
7de vergadering Dinsdag 24 november 1987 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: S teenkamp 

Tegenwoordig zijn 72 leden, te 
weten: 

Baarda, Baarveld-Schlaman, 
Barendregt, Boersma, Bolding, 
Borgman, Bos-Beernink, Van Boven, 
Braakman, Buijsert, Christiaanse, 
Coenemans, Ermen, Fleers, Franssen, 
De Gaay Fortman, Gelderblom-Lank-
hout, Ginjaar, Glastra van Loon, 
Glasz, Van Graafeiland, Grol-Over-
ling, Hendriks, Heijmans, Heijne 
Makkreel, Hoefnagels, Houben-Sip-
man, Jaarsma-Buijserd, Van der 
Jagt, De Jong, Kaland, Kassies, 
Klaassens-Postema, Klein Bennink, 
Kruisinga, Van Kuilenburg-Lodder, 
Kuiper, L.M. van Leeuwen, T.E.M, 
van Leeuwen, Luteijn, Maris, 
Mastik-Sonneveldt, J.H.B, van der 
Meer, M A . van der Meer, Van der 
Meulen, Michiels van Kessenich-
Hoogendam, Van Ooijen, Pit, Postma, 
Redemeijer, De Rijk, Schinck, 
Schouten, Schuurman, Simons, 
Smeets-Janssen, Stam, Steenkamp, 
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tjeenk 
Willink, Tummers, Uijen, Van 
Veldhuizen, Van Velzen, Verbeek, 
Vis, Vonhoff-Luijendijk, Wagemakers, 
Van de Zandschulp, Zoon en Zijlstra, 

en de heren De Koning, minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Koning, staatssecretaris van 
Financiën, en De Graaf, staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat is ingekomen een bericht 
van verhindering van het lid Veder-
Smit, wegens verblijf in het buiten-
land. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

De Voorzit ter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede, dat ik bericht van 
verhindering tot bijwoning van de 
vergadering heb ontvangen van de 
ministers van Onderwijs en Weten-
schappen, van Defensie en van 
Economische Zaken. 

De Voorzit ter: De ingekomen 
stukken staan op een lijst, die in de 
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik 
voorstellen gedaan over de wijze van 
behandeling. Als aan het eind van de 
vergadering daartegen geen 
bezwaren zijn ingekomen, neem ik 
aan, dat de Kamer zich met deze 
voorstellen heeft verenigd. 

(Deze lijst is, met de lijst van 
besluiten, opgenomen aan het einde 
van deze editie.)1 

Aan de orde is de s temming over 
een motie, ingediend bij de 
algemene politieke beschouwingen, 
te weten: 
• de motie-Christiaanse c.s. betref-
fende de problemen in de visserij 
(2020C, nr. 75). 

(Zie vergadering van 18 november 
1987.) 

De Voorzitter: Ingekomen is een 
brief van degenen die deze motie 
hebben ondertekend, waarin zij 
verzoeken om de stemming over 
deze motie uit te stellen in verband 
met het feit dat in de onderhavige 
problematiek wederom om een 
gerechtelijke uitspraak is gevraagd. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

• 
De heer Vis (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit voorstel is een gevolg 
van de brief die de heer Christiaanse 
aan de fractievoorzitters in de Eerste 
Kamer heeft gezonden. Er zijn wat dit 

betreft enkele zaken die mij dwars 
zitten terwijl ik wat nadere informatie 
van de heer Christiaanse nodig heb. 
Ik vind dat de Kamer met deze zaak 
wat wordt overvallen. De vorige week 
kwam deze motie betrekkelijk 
onverwacht in discussie en daardoor 
was het moeilijk om, staande de 
discussie, een oordeel te formuleren. 
Nu vraagt de heer Christiaanse om 
de agenda te wijzigen. 

Ik stel voorop dat het niet de 
gewoonte is om een verzoek als dit 
af te wijzen. Ik meen dat het hier gaat 
om een recht van de indieners en aan 
dat recht wil ik niet komen. De vraag 
rijst echter, hoe deze situatie is 
ontstaan. De vorige week bleek er 
een meningsverschil te bestaan 
tussen regering en regeringspartijen. 
Er werden twee duidelijke oordelen 
uitgesproken. Ik begrijp niet waarom 
dat meningsverschil nu boven de 
markt moet blijven hangen met de 
mededeling dat de zaak wederom 
aan de rechter wordt voorgelegd. 
Hier zal wel de bekende redenering 
achter zitten dat de wetgevende 
macht, in dit geval de Eerste Kamer, 
zich niet bemoeit met zaken die aan 
de rechter worden of zijn voorgelegd. 
Ik vind echter dat men zich daarmee 
sterk bemoeit als men een motie met 
een dergelijke politieke betekenis 
boven de markt laat hangen. Ik vind 
de motivering van de heer Christiaan-
se dus onduidelijk. Wanneer en 
onder welke omstandigheden zal 
deze motie nu wèl aan een stemming 
worden onderworpen? Ik vind dat de 
Kamer er recht op heeft, een 
antwoord te krijgen op die vraag. 

D 
De heer Schinck (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook de fractie van de 
PvdA wil niet tornen aan het recht 
van de indieners om een motie aan te 

Eerste Kamer Rijksbegroting 
24 november 1987 
EK 7 7-145 



Sch inck 

houden. Noch wil zij zout wrijven in 
de wonde die wellicht is ontstaan 
doordat de vorige week de minister-
president op niet mis te verstane 
wijze deze motie heeft afgewezen. Ik 
kan het betoog van de heer Vis 
volledig onderschrijven en voeg 
hieraan nog het volgende toe. 

Er is sprake van een meningsver-
schil tussen de regering en de 
indieners van de motie. In die 
politieke situatie zal geen wijziging 
optreden door welk vonnis van de 
rechter ook, ook niet als dit vonnis 
expliciet aangeeft dat er eerst een 
financiële vergoeding moet komen. 
Die opdracht aan de regering, die 
uitleg van het vonnis, heeft de 
regering de vorige week immers al 
afgewezen. Dus moet de conclusie 
zijn dat er nu een motie boven de 
markt blijft hangen, die bij voorbaat 
kansloos is. 

D 
De heer Christiaanse (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben D66, 
de PvdA en ook de andere fracties 
erkentelijk voor hun bereidheid, aan 
ons verzoek te voldoen. Het is 
inderdaad goed gebruik in het 
parlement om, als indieners van een 
motie vragen om die motie aan te 
houden, aan een dergelijk verzoek 
tegemoet te komen. Ik spreek mijn 
dank daarvoor uit. Wij hebben ons 
best gedaan om de andere fracties 
tijdig van ons voornemen op de 
hoogte stellen. Wij hebben het ook 
nog hedenmorgen schriftelijk kunnen 
meedelen. 

Mijn antwoord aan de heer Vis kan 
kort zijn: Als er helderheid is over de 
gerechtelijke uitspraak, die ten 
grondslag lag aan het verzoek om 
uitstel. Wat betreft de opmerking van 
de heer Schinck wijs ik erop dat, als 
de rechter uitspreekt dat de staat der 
Nederlanden rechtmatig is opgetre-
den, maar toch aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade die 
individuele kleinere vissers hebben 
opgelopen, dit voor de overheid een 
gegeven is waar men niet zo 
gemakkelijk omheen kan. 

D 
De heer Schinck (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Als de rechter 
uitspreekt dat de overheid gehouden 
is, een schadeloosstelling te betalen, 
is de motie toch overbodig? Er zal 
toch voldaan moeten worden aan 
een rechterlijk vonnis? 

D 
De heer Vis (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Christiaanse 
heeft het antwoord gegeven dat ik al 
vreesde: de zaak is onder de rechter. 
Interessant is natuurlijk de vraag 
onder welke omstandigheden de 
motie weer wordt ingediend. Daar 
heb ik geen antwoord op gekregen. 
Als de uitspraak van de rechter 
conform het gestelde in de motie is, 
kan zij worden ingetrokken. Als de 
rechter een andere uitspraak doet, 
moet de Eerste Kamer dan impliciet 
een oordeel uitspreken over een 
beslissing van de rechterlijke macht? 
Hier lopen de drie onderdelen van de 
trias politica door elkaar. Dat lijkt mij 
zeker voor de Eerste Kamer een heel 
slecht gedrag. 

