afdeling lnternatio-
nale Regelingen en Pensioenen aan 
de districtskantoren kunnen worden 
overgedragen. Is de staatssecretaris 
het op dit punt met mij eens? 

Zowel volgens de memorie van 
toelichting als volgens de memorie 
van antwoord leidt de aanvaarding 
van het wetsvoorstel tot meer 
doelmatigheid en cliëntgerichtheid. 
Ik geef de staatssecretaris hier het 
voordeel van de twijfel. De uitspraak 
is evenwel niet per definitie waar. 
Juist ten aanzien van de SVB waren 
er immers de laatste jaren tal van 
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klachten over onder meer veel te 
langdurige gevalsbehandeling. Van 
wezenlijk belang blijft de opheffing 
van het aantal districtskantoren en de 
oprichting van hulpkantoren. Graag 
verneem ik van de staatssecretaris 
wat in zijn ogen nu precies hun taak 
zal zijn. Op de vragen daarnaar is 
naar de mening van mijn fractie in de 
memorie van antwoord wel heel 
summier ingegaan. 

Ter afsluiting van mijn betoog heb 
ik nog een laatste vraag. Veel 
gedwongen ontslagen kunnen 
worden vermeden door personeel 
gedurende jaren achtereen een 
tijdelijk arbeidscontract aan te 
bieden, zodat in feite een vast 
dienstverband ontstaat, niet dejure 
maar wel de facto. Acht de regering 
zich nog geroepen aan de hoe dan 
ook toch ontstane verplichtingen van 
raden en bank jegens deze mensen 
op enigerlei wijze tegemoet te 
komen? 

Afrondend stel ik nogmaals, dat 
het wetsvoorstel als zodanig mijn 
instemming heeft. Beantwoording 
van de gestelde vragen stel ik 
uiteraard bijzonder op prijs. 

D 
De hee rTu ins t ra (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het wetsvoorstel over 
de opheffing van de Raden van 
Arbeid is te plaatsen in een reeks van 
compromissen over de organisatie 

van de uitvoering van de sociale 
zekerheid. Dat het kabinet de Kamer 
wijst op de eigen merites van het 
wetsvoorstel is voor de CDA-fractie 
nog geen reden, het voorstel niet in 
het kader van de organisatie van de 
sociale zekerheid te beoordelen. Om 
te beginnen willen wij het voornemen 
van de integratie van de Sociale 
Verzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid toetsen aan de uitgangs-
punten die wij voor de uitvoering van 
de sociale zekerheid gewenst achten. 
Verder willen wij de maatregelen die 
voor de uitvoeringsorganisatie nodig 
zijn, afwegen. Ten slotte willen wij 
bekijken welke bijdrage dit wetsvoor-
stel daaraan levert. 

De voorgeschiedenis ligt in het jaar 
1967. De regering diende toen een 
adviesaanvrage in bij de Sociaal-eco-
nomische Raad omtrent de vereen-
voudiging van de uitvoeringsorgani-
satie. Wi j kunnen ook nog verder 
teruggaan, zoals mevrouw Ter Veld 
en anderen dat ook reeds deden. In 
het jaar 1920 kende de regering het 
probleem in hoeverre binnen het 
raam van de uitvoeringsorganisatie 
van de sociale zekerheid vereenvou-
diging mogelijk was. Dat, terwijl de 
Radenwet van de antirevolutionaire 
minister Talma en de Wet op de 
rijksverzekeringsbank nog maar 
enkele jaren van kracht waren. De 
katholieke minister Kooien van 
arbeid, handel en nijverheid besloot 
eind 1925 een commissie in het 

De heer Tuinstra (VVD) 

leven te roepen die de regering op 
het punt van de vereenvoudiging en 
de bezuiniging van de uitvoeringsor-
ganisatie moest adviseren. Onder 
leiding van de christelijk-historische 
oud-minister Van IJsselsteyn die zelf 
van 1918 tot 1922 minister van 
handel en arbeid was geweest, kwam 
daarop een rapport tot stand dat de 
regering in 1926 werd aangeboden. 
Voor de commissie-Van IJsselsteyn 
stond vast dat een organisatie die 
streeft naar een goede werkverde-
ling, doch met een centrale leiding, 
goedkoper, soberder en vlugger 
werkt dan een organisatie die bestaat 
uit tal van naast elkaar werkende 
zelfstandige organen. Deze opvatting 
van de commissie-Van IJsselsteyn 
stond niet op zichzelf. Immers, zoals 
mevrouw Ter Veld al memoreerde, 
de oorspronkelijke opvattingen van 
minister Talma die ten grondslag 
lagen aan de ontwerp-Radenwet in 
1910 om de uitvoering van de 
sociale-verzekeringswetten in een 
publiekrechtelijke radenstructuur 
onder te brengen, waren maar ten 
dele gerealiseerd. Ook het rapport 
van de commissie-Van IJsselsteyn in 
1933 was uiteindelijk hetzelfde lot 
beschoren. De werkverdeling tussen 
de Raden van Arbeid en de Sociale 
Verzekeringsbank bleef bestaan. Eén 
van de vereenvoudigingsmaatregelen 
was dat vanaf 1934 het toezicht op 
de raden bij de verzekeringsbank 
kwam te liggen. Na de tweede 
wereldoorlog, toen de uitbreiding van 
het stelsel van sociale zekerheid in 
voorbereiding was, heeft dit opnieuw 
tot een compromis geleid. Dit is 
vastgelegd in de Organisatiewet 
sociale verzekeringen van 1952. 
Uiteindelijk kwam, na enkele 
aanpassingen, de uitvoering van bijna 
alle volksverzekeringen bij de Raden 
van Arbeid en de Sociale Verzeke-
ringsbank te liggen en de uitvoering 
van de werknemersverzekeringen bij 
de bedrijfsverenigingen. De uitvoe-
ring van deze sociale verzekeringen 
staat onder toezicht van de Sociale 
Verzekeringsraad. 

Tegen de achtergrond van deze 
voorgeschiedenis is het interessant 
te weten hoe nu dit voorstel van het 
kabinet tot opheffing van de raden 
gezien moet worden. Is het een 
logisch gevolg van de compromissen 
die in het verleden zijn gesloten of 
komt het voort uit een bepaalde 
opvatting over de toekomstige 
organisatie van de sociale zekerheid? 
Of hebben toch de feitelijke gebeur-
tenissen de doorslag gegeven? In de 
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memorie van toelichting stelt de 
staatssecretaris aanvankelijk de 
ontwikkelingen in de sfeer van de 
demografische verzekeringen 
centraal. Hij rangschikt de feitelijke 
ontwikkeling in de drie volgende 
punten. In de eerste plaats het 
afschaffen van de kinderbijslag voor 
de leeftijd van 18 jaar en ouder. In de 
tweede plaats de automatisering van 
de kinderbijslag en de AOW. In de 
derde plaats het feit dat binnen tien 
jaar een halvering van het werk gaat 
optreden. Nu is ook het rangschikken 
van feiten het overbrengen van een 
boodschap. De CDA-fractie heeft 
deze boodschap zo begrepen dat de 
bijna 3.000 medewerkers van de 
Raden van Arbeid recht hebben op 
een duidelijk sociaal beleid. Daarom 
zal de onzekerheid over de continuï-
teit van de organisatie moeten 
worden opgeheven. Deze overwe-
ging heeft tijdens de voorbereiding 
van dit wetsvoorstel bij de CDA-frac-
tie zwaar gewogen. De CDA-fractie 
kon de feitelijke ontwikkeling evenwel 
niet los zien van een door haar 
wenselijk geachte uitvoeringsorgani-
satie van de sociale zekerheid. 

Het kabinet heeft in de memorie 
van antwoord in hoofdlijnen de 
richting voor de uitvoering van de 
sociale zekerheid aangegeven en 
vermeld, welke uitgangspunten bij de 
herziening van de uitvoeringsorgani-
satie van de sociale zekerheid aan de 
orde moeten komen. De CDA-fractie 
heeft hierbij meer gelet op de inhoud 
van het te voeren beleid, dan op de 
vorm waarin het de Kamer is 
voorgelegd. Op dit punt delen wij de 
bezwaren van de VVD-fractie 
hieromtrent, inhoudende dat dit niet 
de schoonheidsprijs verdient. 
Misschien horen we straks nog meer! 

Met de volgende uitgangspunten 
van de staatssecretaris kan de 
CDA-fractie instemmen: de cliëntge-
richtheid, de beheersbaarheid en de 
centrale beleidsbepaling, gepaard 
gaande met coördinatie en de 
regionale gevalsbehandeling. Ook de 
beleidskeuze van de functionele 
decentralisatie, zoals de SER die ook 
voorstaat, heeft onze instemming. 
Als het voorgaande beleidskader 
waarde voor de toekomst moet 
krijgen, zal op den duur bij een 
gefaseerde invulling eenzelfde 
districtsindeling voor de afzonderlijke 
organisaties van de sociale zekerheid 
van grote betekenis zijn. Onder-
schrijft de staatssecretaris het belang 
van een gelijke districtsindeling voor 
de uitvoering van de sociale zeker-

heid en is hij bereid, deze operatione-
le lijn in de tijd te ondersteunen? 

Het hiervoor geschetste beleidska-
der — met als kenmerk een functio-
nele decentralisatie voor de volksver-
zekeringen, de werknemersverzeke-
ringen en het arbeidsmarktbeleid — 
past in de christen-democratische 
overtuiging van spreiding van 
verantwoordelijkheden en een op 
elkaar aansluitende opbouw van 
taken en bevoegdheden vanuit de 
voet van de organisatie. Ook bij de 
uitvoering van publieke taken vindt 
het CDA het waardevol anderen 
daarbij te betrekken. 

De invulling van dit beleidskader 
kan alleen gefaseerd plaatsvinden. 
Bovendien zijn er aparte uitvoerings-
organisaties, met verschillende taken 
en bevoegdheden. Globaal betreft dit 
in de eerste plaats de organisatie-
structuur aan de top, die aan de orde 
moet komen, terwijl in de tweede 
plaats daarna de opbouw van taken 
en bevoegdheden binnen de 
uitvoeringsorganisatie aan de orde 
zijn. De uiteenzetting over de 
fasering in de schriftelijke voorberei-
ding van de zijde van de staatssecre-
taris is hiertoe een goede aanzet. Het 
onderhavige wetsvoorstel bestaat 
derhalve uit een deel integratie en 
een deel reorganisatie. Met de 
overige aanpassingen in de beheers-
structuur van de werknemersverzeke-
ringen zullen de demografische 
verzekeringen in de Organisatiewet 
sociale verzekeringen worden 
verwerkt. Een verbetering is ook dat 
het toezicht van de Sociale Verzeke-
ringsraad en de uitvoering door de 
Sociale Verzekeringsbank duidelijker 
worden gescheiden. Bovendien blijft 
het toezichthoudend niveau het 
goedkeuringsrecht over de wijze van 
uitvoering behouden. Naar de 
opvatting van de CDA-fractie past 
deze integratie in een door haar 
gewenst geacht beleidskader. De 
staatssecretaris zal volgens de 
CDA-fractie nu verder kunnen met 
het gedegen SER-advies van eind 
1984 over de uitvoeringsorganisatie 
aan de top. Daarom willen wij op dit 
moment de staatssecretaris uitnodi-
gen, zich in te spannen om in het 
eerste kwartaal van 1988 een 
concept-voorstel inzake de wijziging 
van de Organisatiewet sociale 
verzekeringen ter advisering aan de 
Sociale Verzekeringsraad voor te 
leggen. Kan de staatssecretaris ons 
deze toezegging doen? 

De heer Nijhuis (VVD): De heer 

Tuinstra sprak zojuist over een 
termijn. Kan hij mij aangeven waarom 
hij deze termijn noemt? Hij heeft zelf 
immers al gezegd dat er een 
SER-advies is uit 1984. Waarom 
moet er dan zo lang gewacht worden 
voordat het zaakje naar de SVR 
gestuurd wordt? 

De heer Tuinstra (CDA): Ik heb 
begrepen dat niet in maanden maar 
in jaren gedacht moet worden. Ik heb 
het jaar 1988 genoemd. Naar mijn 
mening hebben wij dan een redelijke 
bezinningsperiode na de voorberei-
ding in 1984. Door mij ingewonnen 
informatie heeft mij bevestigd in de 
mening dat deze vraag geen 
overtrokken termijn inhoudt. 

De heer Nijhuis (VVD): De heer 
Tuinstra zegt dat het SER-advies een 
goed stuk is. Wat is er dan op tegen 
om dat goede advies bij wijze van 
spreken morgen al naar de SVR te 
sturen, al was het alleen maar omdat 
zijn collega de heer Weijers vorig jaar 
op spoed heeft aangedrongen? 

De heer Tuinstra (CDA): Deze 
aandrang heeft bij de staatssecretaris 
tot voldoende voorbereiding geleid. 
Er moeten nog een paar knelpunten 
worden opgelost. Wij achten het 
redelijk dat de staatssecretaris 
daarover nog enkele maanden doet. 
Daarom gaan wij ervan uit dat het 
voor de staatssecretaris niet 
onmogelijk is in het eerste kwartaal 
van 1988 deze adviesaanvraag bij de 
SVR in te dienen. 

Ik ben het met de staatssecretaris 
eens dat wij van de behandeling van 
dit wetsvoorstel geen algehele 
beleidsdiscussie moeten maken. 
Vandaar dat ik mij in mijn inbreng 
beperkt heb tot enkele hoofdlijnen. Ik 
wil nu overgaan tot het stellen van 
enkele vragen over de merites van 
het voorstel. 

Wij hebben in de voorbereiding 
van het onderhavige wetsvoorstel 
een vraag gesteld over de uitvoe-
ringsorganisatie. Wij hebben onder 
andere de verwijzing van cliënten bij 
overgang op grond van regeling, 
beroep en leeftijd, de begeleiding van 
werklozen en arbeidsongeschikten, 
de verbinding tussen beleidsniveau 
en uitvoeringsniveau in de uitvoe-
ringsorganisatie, de kosten van de 
uitvoering en automatisering en de 
informatievoorziening aan de orde 
gesteld. Uit de nota naar aanleiding 
van het verslag hebben wij begrepen 
dat naar deze uitvoeringsaspecten zal 
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worden gekeken. Wij willen daaraan 
nog een laatste vraag toevoegen. Is 
het de bedoeling van de staatssecre-
taris een wijziging in de Organisatie-
wet sociale verzekeringen op te 
nemen waardoor de invoering van 
het Sofi-nummer mogelijk wordt 
gemaakt in verband met de door ons 
gesuggereerde informatievoorzie-
ning? 

Met instemming heeft de CDA-
fractie er kennis van genomen dat de 
staatssecretaris zijn opvatting om na 
aanvaarding van het wetsvoorstel de 
22 districtskantoren van de Sociale 
Verzekeringsbank in aantal terug te 
brengen, heeft genuanceerd. Naast 
het aanvankelijke doelmatigneidscri-
terium van de staatssecretaris voor 
de omvang van de huidige kantoren 
van de raden, heeft de cliëntvriende-
lijke benadering een sterker accent 
gekregen. Er is evenwel vastgesteld 
dat de SVR het goedkeuringsrecht 
over het aantal districtskantoren blijft 
behouden. De CDA-fractie kan 
hiermee instemmen. Op de vragen 
die wij met betrekking tot het sociale 
kader voor de integratie van de raden 
en de bank hebben gesteld, hebben 
wij voldoende informatie ontvangen, 
evenals over de ruimte van een 
eenmalig verruimde afvloeiingsmo-
gelijkheid. 

De CDA-fractie hoopt met de 
steun aan dit wetsvoorstel een 
onderdeel van de sociale zekerheid 
de mogelijkheid te bieden de 
bedrijfsvoering ten behoeve van 
uitkeringsgerechtigden te verbeteren, 
ook voor de aldaar werkzame 
werknemers. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Normalerwijs debatteer ik 
altijd met vreugde, met uitzondering 
van het feit wanneer ik snipverkou-
den ben. Los daarvan betekent het 
debatteren over dit wetsvoorstel ook 
geen vreugde. Dat bleek in feite al uit 
de inbreng van de meeste vorige 
sprekers. Zelfs de heer Tuinstra, 
hoewel hij dit wetsvoorstel wel 
accordeert, sprak er met frisse 
tegenzin over, had ik de indruk. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
daar een wat andere indruk van 
overgehouden. 

De heer Nijhuis (VVD): Dat zal 
ongetwijfeld het geval zijn, maar uw 
contacten met de heer Tuinstra zijn 
heel anders dan die tussen u en mij 

en die tussen mij en de heer Tuinstra. 
Dit kan politieke consequenties of 
politieke oorzaken hebben, maar hoe 
het ook zij, ik ga verder met mijn 
betoog. 

De opheffing van de Raden van 
Arbeid is slechts een onderdeel van 
een groter geheel. Wij zijn nu door de 
regering uitgenodigd om te praten 
over dit ene onderdeel, terwijl wij 
natuurlijk in feite veel liever hadden 
willen praten, zelfs hadden moeten 
praten, over het geheel, namelijk de 
algehele reorganisatie van de totale 
uitvoeringsorganisatie van die sociale 
zekerheid. Een uitnodiging in de 
vorm van een nota of een notitie om 
ook daarover te discussiëren hebben 
wij tot op heden helaas niet ontvan-
gen. Op dat punt ontbreekt het bij de 
regering namelijk nog steeds aan een 
samenhangende visie. Ook mevrouw 
Ter Veld heeft daar terecht op 
gewezen. Tevens ontbreekt het aan 
voldoende inzicht in de bij die 
algehele reorganisatie te hanteren 
uitgangspunten. Die totale visie en 
die uitgangspunten hadden er allang 
moeten zijn. De uitvoeringsorganisa-
tie sociale zekerheid is immers reeds 
vanaf het begin van de zestiger jaren 
in studie en discussie. Nu, na ruim 
twintig jaar praten, wordt het de 
hoogste tijd om eens eindelijk 
spijkers met koppen te gaan slaan. Ik 
zal het in het Fries zeggen, want dat 
verstaat deze staatssecretaris beter: 
" I t is mei sizzen net te dwaan" . Met 
andere woorden, je moet niet praten, 
maar je moet gewoon een keertje 
gaan doen. Daarvoor zijn allerlei 
redenen. In de eerste plaats vraagt 
de stelselwijziging sociale zekerheid 
om een aangepaste uitvoeringsorga-
nisatie. Reeds in 1982 heeft deze 
staatssecretaris zelf gezegd, dat de 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid, dus inhoudelijk, en de 
reorganisatie van de uitvoering 
gelijktijdig doorgevoerd zouden 
moeten worden. Reeds in het vorige 
regeerakkoord, het regeerakkoord 
van de periode-Lubbers-l, werd 
bepaald dat ons stelsel van sociale 
zekerheid dringend aan ingrijpende 
wijzigingen toe was, niet alleen naar 
de inhoud, maar ook naar de 
organisatorische opzet en besturing. 
Dat stond in het vorige regeerak-
koord, dus vijf jaar geleden derhalve. 
Ten tweede moet, los van de 
stelselwijziging, worden geconsta-
teerd, dat de uitvoeringsorganisatie 
van de sociale zekerheid bepaald 
onoverzichtelijk is en in velerlei 
opzichten ook niet voldoet. Alleen al 

de werknemersverzekeringen worden 
uitgevoerd door 57 verschillende 
organen. Er zijn 136 fondsen en er 
worden 168 verschillende premies 
vastgesteld. Deze premies komen 
dan tot stand op basis van verschil-
lende calculatiemethoden, gebaseerd 
op verschillende informatiestromen 
en bestuurlijke overwegingen onder 
meer ten aanzien van de vermogens-
vorming. Kortom, een volstrekt 
ondoorzichtig ratjetoe en een 
doolhof waarin menig deskundige 
verdwaalt, laat staan dat het helder is 
voor de burger, de cliënt en daar 
gaat het toch allemaal om? 

Naast problemen aan de voet van 
de organisatie zijn er tal van proble-
men aan de top. Het fondsbeheer en 
de structuur daarvan is weinig 
doorzichtig en wordt gekenmerkt 
door tal van financiële dwars- en 
kruisverbanden. Ik heb er reeds 
uitvoerig over gesproken op 14 
maart 1983. De positie van de SVR 
werd reeds in de zestiger jaren door 
deskundigen als onevenwichtig 
aangeduid. Bovendien is deze positie 
een onduidelijke. De wetgever heeft 
aan dit intermediaire, dit tussenbe-
stuursorgaan tussen overheid en 
uitvoering noch instrumenten, noch 
doelstellingen meegegeven. De 
relatie tussen de SVR en de SVB 
kenmerkt zich door een pact van 
non-interventie, zo van: ik kom niet 
aan jou, als jij niet aan mij komt. De 
relatie tussen de SVR en de Federa-
tie van Bedrijfsverenigingen werd 
reeds door college Weijers in 1980 
een gepantserde vrede genoemd. 
Zelfs kwalificeerde ik de topstructuur 
als een tweekoppig monster. Zo kan 
ik nog een poosje doorgaan met vrij 
sombere betogen over de uitvoe-
ringsorganisatie. Samenvattend zeg 
ik dan maar dat de uitvoeringsorgani-
satie sociale zekerheid zowel aan de 
voet als aan de top ondoorzichtig, 
verbrokkeld en ontoereikend is en 
niet meer aansluit bij de belangen 
van de burger, de cliënt. Daar gaat 
het toch om. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Ik vind dat de heer Nijhuis de 
indruk wekt alsof de regering daar 
niets aan doet. Dat kan hij toch niet 
waarmaken, gezien de adviesaanvra-
gen, de uitgebrachte adviezen en de 
verdere toezeggingen. 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! 
De staatssecretaris gaat in op iets 
dat ik niet gezegd heb. Ik vind zijn 
reactie wat merkwaardig. Ik zal alle 
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punten langs lopen en dan zal blijken 
dat de staatssecretaris geen reden 
tot bezorgheid heeft. Ik constateer 
dat er wat goed mis is met de 
uitvoeringsorganisatie en dat wij dat 
al ruim 20 jaar in studie hebben. De 
situatie is niet langer houdbaar. Dus 
moet dit een keer worden aangepakt. 
De regering, deze staatssecretaris, 
zal een keer knopen moeten door-
hakken. Zowel collega Weijers als ik 
hebben daar bij herhaling op 
aangedrongen. Wij hebben dit vorig 
jaar nog gedaan tijdens de disciussie 
over de stelselwijziging, maar ook al 
in 1983 en daarvoor. 