D 
De heer Barendregt (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Er dreigt een 
ernstig misverstand over deze motie. 
Gezegd wordt: als de rechter een 
uitspraak doet over een financiële 
tegemoetkoming, heeft de motie 
haar waarde verloren en trekken wij 
haar in. Maar vergeet de indiener dan 
niet het tweede dictum van de 
motie? Daarin wordt de regering 
gevraagd om een regeling voor 1988 
en de bijvangsten. Als de rechter een 
uitspraak doet met betrekking tot het 
eerste element, vervalt dan de hele 
motie? Of houdt de heer Christiaanse 
dan het tweede dictum staande? 

D 
De heer Christiaanse (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal 
mijn antwoord aan de heer Vis, dat 
wij de uitspraak van de rechter willen 
afwachten. Natuurlijk zal het 
antwoord op de vraag wat verder te 
doen met de motie mede worden 
bepaald door de beslissing van de 
rechter. 

De heer Barendregt heeft terecht 
gevraagd naar het tweede deel van 
het dictum. Ook die vraag zal aan de 
orde komen bij de afweging hoe 
verder te gaan op dit terrein. Het is 
denkbaar dat wat er in de motie staat 
over 1988 wordt gehandhaafd, 
afhankelijk van de omstandigheden. 
Ik sluit dus niet uit, dat de tekst van 
de motie wordt gewijzigd. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 

• Wi jz iging van enige bepal ingen 
in het W e t b o e k van Burgerli jke 
Rechtsvordering (19538) , 

Wi jz iging van de W e t huurkoop 
teboekstaande binnenschepen 
(19390); 

• Nadere wi jz ig ing van de 
Z i e k t e w e t , de W e t op de arbeids-
ongeschiktheidsverzeker ing, de 
Werk looshe idswet en de W e t op 
de Loonbelasting 1964 (verzeke-
ringsplicht van bestuurders van 
coöperat ieve verenigingen m e t 
werknemerszel fbestuur ) 
(19910); 

Wi jz iging van Hoofdstuk VI I I 
(Minister ie van Onderwi js en 
Wetenschappen) van de begro-
ting van ui tgaven van het Rijk 
voor het jaar 1984 (s lo twet ; 
t w e e d e wi jz igingsvoorstel ) 
(19831); 

• Invoer ingswet Boek 8, t i tels 1 
en 2 van het n ieuwe Burgerlijk 
W e t b o e k (17477); 

• Wijz iging van Hoofdstuk X I I I 
(Minister ie van Economische 
Zaken) van de begrot ing van de 
uitgaven van het Rijk voor de 
jaren 1 9 8 1 , 1982 en 1983 
(s lotwet 1 9 8 1 , 1982 en 1983; 
respectievel i jk v i j fde, derde en 
derde wi jz igingsvoorstel ) 
(19966); 

• Wijz iging van Hoofdstuk VI 
(Minister ie van Justi t ie) van de 
begroting van de uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1986 
(wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wi jz i -
gingsvoorstel) (19789). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het voorstel van rijkswet Goedkeu-
ring van het d.d. 23 juni 1981 te 
Genève tot stand gekomen 
lAO-Verdrag nr. 156 (Verdrag 
betref fende gel i jke kansen en 
geli jke behandel ing van manne-
lijke en vrouwel i jke arbeiders; 
arbeiders met gezinsverantwoor-
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deli jkheid) (Trb. 1 9 8 1 , 244 en 
Trb. 1982, 101) (18288, R 1249) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het voorliggende 
wetsvoorstel werd bij brief van de 
minister van Buitenlandse Zaken d.d. 
6 maart 1984 aan de voorzitters der 
beide Kamers toegezonden ter 
stilzwijgende goedkeuring voor het 
gehele Koninkrijk. Het betreft het op 
23 juni 1981 te Genève tot stand 
gekomen verdrag van de lnternatio-
nale arbeidsorganisatie, met 
aanbeveling over gelijke kansen voor 
en gelijke behandeling van mannelij-
ke en vrouwelijke arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid. Een en 
ander is het uiteindelijk resultaat van 
een resolutie uit 1975, het internatio-
nale jaar van de vrouw, die na een 
inventarisatie in 1977 en 1978 een 
samenvattend rapport over de stand 
van zaken in de lidstaten opleverde. 
Uit deze gang van zaken kan worden 
afgeleid dat men noch in Genève bij 
de IA0, noch in Den Haag bij kabinet 
en parlement overhaast te werk is 
gegaan. 

Na dit understatement en na de 
uitvoerige behandeling aan de 
overzijde is er alle reden om het 
wetsvoorstel thans voortvarend af te 
handelen. De CDA-fractie is van 
oordeel dat het verdrag en de 
aanbevelingen goed aansluiten bij 
haar christen-democratisch denken 
over overheid en samenleving en bij 
de belangrijke plaats die het gezin of 
een daarmee vergelijkbaar samenle-
vingsverband inneemt. In de recent 
gepubliceerde discussienota over de 
verantwoordelijke samenleving wordt 
dat denken geactualiseerd. Ofschoon 
de discussie nog gaande is, kan toch 
reeds worden geconcludeerd dat 
verdrag en aanbevelingen goed 
passen bij de door ons voorgestane 
gespreide verantwoordeli jkheden. De 
mogelijkheden tot participatie in het 
maatschappelijk gebeuren worden 
daarmee immers vooral voor 
vrouwen verruimd. Daardoor worden 
in onze visie de verantwoordelijkheid 
en het onmisbare probleemoplos-
send vermogen van gezinnen en/of 
samenlevingsverbanden versterkt. 
Wij daarbij evenals de opstellers van 
het verdrag in het bijzonder de 
verantwoordelijkheid in verzorgende 
zin voor ogen. Die is zo vaak moeilijk 
te combineren met het verrichten van 

arbeid buitenshuis. De "of -of -keuze" 
waarvoor men dan komt te staan, 
werkt meestal zeer onbevredigend. 
Wij delen daarom niet de mening van 
degenen die menen dat het verdrag 
de individualisering onvermijdelijk in 
ongewenste richting zal leiden. 
Gelijkwaardige mensen, mannen en 
vrouwen, hebben recht op gelijke 
kansen, zowel wat ontplooiing binnen 
als buiten het gezinsverband betreft. 
Er is onzes inziens dan ook geen 
sprake van ontmanteling van het 
gezin, met chaotische gevolgen voor 
de samenleving. Wij zien het veeleer 
als een versterking van de positie van 
het gezin. 

Het in onderling overleg verdelen 
van de verantwoordelijkheden laten 
wij in vertrouwen aan de betrokken 
partners over. Daar komt bij dat de 
financiën meetellen, ook al is het 
verdrag primair gericht op de 
combineerbaarheid van verantwoor-
delijkheden, in het bijzonder aan-
gaande de verzorgende taken voor 
afhankelijke kinderen of andere 
directe familieleden. Samen opko-
men voor de financiële verantwoor-
delijkheid versterkt de draagkracht en 
spreidt het risico voor het betrokken 
huishouden. Die mogelijkheden zijn 
ook versterkt nu de nieuwe Werk-
loosheidswet de verzorgingstijd, 
besteed aan kinderen van nul tot zes 
jaar, geheel en die besteed aan 
kinderen van zes tot twaalf jaar, voor 
de helft tot het arbeidsverleden 
rekent. 

Zorg en steun vanuit de gezinsver-
antwoordelijkheid, zoals in artikel 1 
gedefinieerd, zijn zeer belangrijk en 
waardevol, maar vaak ook nauw 
verbonden met de financiële 
moelijkheden. Uit de toelichtende 
nota bij de brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken, ondertekend 
door de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en de staatsse 
cretaris van Buitenlandse Zaken, 
kregen wij de indruk dat dit laatste 
aspect wat onderbelicht bleef. 
Mogen wij de minister, zo nauw 
betrokken bij het inkomensbeleid, 
uitnodigen, zijn visie op dit aspect te 
geven? 

In de memorie van antwoord, 
waarvoor wij de bewindslieden 
danken, wordt wel nader ingegaan 
op onze impliciete zorg voor de 
inkomenspositie van de eenverdie-
ners, in het bijzonder met afhankelij-
ke kinderen. Daarbij wordt onder 
meer gewezen op de toekomstige 
situatie per 1 januari 1990, wanneer 
de economische zelfstandigheid van 

de na 31 december 1971 geboren 
generaties ingaat. Het antwoord 
maakt nog eens duidelijk hoe 
belangrijk de verruiming en de 
verdeling van werkgelegenheid voor 
die generaties worden, ook al wordt 
de verdeling van arbeid niet als 
instrument voor het vergroten van de 
combineerbaarheid van gezinsverant-
woordelijkheid en arbeid in het 
verdrag genoemd. 

Het verheugt ons dat de bewinds-
lieden dat nog eens onderschrijven, 
ook al is er, misschien nog, geen 
sprake van afdwingbaarheid. 
Stimulering, ook door de overheid, 
van vrijwillige herverdeling, waaron-
der duo-banen, dient onzes inziens 
extra aandacht te krijgen. De 
voorstellen van de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Deetman, passen daar naar 
onze mening goed in. Wordt deze 
mening ook door deze minister 
gedeeld? 

Zoals reeds uit het voorgaande 
gebleken is, steunt mijn fractie de 
gevraagde goedkeuring en dus het 
wetsvoorstel met overtuiging. Zij ziet 
dat als een versterking van de 
mogelijkheden van ons maatschap-
pelijk potentieel. 

D 
Mevrouw Vonhoff -Lui jendi jk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Op 23 
juni 1981 werd door de lnternationa-
le Arbeidsconferentie te Genève 
verdrag nr. 156 aangenomen. Mijn 
fractie kan met betrekking tot 
wetsvoorstel 18288, goedkeuring 
van dit verdrag betreffende gelijke 
kansen en gelijke behandeling van 
mannelijke en vrouwelijke arbeiders, 
arbeiders met gezinsverantwoorde-
lijkheid, genoemd, kort zijn. Wij 
achten het een gelukkige zaak dat 
opnieuw een stap gezet is op de 
moeilijke weg naar verdere gelijkstel-
ling van mannen en vrouwen in het 
arbeidsproces. 

Overigens is het interessant dat 
juist in verband met de zorgplicht, 
waarvoor beide ouders aanspreek-
baar zijn, het probleem van de 
kinderopvang ook via dit wets-
ontwerp weer nadrukkelijk onder 
onze aandacht wordt gebracht. 
Immers, de overheid, daarbij 
geruggesteund door werkgevers- en 
werknemersorganisaties, erkent dat 
de problemen van arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid deel 
uitmaken van meer algemene 
vraagstukken met betrekking tot 
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Vonhoff -Lui jendi jk 

gezin en samenleving. Daarmee dient 
rekening te worden gehouden in het 
nationale beleid. In het Tractatenblad 
op bladzijde 2 is dit terug te vinden. 
Juist in verband met de Nederlandse 
wetgeving die aanstaande is — ik 
doel op de kabinetsvoornemens om 
vanaf 1990 met name 18-jarige 
vrouwen en meisjes op een eigen 
economische zelfstandigheid aan te 
spreken — rijst de vraag of de 
minister dit verdrag nu ziet als een 
gewenst gebaar dat bij onze interna-
tionale positie past dan wel of de 
ondertekening van dit verdrag moet 
en kan worden gezien als een uiting 
van de vastbesloten wil van het 
kabinet om in de nu komende 
periode de discussie rond met name 
de kinderopvang duidelijk gestalte te 
geven. Kan de minister toezeggen, 
dat in de standpuntbepaling kinder-
opvang nadrukkelijk ook naar dit 
verdrag zal worden verwezen, opdat 
inderdaad ook duidelijke consequen-
ties aan de ratificatie van dit verdrag 
worden verbonden? De instemming 
van werkgevers- en werknemersor-
ganisaties met de inhoud van dit 
verdrag kan daartoe naar mijn 
mening een positieve bijdrage 
leveren. 

Overigens, zijn er door deze 
organisaties geen opmerkingen 
gemaakt over het gebruik van het 
woord "arbeider"? De discussie 
hierover in de Tweede Kamer heeft 
mij in deze terminologische kwestie 
geen helderder inzicht verschaft. Het 
is toch minder geslaagd te achten 
dat men in de Nederlandse tekst, die 
weliswaar niet bepalend is, het 
woord "arbeider" hanteert, waarvan 
men tegelijkertijd zegt dat dit niet zo 
moet worden begrepen als in het 
Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld. 
Het ontgaat mij waarom dan het 
woord "werknemer" niet beter zou 
zijn geweest. Misschien wil de 
minister de moeite nemen om deze 
terminologie wat helderder voor het 
voetlicht te brengen. Voor het 
overige herhaal ik dat mijn fractie 
met dit wetsvoorstel instemt en erop 
vertrouwt, dat dit verdrag een nog 
bredere ondersteuning zal verkrijgen, 
ook in internationaal verband. 

De Voorzitter: Mijnheer De Koning, 
ik word over zes minuten op deze 
plaats afgelost en ik had graag mijn 
zaakjes wil len regelen. Als de heer 
Van der Jagt het u niet al te moeilijk 
maakt, denkt u dan dat u meteen 
kunt antwoorden of wilt u een pauze 
voor beraad? 

Minister De Koning: Onder die 
vooronderstelling denk ik meteen te 
kunnen antwoorden. 

De Voorzitter: Dat zou mooi zijn; 
dan wachten wij nu het betoog van 
de heer Van der Jagt met een nog 
grotere spanning af dan normaal. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! De vorige 
week hebben wij bij de algemene 
beschouwingen reeds gesproken 
over de overtrokken toepassing van 
de individuaiisering en de kwalijke 
gevolgen daarvan voor het gezinsle-
ven. Vandaag reeds kunnen wij over 
een bepaald aspect van deze materie 
nader van gedachten wisselen. 

Uit de behandeling aan de 
overzijde werd duidelijk, dat het 
verdrag nr. 156, aangenomen door 
de Internationale Arbeidsconferentie, 
als doel heeft om mannen en 
vrouwen met gezinsverantwoordelijk-
heid gelijke kansen te geven om die 
verantwoordelijkheid te dragen. Wie 
zou daar niet voor zijn? Het moet 
toch vanzelfsprekend zijn, dat 
vrouwen gelijke kansen moeten 
hebben op de arbeidsmarkt? Het zou 
een grof onrecht zijn als vrouwen om 
hun vrouw zijn zouden worden 
gediscrimineerd. Een lagere beloning 
bij gelijk werk is terecht in onze 
recente wetgeving verboden. Vooral 
één-oudergezinnen verdienen extra 
zorg om werk met gezinsverantwoor-
delijkheid te kunnen combineren. In 
het verdrag worden verschillende 
maatregelen voorgesteld om de 
combinatie werk en opvoeding van 
de kinderen te verlichten. Dat is op 
zich zelf een uitstekende zaak. 

Toch moet ik bij dit verdrag meer 
zeggen, want de totale redactie van 
het verdrag met de aanbevelingen is 
voor mij onbevredigend. Waarom is 
dit verdrag met de aanbevelingen er 
gekomen? Wel , men heeft onder 
meer gelet op de uitspraak van de 
Verenigde Naties in 1979 waarin 
wordt gesteld, dat de lidstaten "zich 
ervan bewust zijn dat een verande-
ring in de traditionele rol zowel van 
mannen als van vrouwen in de 
maatschappij en in het gezin 
noodzakelijk is, om tot volledige 
gelijkheid van mannen en vrouwen te 
komen." 

Die traditionele rol in het gezin 
moet dus noodzakelijk veranderd 
worden. Wat is die traditionele rol? 
Deze: dat de man kostwinner is en de 

vrouw daardoor financieel afhankelijk 
is van de man. Traditioneel is, dat de 
vrouw overdag de kinderen opvangt 
en opvoedt en hoofdzakelijk de 
verzorging heeft in het gezin. Welnu, 
dat moet noodzakelijk veranderen. 
Gestreefd moet worden naar een 
financieel onafhankelijke positie van 
de vrouw ten opzichte van haar man. 
Logisch geredeneerd kom je dan uit 
bij het plan van de vijf-urige werkdag 
voor iedereen, uiteraard met 
inleveren van salaris. Man en vrouw 
kunnen dan beiden de betaalde 
arbeidsmarkt op en thuis kan dan de 
onbetaalde arbeid worden verdeeld. 
Er is dan een eerlijke verdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid. Dank 
zij de individualisering zijn man en 
vrouw dan financieel onafhankelijk 
van elkaar geworden. Om dit echter 
te bereiken, is korter werken 
noodzakelijk. 

In een van de aanbevelingen van 
het verdrag wordt dan ook gesteld, 
dat er maatregelen moeten worden 
genomen, die een geleidelijke 
vermindering van het dagelijks aantal 
werkuren tot gevolg heeft. 