Ik heb er een hekel aan uit eigen 
werk te citeren, dus haal ik de heer 
Weijers aan. Hij zei tijdens een UCV 
van 14 maart 1983 dat het CDA 
meerdere malen zijn ontevredenheid 
had geuit over de uiterst trage gang 
van zaken hierbij. Zijn fractie werd 
het langzamerhand wat beu. Zij 
verwachtten dat er nog dat jaar — 
dus 1983 — enige duidelijkheid 
kwam over de herziening van de 
uitvoeringsorganisatie. Mijn tekst 
was van gelijke strekking, maar dat 
zal u niet verbazen. 

Anno 1987, dus vier jaar na de 
uitspraak van de heer Weijers, moet 
geconstateerd worden, dat de 
staatssecretaris, deze regering, niet 
bij machte is geweest met adequate 
voorstellen te komen. Hierdoor 
ontbreekt het nog steeds aan de 
noodzakelijke bestuurlijke innovatie 
en ook aan duidelijkheid. In dit 
opzicht lijkt het aan de orde zijnde 
wetsvoorstel verdacht veel op een 
testimonium paupertatis. Mijn 
conclusie: gewoon teleurstellend. 

Bovendien is het voorstel tot het 
opheffen van de Raden van Arbeid 
gelet op de historie bepaald niet het 
meest logische, noch in procedureel 
opzicht, noch inhoudelijk. Ik zal dit 
proberen uiteen te zetten aan de 
hand van een historisch overzicht. Ik 
zei reeds dat de discussie over het 
geheel van de uitvoeringsorganisatie 
al dateert van het begin en het 
midden van de jaren zestig. Uiteinde-
lijk leidde dit in 1967 tot de advies-
aanvrage aan de SER van de 
toenmalige minister Veldkamp. De 
heer Tuinstra wees daar ook al op. 
Eén van de uitgangspunten daarbij 
was dat er één uitvoeringsorganisatie 
voor de gehele sociale zekerheid 
moest zijn, zij het met uitzondering 
van de ziektekostenverzekeringen. 
Dus zei minister Veldkamp dat de 
volks- en werknemersverzekeringen 
in elkaar geschoven moesten worden 

wat de uitvoering betreft. Het 
onderscheid is voor fijnproevers. De 
burger ziet het onderscheid niet. Die 
wi l bij één loket adequaat geholpen 
worden. 

Vervolgens gaf de SER een 
opdracht aan twee adviesbureaus, 
namelijk Berenschot en Bosboom en 
Hegener. Deze bureaus brengen in 
1972 het zogenaamde "alternatie-
venrapport" uit. Eén van de alterna-
tieven gaat in op de uitvoeringsorga-
nisatie aan de voet. Zij pleiten daarbij 
voor een volledige geïntegreerde 
uitvoeringsorganisatie met 30 
regionale uitvoeringsorganen. Het 
getal 30 is in dit verband aardig. De 
staatssecretaris noemde als één van 
zijn argumenten dat hij 22 Raden van 
Arbeid te veel vond. Hij heeft dit 
argument in feite al terug moeten 
nemen, want hij heeft al toegegeven 
dat het er best meer kunnen worden. 
De heer Tuinstra heeft al op de 
relatie met de arbeidsvoorziening 
gewezen. Je moet dan al over een 
ander aantal praten. 

De heer Tuinstra (CDA): Zeg maar 
30. 

De heer Nijhuis (VVD): Inderdaad. 
Kortom, dit is toch een aardig stuk 
historie. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
ter! Ik zie de relatie met de arbeids-
voorziening niet zo duidelijk bij de 
kinderbijslag en bij mensen die ouder 
zijn dan 65. Ik dacht eerst dat de 
heer Tuinstra een loze opmerking 
maakte, maar nu sluit de heer Nijhuis 
daarbij aan. Ziet hij een relatie tussen 
de demografische verzekeringen en 
het arbeidsvoorzieningenbeleid? 

De heer Nijhuis (VVD): Neen. Ik heb 
heel duidelijk gezegd dat minister 
Veldkamp in zijn adviesaanvrage en 
ook de rapporten van Berenschot en 
Bosboom en Hegener uitgingen van 
één uitvoeringsorganisatie voor 
zowel de volksverzekeringen als voor 
de werknemersverzekeringen. 
Daarop doorredenerend kwam men 
uit op een totaal van 30. 

Voorzitter! In 1979 kwam het 
eindrapport, het zogenaamde 
Berenbos-rapport, dat zowel iets zegt 
over de topstructuur als over de 
uitvoeringsorganisatie aan de voet. In 
dat rapport wordt aanbevolen, te 
komen tot hetgeen ik zojuist heb 
aangeduid. De topstructuur, die in 
het Berenbos-rapport werd beoogd, 
zinde de staatssecretaris niet en hij 

kwam met een tegenactie. Hij is net 
Tom Poes: bedenk een truc. Vervol-
gens kwam de commissie-Lamers op 
de proppen. Die commissie, ge-
noemd naar de toenmalige directeur-
generaal van het departement, werd 
het berenbos ingestuurd om de 
beren uit het bos te jagen. Collega 
Weijers zei echter al in 1980: het 
bos, waarvan niemand nog de bomen 
ziet, blijft. Dus terug naar af, want de 
opdracht aan de commissie-Lamers 
was om een geheel nieuwe SER-
adviesaanvrage voor te bereiden. 

In 1979 kwam de commissie-La-
mers met een advies, dat drieledig 
was. Het eerste deel van het advies 
luidde: er dienen op korte termijn 
beslissingen te worden genomen 
over én de topstructuur én de 
regionalisering van de uitvoering. 
Terzijde merk ik op dat dit in 1979 
gebeurde, terwijl het nu 1987 is! 

Het tweede deel van het advies 
was: er moet één centraal beheersor-
gaan komen met een functionele 
binding met de overheid, bestaande 
uit onafhankelijke leden. Terzijde 
merk ik hierbij op, dat op dit onder-
deel van het advies nogal wat 
kritische reacties kwamen van de 
regeringsfracties CDA en VVD, maar 
bij voorbeeld ook van de SER; ik wijs 
op het advies van de SER van mei 
1984. De kritiek kwam hierop neer: 
ook de sociale partners moeten erbij 
worden betrokken. Daarom geeft 
mijn fractie ook de voorkeur aan zo'n 
tripartiete structuur. 

Het derde deel van het advies van 
de commissie-Lamers was heel 
interessant, namelijk: de uitvoering 
dient geregionaliseerd te worden in 
die zin dat de gevalsbehandeling 
voor alle sociale-verzekeringswetten 
opgedragen moet worden aan 
regionale uitvoeringsorganen met 
eigen bestuurlijke bevoegdheden — 
ik onderstreep de laatste vier 
woorden — en versterkt met locale 
vestigingen. 

Het rapport van de commissie-La-
mers werd toegestuurd aan de 
Kamer en die debatteerde erover. 
Daarna werd dat rapport het 
uitgangspunt van de staatssecretaris 
voor zijn nieuwe SER-adviesaan-
vrage. Vooruitlopend op de definitie-
ve besluitvorming heeft het kabinet, 
aldus die adviesaanvrage, de 
conclusie van het rapport-Lamers 
onderschreven dat — en dat 
onderstreep ik ook — het de 
voorkeur verdient, die regionale 
organen eigen bestuurlijke bevoegd-

Tweede Kamer Raden van Arbeid 
2 september 1987 
T K 9 7 97-4999 



Nijhuis 

heden ter zake van de gevalsbehan-
deling toe te kennen. 

De conclusie luidt, dat sinds 1967 
ten aanzien van de regionalisering 
van de uitvoering een gelijkluidende 
en consistente visie geconstateerd 
kan worden van minister Veldkamp, 
de opstellers van het rapport-Beren-
bos, de opstellers van de commissie-
Lamers en de regering, in casu deze 
staatssecretaris. Het wetsvoorstel 
inzake het opheffen van de Raden 
van Arbeid lijkt op zijn minst in strijd 
met die visie. Bovendien zegt de 
staatssecretaris in de stukken dat de 
thans gescheiden uitvoaringstrajec-
ten, het traject van de demografische 
verzekeringen en dat van de werkne-
mersverzekeringen, gescheiden 
moeten blijven. Ook dat lijkt mij 
strijdig met de visie, verwoord sinds 
1967. In de rapporten, ook dat van 
de commissie-Lamers, wordt 
uitgegaan van samenvoeging tot één 
uitvoeringsorgaan van alle verzeke-
ringen. Kan de staatssecretaris op 
basis van een fundamenteel verhaal 
- dus niet op grond van een aantal 
praktische argumenten — uiteenzet-
ten waarom zijn visie zozeer is 
gewijzigd? Wat zit daar precies 
achter? Dezelfde vraag klonk door in 
het betoog van mevrouw Ter Veld. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik 
reeds zei, is dit wetsvoorstel ook in 
procedureel opzicht niet het meest 
voor de hand liggende en ook niet 
het meest logische. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Waaruit blijkt dat mijn visie 
gewijzigd is? De heer Nijhuis kent 
toch de adviesaanvrage, die is 
voortgevloeid uit het rapport-Beren-
bos en de visie die daarin is ver-
woord? De ene keer zegt de heer 
Nijhuis dat de staatssecretais geen 
visie heeft en nu zegt hij: de staats-
secretais heeft wel een visie maar 
wijkt ervan af. Ik wil graag weten in 
hoeverre ik met dit voorstel van die 
visie afwijk. 

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! 
De staatssecretaris heeft het zelf al 
aangegeven. Het is volstrekt 
onduidelijk waarover wij nu in feite 
praten en moeten praten. Hebben wij 
het nog steeds over de oude, 
consistente lijn die ik heb aangege-
ven of hebben wij het over een 
nieuwe lijn, gelet op dit wetsvoorstel? 
Wil de staatssecretaris dat nog eens 
uitleggen, aan de hand van een wat 
beschouwender en fundamenteler 
verhaal? 

Ik zei al dat het wetsontwerp in 
procedureel opzicht niet zo logisch 
en voor de hand liggend is. Wat 
betreft de reorganisatie van de 
uitvoering van de sociale zekerheid 
drong de commissie-Lamers ten 
aanzien van beide onderdelen van 
het advies zoals gezegd op spoed 
aan. Ook de regeringspartijen hebben 
dat gedaan, in het debat van januari 
1980. Collega Weijers en ik hebben 
dat herhaald in maart 1983, in de 
uitgebreide commissievergadering. 
De staatssecretaris zei toen eerst de 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid te willen afwachten. Juist 
om die reden, de relatie met de 
stelselwijziging, hadden de rege-
ringspartijen om spoed gevraagd. 
Vervolgens ging het bij de discussie 
over de stelselwijziging dezelfde kant 
op. De collega's Weijers en Bosman 
en ik vroegen wederom met klem om 
een spoedige discussie over de 
uitvoeringsorganisatie. Wederom gaf 
de staatssecretaris echter prioriteit 
aan de wijziging van de topstructuur, 
maar vanwege de werkdruk liet hij de 
reorganisatie aan de voet even 
rusten. Dat leidt tot pure teleurstel-
ling bij de regeringspartijen. Dan 
komt de motie-Bosman/Nijhuis, die 
kamerbreed is aanvaard. 

De heer Tuinstra (CDA): Bedoelt de 
heer Nijhuis nu dat je een organisa-
tiewijziging van onder af kunt 
opbouwen en dan kunt zien waar je 
met de top uitkomt? Of moet je toch 
de top-down-benadering kiezen? 

De heer Nijhuis (VVD): Ik heb al 
gezegd dat ik uitga van de consu-
ment, de burger, de cliënt. Die heeft 
belangen. De uitvoeringsorganisatie 
is een afgeleide daarvan. Je zou 
eigenlijk aan de voet met de organi-
satie moeten beginnen. Ik geef 
echter toe dat je ook andersom kunt 
beginnen. Maar je moet natuurlijk 
wel beginnen. 

De heer Tuinstra (CDA): Ik meende 
zojuist van de heer Nijhuis begrepen 
te hebben, dat het vangnet van een 
gelijke districtsindeling juist een heel 
goede waarborg is waarmee je van 
boven naar beneden kunt werken als 
je het erover eens bent. Misschien 
wil hij dat ook steunen. 

De heer Nijhuis (VVD): Dat geef ik 
toe. De staatssecretaris geeft echter 
prioriteit aan de topstructuur. Pas 
daarna, als hij eens tijd heeft en 
eraan toekomt, gaat hij iets doen aan 

de reorganisatie aan de voet. Tegen 
die achtergrond is het wetsvoorstel 
merkwaardig. Het is een onderdeel 
van de reorganisatie aan de voet. 
Hoewel er een unaniem SER-advies 
van 1984 ligt, hebben wij bovendien 
nog steeds geen wetsontwerp 
gekregen voor de topstructuur, 
hoewel dat bij herhaling is aangekon-
digd. Kortom, ik vond het allemaal 
niet zo logisch. 

Hoe verklaart de staatssecretaris 
de door collega Weijers en mij 
bekritiseerde traagheid, terwijl hij zelf 
zei zoveel haast te hebben met de 
topstructuur? Hoe verklaart hij het 
wetsontwerp tot opheffing van de 
Raden van Arbeid? Waarom heeft hij 
niet eerst het andere wetsontwerp 
ingediend en dit niet even laten 
rusten? Waarom was het noodzake-
lijk zo verschrikkelijk veel spoed te 
betrachten? Wat steekt daar nu 
achter? Kan de staatssecretaris dat 
uiteenzetten, ook naar aanleiding van 
de vragen van mevrouw Ter Veld? 

In eerdere debatten, maar ook 
tijdens de schriftelijke voorbereiding, 
heeft de VVD laten blijken behoefte 
te hebben aan een totale visie, een 
soort blauwdruk, van de regering op 
de noodzakelijke herziening van de 
totale uitvoeringsorganisatie sociale 
zekerheid. Nu, na ruim twint ig jaar 
discussiëren, wordt het de hoogste 
tijd dat de regering een keer met een 
eindvisie komt. Er zullen immers, 
gelet op de situatie, die zoals ik 
aangegeven heb dringend was, 
eindelijk politieke beslissingen 
moeten worden genomen. Zoals 
collega Weijers en ik al in eerdere 
interviews hebben gezegd, is het 
echt vijf voor twaalf. Er moet nu echt 
een blauwdruk komen. Is de staats-
secretaris bereid, op redelijk korte 
termijn met zo'n blauwdruk te 
komen? Is hij ook bereid en is het 
hem mogelijk een aantal uitgangs-
punten op tafel te leggen waaraan wij 
maatregelen als deze kunnen 
toetsen? Desnoods zal ik in tweede 
termijn een motie indienen. 

Mag ik de staatssecretaris eens 
vragen wat hij vindt van een van de 
uitgangspunten die daarbij naar mijn 
oordeel zouden moeten gelden, 
namelijk de scheiding van fondsbe-
heer en uitvoering? Mag ik dezelfde 
vraag stellen aan mevrouw Ter Veld 
en de heer Tuinstra? Ik ben benieuwd 
wat anderen daarvan vinden. Ik vind 
dit een heel belangrijk punt. 

Ik kom tot de beoordeling van het 
wetsontwerp, waarover ik heel kort 
zal zijn. Ik zal uitleggen waarom ik er 
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kort over zal zijn. De vaste commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid was niet bijster gelukkig met het 
moment van indienen van en de 
argumentatie voor dit wetsontwerp. 
Dat blijkt ook uit het feit dat de 
kamercommissie heeft gekozen voor 
een zeer uitzonderlijke procedure, nl. 
het indienen van een gezamenlijk 
commissieverslag met een groot 
aantal nadere kritische en vrij 
fundamentele vragen. De beantwoor-
ding van de staatssecretaris was 
helaas nogal teleurstellend en 
voornamelijk een herhaling van de 
argumentatie die al in de memorie 
van toelichting stond. Toen zijn wij 
maar verder gegaan! Die argumenta-
tie van de staatssecretaris gaat 
uitsluitend in op de praktische 
redenen waarom hij de raden wil 
opheffen en gaat geheel voorbij aan 
de meer fundamentele discussie 
waaraan alle partijen behoefte blijken 
te hebben. Dat blijkt ook uit de hier 
gevoerde discussie. De schriftelijke 
inbreng van met name de fracties 
van de PvdA, D66 en de VVD was 
uitermate kritisch, zowel ten aanzien 
van de meer fundamentele benade-
ring, maar op dat punt is zelfs ook 
het CDA erg kritisch, als ten aanzien 
van de praktische argumentatie van 
de staatssecretaris die wij toch 
algemeen, zeker gold dat voor mijn 
fractie, als zwak hebben gekwalif i-
ceerd. Alvorens nog eens op die 
meer praktische argumentatie in te 
gaan, wil ik eerst de reactie van de 
staatssecretaris vernemen op het 
eerste deel van mijn betoog, nl. die 
meer fundamentele benadering en de 
daarbij door mij gestelde vragen. Ik 
zal daarom pas in tweede termijn 
ingaan op een aantal concrete 
argumenten die de staatssecretaris 
bij dit wetsontwerp heeft gebruikt. Ik 
heb daar ook nog een praktische 
reden voor. De fractie van de PvdA 
heeft inmiddels een aantal nogal 
verstrekkende amendementen 
ingediend. Ik heb ze zojuist gekregen 
en ze dus nog niet kunnen lezen, laat 
staan bestuderen. Ik vind dat dit 
soort verstrekkende amendementen 
een gedegen beoordeling vragen, 
maar bovendien zou ik graag de visie 
van de staatssecretaris op die 
amendementen vernemen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel 
van wet dat wij nu behandelen, heeft 
tot nu toe bepaald geen algemene 

De heer Van der Vlies (SGP) 

instemming van de volksvertegen-
woordiging verkregen en dat geldt 
ook voor de desbetreffende werkvel-
den in onze samenleving. Er worden 
nogal wat bezwaren geopperd tegen 
het voornemen om de autonome 
positie van de Raden van Arbeid op 
te heffen door ze om te vormen tot 
districtskantoren van de Sociale 
Verzekeringsbank. Ook mijn fractie 
heeft zich in eerste instantie niet 
onomwonden als voorstandster van 
dit voornemen ontpopt, al stond zij er 
ook weer niet direct afwijzend 
tegenover. Alles afwegende menen 
wij te kunnen blijven bij onze 
voorlopige stellingname ten gunste 
van het voorstel van de regering, zij 
het met inachtneming van een aantal 
kritische vragen die ik ga stellen en 
kanttekeningen die ik ga plaatsen, 
eventueel uitmondend in wijzigings-
voorstellen op onderdelen. 

Voorzitter! Dit voorstel voor een 
nieuwe uitvoeringsstructuur van de 
demografische verzekeringen is 
vooral ingegeven door enkele 
ontwikkelingen in de sfeer van de 
uitvoering van de AKW. Die zullen 
leiden tot een aanzienlijke verminde-
ring van de personeelsomvang. In het 
bijzonder gaat het hierbij om de 
afschaffing van de kinderbijslag voor 
kinderen van 18 jaar en ouder in 
verband met de invoering van een 
nieuw stelsel van studiefinanciering 
en in de tweede plaats om de 
automatiseringsprocessen, vooral 

ook die bij de AKW. Van veel belang 
in dit verband is natuurlijk de 
toekomstige herziening van de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale 
zekerheid. Mijn collega's spraken 
daar ook over. Daarin is vervat de 
wens om te komen tot een gefaseer-
de herziening van de uitvoeringsor-
ganisatie van de sociale zekerheid in 
totaliteit in de richting van een 
regionale uitvoering op grondslag 
van de zogenaamde functionele 
decentralisatie. Een nobel streven, 
lang over gesproken, vrijwel door 
iedereen onderschreven. Het zou op 
zichzelf natuurlijk beter zijn geweest 
als de discussie die wij nu voeren 
vooraf was gegaan door een 
discussie over dat uiteindelijk 
gewenste totaalmodel. 

De discussie daarover is uiteraard 
ook in de schriftelijke ronden gevoerd 
en in dat verband wordt in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
opgemerkt dat het bij een verdere 
uitwerking van wat voor ogen staat 
noodzakelijk is, de opvattingen van 
de sociale partners te kunnen 
betrekken, mede gelet op het feit dat 
een veelomvattende en ingrijpende 
herziening van de uitvoeringsstruc-
tuur een breed maatschappelijk 
draagvlak vraagt, waarvoor nu 
eenmaal nog veel discussie nodig is. 
Toch stel ik de vraag of de staatsse-
cretaris in zijn reactie gesystemati-
seerd kan aangeven welk definitief 
model hem voor ogen staat en langs 
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welke weg hij dat wil bereiken. 
Tevens vraag ik hem daarbij, een 
tijdpad aan te geven. 

De gedachtenvorming over de 
regionale uitvoeringsstructuur heeft 
zich in eerste aanleg bepaald tot het 
aangeven van een richting, tot het 
vaststellen van uitgangspunten en tot 
het aangeven van een zekere 
fasering. Mijn fractie betuigt 
instemming met de uitgangspunten: 
cliëntgerichtheid, beheersbaarheid 
en centrale beleidsbepaling, gepaard 
aan coördinatie en regionale 
gevalsbehandeling. Dat een reorgani-
satie van de uitvoering van de 
demografische verzekeringen thans 
op grond van eigen merites gewenst 
is, wil ik op zichzelf niet betwijfelen. 
Wél rijst de vraag of deze cesuur ten 
opzichte van de reorganisatie van de 
werknemersverzekeringen een lang 
leven zal zijn beschoren. Hoe kijkt de 
staatssecretaris daartegenaan? 
Waarom is de reorganisatie van de 
uitvoering van de werknemersverze-
keringen niet alleen — zoals ik dat 
ergens als stelling aantrof — niet 
mogelijk, maar ook niet wenselijk? 
Kan dat worden toegelicht? 