Welnu, in die context is het verdag 
niet acceptabel. Dat velen een 
verandering van het rollenpartroon 
als een ideale situatie zien, is hun 
goed recht. Wij leven in vrij land. Hoe 
de taken in een gezin verdeeld 
worden, is een taak van de ouders 
zelf. Daar moet de overheid buiten 
blijven. Maar ook, velen hebben er 
helemaal geen behoefte aan, die 
traditionele gezinsstructuur te 
veranderen, omdat men uit de bijbel 
weet dat man en vrouw een zorg-
plicht hebben voor elkaar. Het 
zonodig financieel onafhankelijk zijn 
van elkaar komt daarbij niet eens in 
het gezichtsveld, want man en vrouw 
zeggen tegen elkaar: al het mijne is 
ook van jou. 

Voorzitter: Hei jne M a k k r e e l 

De heer Van der Jagt (GPV): 
Gelukkig zijn er in gezinnen met 
opgroeiende kinderen vele moeders, 
die in huwelijk en gezin hun taak en 
bestemming zien. Daarom is het ook 
niet terecht, dat dit verdrag stelt, dat 
de traditionele rol, zowel van mannen 
als vrouwen, noodzakelijk veranderen 
moet. Hier wordt in een officieel 
staatsstuk een mijns inziens verkeer-
de visie opgelegd aan ons hele volk. 
Het levensgrote gevaar daarvan is, 
dat dit tot gevolg heeft dat de 
kinderen een restpost worden. De 
moeder in het gezin, ook al zijn de 
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kinderen de leeftijd van twaalf jaar 
gepasseerd, kan immers thuis zo 
moelijk gemist worden. 

Johanna Fortuin schreef in 
"Socialisme en Democratie", het 
maandblad van de Wiardi Beekman-
stichting: "Toen mijn dochters tussen 
de dertien en achttien jaar oud 
waren, werden aan mijn moeder-
schap onverwacht veel zwaardere 
eisen gesteld dan daarvoor en 
daarna. Moeilijkheden op school, de 
slopende eindexamenjaren (ook een 
aanslag op mama), toestanden met 
vriendinnen en vrienden en conflicten 
tussen ons maakten dat ik mijn 
moederschap niet langer kon 
continueren met mijn halve baan. Ik 
raakte overspannen. De zorg voor 
kleine kinderen kun je aardig delen 
met kinderdagverblijven, maar alle 
trammelant met pubers moet je zelf 
oplossen " Johanna Fortuin vervolgt: 
"Had ik in die tijd mijn werk kunnen 
terugbrengen tot een dag per week 
of een paar uren per dag, dan had ik 
het misschien wel kunnen volhouden. 
Die halve baan was dus te veel, dus 
zou elke dag vijf uur zeker te veel zijn 
geweest." De veronderstelling, aldus 
de schrijfster, dat mensen door het 
simpele verdienen van hun eigen 
geld ook psychisch onafhankelijk 
zullen worden is natuurlijk een heel 
primitieve Nieuwe-mens-variant. Het 
is een geluid uit een onverdachte 
hoek; een geluid dat ons ook bij een 
te voeren toekomstig beleid tot 
nadenken moet stemmen. 

Er zou nog veel meer over dit 
onderwerp te zeggen zijn, maar 
moge dit voldoende zijn om duidelijk 
te stellen dat ik van harte onder-
schrijf dat mannen en vrouwen 
gelijke kansen moeten hebben in het 
economische leven, maar dat dit niet 
betekent dat per se de verhoudingen 
in het gezin op de schop genomen 
moeten worden. De minister heeft 
terecht gesteld in de Tweede Kamer: 
het behoort tot de verantwoordelijk-
heid van de ouders hoe men de taken 
in het gezin verdeelt. Akkoord, maar 
laat men dan niet tegelijk die 
gezinnen die uitgaan van het 
eenverdienersgezin in de verdachten-
bank zetten door te stellen dat een 
verandering in de traditionele rol van 
zowel man als vrouw noodzakelijk is. 
Het een klopt mijns inziens niet met 
het ander. 

Ik deel u ten slotte mee, mijnheer 
de Voorzitter, dat de fracties van de 
SGP en de RPF met mijn betoog 
instemmen en dezelfde bezwaren 
hebben zoals door mij aangegeven. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de Kamer erkente-
lijk voor de instemming die betuigd is 
met het leidende principe achter dit 
verdrag, te weten het geven van 
gelijke kansen aan mannen en 
vrouwen op het terrein van de arbeid 
en het vergroten van de mogelijkhe-
den, vooral voor vrouwen, om aan de 
betaalde arbeid deel te nemen. 

Ik wil een enkel woord zeggen over 
de strekking van het verdrag. Het 
verdrag bedoelt dat de omstandighe-
den waaronder arbeid en gezinsver-
antwoordelijkheid gecombineerd 
kunnen worden, moeten worden 
verbeterd. Het verdrag bedoelt dat 
daarbij niet gediscrimineerd wordt 
tussen beide ouders. Zij moeten zelf 
bepalen hoe de rolverdeling binnen 
het gezin zal zijn. Dat zeg ik nog 
eens, waarschijnlijk ten overvloede, 
om de heer Van der Jagt te overtui-
gen. Zij moeten zelf bepalen hoe zij 
die verantwoordelijkheden verdelen, 
zowel in de betaalde als in de 
onbetaalde arbeid. Dat vooral in de 
verdeling van de onbetaalde arbeid 
nog veel onbillijkheid voorkomt, staat 
hier helemaal buiten. Ik meen 
inderdaad dat emancipatie in de 
komende jaren voornamelijk een 
mannenprobleem is betreffende het 
deelnemen aan de onbetaalde 
arbeid. Dit ILO-verdrag concentreert 
zich echter op de betaalde arbeid. 

De heer Franssen heeft gezegd dat 
het vrij lang heeft geduurd, zowel bij 
de ILO als in Nederland, voordat wij 
tot dit wetsontwerp ter bekrachtiging 
van dit verdrag zijn gekomen. Ik ben 
dat wel met hem eens. Toch meen ik 
dat het nuttig is geweest te wachten 
totdat een aantal maatregelen 
genomen of aangekondigd konden 
worden die in de lijn liggen van wat 
dit verdrag bedoelt, ledere regering 
die een dergelijk verdrag bekrachtigt, 
neemt daarvoor de verantwoordelijk-
heid om serieus na te streven wat 
dient tot de realisatie van de 
doelstellingen van het verdrag. Het 
verdrag noemt een aantal dingen. De 
beroepskeuze is voor ons geen 
probleem. De arbeidsvoorwaarden 
zijn geregeld in de Wet gelijke 
beloning. Zeker in het nieuwe stelsel 
van sociale zekerheid zijn een aantal 
zaken geregeld die het vergemakke-
lijken om voor mannen en vrouwen 
betaalde en onbetaalde arbeid te 
combineren en die redelijke garanties 
geven, ook in financiële zin — de 
heer Franssen heeft daarop gewezen 

— wat de mogelijkheid betreft om 
veel aandacht te geven aan de 
verzorging van in het bijzonder jonge 
kinderen. 

Mevrouw Vonhoff heeft gesproken 
over kinderopvang. Wij zullen 
inderdaad medio 1988 een rege-
ringsstandpunt ter zake van kinder-
opvang naar de Kamer sturen. 
Daarbij zal in de formulering van het 
standpunt en de toelichting daarop 
zeker ook verwezen worden naar dit 
verdrag, want regelingen die 
kinderopvang vergemakkelijken 
liggen helemaal in de lijn van wat het 
verdrag beoogt. 

Hetzelfde geldt voor het wetsvoor-
stel inzake het ouderschapsverlof. 
Wij hebben dat nu voor advies naar 
de Raad van State toegezonden. Ook 
dat voorstel ligt in lijn van wat het 
verdrag probeert na te streven. 
Daarnaast zijn er een aantal zaken 
waarvan ik vind dat die beter 
geregeld zouden kunnen worden 
door de sociale partners zelf. Deze 
zaken behoeven niet bij wet geregeld 
te worden. Ik vertrouw erop dat 
sociale partners, wanneer het gaat 
om zaken als borstvoeding en verlof 
bij plotselinge ziekte van een van de 
kinderen, al dan niet in CAO verband, 
tot sluitende afspraken zullen kunnen 
komen. Meestal gebeurt dat 
overigens in CAO-verband. 