Het voorstel om de raadscolleges 
op te heffen, is ingegeven door de 
verwachte ontwikkelingen in de 
uitvoeringsorganisatie van de 
demografische verzekeringen — wij 
hadden het zo juist daarover — 
waardoor allerminst het laten 
voortbestaan van 22 autonome raden 
met een eigen bestuurscollege kan 
worden gerechtvaardigd. In dit 
verband wordt gesproken van een 
uiteindelijk aanzienlijk kleiner 
personeelsbestand. Daarbij wordt de 
aantekening gemaakt dat het niet 
gaat om het voorkomen van een 
verlies van arbeidsplaatsen, maar dat 
het erom gaat, bij een gegeven 
verlies aan arbeidsplaatsen, zoveel 
mogelijk gedwongen ontslagen te 
voorkomen. Kan deze verrassend 
positieve wending in de sfeer van het 
personeelsbeleid vanwege de 
overheid steviger onderbouwd 
worden, toegesneden op de voorlig-
gende problematiek? 

Een integratieproces: Raden van 
Arbeid versus Sociale Verzekerings-
bank, is in gang gezet. Een dergelijk 
proces benadeelt in het algemeen 
gemakkelijk de arbeidsrust. Het werkt 
daardoor ook in op de kwaliteit van 
de dienstverlening. Dat geldt te 
meer, als het overleg over personele 
aspecten stagneert. De brief van 14 
augustus j . l . van de Vereniging van 
de raden van arbeid signaleert 

overigens enige knelpunten, even 
zovele verschillen in zienswijzen 
betreffende, tussen de Raden van 
Arbeid en de Sociale Verzekerings-
raad over de effecten van het al dan 
niet tot stand komen van deze 
wetgeving, alsmede over de uitwer-
king van de - overigens geaccor-
deerde — uitgangspunten van 
cliëntgerichtheid en de mate van 
zelfstandigheid van de districtskanto-
ren, alsook over de automatisering 
en de fasering daarvan en, omge-
keerd, de snelheid van het bereiken 
van bepaalde stadia daarin. Wil de 
staatssecretaris hierop, voor zover 
uiteraard relevant voor dit debat, 
ingaan? Duidingen van misleiding 
over en weer — die duidingen komen 
we in de correspondentie tegen — 
kunnen toch niet worden genegeerd. 

De bankorganisatie en de afzon-
derlijke Raden van Arbeid worden, 
als deze wet het Staatsblad haalt, 
samengevoegd tot één nieuw 
concern. Er wordt daarbij opgemerkt 
dat de nieuwe uitvoeringsstructuur 
niet in de eerste plaats is te beschou-
wen als een vergrote SVB, maar 
veeleer als een totaal nieuwe 
organisatie, bestaande uit een 
hoofdkantoor, waar centrale en 
coördinerende taken worden verricht, 
en districtskantoren, waar de 
gevalsbehandeling plaatsvindt. Het is 
mij nog niet helemaal duidelijk 
waarom in deze opzet zo duidelijk 
gesproken kan worden van een totaal 
nieuwe organisatie. Zullen niet vele 
taken, na omvorming van de 
autonome Raden van Arbeid in 
districtskantoren van de Sociale 
Verzekeringsbank, toch gewoon 
dezelfde blijven? 

Wanneer zal de bedoeling worden 
verwerkelijkt om de gevalsbehande-
ling van niet-ingezetenen wegens de 
complexiteit van het internationale 
sociale-zekerheidsrecht onder te 
brengen in een aparte organisatori-
sche eenheid? 

Gesteld wordt door de bewinds-
man dat in de pleidooien die tot 
dusver zijn gehouden ten gunste van 
regionaal samengestelde adviescolle-
ges, de nadruk wordt gelegd op de 
aanwezigheid van regionale verschil-
len. Vanuit deze optiek heeft hij 
bezwaren tegen dergelijke adviesin-
stanties. Hij kan zich eventueel wel 
een pleidooi voor dergelijke advies-
colleges voorstellen vanuit het 
oogpunt van spreiding van verant-
woordelijkheden voortvloeiend uit 
een regionale gevalsbehandeling. 
Hoe heeft hij dit concreet voor ogen 

en zijn praktisch de verschillen echt 
zo groot? Er wordt ook gezegd dat in 
dit kader een tripartiet samengesteld 
adviescollege kan worden verdedigd 
waarvoor deskundigen door diverse 
maatschappelijke groeperingen 
worden aangewezen. Heeft hij er 
zicht op dat dit echt gebeurt? 

Ter voorbereiding van de advies-
aanvraag aan de SER en ter 
voorbereiding van dit wetsvoorstel 
zijn natuurlijk gesprekken gevoerd, 
ook met de Sociale Verzekeringsbank 
en de Vereniging van Raden van 
Arbeid, bij voorbeeld op 12 februari 
1986. Toen is van gedachten 
gewisseld over de wijze waarop het 
voorzitterschap moest worden 
waargenomen van de raden waar 
vacatures zouden ontstaan als gevolg 
van pensionering. Voorts is over 
materiële en immateriële aspecten 
van de arbeidsvoorwaarden van de 
voorzitters gesproken. Hoe is de 
stand van zaken op dit punt? Is op 
alle punten overeenstemming 
bereikt? 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De staatssecretaris 
zal morgenochtend antwoorden. 

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

(Zie vergadering van 1 september 
1987.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Het verheugt mij 
bijzonder dat ik vandaag het voorstel 
van Wet persoonsregistraties in deze 
Kamer mag verdedigen. Met de 
vertegenwoordigers van de fracties 
die gisteren aan het woord zijn 
geweest, ben ik van mening dat het 
een belangrijk onderwerp betreft, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de burgers met 
betrekking tot persoonsregistraties, 
en dat het na een voorgeschiedenis 
van meer dan vijftien jaar tijd wordt 
dat een wettelijke regeling ter zake 
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vaste vorm krijgt. Het stemt dan ook 
tot voldoening dat dit stadium op 
weg naar de totstandkoming van een 
wettelijke regeling nu is bereikt. 

Ik meen dat ik niet behoef in te 
gaan op de inhoud van de voorge-
schiedenis. Behalve de staatsconv 
missie-Koopmans hebben velen een 
bijdrage hieraan geleverd, ook deze 
Kamer getuige het voorlopige verslag 
dat zij over het oude wetsontwerp uit 
1981 heeft uitgebracht. Wel noem ik 
in dit verband nog eens de naam van 
het oud-Eerste-Kamerlid professor 
Zoutendijk, die als een van de eersten 
heeft gewezen op de wenselijkheid 
van een wettelijke regeling en die 
hieraan in verschillende hoedanighe-
den heeft bijgedragen. Ik zal niet 
vergeten hoe hij, enkele dagen nadat 
ik in november 1982 minister van 
Justitie werd, terstond mijn aandacht 
vroeg voor het feit dat een geheel 
andere wetgeving vereist was. De 
nieuwe wetgeving moest niet 
gestoeld zijn op de leest van het 
voorstel van 1981, dat toen aanhan-
gig was. Er moest sprake zijn van een 
nieuwe wet in de geest van hetgeen 
wij nu bespreken. 

Een lange voorgeschiedenis heeft 
niet alleen nadelen. Ons inzicht in de 
problematiek is erdoor verdiept. Dat 
geldt ook voor ons inzicht in de 
mogelijkheden om deze problematiek 
via wetgeving aan te pakken. Wij 
hebben intussen kunnen profiteren 
van de ervaringen die in het buiten-
land zijn opgedaan met wetgeving op 
dit terrein. Ook in eigen land heeft 
zich intussen een zekere traditie 
ontwikkeld via zelfregulering op 
deelgebieden. Het is niet de bedoe-
ling, deze ontwikkeling af te breken. 
Integendeel, het is de bedoeling er 
uitdrukkelijk op voort te bouwen. 

Na al hetgeen in de schriftelijke 
voorbereiding naar voren is gebracht, 
acht ik mij ontslagen van de plicht 
om uitvoerig in te gaan op de 
achtergronden van het wetsvoorstel. 
Het is een bekend feit dat voor tal 
van doeleinden persoonsregistraties 
worden aangelegd. Dat vormt op 
zichzelf geen reden tot bezorgdheid. 
Het is echter wel zaak dat de 
ontwikkelingen op dit terrein in 
goede banen worden geleid, dat er 
duidelijke normen komen om een 
behoorlijke en zorgvuldige omgang 
met persoonsgegevens te bevorde-
ren, dat er voorzieningen komen om 
op de naleving van die normen 
toezicht te houden en dat geregi-
streerden beter in staat worden 

gesteld om voor hun belangen op te 
komen. 

Ook de technische ontwikkelingen 
op het gebied van de informatiever-
werking en de overdracht van 
gegevens vormen op zichzelf geen 
reden tot ongerustheid of tot het 
slaan van alarm. Hiervoor geldt 
echter hetzelfde. Ook die ontwikke-
lingen moeten in een verantwoord 
kader worden ingepast. Bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer op dit 
gebied is dan ook een zaak van 
voortdurende afweging en bijstelling, 
zodat het juiste evenwicht wordt 
gevonden. De wetgever kan deze 
ontwikkeling maar in beperkte mate 
sturen. Daarvoor zijn de ontwikkelin-
gen te complex en te veelvormig. De 
wetgever kan echter wel het kader 
scheppen waarbinnen een behoorlij-
ke afweging kan plaatsvinden. Op 
deelgebieden kan de wetgever naar 
verdere uitbouw van de gestelde 
normen streven. 

Mevrouw Van Es heeft in dit 
verband herinnerd aan een uitspraak 
die ik in november 1984 in deze 
Kamer of tijdens een commissiever-
gadering heb gedaan en waarop ik 
naderhand in een interview — 
waaruit zij citeerde — nader ben 
ingegaan. Ik heb toen inderdaad 
gewaarschuwd voor de overspannen 
verwachtingen van sommigen op het 
punt van een ver doorgevoerde 
pr ivacywetgeving. Ik deed die 
uitspraak om juist te waarschuwen 
voor de gevaren die de moderne 
middelen opleveren. Ik heb er toen 
op gewezen, in het licht van het toen 
nog aanhangige oude wetsvoorstel, 
dat wij onze verwachtingen niet te 
hoog moesten spannen. In de loop 
van 1985 is het voor ons liggende 
wetsvoorstel ingediend, waarvan ik 
de verwachting heb dat het door een 
veel flexibeler systeem veel meer 
mogelijkheden biedt om tegen de 
moderne technische middelen indien 
nodig op te treden. 

Om misverstanden op dit punt te 
voorkomen, wijs ik nog op het 
volgende. Ik had er toen het oog op 
dat tal van gegevens in deze 
samenleving op zichzelf openbaar 
zijn. Die openbaarheid moest vroeger 
bevochten worden. Op dit ogenblik 
wordt zij beschouwd als een 
verkregen goed. Echter, op het 
moment dat de openbare gegevens 
worden gerangschikt en kunnen 
worden geraadpleegd dankzij de 
moderne technische middelen, 
kunnen zij een gevaarlijke bedreiging 
vormen voor de persoonlijke 

levenssfeer. Ik noem een enkel 
voorbeeld. Wanneer u de Nederland-
se Staatscourant leest, komt u 
regelmatig lijsten tegen van degenen 
- met naam, adres en geboorteda-
tum — aan wie het rijbewijs krach-
tens rechterlijk vonnis is ontnomen. 
Zo'n vonnis is op zich zelf openbaar. 
Het moet ook worden geëxecuteerd. 
De politie moet weten dat betrokke-
ne geen rijbewijs heeft. De publikatie 
is op dat moment nodig. Nu kan 
iemand achteraf met behulp van de 
moderne techniek — een eenvoudige 
tekstverwerker is daarvoor voldoende 
— die namen rangschikken en 
rubriceren op woonplaats, geboorte-
datum enzovoorts. Dit betekent dat 
iemand van deze gegevens misbruik 
kan maken en dat, ook al ging het in 
oorsprong om een openbaar 
gegeven, hiervan voor de persoonlij-
ke levenssfeer van betrokken 
personen een enorme bedreiging kan 
uitgaan. Men kan dit voorbeeld ad 
libitum uitbreiden. Ik denk aan de 
publikatie van faill issementen, 
echtscheidingen en van alle monde-
ling uitgesproken strafvonnisen in het 
openbaar waarbij naam en toenaam 
wordt genoemd en niet alleen maar 
de initialen die, als het goed is, in de 
krant worden genoemd. Men kan dus 
van het rubriceren van deze gege-
vens werk maken en deze in een 
systeem onderbrengen. Dan ontstaat 
daardoor een bedreiging voor de 
persoonlijke levenssfeer. Ik heb er nu 
voor gewaarschuwd, dat wij niet 
klaar zijn met het maken van enkele 
voorschriften voor het bedrijfsleven 
en de overheid. Het gaat er juist om 
dat men op dit soort ontwikkelingen 
toezicht kan houden en dat men kan 
ingrijpen. Het was dus allerminst een 
fatalistische uitspraak, maar het was 
oog hebben voor de moderne 
techniek. 

Ik wil in dit verband nog een ander 
voorbeeld geven. Toen de spoorwe-
gen kwamen zeiden sommige 
mensen dat zij gevaarlijk waren en 
dat de aanleg daarvan verboden 
moest worden. Mensen die wijzer 
waren zeiden: als er een spoorweg-
overgang is, dan moet men spoorbo-
men plaatsen. Welnu, daar zijn wij nu 
mee bezig. 

De technische ontwikkeling — dat 
is de strekking van dit verhaal — 
kunnen wij niet stil zetten. Na de 
uiteenzetting die ik zojuist gaf, kan in 
redelijkheid niet worden volgehou-
den, dat ik de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ook maar 
enigszins tekort zou willen doen. Ik 
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wil het nog een keer zeggen: ik denk 
dat wij vandaag een belangrijk 
wetsontwerp behandelen. Ik koester 
daarvan bepaald hoge verwachtin-
gen, maar het is goed de dingen in 
het juiste perspectief te zien. 

Aan het adres van de heer Leerling 
wil ik nog zeggen, dat mij de 
behoefte aan een wettelijke regeling 
evident lijkt en dat dit ook wel zowel 
binnen als buiten de Kamer is 
gebleken. Ook denk ik dat de 
regeling het wantrouwen waarvan hij 
sprak, in bepaalde opzichten kan 
wegnemen. Dat zou mij in elk geval 
een goede zaak lijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Bijna alle 
sprekers hebben gisterenmiddag 
aandacht gevraagd voor de betekenis 
van dit wetsvoorstel voor persoons-
registraties, aangelegd door kerkge-
nootschappen en andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag. 
Het was de bedoeling dat de 
ambtgenoot van Binnenlandse Zaken 
zowel over dat aspect als over het 
belangrijke aspect dat met dit 
wetsvoorstel uitvoering wordt 
gegeven aan artikel 10, lid 2, van de 
Grondwet, zou spreken. Hij is op dit 
ogenblik echter verhinderd, omdat hij 
een vergadering van de ministerraad 
moet bijwonen. Ik zal daarom ook die 
onderwerpen namens de regering 
behandelen. 

De heren Schutte en Kosto hebben 
op artikel 7, lid 2, amendementen 
ingediend. Zij zijn van gelijke 
bewoordingen, maar hebben een 
tegengestelde strekking. De regering 
zal de kerk in het midden houden. De 
heer Schutte, en met hem de heren 
Van den Berg en Leerling, was van 
oordeel, dat de wetgever zich niet 
zou moeten mengen in de inrich-
tingsvrijheid van genootschappen of 
kerkgenootschappen. De heer Kosto, 
daarin gesteund door de heer 
Wolffensperger, acht vastlegging van 
de erkenning van deze vrijheid met 
betrekking tot het houden van een 
persoonsregistratie in de tweede 
volzin van artikel 7, lid 2, echter 
overbodig. De heer Korthals sprak in 
dit verband consequent over 
genootschappen op christelijke 
grondslag en niet over genootschap-
pen op geestelijke grondslag. Het 
laatste begrip is ruimer, omdat het 
ook betrekking heeft op organisaties 
als het Humanistisch Verbond of de 
vrijmetselaars. De heer Korthals 
wilde nog graag alle argumenten van 
de regering horen voor de keus die in 
het wetsvoorstel is gedaan. Ik ben 
graag bereid daarover een uiteenzet-

ting te geven en misschien kunnen 
daarbij nog enige misverstanden 
weggenomen worden. 

Ik wil echter eerst naar aanleiding 
van vragen van de heren Korthals en 
Leerling opmerken dat de godsdien-
stige of levensbeschouwelijke 
gezindheid op goede gronden is 
aangemerkt als een gevoelig 
gegeven. Het moge zo zijn dat vele 
zelfbewuste Nederlanders gaarne 
voor hun geloofsovertuiging uitko-
men — op zichzelf is dat toe te 
juichen — maar artikel 6 van het 
Verdrag van Straatsburg waarin de 
verdragsstaten wordt opgedragen 
om voor het gebruik van onder 
andere dit gegeven een bijzondere 
wettelijke voorziening te treffen, 
dwingt ons al tot het aanmerken van 
de godsdienst als een gevoelig 
gegeven. Zonder dit element in 
artikel 7 op te nemen zou Nederland 
het Verdrag van Straatsburg niet 
kunnen ratificeren. Ook in de 
wetgeving in andere landen is dit 
gegeven overigens als een gevoelig 
gegeven aangemerkt. Bovendien 
moet ik er helaas op wijzen dat het 
gegeven nog immer als grond voor 
discriminatie dient. Alleen al het 
kwalijke gebruik van de niet-jood-ver-
klaringen geeft de gevoeligheid van 
het gegeven geloofs- en levensover-
tuiging aan. Bovendien, wat vandaag 
in ons land openlijk gezegd kan 
worden, kan in een ander land of kan 
morgen in ons land in het tegendeel 
verkeren. Ook dat heeft het verleden 
ons duidelijk geleerd. 

De argumenten voor de keuze van 
de regering voor de tekst van artikel 
7, tweede lid, zoals het thans luidt, 
zijn, overigens in navolging van de 
Raad van State, de volgende 
geweest. Gegevens uit kerkelijke 
registers zijn gelet op de aard en de 
herkomst van deze gegevens veelal 
gevoelige gegevens. Dit is uiteraard 
niet zo in de eigen boezem van het 
kerkgenootschap. Dat geef ik de heer 
Schutte graag toe. Het gaat echter 
om meer dan dat alleen. Ik denk dan 
aan de mogelijkheid van verstrekking 
aan derden of aan verkeerd gebruik 
of onvoorzien misbruik van deze 
gegevens. De regering deelt hier het 
oordeel van de Raad van State dat 
niet valt in te zien hoe de normen van 
de Wet persoonsregistraties de 
vrijheid van godsdienst of levens-
overtuiging als vervat in artikel 6 
van de Grondwet, of het feitelijk func-
tioneren van genootschappen of 
kerkgenootschappen overeenkomstig 
hun aard zouden kunnen aantasten. 

De regering heeft oog voor de 
bijzondere positie van de genoot-
schappen in de samenleving en van 
de kerkgenootschappen. Dat blijkt 
ook uit de formulering van de tweede 
volzin van artikel 7, tweede lid. Er is 
echter geen grond voor de stelling 
dat de vrijheid die ingevolge artikel 6 
van de Grondwet ook aan kerkge-
nootschappen toekomt, hier beperkt 
zou worden. Het aanleggen van de 
bedoelde registraties is immers naar 
objectieve maatstaven geen recht-
streekse uitdrukking van het belijden. 
Weliswaar raakt de wet aan de 
interne organisatievrijheid van de 
genootschappen, omdat de algeme-
ne normen van de wet, zoals de 
doelbinding van de registratie, het 
rechtmatig en in overeenstemming 
met het doel verkrijgen van gege-
vens, op kerkelijke persoonsregistra-
ties van toepassing zijn. Dat is echter 
geen deugdelijk motief voor een 
beperking van het toepassingsgebied 
of een uitzondering op een algemene 
regeling als voorzien in de Wet 
persoonsregistraties. De belangen 
die gediend worden met dit voorstel, 
namelijk de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer in verband 
met persoonsregistraties, rechtvaar-
digen de gelding van deze algemene 
regelgeving, ook voor kerkgenoot-
schappen en andere genootschappen 
op geestelijke grondslag. Deze 
genootschappen zijn, hoezeer hun 
positie ook een geheel eigen aard 
vertoont — ik erken dat volmondig — 
immers aan vele algemene wetten 
gebonden, ook wat hun interne 
organisatie betreft. Ik denk alleen al 
aan het arbeidsrecht in het Burgerlijk 
Wetboek of aan de strafbaarstelling 
in het Wetboek van Strafrecht. Ook 
van de zijde van de kerken, verenigd 
in het CIO, is geen bezwaar gemaakt 
tegen artikel 7, tweede lid. Integen-
deel, zij aanvaarden gaarne de 
toepasselijkheid van de Wet per-
soonsregistraties. Met de goddiensti-
ge of levensbeschouwelijke aspecten 
van deze registratie is juist rekening 
gehouden in de tweede volzin van 
artikel 7, tweede lid, waarin de 
vrijheid van de kerkgenootschappen 
en andere genootschappen op 
geestelijke grondslag ter zake is 
erkend. Van het overschrijden van 
een principiële grens kan dan ook, zo 
is mijn conclusie, geen sprake zijn. Ik 
ontraad daarom de aanvaarding van 
het amendement van de heer 
Schutte. 

De heer Schut te (GPV): Omdat het 
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primair de verantwoordelijkheid van 
de minister van Binnenlandse zaken 
is, wil ik hier in tweede termijn op 
terugkomen. Slechts op één punt wil 
ik een toel ichting: u zegt dat het 
arbeidsrecht normaal van toepassing 
is op de verhoudingen binnen de 
kerken. Ik dacht dat juist het 
voorbeeld van het arbeidsrecht 
aangeeft, dat dit ook in veel gevallen 
niet van toepassing is. Denkt u aan 
de positie van predikanten. 

Minister Korthals Altes: Dan 
hebben we het dus alleen over de 
positie van predikanten, maar niet 
over die van ander personeel in 
dienst van kerken. Er is inderdaad 
heel uitdrukkelijk een uitzonderingssi-
tuatie voor de bedienaren van het 
woord, maar dit geldt niet voor 
kosters en voor diegenen die in aan 
de kerken verbonden instellingen 
werkzaam zijn. De vroegere rechter 
Dirkzwager heeft daarover uitvoerige 
publicaties geschreven, waarin hij zei 
dat het anders was, maar dat neemt 
niet weg dat de wet van toepassing 
was. 

De heer Schutte heeft door zijn 
interruptie mij belet, op te merken 
dat hetzelfde dat ik over zijn amende-
ment zei, ook geldt voor het amende-
ment van de heer Kosto: ook dat 
ontraadt de regering, en wel onder 
verwijzing naar hetgeen ik zojuist 
meedeelde. Artikel 7, tweede lid, 
tweede volzin, is geenszins een 
overbodige bepaling. Daarin wordt, 
in overeenstemming met het 
bepaalde in onder andere het BW 
over de vrijheid van genootschappen 
en van kerkgenootschappen, terzake 
uitdrukkelijk de vrijheid erkend om 
persoonsregistraties betreffende bij 
deze genootschappen behorende 
leden bij te houden. De overwegin-
gen van de regeringen ten opzichte 
van het amendement van de heer 
Schutte geven aan, dat deze 
bepaling bepaald niet overbodig, 
doch geheel ter zake is. Aanvaarding 
van het amendement van de heer 
Kosto zou tot rechtsonzekerheid en 
tot onduidelijkheid leiden over een 
genootschappelijke aangelegenheid 
als de band met personen die tot het 
genootschap behoren. Ik zou het 
bepaalde in het tweede lid dan ook 
niet willen zien als een uitzonderings-
bepaling op de nog tot stand te 
brengen algemene maatregel van 
bestuur, ingevolge het eerste lid van 
artikel 7. Deze algemene maatregel 
van bestuur zou van toepassing zijn 
op de gegevens godsdienst en 

levensovertuiging. Ook wat de 
genootschappen en kerkgenoot-
schappen betreft, zal dat gelden. In 
de door godsdienstige of levensbe-
schouwelijke normen bepaalde band 
tussen de genootschappen en hen 
die daartoe behoren, zal deze 
algemene maatregel van bestuur niet 
treden. Dat is in overeenstemming 
met de jurisprudentie van de Hoge 
Raad over het zich niet mengen in 
kerkelijke aangelegenheden; het gaat 
daarbij om een uitspraak van de 
Hoge Raad van 15 februari 1957, 
gepubliceerd in de Nederlandse 
jurisprudentie van 1957, nr. 2 0 1 , 
handelend over het conflict binnen 
de gereformeerde kerk in Hasselt. De 
uitleg van deze bepaling — wie 
daarin wel zou treden — wordt 
voorkomen door artikel 7, tweede lid, 
tweede volzin. Die bepaling is in de 
visie van de regering aldus niet 
overbodig, maar wenselijk. Het is 
immers van groot belang om te 
voorkomen dat twijfel ontstaat over 
de vraag, of de kerkgenootschappen 
en overige genootschappen op 
geestelijke grondslag, bevoegd 
blijven om op grond van hun 
overtuiging of bepaalde opvattingen 
bij te houden, wie tot het genoot-
schap behoort. Ik moet daarom ook 
het amendement van de heer Kosto 
ontraden. 

Ik moet de heer Van den Berg in 
verband hiermede nog antwoorden 
op zijn vraag over de vrijstelling van 
kerkelijke persoonsregistraties van de 
aanmeldingsplecht. Zoals ook in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag is vermeld, acht ik het 
wenselijk dat deze, net als andere 
ledenadministraties, zullen worden 
vrijgesteld op grond van artikel 24 
juncto artikel 20 van de Wet 
persoonsregistraties. 

De heer Korthals (VVD): Ik ben blij 
dat u zegt dat de tweede volzin van 
het tweede lid van artikel 7 niet 
bedoeld is als een vooruitlopen op 
een AMvB, zodat er een uitzonde-
ringspositie zou ontstaan voor 
kerkgenootschappen. Wat voegt 
deze tweede volzin nu werkelijk toe 
aan datgene wat we al hebben? 
Wordt hiermee niet alleen maar nog 
eens wat meer zekerheid gecreëerd? 
Zonder deze tweede volzin zou naar 
mijn gevoel precies hetzelfde tot 
stand komen als met deze volzin. Ik 
kan het daarom niet anders zien dan 
als een overbodige luxe ten opzichte 
van de kerkgenootschappen. 

Minister Korthals Altes: De heer 
Korthals ziet het als overbodige luxe, 
de heer Schutte ziet het als een 
overbodige beperking en de heer 
Kosto ziet het als een zijns inziens 
weliswaar overbodige bepaling, maar 
niet uit luxe, dus alleen al het feit dat 
er zoveel verschillende interpretaties 
mogelijk zijn, maakt naar mijn mening 
duidelijk dat die zin nodig is met de 
uitleg die daaraan nu gegeven is. 

De heer Kosto (PvdA): Neen, naar 
mijn gevoel gaat dat te snel. Ik ben 
het volstrekt met de heer Korthals 
eens, het woord " l uxe " voor zijn 
rekening latend. De minister heeft 
niet aangetoond dat deze volzin niet 
overbodig is. Ik heb gisteren in mijn 
betoog gezegd dat het van de zijde 
van de regering een gebaar naar de 
kerk is. Ik heb toen gezegd dat dit 
niet thuishoort in een formele 
regelgeving. De verklaringen die de 
minister afgelegd heeft in de context 
van deze wet moeten voldoende zijn. 
Dat behoeft naar mijn opvatting niet 
zijn weerslag te krijgen in een aparte 
regel in deze formele wet. Er staat 
per slot van rekening ook niet dat 
politieke groeperingen bevoegd zijn 
ledenadministraties bij te houden. Als 
dat er voor de kerken wel staat, ligt 
het in de rede te vragen of dat voor 
politieke groeperingen ook niet zou 
moeten. Ik kan na het antwoord van 
de minister niet anders concluderen 
dan dat het gaat om een overbodige 
volzin. 

Minister Korthals Altes: De aard 
van de registratie is toch een andere. 
Ik kom dan ook weer op de discussie 
in de Kamer over de SILA. Er is 
duidelijk een samenhang met het feit 
dat bij een politieke groepering er 
sprake is van een aanmelding op een 
ander moment en op een ander 
tijdstip dan bij een kerkgenootschap. 
Hetzelfde geldt voor een opzegging. 
De vermelding heeft te maken met 
het feit dat het om een gevoelig 
gegeven gaat. De heer Kosto kan mij 
tegenwerpen dat ook de politieke 
overtuiging een gevoelig gegeven 
kan zijn, maar die is het veelal niet op 
het moment dat men tot een 
politieke partij toetreedt. Daarmee 
maakt men dat gegeven zelf tot een 
meer openbaar gegeven. 

De heer Kosto (PvdA): In de kerk 
wordt men geboren, bedoelt u? 

Minister Korthals Altes: Neen. Er is 
een verschil. Ik handhaaf wat ik 
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daarover heb gezegd. Ik geloof dat 
het nodig is om uitdrukkelijk te 
bepalen dat de kerk deze bevoegd-
heid heeft en dat het dus niet is een 
gebaar in de richting van de kerkge-
nootschappen. 

Ik heb gezegd dat de minister van 
Binnenlandse Zaken zeker ook 
gesproken zou hebben over de 
grondslag van dit voorstel in de 
Grondwet, want het wetsvoorstel 
waarover wij deze week spreken is 
onlosmakelijk verbonden met het 
grondrecht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer vervat in 
artikel 10 van de Grondwet. Deze 
grondwetsbepaling omvat zowel de 
vastlegging op ieders recht op 
eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer gekoppeld aan een 
beperkingsclausule als een regelings-
opdracht voor de wetgever in 
verband met het vastleggen en 
verstrekken van persoonsgegevens 
en eenzelfde opdracht ten aanzien 
van aanspraken op kennisneming, 
gebruik en verbetering van over 
personen vastgestelde gegevens. 

Met de heer Korthals is de regering 
van mening dat de wetgever met het 
voorstel van wet persoonsregistraties 
in het bijzonder voldaan heeft aan de 
constitutionele opdracht van het 
tweede en derde lid van artikel 10 
van de Grondwet. Ik weerspreek dan 
ook mevrouw Van Es als zij stelt dat 
de uitwerking van de Grondwet op 
dit punt vrij beschamend is. Er is 

duidelijk een accentverschuiving ten 
opzichte van het vorige ontwerp. Ik 
heb dat zojuist toegelicht. Naar mijn 
overtuiging is het onder de huidige 
ti jdsomstandigheden en bij de 
huidige stand van de techniek juist 
dit voorstel dat uitwerking geeft op 
een juiste wijze aan deze grondwet-
telijke opdracht. Het wetsvoorstel 
bevat toereikende algemene 
materiële normen opgenomen in de 
wet zelf of krachtens de wet in lagere 
regelgeving en zal nader zijn 
uitwerking vinden door middel van 
zelfregulering. In de handhaving is 
voorzien door de burgerlijke rechter 
op initiatief van de burger in te 
schakelen. De nieuw in te stellen 
Registratiekamer houdt voorts 
toezicht op de naleving. Het voorstel 
heeft betrekking op de publieke en 
op de private sector. Naast geauto-
matiseerde vallen ook niet-geauto-
matiseerde persoonsregistraties 
onder het bereik van de wet. Mijn 
conclusie is, dat aan de beleidsruim-
te die de Grondwet biedt, met dit 
wetsvoorstel, gelet op de voortsnel-
lende technische en maatschappelij-
ke ontwikkelingen, op adequate en 
evenwichtige wijze vorm is gegeven. 

Ik merk nog voor de goede orde op 
dat artikel 10, eerste lid van de 
Grondwet, ingevolge additioneel 
artikel 6 van de Grondwet, op 17 
februari 1988 in werking zal treden 
en dat is naar verwachting ongeveer 
gelijktijdig met de beoogde datum 

waarop deze wet in het Staatsblad 
zal worden gepubliceerd. Naast 
uitvoering aan artikel 10 beoogt het 
wetsvoorstel ook uitvoering te geven 
aan het Verdrag van Straatsburg over 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bescherming van 
persoonsgegevens in geautomati-
seerde systemen. Dat verdrag is 
inmiddels door 5 landen geratif i-
ceerd, namelijk Zweden, Frankrijk, 
Spanje, Noorwegen en de Bondsre-
publiek Duitsland. Als gevolg hiervan 
is het op 1 oktober 1985 in werking 
getreden. De heren Kosto en 
Korthals informeerden naar het 
aangekoppelde goedkeuringsont-
werp. Het spijt mij dat de procedure 
rond dit ontwerp is vertraagd als 
gevolg van andere zeer dringende 
projecten, maar ik heb goede hoop 
dat het ontwerp in oktober aan de 
ministerraad kan worden voorgelegd. 
Overigens wijs ik erop, dat Nederland 
pas tot het verdrag kan toetreden als 
ook de algemene maatregel van 
bestuur over gevoelige gegevens tot 
stand is gekomen, dat wil zeggen 
ongeveer een jaar na de inwerking-
treding van artikel 7. 

De heer Gualthérie van Weezel 
wees op het belang van een goede 
internationale afstemming. Ik zou 
daarop willen antwoorden, dat over 
deze materie regelmatig overleg 
plaatsvindt in het kader van de Raad 
van Europa. Het desbetreffende 
comité staat momenteel onder 
Nederlands voorzitterschap. Wat 
onze directe buren betreft moet ik 
helaas zeggen, dat de vooruitzichten 
op wetgeving in België wat onduide-
lijk zijn. In de Bondsrepubliek 
Duitsland bestaat daarentegen al 
geruime tijd wetgeving, zowel op 
federaal als op deelstaatniveau. Van 
tijd tot tijd vernemen wij berichten 
over op handen zijnde wijzigingen. 
Dat de Duitse wetgeving achterhaald 
zou zijn, blijkt echter uit niets. Dat 
zou mede te danken kunnen zijn aan 
het feit, dat die wetgeving in 
hoofdzaak is opgebouwd uit 
materiële normen van het wetsvoor-
stel. In het kader van Schengen vindt 
hierover geen overleg plaats. De 
betrokken wetgeving vormt uiteraard 
wel een factor bij de nadere uitwer-
king van de gemaakte afspraken. De 
heer Van Weezel vroeg ook naar 
ervaringen met misbruik in het 
buitenland. Daarvoor zouden wij het 
beste een blik kunnen slaan in de 
verschillende jaarverslagen van de 
Duitse en Franse controle-instanties. 
Deze bevatten tal van leerzame 
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praktijkgevallen die zich ook best in 
Nederland zouden kunnen voordoen. 
Vandaar dat ik met belangstelling 
uitzie naar de eerste jaarverslagen 
van de Registratiekamer. 

Verder ingaande op het wetsvoor-
stel kan ik met genoegen constate-
ren, dat bijna alle fracties zich 
instemmend uitlieten over de 
hoofdlijnen van het voorstel. De heer 
Korthals noemde het goed doordacht 
en evenwichtig en ook andere 
sprekers verklaarden zich ingenomen 
met de wijzigingen ten opzichte van 
het oude wetsvoorstel. Mevrouw Van 
Es en in mindere mate de heer 
Lankhorst meenden dat het wets-
voorstel de geregistreerden teveel 
belast. Mevrouw Van Es sprak zelfs 
over een machteloze positie. Ik 
meen, dat zij de zaken daarmee toch 
echt te somber voorstelt. De 
geregistreerde krijgt een aantal 
rechten waarvan hij in de praktijk 
gebruik kan maken. Daarnaast bevat 
het wetsvoorstel een aantal voorzie-
ningen. Ik wijs op het toezicht en de 
onderzoeksbevoegdheden van de 
Registratiekamer en op de rol van 
rechtspersonen die privacybelangen 
behartigen, waardoor de handhaving 
in de praktijk kan worden vereenvou-
digd. Verder meen ik, dat het 
wetsvoorstel ook in andere opzichten 
rekening houdt met de behoefte aan 
een adequate bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 

De heer Wolffensperger heeft op 
de consequentie gewezen dat 
belangenorganisaties in het voorge-
stelde systeem steun verdienen. Ik 
kom daarover in ander verband nog 
wel te spreken. De heer Gualthérie 
van Weezel heeft in zijn betoog veel 
nadruk gelegd op de verantwoorde-
lijkheid van de houder voor een 
goede werking en een goede 
beveiliging van zijn registraties. Met 
hem ben ik van mening dat het 
wetsvoorstel van die verantwoorde-
lijkheid uitgaat en tevens de midde-
len bevat om de houder daarop aan 
te spreken. Omdat de heer Van 
Weezel in zijn betoog ook inging op 
de recente problemen met het 
opsporingsregister moet ik hem op 
dat punt tegenspreken. De techni-
sche problemen met het geautomati-
seerde opsporingsregister bij de 
centrale recherche-informatiedienst 
zijn veroorzaakt doordat bij de 
invoering van een nieuw systeem 
voor de registratie een te kleine 
computer is geïnstalleerd. De 
capaciteit is ontoereikend. Er wordt 
gewerkt aan de plaatsing van een 
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grotere computer. Maar de CRI als 
zodanig en zeker het personeel treft 
geen enkele blaam. Ik zeg dit omdat 
uit de publiciteit zou kunnen worden 
afgeleid dat hier sprake was van een 
fout bij de CRI. Dat is niet het geval. 
Of het nu lag aan de specificaties die 
zijn opgegeven aan de leverancier of 
aan de adviseur, laat ik nu maar in 
het midden. Maar het lag niet aan de 
primaire gebruikers. 

De heer Gualthérie van W e e z e l 
(CDA): In dit concrete geval worden 
burgers in Nederland gedupeerd. Er 
zijn mensen gearresteerd die hun 
straf al uitgezeten hadden. Dat heb 
uit de kranten vernomen. De houder 
van het bestand is, om wat voor 
reden dan ook, daar onzorgvuldig 
mee omgegaan. De capaciteit blijkt 
in dit geval te klein te zijn. Wie is in 
dit geval houder? De houder moet 
zorgvuldig met het bestand omgaan. 
Dit wordt mede bepaald door 
kwaliteit van het materiaal dat 
gebruikt wordt. Er moet een houder 
zijn, er moet dus een aansprakelijke 
zijn. Iemand moet verantwoordelijk 
zijn. 

Minister Korthals Altes: Over de 
verantwoordelijkheid en over de 
aansprakelijkheid kan geen enkel 
misverstand bestaan. Degene die 
verantwoordelijk is, staat hier. 

De heer Gualthérie van W e e z e l 
(CDA): Deze zaak zal zeker bij de 
behandeling van de Wet op de 
politieregisters nader bekeken 
worden. Ik geef een voorbeeld. 
Iemand meent dat hij in een slecht 
daglicht is komen te staan omdat de 
politie is komen voorrijden en hem 
van huis heeft willen halen. Heel de 
buurt heeft dit kunnen zien. Kan hij 
dan op grond van artikel 1401 de CRI 
of de minister van Justitie aanspre-
ken? Wie moet hij dan aanspreken? 

Minister Korthals Altes: In ieder 
geval niet de CRI. Die treft geen 
enkele blaam. Zonder enige twijfel 
moet de Staat der Nederlanden 
worden aangesproken. Als er 
onrechtmatig wordt opgetreden door 
de politie of door justitie, dan is er 
een aansprakelijkheid van de Staat. 
Vandaar dat wij, toen wij merkten dat 
de capaciteit van de computer 
zodanig was dat het invoeren en 
afvoeren van gegevens stageneerde, 
als eerste de aansluitingen van de 
politiekorpsen op die computer 
hebben verbroken. Dit hebben wij 
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gedaan om te voorkomen dat er met 
onjuiste gegevens werd gewerkt. 

Het ging mij erom dat de CRI en de 
mensen die daar werken, en die er de 
afgelopen jaren toch al enige malen 
mee zijn geplaagd dat de automatise-
ring ontoereikend zou zijn, geen 
enkele blaam treft. De fouten zijn 
gemaakt bij de bouw. Ik laat maar in 
het midden door wie. Wat de 
aansprakelijkheid betreft, hebben 
zonder enige twijfel de ministers die 
verantwoordelijk zijn voor de 
automatisering bij de politie hiervoor 
politiek verantwoordelijkheid. De 
Staat der Nederlanden is juridisch 
aansprakelijk ten opzichte van de 
gelaedeerde. 

De heer Korthals (VVD): Maar 
volgens het nieuwe wetsvoorstel zal 
de houder, dus de CRI, aansprakelijk 
zijn. 

Minister Korthals Altes: Het nieuwe 
wetsvoorstel slaat dus niet op de 
politie. Ik wijs erop dat er een apart 
wetsvoorstel inzake politieregisters 
komt. 

Verschillende sprekers zijn 
ingegaan op de begrippen en de 
reikwijdte van het wetsvoorstel. Er is 
opnieuw aandacht gevraagd voor het 
probleem dat ontstaat wanneer een 
niet-geautomatiseerde gegevensver-
zameling als een persoonsregistratie 
moet worden aangemerkt. In de 
memorie van antwoord is daarover 
een uitvoerige beschouwing gege-
ven. Daaruit bijkt dat het criterium 
van de systematische toegankelijk-
heid is opgenomen om het wetsvoor-
stel van toepassing te doen zijn op 
die verzamelingen van persoonsge-
gevens, waarbij de gevaren waarte-
gen het voorstel bescherming beoogt 
te bieden zich in het bijzonder 
voordoen en — dit is zeer belangrijk 
— waarbij het voorstel ook redelijker-
wijs een oplossing kan bieden. 

Het gaat hierbij om een reikwijdte-
probleem, waarmee ook in het 
buitenland reeds vaak gekampt is. De 
meeste landen, die ook niet-geauto-
matiseerde bestanden onder de 
reikwijdte van de wet hebben 
gebracht, hebben soortgelijke 
oplossingen gekozen als wij. 
Dossierverzamelingen, die een 
veelheid van documenten bevatten, 
zoals losse aantekeningen, binnenge-
komen brieven en dergelijke, zijn nu 
eenmaal niet eenvoudig aan vaste 
regels te onderwerpen. Die regels 
zijn wel goed toe te passen op 
geordende verzamelingen, die 
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systematisch toegankelijk zijn. Te 
denken valt daarbij aan registraties in 
de vorm van kaartsystemen en 
dossiers met een vooraf nauwkeurig 
te bepalen inhoud. Daarmee wil ik 
uiteraard niet zeggen, dat andere 
verzamelingen in de praktijk geen 
gevoelige gegevens zouden kunnen 
bevatten, maar in die gevallen gaat 
het vaak om situaties, waarin een 
bijzondere geheimhoudingsplicht 
geldt, zodat de behoefte aan een 
wettelijke regeling als de onderhavi-
ge voor die gevallen minder groot is. 

Ook kan het zijn dat dergelijke 
dossiers vallen onder het bereik van 
een andere, daarop toegesneden 
regeling. Dat zal zich bij voorbeeld 
voordoen bij medische dossiers als 
de regeling van behandelingsover-
eenkomsten in het Burgerlijk 
Wetboek vorm krijgt. 

Mevrouw Van Es (PSP): De vragen 
op dit punt, niet alleen van mijn kant 
maar ook uit de maatschappij, komen 
natuurlijk niet voor niets op. Wij 
hebben in het zeer recente verleden 
te maken gehad met dossiers van de 
kinderbescherming, waaruit gege-
vens wel degelijk terechtkwamen op 
plekken waar zij absoluut niet 
thuishoren, zoals bij de sociale 
dienst. 