De heer Franssen heeft terecht 
gezegd dat de eigen verantwoorde-
lijkheid van ouders ten opzichte van 
de verdeling van taken, zowel in de 
betaalde als in de onbetaalde arbeid, 
voorop moet staan. Hij heeft gezegd 
dat het gaat om gelijkwaardige 
mensen en mannen en vrouwen 
moeten gelijke kansen hebben. 
Voorzitter! In dat verband vroeg hij 
hoe ik de inkomens-politieke 
aspecten van de verdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid zie. Bij 
het inkomensbeleid in de komende 
jaren zullen wij oog moeten hebben 
voor de verhoudingen zoals die thans 
en nog in een reeks van jaren zullen 
zijn in de samenleving. Uit het hoofd 
zeg ik dat van de mensen die 
samenleven en jonger zijn dan 35 
jaar, 6 0 % tweeverdieners zijn en 
4 0 % eenverdieners. Als ik kijk naar 
de samenlevenden ouder dan 35 
jaar, dan denk ik dat 10% tweever-
diener is en 9 0 % eenverdiener. Dat 
geeft aan, dat er inderdaad hele 
belangrijke inkomenspolitieke 
aspecten zijn aan de verdeling van 
betaalde arbeid over mannen en 
vrouwen. Wij zullen vele, vele jaren, 
rekening moeten houden met de 
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positie van de eenverdiener. Er zal 
immers een groot aantal gezinnen 
zijn waar alleen maar één inkomen 
wordt ontvangen. Daarom is het van 
groot belang dat het beleid van het 
kabinet in deze periode erop gericht 
is, de koopkracht te handhaven. Dat 
geldt ook en vooral voor de koop-
kracht van degenen met de laagste 
inkomens. Als dat gelukt, dan is het 
duidelijk dat de positie van de 
eenverdiener en zijn gezin er niet op 
achteruit gaat. Ongetwijfeld zal de 
eenverdiener constateren dat in een 
toenemend aantal gevallen anderen 
erop vooruit gaan, omdat er twee 
inkomens binnenkomen, hetzij over 
de gehele levensperiode, hetzij over 
een deel van die levensperiode. 
Inkomenspolitiek gezien zullen wij 
een verder uiteenlopen zien van het 
besteedbare inkomen. Mijns inziens 
is dat acceptabel want dat hoort tot 
de vrije keuze. De vrije keuze zal pas 
onder druk staan, indien de koop-
kracht van de eenverdiener achteruit 
zal lopen. 

De heer Van der Jagt zei dat als wij 
toegaan naar een 25-urige werkdag 
of een 25-urige werkweek, aanne-
mende dat de lonen per uur gelijk 
blijven en dat ook de koopkracht per 
uur gelijk blijft, de positie van de 
eenverdiener buitengewoon moeilijk 
zal worden. Dat paneel is recentelijk 
definitief verschoven. Ik ken geen 
grote partij in dit land die zich zal 
uitspreken voor een 25-urige 
werkweek. Je kunt je daarbij alles 
denken en wie weet wat er ooit gaat 
gebeuren. Dat is echter nu niet aan 
de orde. Op het ogenblik is vooral 
aan de orde, herverdeling van arbeid 
vanuit het gezichtspunt om meer 
mensen te laten delen in de betaalde 
arbeid. De duobanen zouden een 
uitstekende gelegenheid zijn om te 
komen tot een meer billijke verdeling 
van betaalde arbeid. Zij zullen ook de 
gelegenheid geven tot een billijkere 
verdeling van de onbetaalde arbeid. 
Deeltijdarbeid is mijns inziens ook 
heel belangrijk in het streven naar 
een meer gelijkwaardige positie; 
deeltijd die zich niet beperkt tot 
banen voor de vrouw, maar die 
evenzeer van belang is als een 
mogelijkheid voor de man om mede 
meer verantwoordelijkheid te dragen, 
ook voor de verzorgingstaken in een 
gezin. 

Arbeidsti jdsverkorting per week 
kan daaraan ook een bijdrage 
leveren, maar niet in die zin dat wij 
binnen afzienbare tijd kunnen komen 
tot een arbeidstijdverkorting tot 

25-uur. Ik denk dat dit niet meer tot 
de reële mogelijkheden behoord, zo 
het al ooit daartoe behoord heeft. 

Mevrouw Vonhoff heeft gesproken 
over het beleid voor meisjes van 1 8 
jaar in 1990. Zij vraagt of dat beleid 
past in het verdrag. Ik denk dat het 
zeer wel past in het verdrag. De 
wereld verandert overigens per 1 
januari 1990 niet volledig. De heer 
Van der Jagt heeft mevrouw 
Johanna Fortuin aangehaald. Zij 
heeft dochters van 13 en 18 jaar. Zij 
heeft gezegd: de taak is mij te zwaar; 
had ik haar in deeltijd kunnen 
uitoefenen, dan zou het misschien 
lukken. Dat ondersteunt mijn pleidooi 
om meer te komen tot deeltijdarbeid. 
Ik raad dat dan ook aan mijnheer 
Fortuin aan, aangenomen dat er een 
mijnheer Fortuin was. 

Interessant is natuurlijk wat 
mevrouw Fortuin bij de moeilijke taak 
van het verzorgen van opgroeiende 
kinderen, zeker in deze leeftijd, tegen 
haar dochters heeft gezegd. Ik durf 
te voorspellen dat zij heeft gezegd: 
meisjes, denk erom dat je een goed 
vak leert, dat je een goede opleiding 
krijgt, want je moet voor je zelf 
kunnen zorgen. Dat zeggen wij 
allemaal tegen onze dochters en dat 
is een heel nuttige raadgeving. 
Meisjes moeten net zo goed als 
jongens voor zichzelf kunnen zorgen. 
Zij doen dat ook wanneer zij op hun 
achttiende aan het werk gaan. 
Meestal blijven zij een reeks van jaren 
werken. Vroeger was het huwelijk de 
cesuur, waarbij men afscheid nam 
van de arbeidsmarkt. 

Dat is tegenwoordig niet meer zo. 
Daarvoor zijn allerlei redenen aan te 
voeren. Tal van getrouwde vrouwen 
stellen het op prijs om na het 
huwelijk te blijven werken. Dat is een 
zaak van de verantwoordelijkheid van 
man en vrouw. Wi l men dat blijven 
doen en wil men voorzieningen 
treffen om dat uitvoerbaar te maken? 
Die eigen verantwoordelijkheid blijft 
gelden. Ook indien er kinderen 
komen, is het de eigen verantwoor-
delijkheid van man en vrouw, zojuist 
gepromoveerd tot jonge vader en 
jonge moeder, om te bezien hoe men 
de verzorging van de kinderen wil 
regelen. Het is evenzeer de verant-
woordelijkheid van de man als de 
verantwoordelijkheid van de vrouw 
Het verdrag noodzaakt niet tot een 
verandering in de traditionele 
rolverdeling, indien men die keuze wil 
maken. Dat blijft mogelijk. Als de 
positie van de alleenverdiener ook 
financieel in voldoende mate 

beschermd kan worden, ook in de 
komende jaren, dan is dat ook 
financieel mogelijk. In dat opzicht 
dwingt het verdrag tot niets. Het kan 
een overheid ook tot niets dwingen. 
Op welke grond zou dat moeten? Wij 
laten ouders volstrekt vrij als het gaat 
om de verdeling van de verzorgende 
taken. Als men besluit, de verzorgen-
de taak meer samen te delen en als 
men besluit, de betaalde arbeid meer 
samen te delen, dan moet de 
overheid streven naar faciliteiten die 
die keuze in de praktijk uitvoerbaar 
maken. Het verdrag ligt in lijn van het 
emancipatiebeleid en vice versa. Het 
emancipatiebeleid houdt niet in, dat 
de vrouw per se onafhankelijk moet 
zijn van de man. Het emancipatiebe-
leid houdt in, dat de vrouw keuzes 
rnoet maken, net zo goed als de man. 
Om die keuzes mogelijk te maken in 
alle vrijheid, moet de vrouw in staat 
zijn om, als zij die keuze maakt, 
financieel onafhankelijk te zijn. Soms 
moet zij die keuze maken, omdat de 
man overlijdt en zij niet in aanmer-
king komt voor een weduwenpen-
sioen gedurende haar hele leven. 
Soms moet zij die keuze maken, 
wanneer het huwelijk kapot gaat, zij 
op eigen benen komt te staan en niet 
afhankelijk wil zijn van een bijstands-
uitkering. De vrouw hoeft die keuze 
echter lang niet altijd te maken. In 
zeer veel gevallen kan zij gelukkig 
een andere keuze maken. Het is de 
vraag of zij een andere keuze wil 
maken. Daar zien wij een duidelijk 
verschuiving, maar dat is niet meer 
dan een constatering. Hoe langer hoe 
meer vrouwen zeggen: ik heb een 
goede opleiding gehad; ik heb een 
prettige baan gehad; ik deed mijn 
werk met plezier; ik wil dat werk 
blijven doen, al of niet onderbroken 
door een tijd te besteden aan 
verzorgende taken in een gezin. 

Ik hoop hiermee duidelijk gemaakt 
te hebben dat noch het emancipatie-
beleid noch het verdrag dwingt tot 
het doen van een bepaalde keuze. De 
mogelijkheden om te kiezen worden 
verruimd. Dat is ook de doelstelling 
van het emancipatiebeleid. Er is een 
nota Deeltijdarbeid gemaakt. Deze 
nota is aan beide Kamers toegezon-
den. Op het ogenblik wordt zij 
besproken met de Stichting van de 
Arbeid. Wij gaan na, hoe de keuze is 
te verruimen door meer deeltijdba-
nen mogelijk te maken en door de 
rechtspositie van deeltijders beter te 
beschermen. Daartoe dienen de 
nieuwe voorstellen inzake het 
ouderschapsverlof. Daartoe dienen 
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pogingen om kinderopvang beter 
bereikbaar te maken voor mensen die 
een keuze maken waarbij kinderop-
vang behulpzaam kan zijn. Men wil 
de vrijheid van keuze verruimen, 
maar niet de keuze dicteren. Een 
andere keuze mag niet onmogelijk 
worden gemaakt noch worden 
uitgesloten. 

Ik hoop hiermee te hebben 
betoogd dat dit verdrag ondersteund 
kan worden, ook door degenen 
waartoe de heer Van der Jagt zich 
rekent, die zeggen: wij willen ruimte 
houden voor de traditionele rolverde-
ling tussen man en vrouw in het 
gezin. Dat is geen oneerbaar streven 
en het verdrag laat ook uitdrukkelijk 
die ruimte. Het bevordert echter de 
mogelijkheid, voor een andere 
rolverdeling te kiezen. Ik hoop dat de 
heer Van der Jagt door mijn betoog 
zodanig is overtuigd dat hij toch zijn 
stem aan het verdrag zal geven. 

Ten slotte ga ik nog in op een 
vraag van mevrouw Vonhoff. Met de 
term "arbeider" is zo dicht mogelijk 
aangesloten bij het spraakgebruik in 
ILO-verband, waar men in de Engelse 
tekst pleegt te spreken over "wor-
kers" en dat is breder dan het begrip 
"werknemer" in onze taal. Wij 
hebben gekozen voor het volgen van 
een vertaling die zo nauw mogelijk 
aansluit bij de termen uit het verdrag. 
Het zijn dus werknemers, maar het 
kunnen ook anderen zijn die arbeid 
verrichten. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
heeft herhaald dat dit verdrag 
onverlet laat, hoe mannen en 
vrouwen hun taken in het gezin 
verdelen. Hij heeft ook aangetoond 
dat in het verdrag juist wordt 
geprobeerd, mannen en vrouwen tot 
vrije keuzes te laten komen, in wat 
voor rol zij ook in het leven verder 
willen gaan, hetzij in het gezin of 
daarbuiten, op de betaalde arbeids-
markt. Dat was me allemaal bekend 
en daar ben ik het ook helemaal mee 
eens. Natuurlijk, die vrijheid moet er 
zijn, maar mijn kernbezwaar was juist 
dat het rapport zo eenzijdig uitgaat 
van de uitspraak van de Verenigde 
Naties, dat het noodzakelijk is dat de 
traditionele rol van de mannen en 
vrouwen in het gezin moet worden 
veranderd. Die traditionele rol moet 
eraan, zegt de VN. Bij aanneming van 
dit verdrag zegt de regering dit in 
feite ook en daar richt mijn bezwaar 

zich tegen. Ik heb er helemaal geen 
bezwaar tegen dat een vrouw en een 
man in vrijheid bepalen, welke kant 
ze op wil len, maar ik heb er bezwaar 
tegen dat één bepaalde visie als het 
ware wordt opgedrongen aan heel 
ons volk. Dat is eigenlijk de geest van 
dit verdrag. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ontken dat het rapport 
van de VN de vrije keuze aan zou 
tasten. Immers, met welke middelen 
zou men dat moeten doen? Er is toch 
geen enkel instrument voorstelbaar, 
dat door de overheid gebruikt zou 
kunnen worden, hetzij internationaal, 
hetzij nationaal, om die vrije keuze 
aan te tasten? Dat beslissen mensen 
in vrijheid. Een andere zaak — daar 
kan het misverstand liggen - is dat 
het rapport ruimte wil maken voor 
mensen die een andere dan de 
traditionele keuze willen maken en ik 
denk dat dat terecht is. Wij laten de 
keuzevrijheid onverlet, maar wij 
vergroten wel de mogelijkheden om 
keuzes te maken. Dat is de strekking 
van het verdrag, dat is de strekking 
van ons emancipatiebeleid en daar 
pleit ik voor. 

De heer Van der Jagt (GPV): Als de 
minister zegt dat we de keuze 
onverlet laten, waarom moet dan 
toch worden vastgelegd dat die 
traditionele rol eraan moet? Dat staat 
in de uitspraak van de Verenigde 
Naties. Er staat in dat het noodzake-
lijk is dat die traditionele rol in het 
gezin veranderd wordt. Als de 
minister vindt dat de mensen daar 
vrij over moeten kunnen beslissen, 
laat hij die uitspraak dan laten 
vervallen. 

Minister De Koning: Ik zal het 
rapport er nog eens op nalezen. Als 
er staat wat de heer Van der Jagt nu 
zegt, dan staat er onzin. Er moet een 
verruiming van keuzemogelijkheden 
komen en geen dwang van de 
overheid om tot een of andere keuze 
te komen. 

De heer Franssen (CDA): Dat denk 
ik ook. Dat noodzakelijke slaat op de 
bestaande situatie, vooral die in de 
Derde Wereld, die moet veranderd 
worden. Daar hebben de vrouwen 
geen keuze. In die zin is het noodza-
kelijk dat er wat verandert. 

De heer Van der Jagt (GPV): Ik zal 

voorlezen wat er in het verdrag staat: 
men heeft gelet op de uitspraak van 
de Verenigde Naties in 1979, waarin 
staat dat de lidstaten zich er bewust 
van zijn dat een verandering in de 
traditionele rol, zowel van mannen 
als van vrouwen, in de maatschappij 
en in het gezin, noodzakelijk is om tot 
volledige gelijkheid van mannen en 
vrouwen te komen. 

Minister De Koning: Ik meen dat er 
beter had kunnen staan: om tot 
volledige gelijke keuzemogelijkheden 
te komen voor mannen en vrouwen. 
Dit citaat overtuigt mij onvoldoende. 
Ik lever het bewijs van het ongerijm-
de. Indien het juist zou zijn dat de 
overheid zegt dat het noodzakelijk is 
om die rolverdeling te wijzigingen, 
hoe moet de overheid dat dan doen? 
Moet het met politie te paard de 
gezinnen langsgaan? Daar is toch 
niemand voor. Het enige wat de 
overheid dan zou kunnen doen, is 
een inkomensbeleid voeren dat het 
onmogelijk maakt om als eenverdie-
ner de kost te verdienen. Dat doet 
deze overheid zeker niet. Integen-
deel, deze overheid voert een 
inkomensbeleid dat het mogelijk 
maakt, ook voor de eenverdiener, om 
de koopkracht op peil te houden. Ik 
heb hier verder niets meer aan toe te 
voegen. De interpretatie van de heer 
Van der Jagt kan niet juist zijn. 
Daarom berust zijn stemgedrag op 
verkeerde vooronderstellingen en dat 
spijt mij echt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het voorstel van rijkswet wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van het GPV, de RPF 
en de SGP wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wi jz iging van de 
Algemene Bi jstandswet tot 
opheff ing van het College 
Algemene Bi jstandswet (19821). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Ik vestig er de 
aandacht op dat nogal wat leden 
vandaag hun maidenspeech zullen 
houden. De eerste is mevrouw 
Klaassens-Postema. 
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D 
Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dank 
u wel voor deze introductie. Ik zie de 
heer Christiaanse niet meer. Laat ik 
dan mezelf maar vast feliciteren met 
mijn maidenspeech, dan hoeft hij het 
niet te doen. Wie zichzelve niet 
kietelt, wordt niet gekieteld. Ik ben 
door mijn eerste zin heen; dat is altijd 
zeer plezierig bij een maidenspeech. 