Minister Korthals Altes: Voorzitter! 
Ik heb gezegd: wij moeten dan 
nagaan of andere, specifieke 
regelingen daarop van toepassing 
zijn. Je kunt de grote aantallen 
dossiers bij de raden voor de 
kinderbescherming betreffende al die 
gevallen, waarin die raden activitei-
ten moeten ontplooien, onmogelijk 
kenschetsen als systematische 
gegevensverzamelingen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik zou niet 
weten waarom niet. Het zijn toch 
gegevensverzamelingen en het gaat 
toch om persoonsregistratie? 

Minister Korthals Altes: Voorzitter! 
Het gaat daarbij niet om persoonsre-
gistratie, maar om registratie van 
bepaalde gegevens met betrekking 
tot bepaalde personen. Het criterium 
is daar toch een heel ander. Het gaat 
ook wel om gevoelige gegevens, 
maar wij hebben op dit ogenblik geen 
wet in behandeling, die alomvattend 
is voor het behandelen van gevoelige 
gegevens. Wij spreken nu over een 
wet inzake persoonsregistraties. Niet 
alle gegevens, waarin een persoon 

voorkomt, vormen om die reden een 
persoonsregistratie. 

Mevrouw Van Es (PSP): Wij kunnen 
er natuurlijk een woordenspel van 
maken, maar laten wij wel wezen. De 
registratie van deze vaak zeer 
gevoelige gegevens over personen, 
opgeslagen in dossiers, lijkt mij bij 
uitstek betrekking te hebben op een 
verzameling gegevens, die thuishoort 
in een wet, waarin je de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer 
regelt. De argumentatie van de 
regering om zoiets met betrekking 
tot dit soort dossiers niet te doen, 
vind ik niet overtuigend. De minister 
kan mij niet wijsmaken, dat dossiers, 
die zich bevinden bij de raden voor 
de kinderbescherming, op een 
zodanige wijze zijn ingericht dat geen 
mens kan vinden wat op wie slaat. 

Minister Korthals Altes: De 
toegankelijkheid tot dat soort 
dossiers moet beperkt worden door 
geheimhoudingsbepalingen. Daarom 
verwees ik naar medische dossiers. 
Ik had ook kunnen verwijzen naar 
advocatendossiers. Daarbij moet een 
andere bescherming worden 
gegeven dan de bescherming, die 
deze wet biedt. Dit is geen wet die in 
het algemeen bescherming biedt 
tegen het uitlekken van gevoelige 
gegevens. Zo heet zij ook niet. Dit is 
een wet, die bescherming biedt 
tegen de risico's van persoonsregi-
straties. Dat is geen kwestie van een 
woordenspel. Wij zijn bezig met 
elkaar via woorden proberen duidelijk 
te maken waarover wij spreken. 

Mevrouw Van Es (PSP): De redene-
ring van de minister deel ik zoals ik 
gisteren heb gezegd tot op grote 
hoogte. In de wet moet de burger, de 
geregistreerde, zoveel mogelijk 
rechten en mogelijkheden krijgen om 
zijn of haar recht te halen. Ik vind dat 
een heel goede invalshoek. Het is 
precies wat ontbreekt bij de gedach-
tenvorming en regelgeving over 
dergelijke dossiers in de kinderbe-
scherming. Daarom vind ik het heel 
goed en vanzelfsprekend, dat 
dergelijke dossiervorming in dit soort 
wetgeving wordt geregeld, juist 
vanuit de principiële gedachtengang 
die de regering ten grondslag wil 
leggen aan de regelgeving. 

Minister Korthals Altes: Het is zeer 
de vraag of wij ons grote wetgevings-
gebouw daarvoor weer extra moeten 
uitbreiden. Ik kan mij heel goed 

indenken dat wanneer onbevoegd 
wordt geciteerd of gebruik wordt 
gemaakt van dossiers van de Raad 
voor de Kinderbescherming de 
gelaedeerde zonder meer met behulp 
van het bestaande recht, artikel 1401 
van het Burgerlijk Wetboek, daarte-
gen kan opkomen en een verbod kan 
afdwingen. Er bestaat dus al 
rechtsbescherming op dat punt. Ik 
geloof wel dat juist door een wet als 
nu wordt voorgesteld de jurispruden-
tie met betrekking tot artikel 1401 
kan worden uitgebreid. Zo'n wet zal 
een zekere reflexwerking hebben. De 
rechter zal waarschijnlijk in meer 
gevallen dan tien of twintig jaar 
geleden een dergelijk gebruik 
onrechtmatig verklaren. 

In het wetsvoorstel hebben wij een 
systeem dat is toegespitst op de 
persoonsregistratie. Wij hebben een 
aantal specifieke geheimhoudingsbe-
palingen. Daarnaast valt een groot 
terrein reeds onder het begrip 
"onrechtmatig gebruik maken" en 
behoeft dus geen nieuwe wetgeving. 
Op die grond kan een verbod 
plaatsvinden. 

Er is wel een praktisch probleem. 
Wil de voorgestelde regeling in alle 
onderdelen toepasbaar zijn, dan is 
enige beperking van de reikwijdte 
geboden. Die beperking is ook 
verantwoord, omdat in de meeste 
gevallen alternatieve beschermings-
mogelijkheden voorhanden zijn. Op 
dit ogenblik ben ik niet erg gepor-
teerd voor een tekst als de heer 
Kosto op gezag van de Stichting 
Waakzaamheid Persoonsregistraties 
heeft voorgesteld. Met die tekst zou 
de wet buiten haar oevers treden, 
nog daar gelaten dat de toevoeging 
"aangelegd ter ondersteuning van de 
taak van de houder" niet thuishoort 
in een definitie, maar bij de materiële 
normen, waar hij dan nu ook staat. 
De heer Kosto zal het met mij eens 
zijn dat de wet ook van toepassing 
dient te zijn op registraties die niet 
ten dienste van de taak van de 
houder worden aangehouden. 

Ook de gedachte van de heer 
Lankhorst, het gebruik beslissend te 
doen zijn voor de reikwijdte of de wet 
van toepassing te brengen op 
persoonsgegevens zonder meer, wijs 
ik op grond van het voorgaande af. 
Wat resteert is de noodzaak, van 
geval tot geval aan de hand van de 
feitelijke omstandigheden en 
ontwikkelingen uit te maken of een 
gegevensverzameling moet worden 
aangemerkt als een persoonsregi-
stratie. Dat is een probleem dat zich 
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bij veel definities voordoet. Ik ben 
ervan overtuigd dat de praktijk 
daarvoor een oplossing vindt. 

De heer Schutte heeft mij enige 
specifieke vragen gesteld. De lijst 
met personen in de Staatscourant 
valt onder de uitzondering van artikel 
2 eerste lid, onder c. Een registratie 
van potentiële belangstellenden voor 
een politieke partij zou ik zonder 
meer als een persoonsregistratie 
willen aanmerken. Het probleem van 
de heer Leerling met de opzet van de 
uitzonderingen kon ik eerlijk gezegd 
niet goed volgen. Mij dunkt dat de 
positieve omschrijving van de 
reikwijdte die hij suggereerde het 
bereik van de wet te zeer zou 
versmallen. Dat het basisbestand 
voor een schriftelijke publikatie onder 
het bereik van de wet valt, behalve 
als het gaat om de media, is 
inderdaad de consequentie van het 
voorstel. De reden hiervoor is in de 
stukken uiteengezet. 

De heer Korthals stemde in met de 
uitzondering voor de media en 
informeerde naar eventuele zelfregu-
lering binnen die sector. Hij raakte 
daarmee aan een gevoelig punt, 
waarover in ander verband boeiend 
te discussiëren valt. De vraag naar 
een beroepscode voor journalisten 
laat ik graag open voor de direct 
betrokkenen zelf. De discussie 
daarover is overigens in deze Kamer 
uitvoerig gevoerd in het begin van de 
zestiger jaren. 

Mevrouw Van Es heeft opnieuw 
aangedrongen op het schrappen van 
de uitzondering voor de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten en voor de 
politie. Ik constateer, dat wetsont-
werpen ter zake nu aanhangig zijn bij 
de Eerste resp. de Tweede Kamer. 
Op haar bijdrage aan het voorlopig 
verslag bij het tweede wetsontwerp 
over de politieregisters zal in de 
memorie van antwoord nader worden 
ingegaan. 

De heer Schutte kan ik zeggen dat 
de begripsomschrijving van houder in 
artikel 1 impliceert dat deze in 
beginsel de gehele zeggenschap 
heeft. Binnen grotere verbanden kan 
het echter voorkomen dat de 
zeggenschap intern is verspreid. 
Daarop sloeg het voorbeeld van een 
ziekenhuisregistratie. Uiteraard is het 
mogelijk dat een behandelend 
specialist zijn eigen registratie 
aanhoudt. In de praktijk gaat het 
evenwel vaak om één centraal 
bestand met gegevens die door 
verschillende specialisten zijn 
aangeleverd. De geregistreerde moet 

het ziekenhuis hierop kunnen 
aanspreken. De leiding van het 
ziekenhuis kan zich bij eventuele 
geschillen verstaan met de betrokken 
specialist en een en ander betekent 
dat binnen een ziekenhuis bepaalde 
beheersregels moeten gelden, maar 
dat is doorgaans ook het geval. 

Ik kom op de materiële normen. De 
heer Lankhorst heeft opnieuw 
opgemerkt dat deze nog betrekkelijk 
vaag zijn. Dat is juist al gaat het om 
beginselen met een dynamisch 
karakter. Hij heeft daarbij echter 
aangedrongen op evaluatie van de 
toepassing én, zo heb ik begrepen, 
periodieke rapportage door de 
Registratiekamer. Naar mijn idee 
zullen de jaarverslagen van die kamer 
op dit punt belangrijke stof kunnen 
bieden. Wel zal de heer Lankhorst 
erop moeten rekenen dat de 
ontwikkeling van de normen enige 
tijd vergt. Bovendien is het de 
bedoeling dat de ontwikkeling ten 
dele geschiedt via zelfregulering in 
de verschillende sectoren. Mocht de 
tijd daarvoor rijp zijn, dan kan de wet 
zo nodig worden bijgesteld. Op korte 
termijn zie ik dat echter niet gebeu-
ren. 

Van verschillende kanten is 
aangedrongen op bepalingen over 
bewaartermijnen en vernietiging van 
gegevens. Wat het eerste betreft, 
verwijs ik naar artikel 5, eerste lid en 
de daarbij gegeven toelichting. Deze 
bepaling moet worden uitgewerkt in 
het reglement, waarin immers moet 
worden geregeld welke gegevens in 
de registratie worden opgenomen en 
in welke gevallen deze worden 
verwijderd. Overschrijding van een 
redelijke bewaartermijn zou in strijd 
komen met de genoemde bepaling 
en ook overigens aanleiding kunnen 
geven voor een succesvol gebruik 
van het correctierecht dat mede 
betrekking heeft op verwijdering van 
gegevens. 

Wat de vernietiging betreft, zou ik 
willen opmerken dat verwijdering in 
de praktijk veelal zal neerkomen op 
vernietiging. De verwijderde gege-
vens heeft de houder immers niet 
meer nodig. In sommige gevallen 
worden gegevens echter in een 
andere vorm opgeslagen. Dat kan bij 
voorbeeld het geval zijn bij archive-
ring al dan niet in een archiefbewaar-
plaats in de zin van de Archiefwet. In 
dit geval kan de uitzondering gelden 
van artikel 2, lid 1 onder d. Meer in 
het algemeen meen ik echter dat het 
niet juist is om vernietiging voor te 
schrijven van gegevens die een 

houder op zichzelf rechtmatig mag 
bewaren. Dat is bedoeld in de 
stukken met de opmerking dat de 
wet niet buiten haar eigen bereik kan 
treden. Ik zie dan ook geen aanlei-
ding voor aanpassingen. 

Met de heer Korthals ben ik van 
oordeel dat de omschrijving van de 
doelstellingen in de praktijk van vitaal 
belang is. Naarmate de doelomschrij-
ving enger is, zullen de wettelijke 
normen meer grijpkracht hebben. Ik 
zou in dit verband willen zeggen dat 
artikel 4, lid 1, mede ten doel heeft 
een hindernis op te werpen tegen 
vage doelomschrijvingen. Ik verwijs 
op dit punt naar de stukken. Daarbij 
komt dat een ruime doelstelling 
eerder aanleiding zal geven tot 
verzoeken om ontbrekende gegevens 
aan te vullen. Zou de houder met die 
mogelijkheid geen rekening hebben 
gehouden, dan zou hem dat bij de 
toepassing van het correctierecht op 
grote problemen kunnen komen te 
staan. Ik denk dus dat een houder die 
de consequenties van de wet op zich 
laat inwerken er wijs aan doet om 
een zo realistisch mogelijke omschrij-
ving te kiezen voor zijn doelstelling. 
Dat is dunkt mij een voorbeeld van 
het systeem van checks and balances 
dat in het wetsvoorstel besloten ligt. 

De heer Korthals vroeg mij voorts 
wat geschiedt met persoonsgege-
vens die niet rechtmatig verkregen 
zijn. Het opnemen van dergelijke 
gegevens in een persoonsregistratie 
is in strijd met artikel 5, eerste lid. 
Dat betekent, dat kan worden 
aangedrongen op schrapping en dat 
civielrechtelijke sancties mogelijk zijn. 
Onrechtmatige verkrijging zou zich bij 
voorbeeld kunnen voordoen als 
gegevens in strijd met een geheim-
houdingsplicht of anderszins in strijd 
met de regels voor verstrekking, zijn 
verkregen. Een onjuiste verstrekking 
kan dus ook gevolgen hebben voor 
de ontvanger. 

De heer Van den Berg heeft 
gevraagd waarom het wetsvoorstel 
geen nadere regels bevat over de 
beveiliging. Hij verwees daarbij naar 
de Duitse wet. Die wet bevat een 
catalogus van onderwerpen waarop 
de beveiliging betrekking dient te 
hebben. Voor kennishebbenden van 
de materie — velen in de wereld van 
de automatisering hebben die kennis 
— bevat die opsomming niets 
nieuws. In het bijzonder wordt niet 
ingegaan op de hamvraag, welke 
aard en mate van beveiliging in een 
concreet geval gewenst is. Verder 
bevat de Duitse wet een algemene 
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norm die in de kern vergelijkbaar is 
met de inhoud van artikel 8. Naar 
mijn mening is de beveiliging typisch 
een aangelegenheid waarbij de 
wetgever niet in details moet treden. 
Uit het oogpunt van deregulering 
geef ik dan ook de voorkeur aan de 
nu voorliggende versie. Het belang 
van een goede beveiliging onder-
schrijf ik echter geheel. Dat beperkt 
zich echter niet alleen tot de 
persoonsgegevens. 

De heer Gualthérie van Weezel 
heeft gevraagd hoe de overdracht 
van persoonsregistraties onder 
algemene of bijzondere titel is 
geregeld en wat in dit verband de 
positie is van de nieuwe houder. Bij 
overdracht onder bijzondere titel 
vindt in alle gevallen een verstrekking 
plaats in de zin van artikel 1. 
Daarvoor gelden dus de bepalingen 
over de verstrekking van gegevens. 
De nieuwe houder zal als houder van 
een persoonsregistratie moeten 
voldoen aan de algemene normen. 
Bij overdracht onder algemene titel 
kunnen zich verschillende gevallen 
voordoen, die soms wel en soms niet 
als verstrekking zijn aan te merken. 
Dat is bij verkrijging krachtens 
erfrecht niet het geval. Een nieuwe 
houder treedt dan in de positie van 
de vorige en zal dus weer aan de 
algemene normen moeten voldoen. 

De heer Van den Berg heeft om 
opheldering gevraagd over de term 
"wettelijk voorschrift" in artikel 11, 
eerste lid. Het antwoord op zijn vraag 
lag in zijn betoog besloten. Een 
gemeentelijke verordening kan op 
zichzelf als een wettelijk voorschrift 
worden aangemerkt. Bij wat hij 
echter noemde "het openbreken van 
een persoonsregistratie", zal in veel 
gevallen sprake zijn van een aantas-
ting van het recht op eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer. 
Dergelijke maatregelen zullen in de 
toekomst in overeenstemming 
moeten zijn met artikel 10, eerste lid, 
van de Grondwet en zullen dus een 
uitdrukkelijk wettelijke basis behoe-
ven. Nu al zou de maatregel in 
overeenstemming moeten zijn met 
artikel 8 van het Europees verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens. Bij onevenredige aantastingen 
is dat zeker niet het geval. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
naar de betekenis van de woorden 
"dringend" en "gewichtig", ge-
noemd in artikel 11, tweede lid. Het 
eerste woord betekent, dat er sprake 
moet zijn van een spoedeisend 
belang. Het tweede woord houdt in, 

dat het belang ook op zichzelf 
genomen van voldoende betekenis 
moet zijn. In de betrokken bepaling 
fungeren deze woorden in samen-
hang met de voorwaarde, dat de 
persoonlijke levenssfeer door een 
verstrikking niet onevenredig mag 
worden geschaad. Dat wijst op een 
afweging waarin de verstrekking al 
met al verantwoord moet worden 
geacht. Deze bepaling is opgeno-
men, omdat de wet anders in de weg 
zou staan aan verstrekking van 
gegevens bij onvoorziene omstandig-
heden als plotseling opkomende 
noodgevallen. 

De heer Gualthérie van Weezel 
heeft gevraagd naar de positie van 
de Rijksdienst voor het wegverkeer, 
als houder van het kentekenregister. 
Hij constateerde terecht dat de 
Rijksdienst voor het wegverkeer niet 
van de wet is uitgezonderd. Dat 
betekent, dat deze dienst in beginsel 
valt onder het regime voor overheids-
instanties. Met het oog op de 
invoering van de wet is onlangs aan 
alle departementen gevraagd of zich 
op hun terrein problemen voordoen, 
die aanleiding kunnen geven tot 
gebruikmaking van de tijdelijke 
uitzonderingsmogelijkheid van artikel 
54, vierde lid. Het antwoord van 
Verkeer en Waterstaat heb ik nog 
niet ontvangen. Voorshands houd ik 
daarom rekening met de mogelijk-
heid dat het kentekenregister zal 
moeten voldoen aan de bepalingen 
van het wetsvoorstel. Over de 
precieze uitwerking hiervan zal nog 
nader overleg worden gevoerd. 

De heer Korthals heeft enkele 
vragen gesteld over de regeling van 
artikel 13. Hij vroeg zich af, of de 
daar bedoelde instellingen niet 
zouden moeten instaan voor de 
juistheid van gegevens. Ik meen dat 
dit een te zware eis is. Volledige 
zekerheid is immers alleen te 
verkrijgen na een grondig en 
tijdrovend onderzoek, waarvoor in de 
praktijk veelal niet de ruimte zal 
bestaan. Waar het ons om gaat, is 
dat de bedoelde instellingen aan een 
zwaardere zorgplicht worden 
gebonden dan normale houders. De 
bestaande jurisprudentie biedt 
hiervoor al aanknopingspunten. 
Volgens artikel 5, tweede lid, dient 
een houder de nodige voorzieningen 
te treffen ter bevordering van de 
juistheid van opgenomen gegevens. 
Wat nodig is, zal mede afhangen van 
de aard van de gegevens en de 
gevolgen die eraan worden verbon-
den. De betrokken voorzieningen 

kunnen van technische en van 
procedurele aard zijn. Ook werkaf-
spraken met derden kunnen onder 
omstandigheden aanvaardbaar zijn. 
Bij informatiebureaus dient het 
evenwel vast te staan dat de 
gegevens op hun juistheid zijn 
onderzocht. Dit schept een veel 
klemmendere zorgverplichting. Blijft 
het informatiebureau op dit punt in 
gebreke, dan kan het hiervoor 
civielrechtelijk aansprakelijk worden 
gesteld. 

De heer Korthals vroeg voorts 
waarom in het vierde lid, onder b, het 
woord redelijkerwijs is opgenomen. 
Dit houdt verband met het feit dat de 
verstrekking wordt gevraagd door 
een derde en het informatiebureau 
niet altijd op de hoogte is met alle 
bijzonderheden van het doel van de 
verstrekking. Alleen verstrekkingen 
die redelijkerwijs niet in overeen-
stemming zijn met het opgegeven 
doel, dienen te worden geweigerd. 
Hierbij komt dat vergissingen op dit 
punt bij de verstrekker niet in alle 
gevallen tot gevolg moeten hebben 
dat de gegevens door de ontvanger 
onrechtmatig verkregen zijn. Dit 
gevolg dient alleen te worden 
verbonden aan verstrekkingen 
waaromtrent geen misverstand kon 
bestaan. 

Van verschillende zijden is 
aandacht gevraagd voor de adres-
senhandel. Mevrouw Van Es heeft in 
dit verband verwezen naar een artikel 
in Vrij Nederland waarin de PTT in 
verband wordt gebracht met een 
commerciële onderneming. Ik 
herinner mij dat over deze of een 
verwante zaak enige tijd geleden 
kamervragen zijn gesteld, waarop de 
minister van Verkeer en Waterstaat 
mede namens mij heeft geantwoord. 
In het antwoord hebben wij er geen 
misverstand over laten bestaan dat 
het desbetreffende project te zijner 
tijd moet voldoen aan de bepalingen 
van de Wet persoonsregistraties. 
Voor de bijzonderheden van dit geval 
wil ik mij niet geheel op het artikel 
verlaten. Ik ben echter ertoe bereid, 
de minister van Verkeer en Water-
staat op het geval te wijzen, voor 
zover zij van het desbetreffende 
weekbladartikel nog geen kennis 
heeft genomen en hiervan nog geen 
indigestie heeft gekregen. 