Dit wetsontwerp Wijziging van de 
Algemene bijstandswet tot opheffing 
van het college ABW moet onzes 
inziens geplaatst worden in een 
totaalbeleid van advisering bij de 
overheid. In het algemeen moet de 
overheid, of dat nu een plaatselijke, 
provinciale overheid dan wel de 
rijksoverheid is, zich bezinnen op 
taak en functie van adviesraden, 
projectgroepen, werkgroepen, 
commissies, comité's etc. Op 
rijksniveau gebeurt dat op een 
departementaal georganiseerde 
wijze, op een interdepartementaal 
georganiseerde wijze etc. 

Het zich regelmatig bezinnen, het 
evalueren — een term die wij de 
laatste tijd daarvoor gebruiken — is 
nodig. Waarom zijn de adviesorga-
nen indertijd ingesteld? Waarom 
moeten er nieuwe adviesorganen 
worden ingesteld? Functioneren zij 
wel? Functioneren zij binnen de 
opdracht die zij indertijd hebben 
gekregen? Zijn zij niet veel te duur? Is 
er niet ook een andere club die over 
hetzelfde onderwerp adviseert op 
enigerlei wijze? Moeten wij de 
adviesorganen niet opheffen? 
Kortom, het hele scala zal steeds 
opnieuw aan de orde moeten komen. 

De projectgroep-Van der Ploeg 
heeft over de externe adviesorganen 
geadviseerd en de regering heeft 
daarover haar standpunt bepaald. 
Dat standpunt ligt in algemene zin 
vast in de brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 1 7 juni 
1983 aan de Tweede Kamer. Daarin 
vinden wij dan ook de uitgangs-
punten waaraan moet worden 
getoetst. Ik som die uitgangspunten 
in telegramstijl op: 

a. terugdringing van het aantal 
externe adviesraden; 
b. versterking van de integrale 
advisering; 
c. verbetering van de representativi-
teit; 
d. terugkerende evaluatie; 
e. verbetering van de verwerking van 
en de reactie op gevraagde adviezen; 

f. beperking van het beslag op de 
financiële middelen; 
g. terugdringing van het beslag op 
voor besluitvorming beschikbare tijd. 

Als wij het voorl iggende wets-
ontwerp toetsen aan deze uitgangs-
punten, komen wij op zijn zachtst 
gezegd tot wat merkwaardige 
bevindingen. Over a. — de terugdrin-
ging van het aantal externe adviesra-
den — moet gezegd worden dat er 
niet minder komen, maar dat een 
adviesorgaan wordt verplaatst van 
een zelfstandige situering naar een 
plaats binnen de SER. Er komt dus 
gewoon een nieuwe adviessituatie. 

Dan kom ik bij b. — de integrale 
advisering —. Als je uitgaat van 
inkomensbeleid en inkomenspolitiek 
zou onderbrenging bij de SER een 
meer integrale advisering tot gevolg 
kunnen hebben. Maar de Algemene 
Bijstandswet heeft in de praktijk en 
ook in de wet zelf een breder bereik. 
De immateriële zaken, de individuali-
sering en de relaties met andere 
voorzieningen binnen een gemeente 
mogen niet worden onderschat. Dan 
zou advisering binnen de SER wel 
eens kunnen leiden tot juist meer 
sectorale advisering in plaats van tot 
een bredere advisering, namelijk 
alleen vanuit de invalshoek van 
werkgevers, werknemers, arbeids-
markt en dat soort zaken. Nogmaals, 
de Algemene Bijstandswet is een wet 
die als vangnet functioneert. Het is 
een eindvoorziening. Mensen die 
voor allerlei regelingen niet in 
aanmerking komen, kunnen gelukkig 
in aanmerking komen voor voorzie-
ningen via de Algemene Bijstands-
wet. Ik denk dat de staatssecretaris 
hierop in de memorie van antwoord 
ook nog teruggekomen is. Onze 
angst is dus — en deze angst leeft 
niet alleen bij ons maar ook bij 
gemeenten — dat de ABW alleen 
nog maareen inkomensvoorziening 
wordt, terwijl zij meer zou moeten 
zijn. 

ad c. De verbetering van de 
representativiteit is hier niet aan de 
orde. De representativiteit is goed 
geregeld, dachten wij en denkt 
iedereen, voor zover ik kan nagaan in 
de stukken. 

ad d. Met de terugkerende 
evaluatie zijn wij nu bezig; dit is een 
goede zaak. 

ad e. Over de verbetering van de 
verwerking van de gevraagde 
adviezen zijn geen klachten. Toetsing 
heeft hier plaatsgevonden, maar leidt 
niet tot een negatief resultaat. 

ad f. De staatssecretaris heeft in 

de memorie van antwoord toegege-
ven, dat er geen financiële motieven 
ten grondslag liggen aan de ophef-
fing. 

ad g. De terugdringing van het 
beslag op voor besluitvorming 
beschikbare tijd kan nauwelijks een 
probleem opleveren, want het 
college werkte zeer snel en efficiënt. 
De gemiddelde tijd voor adviezen is 
3,5 maand. 

Uit het voorgaande blijkt — wij 
hebben daarvan in het voorlopig 
verslag geen geheim gemaakt — dat 
onze fractie zeker niet gelukkig is 
met het wetsvoorstel. Ik ga nog even 
terug naar de recente geschiedenis. 
De minister van Binnenlandse Zaken 
heeft vele brieven geschreven over 
externe advisering, onder andere één 
op 8 maart 1984. Wij lezen daar op 
pagina 2, bij uitgangspunt 1 over de 
brede advisering, in de toel ichting: 
"Integratie is, zo meent het kabinet, 
geen waarde op zich". En even 
verder: "Als criterium voor de 
toelaatbaarheid van een sectoraal 
adviesorgaan in concrete gevallen 
ziet het kabinet primair de vraag, in 
hoeverre het risico bestaat dat het 
beleid door professionele belangheb-
benden veeleer, dan door politieke 
afweging wordt bepaald". 

Er zijn over dit aspect van de 
werkzaamheden van het college geen 
klachten geuit. Een rol heeft alleen 
gespeeld dat er wellicht overlappin-
gen zouden kunnen zijn. Deze 
overlapping worden nog eens 
genoemd in de memorie van 
antwoord. Wij brengen hier tegenin 
dat dit geen overlappingen zijn. Als 
twee organen adviseren over een 
zelfde wetsontwerp, adviseren zij 
vanuit hun eigen invalshoek. Dat is 
geen overlapping, maar een ander-
soortige advisering. De toetsing van 
de regering, dat de toelaatbaarheid 
van sectorale adviesorganen bekeken 
moet worden in de zin of niet de 
belanghebbenden degenen zijn, die 
vanuit die visie te zeer eenzijdig 
adviseren, heeft bij dit adviesorgaan 
tot resultaat gehad dat een sectoraal 
adviesorgaan niet kan of moet of 
mag. De staatssecretaris heeft dit 
tijdens de gehele behandeling van 
het wetsvoorstel volgehouden in alle 
stadia in de Tweede Kamer en in de 
schriftelijke voorbereiding voor 
behandeling in onze Kamer. Wij 
weten dat vasthoudendheid een 
bekende eigenschap is van de 
staatssecretaris. Ik wil mij er niet 
over uitspreken of het een goede of 
een slechte eigenschap is. 
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Klaassens-Postema 

Ik citeer uit de memorie van 
antwoord van 13 november - het 
gaat hier om een antwoord op 
opmerkingen van de leden van de 
PvdA - : "Deze leden laten in hun 
benadering buiten beschouwing dat 
het kabinet zich het bereiken van een 
efficiëntere externe advisering ten 
doel heeft gesteld en met name door 
middel van een versterking van de 
advisering vanuit integraal perspec-
tief." 