Meer in het algemeen merk ik op 
dat de adressenhandel een activiteit 
is waaraan niet alleen negatieve 
aspecten zijn verbonden. Een 
belangrijke voorwaarde lijkt mij dat 
de betrokkenen in de gelegenheid 
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zijn om kenbaar te maken dat zij van 
deze activiteit verschoond willen 
blijven. Artikel 14, tweede lid, biedt 
hiertoe de mogelijkheid bij de bron 
waaraan de gegevens worden 
ontleend. Het eerste lid van deze 
bepaling bevat ook andere beperken-
de voorwaarden. Verder kent de 
betrokken branche al de mogelijk-
heid, via een antwoordnummer 
bezwaar te maken tegen de verkoop 
van adressen. Voor zover ik weet, 
wordt van deze mogelijkheid 
regelmatig gebruik gemaakt. Ik wijs 
er ten slotte op dat de gedragscode 
die in deze sector tot stand is 
gekomen, te zijner tijd door de 
Registratiekamer kan worden 
getoetst. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid, na verloop van tijd een 
dwingende regeling op te leggen. De 
Registratiekamer kan hiertoe zo 
nodig adviseren. Al met al meen ik 
dan ook dat het wetsvoorstel ook op 
dit punt een evenwichtige regeling 
biedt. 

Van diverse kanten is de koppeling 
aan de orde gesteld. Ik meen dat de 
heer Wolffensperger op dit punt het 
meest pertinent in zijn vraagstelling 
was; hij spitste zijn vragen toe op 
enkele praktijkgevallen die zich in de 
toekomst onder artikel 18, derde l id, 
kunnen voordoen. Over hetzelfde 
artikel heeft ook de heer Korthals 
vragen gesteld. Ik splits de vraagstel-
ling in onderdelen en wijs eerst op 
datgene wat in de stukken is 
geschreven omtrent de gevallen 
waarin koppeling tussen registraties 
volgens het wetsvoorstel is toege-
staan. Voor koppeling tussen 
registraties van twee afzonderlijke 
houders golden in dit verband de 
meest stringente eisen. Voorwaarde 
was bij voorbeeld dat het ging om 
twee nauw verwante doelen. In de 
voorbeelden van de heer Wolf fen-
sperger was van een dergelijke 
nauwe verwantschap geen sprake. 
Derhalve zou de koppeling in alle 
door hem genoemde gevallen 
afstuiten op het bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, dat de gegevens niet 
mogen worden gebruikt voor 
doeleinden die onverenigbaar zijn 
met de doelstelling van de registra-
tie. Het begrip koppeling wordt ook 
wel in ruimere betekenis gebruikt 
voor gevallen waarin eigenlijk alleen 
sprake is van verstrekking in de 
gebruikelijke zin, dus geen koppeling 
maar verstrekking. Men heeft dan het 
oog op gevallen van samenwerking 
tussen instanties die elk een eigen. 

Tweede Kamer 

maar onderling verschillende taak 
hebben. 

Ik meen dat op dit punt de vragen 
van de heer Wolffensperger hetzelf-
de beogen als die van de heer 
Korthals, namelijk het verkrijgen van 
duidelijkheid over de betekenis van 
artikel 18, derde lid, los van de 
kwestie of hierbij van een koppeling 
in de strikte zin sprake is. Ik stel 
voorop dat artikel 18, derde lid, het 
juiste midden beoogt te vinden 
tussen twee extreme posities die elk 
uit verschillend gezichtspunt 
verdedigbaar zijn. De eerste positie is 
dat het gegevensverkeer binnen één 
en hetzelfde overheidsverband 
wezenlijk dient te worden beschouwd 
als intern gegevensverkeer. Uit 
oogpunt van efficiency en bestuurlij-
ke consistentie valt voor deze 
benadering zeker wat te zeggen. De 
tweede positie is dat taken en 
bevoegdheden zijn toegekend aan 
verschillende organen binnen 
dezelfde overheid en onder die 
organen weer feitelijk worden 
uitgevoerd door verschillende 
dienstonderdelen. Uit oogpunt van 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer dienen die onderdelen 
ten opzichte van elkaar dan als derde 
te worden beschouwd. Deze laatste 
consequentie wordt in het wetsvoor-
stel inderdaad getrokken, maar ter 
compensatie is ook de mogelijkheid 
geopend voor een verruimde 
verstrekking van gegevens onderling. 

Dat de uitwisseling van gegevens 
binnen de overheid dient te worden 
bevorderd, is een thema van 
regeringsbeleid waarmee de Kamer 
onder andere bij de gelegenheid van 
de ISMO-discussies heeft ingestemd. 
Het wetsvoorstel volgt deze gedach-
te, maar niet zonder nuances. Voor 
zover een wettelijke verpichting tot 
gegevensverstrekking bestaat, 
bestaat geen behoefte aan de 
regeling van artikel 18, derde lid. 
Daarvoor is immers al ruimte 
geschapen in artikel 11 , eerste lid. 
Maar voor zover een wettelijke 
verplichting tot geheimhouding 
bestaat, dient verstrekking achterwe-
ge te blijven, zie artikel 1 1 , derde lid, 
waarnaar in artikel 18, derde lid, 
wordt verwezen. Het derde lid van 
artikel 18 heeft dan ook betrekking 
op het thans ongeregelde tussenter-
rein waarop zich niettemin de 
behoefte aan gegevensverstrekking 
zou kunnen voordoen. In de huidige 
situatie wordt eraan niets in de weg 
gelegd. Bij afwezigheid van een 
geheimhoudingsplicht is verstrekking 

Persoonsregistraties 

toegestaan. Zodra de wet inzake de 
persoonsregistraties echter in 
werking is getreden, ontstaat een 
nieuwe situatie. Dan zal verstrekking 
alleen zijn toegestaan voor zover de 
algemene bepalingen over de 
verstrekking daartoe ruimte laten. 
Artikel 18, derde lid, beoogt regula-
tief te zijn voor gevallen waarin 
verstrekking wel en gevallen waarin 
verstrekking zonder verder gaande 
wettelijke basis niet is toegestaan. 
De door de heer Korthals nauwkeurig 
opgesomde voorwaarden van artikel 
18, derde l id, zijn op dit punt 
beslissend. 

Uit het voorgaande zal men 
begrepen hebben dat artikel 18, 
derde lid, niet in ruime mate de weg 
opent voor gegevensverstrekking. 
Dat geldt zeker ten opzichte van de 
bestaande situatie. Ik meen dat er 
wel ruimte dient te bestaan voor 
gegevensverstrekking indien dat 
verantwoord is. De voorbeelden van 
de heer Wolffensperger zouden, in 
dit licht bezien en onder de aanteke-
ning dat het gaat om incidentele 
verstrekking, zeer wel onder de 
laatste categorie kunnen worden 
begrepen. Of dat in elke afzonderlijke 
kwestie het geval is, hangt af van de 
concrete omstandigheden. De heer 
Wolffensperger stelde mij echter 
theoretische vragen. Voorts merk ik 
op dat grootschalige uitwisseling of 
uitwisseling van bijzonder gevoelige 
gegevens — anders dan in uitzonder-
lijke gevallen — mij niet aanvaard-
baar voorkomt. Ook op dit punt moet 
ik mij enigszins voorwaardelijk 
uitdrukken. Ik hoop niettemin dat 
mijn antwoord duidelijk maakt welke 
benadering ik op dit punt voor ogen 
heb. 

De heer Wol f fensperger (D66): 
Voorzitter! Ik wil op dit punt een 
verduidelijking. Tijdens de eerste 
termijn van de Kamer was er tussen 
de heer Leerling en mij een verschil 
van mening. Daar komt de minister 
terecht op terug. Dat verschil van 
mening ging over de vraag wat nu 
precies onder koppeling en wat 
onder incidentele gegevensverstrek-
king moet worden verstaan. Ik heb 
op dit punt een voorbeeld gegeven 
en dat wordt na het betoog van de 
minister belangrijker. Ik heb daarbij 
verwezen naar het gemeentelijk 
energiebedrijf. Stel nu dat afgespro-
ken wordt dat elke mutatie in het ene 
bestand automatisch wordt dcorge-
geven aan het andere bestand. 
Volgens de terminologie van de 
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minister zijn zij dan niet gekoppeld; 
het is ook niet een incidentele 
gegevensverstrekking, maar wel een 
duurzame afspraak. 

Minister Korthals Altes: Ja, dat is 
het geval. Wanneer het volkomen 
ongericht is en het er alleen omgaat 
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 moet er 
wel voor waarschuwen — daarom 
verwees ik ook naar de ISMO-discus-
sie — dat het niet zo kan zijn dat alle 
mogelijkheden van de moderne 
techniek iedereen ten dienste staan, 
ook de crimineel, maar niet de 
overheid. Het mag niet zo zijn, dat 
het voorbeeld van de Rotterdamse 
hoofdcommissaris Blauw tot in 
lengte van jaren blijft gelden. Hij zei 
dat iedereen zich van de moderne 
techniek kan bedienen, maar dat de 
diender alleen maar een fiets tot zijn 
beschikking heeft die hij aan de 
grens van de gemeente tegen een 
boom dient te zetten, omdat hij 
daarna niet verder mag. 

Met de discussies over de 
persoonlijke levenssfeer moet een 
grondrecht worden gediend. Over 
dat grondrecht hebben wij het 
vandaag. Bij die discussies worden 
overigens ongelukkige voorbeelden 
ten tonele gevoerd. Het gaat daarbij 
vaak om de vraag hoe men moet 
voorkomen, dat mensen die fraude 
plegen of op een andere wijze 
crimineel bezig zijn, tegen de lamp 
lopen. De overheid staat er natuurlijk 
niet voor om dat te voorkomen. Met 
andere woorden: wanneer er sprake 
is van concrete verdenkingen of 
concrete aanwijzingen, moet de 
overheid wel degelijk de bevoegdheid 
hebben om dit soort gegevens dan 
wel niet te koppelen, maar wel te 
verstrekken. 

De heer Wolffensperger (D66): 
Voorzitter! Zowel door de heer 
Korthals als door mij is gisteren ten 
aanzien van het vorige punt dezelfde 
vraag gesteld. Dat punt begint mij 
eigenlijk steeds meer te intrigeren. 
Kan de minister ook een voorbeeld 
geven van een koppeling die in de zin 
van artikel 18, lid 3, nu wel een 
onaanvaardbare inbreuk maakt op de 
persoonlijke levenssfeer? Wij hebben 
gisteren gesteld, dat als zo'n 
voorbeeld niet te geven is, de 
beperking die in het artikellid 
besloten ligt in feite een loze 

beperking is. Wat is het opnemen 
van die beperking nu waard? 

Minister Korthals Altes: Voorzitter! 
Ik heb juist gezegd, dat een koppe-
ling als zodanig onder alle beperkin-
gen van de wet valt. 

De heer Wolffensperger (D66): De 
verstrekking als bedoeld in artikel 18, 
lid 3, wordt onbeperkt mogelijk 
gemaakt. Er wordt daarbij een zeer 
duidelijke afpaling gemaakt: voor 
zover die niet onevenredig inbreuk 
maakt op de persoonlijke levenssfeer. 
Zowel de heer Korthals als ik hebben 
gisteren gevraagd: kunt u een 
voorbeeld geven van dat laatste? 
Wanneer zou het niet mogen? 

Minister Korthals Altes: Ik kan mij 
indenken dan het niet mag bij 
gegevens over het energieverbruik. 
De politie kan ook gegevens hebben 
ten aanzien van de plaats van 
iemands aanwezigheid, omdat er bij 
bekeuringen foto's zijn gemaakt. Dit 
is een bekend voorbeeld. Dan kan 
voorzichtigheid nodig zijn. 

De heer Wolffensperger (D66): Dat 
valt niet onder deze wet. 

Minister Korthals Altes: Neen, 
maar u vroeg om een voorbeeld van 
bedoelde beperking bij de overheid. 
Ik kan niet zomaar het door u 
gewenste voorbeeld geven, maar ik 
zal bezien of ik u in tweede instantie 
op dit punt kan helpen. 

De heer Korthals heeft gewezen op 
het feit dat gevoeligheid een relatief 
begrip is. In verband daarmee heeft 
hij ook gevraagd wat ik dacht over de 
inhoud van de algemene maatregel 
van bestuur daaromtrent. Ik wil in 
mijn antwoord vooropstellen dat wij 
ons ervan bewust zijn dat het moeilijk 
is om een dergelijke algemene 
maatregel van bestuur te ontwikke-
len. Was het een eenvoudige zaak 
geweest, dan waren de desbetreffen-
de regels uiteraard aanstonds in het 
wetsvoorstel opgenomen of in de 
loop van de behandeling bij nota van 
wijziging voorgesteld. Wij hebben 
echter bewust een zorgvuldige 
procedure voorgesteld met een ten 
dele experimentele aanpak, namelijk 
eerst een algemene maatregel van 
bestuur, na advies van de Registra-
tiekamer, en dan na drie jaar een 
wettelijke regeling, dat wil zeggen 
een wetsvoorstel. De noodzaak van 
een bijzondere regeling vloeit ten 
dele voort uit het verdrag van 

Straatsburg dat wij zonder die 
regeling niet zouden kunnen 
ratificeren. De in artikel 7 opgesonv 
de gegevenscategorieën zijn in dat 
verdrag uitdrukkelijk vermeld met de 
aantekening dat de wet speciale 
waarborgen ter zake dient te 
bevatten. De bedoelde gegevens 
worden dus al in heel Europa als 
gevoelig aangemerkt. De noodzaak 
van bijzondere maatregelen vloeit 
ook voort uit de aard van de materie. 
Daarbij wil ik erop wijzen dat de 
registratie van deze gegevens onder 
omstandigheden aanleiding kan 
geven tot discriminatie van bepaalde 
personen. Dat persoonsregistraties 
daartoe niet de basis mogen zijn, 
wordt mede begrepen in het begrip 
data-protection of privacy in verband 
met persoonsregistraties. 

Bij de aard van de nadere regels 
stel ik mij bepalingen voor die goed 
passen bij de algemene regels die 
thans in het wetsvoorstel zijn 
opgenomen. Het zou dus moeten 
gaan om algemene principes, 
toegespitst op het karakter van de 
gegevens, maar dan nog vrij globaal. 
Op het departement is inmiddels een 
begin gemaakt met de voorbereiding 
van de algemene maatregel van 
bestuur. Een enquête onder alle 
departementen maakt daarvan deel 
uit. Dat zou in de loop van het 
volgend jaar moeten leiden tot een 
ontwerpregeling die dan om advies 
aan de Registratiekamer kan worden 
voorgelegd. Om de hele procedure 
niet te zwaar te maken — er komt 
tenslotte daarna nog een wetsvoor-
stel, als de algemene maatregel van 
bestuur enige tijd in de praktijk is 
toegepast — sta ik wat huiverig 
tegenover de suggestie van de heer 
Korthals om de inspraak van de 
Kamer in het voorstadium te 
formaliseren. Aan de andere kant zou 
ik er geen bezwaar tegen hebben om 
de Kamer in te lichten, als de 
ontwerp-algemene maatregel van 
bestuur om advies aan de Registra-
tiekamer wordt voorgelegd. Uit 
artikel 7, vierde lid, blijkt dat de 
Registratiekamer een openbare 
inspraakronde zal houden. Dat de 
gevoeligheid van gegevens mede 
afhankelijk is van de context, is in de 
stukken erkend. Voor een deel is 
hiermee rekening gehouden bij de 
omschrijving van de gegevens in het 
eerste lid. Ik verwijs ook op dit punt 
naar de stukken. De consequentie is 
dat de nadere regels een zekere 
differentiatie mogelijk moeten 
maken. 
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Weinig aarzeling had ik toen de 
heer Kosto het voorbeeld noemde 
van de DNA-gegevens. Welke 
problematiek daaraan overigens 
moge zijn verbonden, ik onderschat 
die in het geheel niet. Mij lijken het 
zonder twijfel gegevens van medi-
sche aard. Dergelijke gegevens zullen 
dus in de algemene maatregel van 
bestuur begrepen zijn. 

Voorzitter: Eversdijk 

De heer Kosto (PvdA): Voorzitter! Ik 
heb mij dat gisteren gerealiseerd, 
toen ik dit punt opvoerde. Ik heb 
echter gezegd dat er ook een 
tussentijd was. Het is nu een 
techniek die in opkomst is. Wi j 
hebben in de publiciteit de actualiteit 
gezien van iemand die dat zelf, 
verdachte zijnde in een zaak, 
gevraagd heeft. Deze praktijk gaat 
dus lopen. Is er nu behoefte aan een 
tussenvoorziening of denkt de 
minister dat de algemene maatregel 
van bestuur er zo snel zal zijn dat dit 
niet nodig is? 

Minister Korthals Altes: Ik heb 
zojuist geschilderd wat ik van de 
algemene maatregel van bestuur 
denk. Deze zal dus wel niet voldoen 
aan het criterium dat die er zo snel 
zal zijn. Ik vraag mij echter ook af of 
ik met een tussenvoorziening de 
gelegenheid zou krijgen om de 

algemene maatregel van bestuur 
alsnog in te halen. Ik vermoed van 
niet. 

De heer Kosto (PvdA): Voorzitter! 
Met uw goedvinden heb ik op dit 
punt nog een andere vraag. Het is 
vaak zo dat regelgeving nogal wordt 
opgehouden door inspraakrondes. 
Mag ik nu begrijpen dat waar de 
Registratiekamer gaat adviseren over 
de algemene maatregel van bestuur 
en een inspraakronde zal houden, 
een en ander in de plaats komt van 
de consultaties die de regering over 
het algemeen pleegt te houden bij dit 
soort belangrijke regelgeving? 

Minister Korthals Altes: We zullen 
dan inderdaad aan consultaties in de 
gebruikelijke zin geen behoefte 
hebben, omdat die consultaties door 
de Registratiekamer worden gedaan. 
Ik sluit echter niet uit dat we voor het 
opstellen van het ontwerp toch weer 
een aantal deskundigen zullen 
moeten consulteren. Er moet immers 
eerst een concept zijn, dat naar de 
Registratiekamer gaat. De vraag is, 
of ik op het departement van Justitie, 
voor of na de afslanking voldoende 
deskundigheid in huis houd of heb 
om dat te kunnen opstellen zonder 
consultatie van deskundigen. Ik denk 
dus dat er weliswaar geen formele 
consultatieronde zal plaatsvinden, 
maar dat er wel mensen zullen 
worden geconsulteerd. 

Minister Korthals Altes van Justitie 

De heer Schutte (GPV): In mijn 
bijdrage heb ik twijfels uitgesproken 
over de vraag, of het feitelijk mogelijk 
zal zijn om te voldoen aan artikel 7, 
eerste lid, namelijk om binnen een 
jaar na inwerkingtreding van de wet 
te komen met de bewuste AMvB. Als 
ik de minister nu de daaraan 
verbonden problemen hoor uiteen-
zetten, lijken mijn twijfels bevestigd 
te worden. Dit mag niet inhouden 
dat, teneinde te voldoen aan de tekst 
van artikel 7, de inwerkingtreding van 
de wet wordt uitgesteld. 

Minister Korthals Altes: Ik was juist 
bezig, te kijken hoe het daarmee zat. 
De wet treedt inderdaad in werking 
op een bij Koninklijk Besluit bepaald 
ti jdstip, maar dat kan niet later zijn 
dan zes maanden na de afkondiging 
van de wet. Wat dat betreft zetten 
we de zaak dus wel onder enige druk! 

De heer Schutte (GPV): Is dat een 
reële druk? U beluisterend — en ook 
denkend aan de schriftelijke gedach-
tenwisseling — lijkt mij een termijn 
van één jaar voor het in een AMvB 
uitwerken van zo'n moeilijke materie, 
met inschakeling van de Registratie-
kamer, die ook allerlei deskundigen 
moet horen, te kort, zodat ik mij 
afvraag of zij niet iets ruimer moet 
worden gesteld. 

Minister Korthals Al tes: We zullen 
die termijn in acht moeten nemen, 
die dwang is in het wetsvoorstel 
ingebouwd. 

De heer Schutte (GPV): Die dwang 
leggen we nu onszelf en u op. De 
vraag is echter of wij, als wetgever, u 
iets opleggen dat u redelijkerwijs 
kunt volbrengen. Als dat twijfelachtig 
is, is het verstandig om nu te 
overwegen of die termijn van één jaar 
iets moet worden verlengd. 

Minister Korthals Altes: Ik wil daar 
nog wel eens over nadenken. Ik 
geloof dat een en ander mogelijk 
moet zijn; we hebben die bepaling 
immers uitdrukkelijk opgenomen. Er 
zijn nog andere paragrafen in de wet 
die later in werking treden, dus we 
moeten nu wel voortmaken. Op dit 
ogenblik wordt nagedacht over de 
algemene maatregel van bestuur. We 
mogen aannemen dat deze wet niet 
voor februari in het Staatsblad staat; 
daarna heb je nog zes maanden en 
dan nog eens een jaar. We moeten 
ons misschien toch maar vermannen. 
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Nogmaals, ik zal erover nadenken en 
bekijken, of ik dit aanbod al of niet 
moet aanvaarden. 

Ik kom toe aan de zelfregulering, 
waarvan de heer Schutte zich heeft 
afgevraagd, in hoeverre een goedge-
keurde gedragscode verplichtend zal 
zijn voor de direct betrokkenen. Van 
een directe juridische verplichting 
lijkt mij geen sprake, tenzij de 
voorstellende organisatie de 
bevoegdheid zou hebben, bindende 
regels vast te stellen. Eventueel zou 
het een zaak kunnen zijn van intern 
verenigingsrecht. In feite zal de 
gedragscode echter wel verplichtin-
gen met zich brengen. Zouden 
betrokkenen immers in strijd 
handelen met een goedgekeurde 
gedragscode, dan heeft de benadeel-
de of belanghebbende een zeer 
sterke zaak bij de rechter, zeker als 
het gaat om een punt dat in algeme-
ne zin bij de wet is geregeld. Zou de 
code onvoldoende werken, dan 
kunnen bij AMvB ex artikel 16 
dwingende regels worden opgelegd. 
Ik meen dat ik hiermee ook ben 
ingegaan op de opmerkingen van de 
heer Korthals terzake. 

De heer Lankhorst drong nog aan 
op een tijdige evaluatie van het 
proces van zelfregulering. Dit ligt in 
de taak van de Registratiekamer 
besloten. Daarnaast is een uitdrukke-
lijke bepaling ter zake opgenomen in 
artikel 16, tweede lid. 

Het onderscheid in sectoren 
waarvan het wetsvoorstel uitgaat, 
wordt in de Kamer in grote meerder-
heid aanvaard. De heer Wolffensper-
ger heeft in dit verband nog gewezen 
op het feit dat de gegevens van het 
Wetenschappelijk onderzoek" en 
dokumentatiecentrum waarop in de 
memorie van antwoord een beroep 
wordt gedaan, inhouden dat nog 
altijd 16% van de bedrijfsregistraties 
een bedreigend karakter heeft, 
althans in het oude wetsvoorstel als 
vergunningsplichtig werd aange-
merkt. Ik ben mij van dit gegeven 
uiteraard bewust. Dat neemt niet 
weg dat de tendens van de onder-
zoeksresultaten overduidelijk was. 
Daarbij komt dat wij ons in de 
schriftelijke stukken op een meerledi-
ge argumentatie hebben gebaseerd 
ter motivering van het onderscheid 
tussen de publieke of semi-publieke 
sector enerzijds en de private sector 
anderzijds. Overigens wijs ik er met 
nadruk op dat de algemene regels 
van het wetsvoorstel van toepassing 
zijn op alle soorten registraties. 
Gevoelige registratie in de particulie-

re sector zal dan ook aan deze regels 
moeten voldoen. 

Een onderscheid tussen de 
reglementsplicht en de melding-
splicht langs de lijnen die de heer 
Wolffensperger suggereerde, acht ik 
niet aantrekkelijk. Reglementen acht 
ik door de bank genomen een typisch 
instrument voor de publieke sector. 
De meldingsformulieren zullen qua 
normerende werking voorts nauwe-
lijks van reglementen te onderschei-
den zijn. Hoogstens zou het mel-
dingsformulier dwingen tot een 
strakkere opzet bij de invulling. 

De heer Kosto heeft in dit verband 
een amendement ingediend om 
artikel 24 nog meer op artikel 20 te 
doen aansluiten. Zijn amendement 
neemt een deel van de speelruimte 
weg die de aanwijzings-AMvB van 
het derde lid anders zou hebben 
gehad. Indien de meerderheid van de 
Kamer met het amendement instemt 
en er zelfs geen uitdrukkelijke 
bezwaren zouden rijzen, ben ik bereid 
het over te nemen. 

De heer Gualthérie van Weezel 
heeft gevraagd of ik het onderscheid 
tussen reglement en meldingsformu-
lier een tijdelijke zaak vind, zodanig 
dat te zijner ti jd hetzelfde regime zou 
kunnen gelden. Uit mijn betoog kan 
worden afgeleid dat ik die mening 
niet ben toegedaan. Ik vind de 
verschillende instrumenten aantrek-
kelijk en wil dat zo houden. 

De heer Korthals heeft gevraagd 
wat er moet gebeuren met de 
bestaande reglementen in de 
overheidssector. Naar mijn mening 
vloeit uit de wet voort dat zorgvuldig 
moet worden nagegaan of bestaande 
reglementen nog toereikend zijn en in 
overeenstemming zijn met de 
wettelijke bepalingen. Ik sluit niet uit 
dat vooral de oudere reglementen op 
onderdelen vrij ingrijpend moeten 
worden aangepast. Over dit onder-
werp zal nog contact worden 
opgenomen met de andere departe-
menten en de lagere overheden. Wat 
deze laatste betreft, merk ik nog op 
dat de bestaande verordeningen hun 
kracht verliezen zodra de nieuwe wet 
in werking treedt. Dit volgt uit de 
algemene regels terzake in Gemeen-
te- en Provinciewet. 

De heer Korthals vroeg ook of nog 
meer uitzonderingen op de regle-
mentsplicht respectievelijk melding-
splicht worden overwogen dan in 
artikel 22, tweede lid aangegeven. In 
de rondvraag langs de departemen-
ten die ik al eerder heb genoemd is 
ook deze kwestie aan de orde 

gesteld. Dezerzijds zijn onlangs 
brieven uitgegaan naar enkele 
relevante maatschappelijke organisa-
ties ten einde hun mening te 
vernemen over deze genormeerde 
vrijstelling. 

Bij het onderwerp rechten van de 
belanghebbenden is de heer 
Lankhorst teruggekomen op het door 
hem genoemde blokkeringsrecht. Hij 
acht de eerdere reactie van de 
regering ter zake niet overtuigend. Ik 
blijf op dit punt bij het ingenomen 
standpunt. Het toekennen van 
onvoorwaardelijk blokkeringsrecht bij 
geschillen over de juistheid van 
gegevens zou, dunkt mij, gemakkelijk 
kunnen ontaarden in een strijdmiddel 
waarvan belanghebbenden te pas en 
te onpas gebruik proberen te maken. 
Ter ondervanging daarvan zou het 
recht aan zodanige voorwaarden 
moeten worden gebonden, dat men 
materieel zou uitkomen bij de 
oplossing die de regering voorstaat, 
namelijk het vragen van een voorlopi-
ge voorziening bij de rechter. 
Daarvoor behoeft het wetsvoorstel 
echter niet te worden gewijzigd of 
aangepast. Ook bij heroverweging 
acht ik de gedachte dus niet 
aantrekkelijk. 

De heer Korthals heeft gevraagd, 
waarom de wet spreekt van "belang-
hebbende" en niet van "geregistreer-
de" . Het antwoord daarop houdt 
verband met artikel 29, eerste lid. 
Deze bepaling geeft een ieder het 
recht op een mededeling of gege-
vens over hem in een registratie zijn 
opgenomen. Het hoeft hierbij dus 
nog niet te gaan om een geregi-
streerde. In artikel 46 waar de term 
"belanghebbende" ook wordt 
gebruikt, is sprake van een ruimere 
kring dan een geregistreerde, doch 
weer beperkter dan "een ieder". Hier 
moet het gaan om een persoon of 
instantie die belang heeft bij een 
onderzoek door de Registratiekamer. 
Ook rechtspersonen met ideële 
doelstellingen kunnen daartoe 
behoren. 

De heer Korthals kwam voorts 
terug op het woord "redeli jkerwijs" 
in artikel 28, 2e lid onder a. Ik vrees 
enigzins dat wij op dit punt dreigen 
verzeild te raken in een woordenspel. 
Het gaat erom te verzekeren dat de 
geregistreerde te weten komt dat hij 
in een registratie is opgenomen. Dat 
kan door een spontane mededeling 
achteraf van de houder, het kan door 
een mededeling van wie dan ook 
vooraf en het kan voortvloeien uit 
een onderliggende rechtsverhouding 
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tussen houder en geregistreerde, het 
geval dus van een ledenregistratie of 
een abonnementenbestand. Het 
tweede lid onder a bedoelt nu die 
gevallen uit te zonderen waarin een 
mededeling van de houder overbodig 
is. Aangezien het gaat om een 
verplichting van de houder moet 
deze in staat zijn om te beoordelen of 
een mededeling nodig is. Het 
"redeli jkerwijs" kunnen weten, 
betekent dat redelijkerwijs moet 
worden aangenomen dat een 
geregistreerde reeds op de hoogte is. 
De schrapping van het woord 
"redeli jkerwijs" heeft daarentegen 
een zeer ongewenst effect. De 
houder is dan ontslagen van zijn 
verplichting zodra de mogelijkheid 
bestaat dat de geregistreerde op de 
hoogte is. Ik ben op dit punt bewust 
wat uitvoeriger omdat ik mij met de 
heer Korthals realiseer, dat de 
kwestie van belang kan zijn voor het 
overgangsrecht van artikel 54, 6e lid. 

Vervolgens sprak de heer Korthals 
over de uitzonderingsgronden van 
artikel 30. Hij meende op dit punt 
een verschil te zien tussen de Wet 
openbaarheid van bestuur en de Wet 
persoonsregistraties. Beide wetten 
verschillen uiteraard op tal van 
punten, maar de vraag van het 
inzagerecht in de eigen gegevens kan 
zich ook onder de Wet openbaarheid 
van bestuur al voordoen. Er zijn 
daarvan al verscheidene voorbeel-
den. Ik denk dat de uitkomst 
materieel in beide gevallen gelijk zou 
zijn. Daarnaast zal de Wet persoons-
registraties echter ook van toepas-
sing zijn op registraties buiten de 
overheid. Daar is uiteraard vooral de 
uitzonderingsgrond onder e van 
belang met vooralsnog een wat 
onzekere uitwerking. De heer 
Korthals vroeg mij voorbeelden te 
noemen van gevallen waarin de 
uitzonderingsgronden a tot en met e 
van toepassing zijn. Ik vind dat in 
abstracto een hachelijke opdracht en 
zou dan ook willen volstaan met een 
verwijzing naar de jurisprudentie op 
grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Onze gedachten zullen dan 
vanzelf op de juiste voorbeelden 
komen. De praktijk zal echter moeten 
leren wat de Registratiekamer en de 
rechter ervan vinden. 

Ten slotte een procesrechtelijke 
vraag over artikel 34. Wat als iemand 
zich tegelijk tot de Registratiekamer 
en de rechter wendt? Als oud-advo-
caat kan ik begrip opbrengen voor dit 
soort vragen, die anders alleen in de 
handboeken opduiken. De regeling 

gaat er, dunkt mij, vanuit dat de 
rechter pas optreedt als de Registra-
tiekamer is uitgepraat; zie artikel 34, 
3e lid laatste volzin. In de praktijk kan 
het inderdaad anders lopen, tenzij de 
rechter bemerkt dat ook de Registra-
tiekamer is benaderd. Ik sluit dan een 
niet-ontvankelijkheid geenszins uit. 
De heren Leerling en Van den Berg 
hebben gevraagd, hoe zij de derde 
nota van wijzigingen moeten 
opvatten. De gekozen leeftijdsgrens 
van 16 jaar die wijkt met reden af van 
de onlangs verlaagde meerderjarig-
heidsgrens. Het gaat hier immers om 
een hoogstpersoonlijke aangelegen-
heid en niet om een vermogensrecht. 
De opvatting is dat de grondrechten 
van de Grondwet niet pas ingaan bij 
het bereiken van de 18-jarige leeftijd, 
respectievelijk het bereiken van 
meerderjarigheid. Ik kreeg de indruk 
— en dat verheugt mij — dat de 
meerderheid van de Kamer zich met 
deze wat laat ingekomen nota van 
wijziging niettemin kan verenigen. 

Ik kom nu op de Registratiekamer. 
Van verschillende kanten is aange-
drongen op spoed bij de voorberei-
ding van de Registratiekamer en er is 
gevraagd hoe het ermee staat; om 
niet te zeggen er is gevraagd waar zij 
komt te staan. Ik heb daarover eind 
juni een brief geschreven aan de 
Kamer, met als bijlage een departe-
mentaal rapport over de instelling 
van de Kamer. Sindsdien is het 
wachten geweest op deze behande-
ling, omdat het mij op dit punt niet 
passend leek tevoren al een bepaalde 
weg in te slaan. Na de aanvaarding 
van het wetsvoorstel zal uiteraard 
met spoed moeten worden verder 
gewerkt, omdat de wet een vaste 
termijn van inwerkingtreding kent en 
de tijd begint te dringen. Daar 
hebben wij zojuist al over gesproken. 
Kandidaat-leden zijn nog niet 
aangezocht. Ik wil ook op dit punt 
wachten totdat de in te stellen 
projectgroep mij een nader plan van 
aanpak voorlegt. De opmerkingen die 
zijn gemaakt over de aanstellingspro-
cedure wil ik graag ter harte nemen. 

Van verschillende kanten is de 
vraag opgeworpen of de Registratie-
kamer met de gedachte toerusting en 
het beschikbaar gestelde budget wel 
in staat is haar taak naar behoren te 
vervullen. Ik wil deze vraag onder 
verwijzing naar het rapport beant-
woorden met de ervaring dat 
soortgelijke instellingen in het 
buitenland erin slagen hun taak 
binnen het beoogde kader te 
vervullen. Het lijkt mij trouwens niet 

verstandig een nieuwe instelling 
aanstonds een te ruime jas aan te 
meten. Zouden de werkzaamheden 
onverhoopt meer toenemen dan wij 
verwachten, dan moet worden bezien 
wat er aan te doen valt. Ook in ander 
opzicht wil op dit punt de heer 
Lankhorst volgen die sprak over een 
evaluatie nadat de Kamer enige tijd 
heeft gewerkt. 

De heer Wolffensperger zou de 
Kamer liever een aanwijzingsbe-
voegdheid hebben willen geven. 
Daarvan is bewust afgezien omdat de 
Kamer dan weer te veel op het pad 
zou treden van het oude wetsvoor-
stel. Ik houd staande dat men heel 
zuinig moet zijn met dergelijke 
bevoegdheden bij onafhankelijke 
organen. Dat de rechter wel binden-
de beslissingen kan nemen, is een 
argument dat geen hout snijdt, 
omdat de rechter beslist wat aan 
hem wordt voorgelegd. De Registra-
tiekamer kan daarentegen actief 
beleid voeren. Ik meen trouwens dat 
de voorgestelde bevoegdheden 
toereikend zijn om de taak van de 
toezichthoudende instructie u i t te 
voeren. Als de aanbevelingen van de 
Registratiekamer in een bepaald 
geval niet worden gevolgd, zal een 
belanghebbende een actie kunnen 
instellen bij de burgelijke rechter. 
Met de bevindingen van de Kamer in 
de hand zal deze dan een sterke zaak 
hebben. De suggestie van de heer 
Wolffensperger om de uitspraken 
van de Registratiekamer te publice-
ren, is zeker het overwegen waard. 
De wijze van publikatie verdient dan 
nog wel enige aandacht omdat de 
Kamer in beginsel een geheimhou-
dingsplicht heeft. Daarnaast valt te 
denken aan het periodieke jaarver-
slag, zoals de praktijk is in de ons 
omringende landen. 

De heer Van den Berg vroeg of de 
Registratiekamer moet worden 
aangemerkt als een openbaar 
lichaam met rechspersoonlijkheid. 
Het laatste is stellig niet het geval 
omdat de wet de kamer geen 
rechtspersoonlijkheid toekent. De 
term "openbaar l ichaam" heeft een 
niet geheel vaste betekenis. Gewoon-
lijk wordt daarbij gedacht aan 
gemeenten, provincies of openbare 
lichamen van beroep of bedrijf. Ik 
meen dat de Registratiekamer het 
best is onder te brengen in de 
categorie zelfstandige bestuurs-
organen, waarin een grote verschei-
denheid bestaat. Bestuurlijke, 
adviserende, toezichthoudende en 
technisch-specialistische taken 
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wisselen elkaar daarbij af. Vaste 
juridische betekenis heeft de term 
"zelfstandig bestuursorgaan" niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
vervolgens op de kwestie van de 
vestigingsplaats, waarop vrijwel alle 
fracties zijn ingegaan. Vooreerst een 
feitelijk kwestie. In de brief van de 
minister-president van 29 september 
1986 is de vestiging in het Noorden 
van het land aangekondigd van twee 
nieuwe diensten en het voornemen 
tot vestiging in het Noorden van de 
Registratiekamer. Daarbij werd 
aangetekend dat ik nog voornemens 
was hierover te overleggen met de 
vaste commissie voor Justit ie als 
gremium waar het wetsvoorstel 
aanhangig was en waar dus ook het 
beste kon worden overlegd over de 
afwegingen waartoe het kabinet bij 
wijze van voornemen was gehouden. 
Doordat mij het overleg pas zinvol 
leek aan de hand van een rapport 
over de opzet van de Registratieka-
mer, heeft het initiatief van mijn kant 
enige tijd op zich laten wachten. 
Overigens was dit mede te wijten aan 
het feit dat de commissie mij 
aanvankelijk een initiatief harerzijds 
in het vooruitzicht had gesteld. 
Overleg met de vaste commissie over 
een kwestie op het desbetreffende 
beleidsterrein acht ik overigens een 
normale zaak. Aangezien voor het 
zomerreces geen gelegenheid meer 
bestond voor overleg, is de kwestie 
van de vestigingsplaats bij de 
plenaire behandeling van het voorstel 
meegenomen. 

Verscheidene fracties hebben 
gisteren de nadruk erop gelegd, dat 
naar hun mening tegen de achter-
grond van het wetsvoorstel een 
vestigingsplaats in het centrum van 
het land of in de randstad aangewe-
zen leek. Daar zou immers het 
grootste deel van de taak moeten 
worden uitgeoefend, resp. de taak op 
zijn gericht. Ook ik was aanvankelijk 
die mening toegedaan. Daarbij heb ik 
laten meewegen dat de beoogde 
winst voor het noorden bij een 
instelling van krap 20 medewerkers 
tamelijk bescheiden zou zijn. Voorts 
hebben mij signalen bereikt, die erop 
wezen dat vestiging in het noorden 
bij een aantal van de meest betrokke-
nen op onbegrip zou stuiten. Voor 
vestiging in het noorden pleit 
evenwel dat het kabinet door 
aankondiging van zijn voornemen tot 
vestiging aldaar verwachtingen heeft 
gewekt, verwachtingen die daar ook 
hebben weerklonken. Die aankondi-
ging berustte weer op het besluit — 

en ook aan dat kabinetsbesluit was ik 
gebonden — om nieuwe rijksdiensten 
in spreidingsgebieden te plaatsen. 
Dat geldt niet alleen voor de nieuw te 
bouwen gevangenissen, al moet ik 
toegeven dat daarbij de werkgele-
genheid een aanzienlijk belangrijker 
factor is dan bij de Registratiekamer. 
Ik ben dus van mening, gehouden te 
zijn aan het kabinetsbesluit en ik ben 
daarnaast van mening dat het 
misschien verstandig is, deze zaak 
zoals aangekondigd nog eens te 
bespreken in de vaste commissie 
voor Justitie als men daaraan 
behoefte heeft, tenzij wij daarover in 
tweede termijn nader uitsluitsel 
krijgen. Ik stel mij dan voor, het 
voornemen opnieuw in het kabinet in 
bespreking te brengen en dan tot een 
beslissing te komen, mede gehoord 
wat de Kamer erover heeft gezegd en 
wat anderen daarover hebben 
opgemerkt. Bovendien moet ik erop 
wijzen, dat de vestigingsplaats mede 
afhankelijk is van de capaciteit van 
de Rijksgebouwendienst, zoals ik ook 
in mijn brief aan de Kamer heb 
vermeld. 

De heer Kosto (PvdA): Het is mij niet 
helemaal duidelijk meer. Gisteren 
heeft de Kamer het rapport en de 
begeleidende brief besproken. Ik 
meen dal de meerderheid van de 
Kamer heeft gezegd: wij volgen de 
mening van de regering, dat de 
Registratiekamer naar het noorden 
moet. Ik heb gezegd: er bestaat een 
gestructureerd overleg tussen het 
noorden en de regering; mijn fractie 
heeft er geen behoefte aan, precies 
te bepalen welke plaats het in het 
noorden moet zijn. Ik heb echter 
gisteren de indruk gekregen, dat zich 
een vestigingsplaats had aangediend. 
Van de zijde van Leeuwarden is 
namelijk geschreven dat de minister 
al besloten had dat het Leeuwarden 
zou moeten worden, iets wat de heer 
Gualthérie van Weezel opnam in zijn 
toespraak door voortdurend te 
spreken over de vestiging in Leeuw-
arden. Ik wil nog eens heel duidelijk 
stellen, dat naar het oordeel van mijn 
fractie de Registratiekamer in het 
noorden moet komen. Daar is verder 
geen overleg meer over nodig met de 
vaste commissie voor Justit ie. Wel 
nodig is overleg tussen de regering 
en de betrokken commissie in het 
noorden. Ik zie niet in wat wij er nog 
over zouden moeten zeggen. 

Minister Korthals Altes: Ik vind dit 
verhelderend, Voorzitter. Ik heb al 

gezegd dat wat in deze Kamer is 
besproken niet terug hoeft te komen 
in de vaste commissie voor Justit ie. 
Ik zal het voornemen van de regering 
opnieuw in het kabinet ter sprake 
brengen. 

Het is niet juist dat een vaste 
toezegging is gedaan aan Leeuwar-
den. Bij vestiging in het noorden 
pleegt er sprake te zijn van bestuurlijk 
overleg tussen het noorden en een 
afvaardiging van het kabinet. In dat 
kader kan worden bekeken welke 
plaatsen in aanmerking komen. 
Daarbij speelt tevens de vraag een 
rol waar de Rijksgebouwendienst 
ruimte ter beschikking kan stellen. 
Dat is essentieel, gelet op de nieuwe 
situatie met betrekking tot de 
mogelijkheden voor de Rijksgebou-
wendienst om hiervoor een oplossing 
te vinden. 

De heer Gualthérie van W e e z e l 
(CDA): Uit het betoog van de heer 
Kosto en wellicht ook uit mijn betoog 
heeft de minister kunnen opmaken, 
dat je van goede huize moet komen, 
gezien de hele voorgeschiedenis, om 
dat noorden weg te poetsen. Nu 
heeft de minister gezegd, dat hij nog 
eens het gevoelen van de Kamer wil 
vernemen en dat hij daarna naar de 
Ministerraad wi l . Met andere 
woorden: de Ministerraad zou in een 
theoretisch geval een mooi gebaar 
naar het Noorden kunnen maken, en 
zou die ellendige Kamer het Noorden 
in de kou laten staan. Er moet sprake 
zijn van gemeen overleg tussen 
Kamer en regering. Dat gemeen 
overleg heeft ertoe geleid, dat aan 
het Noorden bepaalde toezeggingen 
zijn gedaan. Waarover moeten wij het 
op dit punt, gehoord de beraadsla-
ging, in 's hemelsnaam nog spreken? 

Minister Korthals Altes: Ik heb er 
geen enkele behoefte aan, met de 
Kamer over iets te spreken, wat voor 
de Kamer duidelijk is. Ik heb alleen 
gezegd, dat de regering een keuze 
zal maken op basis van hetgeen zij 
hier heeft gehoord. Er moet niet het 
misverstand ontstaan dat met 
Leeuwarden definitieve afspraken zijn 
gemaakt. Voor ons is ook essentieel, 
waar de ruimte voorhanden is. Dat is 
een element, dat ik zeer nadrukkelijk 
in de brief heb genoemd. Het is ook 
een onderdeel van de beslissing van 
het kabinet. Wanneer wij een plaats 
uitzoeken waar de Rijksgebouwen-
dienst niet voor mogelijkheden kan 
zorgen, dan zou een dergelijke 
beslissing een slag in de lucht zijn. 
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De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): De vraag van de heer Kosto 
blijft toch recht overeind staan. Hoe 
komt het, dat Leeuwarden steeds zo 
centraal in de belangstelling staat? 

Minister Korthals Altes: Ik weet het 
niet. Ik heb een opgave, waarin ook 
Steenwijk en Groningen worden 
genoemd. Er is een groot aantal 
gemeenten in het Noorden van het 
land. Ik begrijp wel, waarom 
Leeuwarden vaak wordt genoemd. Ik 
heb ook nog als eens contact met de 
commissaris der Koningin in de 
provincie Friesland. Die is daarvan 
een groot voorstander. Ik kan mij dat 
ook zeer goed indenken. 

De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): Ik neem aan, dat u ook een 
goed contact heeft met de andere 
commissarissen der Koningin. 

Minister Korthals Altes: Ik wil niet 
onaardig zijn, maar ik ben door de 
commissaris der Konining van de 
provincie Overijssel hierover nooit 
benaderd. Steenwijk ligt in Overijssel. 

De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): Ik dacht aan een kleurgenoot 
uit Groningen. 

De Voorzitter: Als oud-aardrijks-
kunde leraar kan ik zeggen, dat het 
Noorden van het land aanzienlijk 
meer is dan Friesland. 

Minister Korthals Altes: De 
commissaris der Koningin in 
Groningen bedient zich voornamelijk 
van de post. 

De heer Korthals (VVD): De 
regering heeft het voornemen 
kenbaar gemaakt om de Registratie-
kamer in het Noorden op te zetten. 

Minister Korthals Altes: Dat is 
geheel in overeenstemming met het 
besluit, daaraan voorafgaande, dat 
nieuwe rijksdiensten in spreidingsge-
bieden zullen worden gevestigd. 

De heer Korthals (VVD): De PvdA 
heeft uitgesproken, dat zij hiermee 
kan instemmen. De VVD heeft ook 
duidelijk haar standpunt naar voren 
gebracht. Zij stemt ermee in, tenzij 
de regering ineens met overwegende 
bezwaren komt naar aanleiding van 
de argumenten. Wij hebben de 
worsteling van de heer Gualthérie 
van Weezel meegemaakt. Deze heeft 

kenbaar gemaakt, dat het CDA ook 
instemt met het Noorden. Dan is er 
voor een overleg tussen minister en 
de vaste commissie geen plaats 

Minister Korthals Altes: Daarvan 
heb ik al afstand gedaan. Wij moeten 
met het Noorden en met de Rijksge-
bouwendienst spreken. De heer 
Kosto sprak al over het bestuurlijk 
overleg. Ik zeg niet, dat wij niet naar 
Leeuwarden gaan, maar het is niet 
zo, dat als Leeuwarden wat zegt, het 
ook zo is. Over de verdeling bestaat 
met de spreidingsprovinces overeen-
stemming. Verder speelt de huisves-
ting een rol. 

De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): Ik heb gisteren gezegd, dat ik 
persoonlijk een voorkeur heb — op 
basis van de wet - voor de Rand-
stad. De discussie en de belofte 
gehoord hebbend, wi l ik nu duidelijk 
maken, dat de discussie in die zin 
een merkwaardige wending neemt, 
dat ik pleit voor Leeuwarden als 
vestigingsplaats. 

Minister Korthals Altes: Ik neem 
daarvan kennis. Well icht kan de heer 
Gualthérie van Weezel als Kamerlid 
ervoor zorgen, dat daar ook huisves-
ting komt. Ik begrijp de discussie in 
het geheel niet. Ik heb de criteria 
genoemd: bestuurlijk overleg en 
huisvestingsmogelijkheden. Verder 
neem ik met belangstelling kennis 
van worstelingen. 

De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): Stel dat het hele liberale 
Noorden 

Minister Korthals Altes: U vergeet 
Steenwijk! 

De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): Goed, maar stel dat het 
liberaal-christen-democratische 
Noorden op een of andere manier 
niet over huisvesting voor zeventien 
mensen beschikt. 

Minister Korthals Altes: Daar ga ik 
niet van uit. Groningen, Steenwijk, 
Leeuwarden en Emmen zijn kandi-
daat. leder die ik oversla vraag ik bij 
voorbaat verschoning. Het gaat erom 
waar wij de meest geschikte 
huisvesting kunnen vinden voor de 
Registratiekamer. Dat is een van de 
elementen die in de brief aan de 
Kamer zijn uiteengezet. 

Ik kom tot de handhaving. Van 
verschillende kanten is ingegaan op 

artikel 10, tweede lid. De heer 
Schutte vroeg of de daar bedoelde 
rechtspersonen de instemming van 
de geregistreerden behoeven voor 
het instellen van een actie bij de 
rechter. Dat is bij dergelijke zelfstan-
dige acties niet het geval. De 
betrokken rechtspersonen treden 
immers in eigenlijke zin niet op als 
vertegenwoordiger van een geregi-
streerde, maar als ideële belangen-
behartigers. 

De heer Van Weezel vroeg zich af 
of de omschrijving van artikel 10, 
tweede lid, niet te ruim is. Hij wees 
op dit punt naar artikel 46. In de 
laatste bepaling worden de bedoelde 
rechtspersonen via een verwijzing 
naar artikel 10 uitdrukkelijk genoemd. 
Ik meen dat een rechtspersoon die 
voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 10 tweede lid naar zijn aard 
beschikt over een voldoende belang 
om bij de rechter een actie in te 
stellen. Het is juist dat de wetgever 
en de Hoge Raad op dit punt een 
zeer terughoudend beleid voeren. In 
het onderhavige geval leek mij echter 
voldoende grond aanwezig om een 
zelfstandige actiegrond toe te 
kennen. 

De heer Korthals drong aan op 
evaluatie en, zo kreeg ik de indruk, 
een soort horizon. Ik zeg hem die 
evaluatie toe. 

De heer Korthals (VVD): Op welke 
termijn? 

Minister Korthals Al tes: Ik denk dat 
de heer Korthals dan nog wel 
kamerlid is, maar ik hier misschien 
niet meer sta. Een termijn van een 
jaar of vijf lijkt mij niet onredelijk. 

De heren Kosto en Wolffensperger 
hebben nogmaals de subsidiëring 
van rechtspersonen die gebruik 
willen maken van de actiemogelijk-
heid van artikel 10, tweede lid, 
aangeroerd. In de schriftelijke 
voorbereiding ben ik daar uitvoerig 
op ingegaan. In aanvulling daarop 
zeg ik nog het volgende. 

De Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden houdt geen 
rekening met rechtspersonen als het 
gaat om gefinancierde rechtshulp. 
Zoals de heren Kosto en Woffensper-
ger weten, komt het in de praktijk 
niettemin wel voor dat ten behoeve 
van een rechtspersoon een toevoe-
ging wordt afgegeven. Naar mijn 
mening zou dat, mede gelet op de 
schaarste aan beschikbare middelen, 
bij voorkeur niet moeten gebeuren. 
Rechtspersonen hebben doorgaans 
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ruimere mogelijkheden dan natuurlij-
ke personen om aan de voor het 
voeren van een proces benodigde 
middelen te komen. Een vereniging 
kan de leden om een bijdrage vragen. 
Stichtingen kunnen een beroep doen 
op het aanwezige vermogen. Andere 
rechtspersonen beschikken door-
gaans over een werkkapitaal. 
Iedereen beschikt over de mogelijk-
heid om met de pet rond te gaan. 

De heer Kosto vroeg wie terecht-
staat in een strafrechtelijke procedu-
re wegens overtreding van artikel 19, 
het geval dus waarin de registratie bij 
de overheid of in de semipublieke 
sector zonder reglement wordt 
gevoerd, terwijl geen genormeerde 
vrijstelling van toepassing is. Ik meen 
dat het antwoord volgt uit artikel 51 
van het Wetboek van Strafrecht. 
Strafrechtelijke procedures tegen 
overheidsinstanties zijn uiterst 
zeldzaam, maar juridisch niet 
uitgesloten. In het theoretische geval 
dat een bewindspersoon strafrechte-
lijk aansprakelijk is geldt evenwel een 
ander forum, de Hoge Raad. 

De heer Kosto (PvdA): En, neem ik 
aan, dus ook de tussenkomst van de 
Kamer op grond van artikel 119 van 
de Grondwet. 

Minister Korthals Altes: Of van de 
regering! 

De heer Kosto (PvdA): Of van de 
regering, maar ik neem aan dat het in 
dit geval wel de Kamer zou kunnen 
zijn. 

Minister Korthals Altes: Dat zou 
kunnen! 

De heer Leerling vroeg naar de 
verdere besluitvorming omtrent het 
rapport van de commissie-Franken 
over computercriminaliteit. Het 
rapport is in april j l . toegezonden aan 
alle belanghebbenden en is voor 
iedereen beschikbaar. De consulta-
tietermijn sluit op 1 november as. en 
daarna zal een wetsvoorstel worden 
voorbereid. Ik verwacht dat dit begin 
1988 aan de Raad van State zal 
kunnen worden toegezonden. 

De heer Korthals stelde nog een 
vraag over artikel 48. Hij veronder-
stelde dat deze bepaling alleen van 
toepassing is op registraties die 
gegevens bevatten van in Nederland 
gevestigde personen. Dat is echter 
niet het geval. De bepaling maakt op 
dit punt geen onderscheid. Ik verwijs 
in dit verband naar punt 20 van het 
nadere rapport waarin de kwestie 

vanuit een ander gezichtspunt wordt 
besproken. 

Naar aanleiding van een vraag van 
de heer Kosto merk ik nog op dat er 
op dit ogenblik een briefwisseling 
gaande is tussen de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistraties. Onderwerp 
daarvan is de interpretatie van een 
toezegging die door deze minister 
zou zijn gedaan in de beantwoording 
van kamervragen over een onderzoek 
naar de juistheid van gegevens over 
ingeschrevenen bij arbeidsbureaus. 
In deze aangelegenheid zou ik mij, 
zoals de heer Kosto wel zal willen 
begrijpen, niet wil len mengen. Over 
de onderliggende problematiek nog 
het volgende. Indien overeenkomstig 
artikel 19 van de Wet persoonsregi-
straties voor registratie een regie-
ment is vastgesteld, dan rust op allen 
die bij die registratie betrokken zijn 
de verplichting van artikel 21 om dat 
reglement na te leven. Dat geldt 
uiteraard ook voor de eventueel in 
dat reglement opgenomen regels 
inzake de verstrekking van gegevens. 
Voor gevallen waarin een ingevolge 
artikel 19 vastgesteld reglement niet 
wordt nageleefd, bevat de Wet 
persoonsregistraties in de artikelen 9 
en 10 ruime mogelijkheden om die 
naleving in rechte af te dwingen en 
vergoeding van eventueel geleden 
schade te vorderen. 

Ik kom nu op een enkel punt dat 
specifiek de minister van Binnenland-
se Zaken aangaat, maar waarop ik 
wel antwoord kan geven, nl. de 
motie-Kohnstamm in relatie tot de 
SILA en artikel 28 van de wet. De 
heer Wolffensperger heeft een vraag 
gesteld over de verhouding tussen 
artikel 28, lid 2 van het wetsvoorstel 
persoonsregistraties en de motie-
Kohnstamm. Deze motie is ingediend 
bij de behandeling van de brief van 
de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken ter zake van de voortgang van 
het project gemeentelijke bevolkings-
administratie in de Tweede Kamer 
van 3 juni j l . Hierover wil ik het 
volgende opmerken. Artikel 28 van 
het wetsvoorstel persoonsregistraties 
regelt de plicht van de houder van de 
persoonsregistratie om bij de eerste 
opname van gegevens omtrent de 
persoon in de door hem gehouden 
registratie daarvan aan de betrokke-
nen mededeling te doen. Het tweede 
lid geeft op deze regeling een aantal 
uitzonderingen. Zo kan mededeling 
achterwege blijven indien de 
betrokkenen weten of redelijkerwijs 

kunnen weten dat een dergelijke 
opneming heeft plaatsgevonden. De 
motie van de heer Kohnstamm heeft 
betrekking op de eerste opname van 
personen in het zogeheten SILA-be-
stand, het bestand dus van de 
Stichting interkerkelijke ledenadmini-
stratie. De motie valt uiteen in twee 
delen. In de eerste plaats dat bij 
eerste opname in het SILA-bestand 
de betrokkene daarvan actief bericht 
dient te krijgen en in de tweede 
plaats dat de betrokkene uitdrukkelijk 
moet instemmen met de opname in 
het bestand. Ten aanzien van het 
eerste deel van deze motie merk ik 
op dat dit geheel in de lijn ligt van de 
regeling vervat in artikel 28, eerste 
lid van het wetsvoorstel persoonsre-
gistraties, nl. om de betrokkene bij 
eerste opname in het bestand van de 
zijde van de SILA mededeling te 
laten doen. Het Interkerkelijk contact 
in overheidszaken heeft al meege-
deeld dat het voornemen bestaat een 
dergelijke mededeling te gaan 
verstrekken, bij voorbeeld in de vorm 
van een antwoordkaart zonder 
verdere portokosten voor de 
betrokkenen. De staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken heeft een en 
ander tijdens de behandeling van 
haar eerder genoemde brief in de 
Tweede Kamer ook al duidelijk naar 
voren gebracht. Indien de betrokkene 
het niet eens is met de opname in 
het bestand, staan hem de in het 
wetsvoorstel persoonsregistraties 
aangereikte middelen open en ten 
dienste om verwijdering uit het 
bestand te bewerkstelligen, allereerst 
via een verzoek aan de registratie-
houder en uiteindelijk, na eventuele 
bemiddelingspoging van de Registra-
tiekamer, als ult imum remedium via 
de rechter. Dit gedeelte van de motie 
sluit volledig aan bij de regeling, die 
is vervat in het wetsvoorstel per-
soonsregistraties. Dit geldt niet voor 
het tweede gedeelte van de motie. 
Hierin wordt uitdrukkelijke instem-
ming geëist van de betrokkene met 
opname in het bestand van de SILA. 
Dat sluit dus niet aan bij de regeling 
in het wetsvoorstel, maar legt op 
slechts één met name genoemde 
registratiehouder een niet in de 
systematiek van de voorgestelde 
regeling passende verplichting op. 

De kerken met hun eigen ledenad-
ministratie en de SILA zijn onderwor-
pen aan de regeling van het wets-
voorstel persoonsregistraties. Zij zijn 
elk voor de door hen gehouden 
registratie, ook als houder van de 
registratie, het aanspreekpunt voor 

Tweede Kamer Persoonsregistraties 
2 september 1987 
T K 9 7 97-5018 



Korthals Al tes 

hun geregistreerden, ook indien men 
opname in de desbetreffende 
registratie ongedaan wil maken. In de 
voorgestelde regeling is voor een 
dergelijke systematiek, zonder 
onderscheid naar soorten registraties 
of registratiehouders, besloten. Het 
opleggen van de eis dat de betrokken 
persoon uitdrukkelijk moet instem-
men met de opname is, gelet op de 
verwachte omvang van het bestand 
van de SILA, alsmede de nog ter 
beschikking staande tijd om het 
bestand op te bouwen, een zeer 
zware belasting. 

Ik kan derhalve meedelen dat het 
eerste deel van de motie volledig 
onvereenstemt met de opzet van de 
wet, namelijk de mededelingsplicht. 
Het tweede gedeelte van de motie is 
niet in overeenstemming met het 
systeem van de wet. 

De heer Wol f fensperger (D66): Ik 
denk dat ik het met de minister eens 
ben. Heeft het gestelde consequen-
ties voor de uitvoering van de tweede 
motie? 

Minister Korthals Altes: Ik kan mij 
niet herinneren dat wij daarover in 
het kabinet al een definitief stand-
punt hebben ingenomen, maar ik wi l 
voor eigen rekening wel zeggen dat 
het mij moeilijk lijkt om vandaag een 
wetsvoorstel te verdedigen, waarvan 
ik morgen zou zeggen dat het voor 
sommige mensen minder geldt dan 
voor anderen. 

De heer Wol f fensperger (D66): 
Voorzitter! Dat is niet juist. Er is 
indertijd bij de discussie over de 
GBA's over dit punt een discussie 
gevoerd die, ook naar de materie 
waarover het toen ging, min of meer 
losstaat van de discussie die op dit 
moment over de Wet persoonsregi-
straties wordt gevoerd. Ik heb het 
verschil tussen deze beide discussies 
met de gisteren door mij gestelde 
vraag nog eens willen onderstrepen, 
omdat ik een beetje bang ben voor 
de redenering, die ik te horen krijg 
van de zijde van de regering. De 
regering stelt dat de Kamer nu wel 
een motie heeft aangenomen, maar 
dat die een maand later door het aan 
de orde stellen van een wetsvoorstel 
qua systematiek opzij wordt gezet. 

Minister Korthals Altes: Dat weet 
ik, maar u vraagt niet voor niets om 
een standpunt van de regering naar 
aanleiding van genoemde motie. U 

weet dat een motie niet de werking 
heeft van een aangenomen wet. 

De heer Wol f fensperger (D66): Ik 
vroeg dat, omdat ik nattigheid 
voelde. 

Minister Korthals Altes: Tja, 
meestal is daar aanleiding toe. 

Mevrouw Van Es (PSP): Het 
argument van de minister, dat door 
het uitvoeren van de motie de ene 
groep anders behandeld zou worden 
dan de andere, lijkt mij niet geheel op 
zijn plaats, want nog geen uur 
geleden zei hij nog dat wij ervoor 
moeten waken de reikwijdte van de 
wet niet te groot te laten worden. 
Ook zei hij dat niet alles onder deze 
wet valt. 

Minister Korthals Altes: Maar wel 
alle persoonsregistraties en daar 
hebben we het over. 

Mevrouw Van Es (PSP): Precies, 
maar de discussie over de vraag, wat 
dan wel een persoonsregistratie is, 
wordt nog steeds gevoerd, ook in het 
kader van de behandeling van deze 
wet. Als je vindt dat er geen onder-
scheid moet worden gemaakt, 
behoort echter wel een antwoord te 
worden gegeven op de vraag, of het 
toestemmingsvereiste niet uitdrukke-
lijk in de wet moet worden opgeno-
men. Ik beantwoord die vraag 
positief. De minister moet niet alleen 
maar als vanzelfsprekend uitgaan van 
de negatieve kant. Misschien wil hij 
in het licht van de aanvaarde motie 
eens bezien of de formulering van de 
wettekst wellicht moet worden 
aangepast. 

Minister Korthals Altes: Ik zou 
daarover natuurlijk pas behoeven te 
spreken als een amendement is 
ingediend, maar als voorschot 
daarop wil ik nu al wel zeggen dat ik 
aanvaarding van dat amendement 
met klem zou ontraden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Lankhorst sprak over de buitengewo-
ne omstandigheden. Ik deel zijn 
mening dat bijzondere aandacht 
dient uit te gaan naar de positie van 
registraties met persoonsgegevens in 
buitengewone omstandigheden. In 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag heeft de regering al 
diverse redenen aangegeven waarom 
zij geen algemene regeling in het 
wetsvoorstel persoonsregistraties 
voorstaat voor de vernietiging van 

bestanden met persoonsgegevens in 
buitengewone omstandigheden zoals 
oorlog. Een algemene regeling tot 
vernietiging van bestanden op te 
nemen in het wetsvoorstel persoons 
registraties, betekent dat vrijwel alle 
persoonsregistraties in Nederland, 
zowel van de overheid en de 
semi-overheid als van particulieren, 
onder de regeling komen te vallen. 
Het wetsvoorstel persoonsregistra-
ties strekt zich immers in zijn werking 
uit over in principe alle persoonsregi-
straties. Ik herhaal dit ook in verband 
met de discussie van zojuist. Een 
dergelijke algemene regeling kan niet 
altijd recht doen aan de eigenheid en 
de betekenis van afzonderlijke 
persoonsregistraties. 

Regelingen toegespitst op diverse 
soorten registratie, waarbij allerlei 
voor de desbetreffende registratie 
relevante factoren in de afweging 
kunnen worden betrokken, verdienen 
de voorkeur. Zo wordt bij het tot 
stand brengen van het wetsvoorstel 
gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens, de GBA, 
waarmee wordt beoogd om een 
grondslag te bieden voor de voor de 
gehele overheid uiterst belangrijke 
administratie met persoonsgegevens 
over de bevolking, afzonderlijk 
aandacht aan dit probleem geschon-
ken. De Voorlopige raad voor de 
persoonsinformatievoorziening, die 
de minister van Binnenlandse Zaken 
onder andere ter zake van de GBA 
adviseert, heeft al enkele keren 
aandacht voor dit punt gevraagd. Het 
vraagstuk van de vernietiging van 
bestanden met persoonsgegevens, 
zowel die van de overheid en de 
semi-overheid als die van particulie-
ren, in buitengewone omstandighe-
den vereist een goede afweging van 
alle ter zake doende factoren. De 
regering is daarom ertoe bereid, 
wanneer de Registratiekamer is 
opgericht, een adviesaanvrage over 
dit onderwerp naar het noorden des 
lands te zenden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Sluiting 1 6.51 uur. 
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