Nu is er in dit verband iets aardigs 
gebeurd in de Tweede Kamer. De 
Tweede Kamer amendeerde het 
wetsvoorstel dusdanig dat advisering 
over de ABW niet, zoals de staatsse-
cretaris bedoeld had, in een gewone 
commissie ex artikel 42 plaats zal 
vinden, maar in een commissie ex 
artikel 43, waardoor de bedoelde 
integrale advisering weer in gevaar 
kan komen, want een commissie ex 
artikel 43 heeft een eigen bevoegd-
heid om rechtstreeks te adviseren. Ik 
weet dat de Tweede Kamer het 
wetsontwerp met goede bedoelingen 
heeft geamendeerd en dat de keuze 
was artikel 42 of artikel 43. Wij staan 
echter voor de keuze: opheffing of 
handhaving van het college van ABW 
en bij opheffing een artikel 43. Het 
resultaat van de amendering is dat 
nu alle betrokken op zijn minst een 
béétje ongelukkig zijn. De SER wilde 
een commissie ex artikel 42. De VNG 
wilde handhaving van het college en, 
als het werkelijk niet anders kon, 
eventueel een commissie ex artikel 
43, zeker geen commissie ex artikel 
42. De Stichting van de Arbeid 
vraagt in haar brief van 3 november 
1987 zeer dringend om handhaving 
van het college nu er geen commis-
sie ex artikel 42 komt. Dat het 
college zelf in alle stadia om 
handhaving heeft gevraagd, behoef 
ik niet te onderstrepen. 

Kortom, de noodzaak tot opheffing 
van het college is mij niet duidelijk, 
laat staan dat het mogelijk is om aan 
anderen deze noodzaak duidelijk te 
maken. Wij vinden dat een overheid 
die een beslissing aan belangheb-
benden niet kan uitleggen zich nog 
eens heel goed achter het oor moet 
krabben en zich de vraag moet 
stellen of die beslissing wel moet 
worden genomen. Immers, niemand 
wil écht een commissie ex artikel 43, 
niemand heeft last van het college, 
er komen niet minder adviesorganen, 
een en ander levert geen besparin-
gen op. Ik vraag mij af: waar zijn wij 
mee bezig? Ik denk, Voorzitter, dat 
wij er verstandig aan doen, dit 

voorstel te vergeten en over te gaan 
tot de orde van de dag. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Graag begin ik met 
mevrouw Klaassens te complimente-
ren met haar gedegen betoog, dat 
overigens aan mijn verwachtingen 
voldeed. In een andere functie heb ik 
haar vroeger mogen volgen toen zij 
nog lid van de Tweede Kamer was. 
Na zoveel jaren blijft er toch een 
bepaalde indruk hangen. 

Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): Dus was ik toen al zo goed? 

De heer Hei jmans (VVD): Ja, u was 
wel goed, af en toe. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
voorlopig verslag op het nu aan de 
orde zijnde wetsontwerp heeft mijn 
fractie gesteld dat zij begrip heeft 
voor het standpunt van de staatsse-
cretaris om het college algemene 
bijstandswet te vervangen door een 
SER-commissie ex artikel 42. De 
bewindsman verwijst in zijn memorie 
van antwoord aan dit huis terecht 
naar het standpunt van de project-
groep-Van der Ploeg, dat inhoudt dat 
sectorale advisering de kwaliteit van 
de adviezen niet ten goede komt. Nu 
de overzijde via amendering heeft 
uitgesproken dat het college moet 
worden vervangen door een SER-
commissie ex artikel 43, dringt de 
vraag zich op wat nu eigenlijk het 
voordeel is van de vervanging van 
het college door zo'n zware commis-
sie met een meer uitgebreid werkter-
rein. 

De staatssecretaris noemt die 
vervanging, ondanks zijn uitgespro-
ken voorkeur, een goed bruikbaar 
alternatief voor geheel zelfstandig 
functionerende adviesorganen. 
Immers, zo stelt hij, in weerwil van de 
eigen adviesbevoegdheid, is ook een 
commissie ex artikel 43 onderge-
bracht bij de SER. Kan de staatsse-
cretaris een beter onderbouwde 
uiteenzetting geven van de prakti-
sche betekenis hiervan? Hij stelt in 
zijn memorie van antwoord wel dat 
ten aanzien van beleidsvraagstukken 
met een bredere strekking de 
mogelijkheid bestaat om de SER 
advies te vragen met het verzoek, 
hierbij het advies van de commissie 
ex artikel 43 te voegen. Echter, zo 
vraag ik hem, houdt de hieraan door 
de staatssecretaris gekoppelde 
mogelijkheid tot integratie in feite 

méér in dan dat met één in plaats 
van met twee omslagen kan worden 
volstaan, hetgeen uiteraard een 
zekere bezuiniging met zich brengt? 
Heeft in dit verband de invloed van 
de SER op de instelling, samenstel-
ling, werkwijze en procedurevoor-
schriften feitelijk een méér dan 
formele betekenis? Het gaat ten 
slotte om het gevraagd maar vooral 
ook om het ongevraagd kunnen 
adviseren, los van de directe invloed 
van de plenaire SER. Deze mogelijk-
heid werkt nu eenmaal belemmerend 
uit op een integrale advisering. 

Tussen haakjes vermeld ik dat het 
feit dat de Stichting van de Arbeid 
grote bezwaren heeft tegen de eigen 
adviesbevoegdheid niet zoveel indruk 
behoeft te maken. De bestuurlijke 
wijsheid van sociale partners inzake 
kwesties van opheffing is nu eenmaal 
aan enige twijfel onderhevig. Bij dit 
alles komt — en dat juist bepaalt, 
wellicht merkwaardigerwijze, toch de 
voorkeur van mijn fractie voor een 
artikel 43-commissie — dat de meest 
betrokkenen, de gemeenten en de 
welzijnsorganisaties, bij de uiteinde-
lijke advisering door de plenaire SER 
buitenspel zouden staan. Voor ons is 
dit aspect zo belangrijk, dat deze 
inbreuk op het systeem van de 
integrale advisering op de koop toe 
moet worden genomen. Wil de 
staatssecretaris overigens in zijn 
gesprekken over de samenstelling 
van de nieuwe commissie hieraan 
aandacht geven? 

Mijnheer de Voorzitter! In zijn 
memorie van antwoord wijst de 
staatssecretaris erop, dat de Tweede 
Kamer unaniem heeft aangedrongen 
op een artikel 43-commissie. Hij 
voegt hieraan toe: "Als tussenweg 
acht ik deze uitkomst zeer wel 
aanvaardbaar". Wat bedoelt hij met 
" tussenweg"? Gaat het om een 
blijvend compromis of ziet de 
staatssecretaris de artikel 43-com-
missie als een tussenstapje naar een 
commissie, die hem idealiter voor 
ogen staat? 

Vervolgens wil ik enkele opmerkin-
gen maken over de uitbreiding van 
het werkterrein van de nieuwe 
commissie met de IOAW, de IOAZ en 
de rijksgroepsregelingen. Deze 
uitbreiding ligt op zich voor de hand. 
Mij is echter niet helemaal duidelijk 
waarom de staatssecretaris die 
uitbreiding zo sterk in relatie brengt 
met een artikel 43-commissie. Aan 
de overzijde zei hij immers dat, als er 
een artikel 43-commissie komt, het 
voor de hand ligt haar ook te 
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Hei jmans 

belasten met de IOAZ en de IOAW. 
Moet hieruit worden afgeleid, dat 
naar zijn inzicht een artikel 42-com-
missie zich niet met de voorbereiding 
van de SER-adviezen op deze 
terreinen zou mogen bezighouden? 
Of vindt hij dit zo voor de hand 
liggend, dat hij er geen aandacht 
voor heeft wil len vragen? Ik kan mij 
dit laatste overigens wel voorstellen. 

In de memorie van antwoord wordt 
gesteld, dat deze verbreding niet 
strijdig is met de nagestreefde 
versterking van de integrale advise-
ring. De staatssecretaris verwijst 
wederom naar de inbedding in het 
ruimere SER-verband. Mijn fractie 
kan deze opvatting vooralsnog niet 
geheel delen. Advisering ook over 
IOAW en IOAZ versterkt weliswaar 
de integrale advisering over "aange-
legenheden betreffende de bi jstand" 
maar boven water blijft, dat een 
advisering buiten de plenaire SER 
per definitie die integrale advisering 
aantast. Ik herhaal mijn reeds in 
andere bewoordingen gestelde 
vraag: wil de staatssecretaris zich 
straks nog eens buigen over die 
inbedding? 

Ik blijf ook mijn twijfels houden 
over het uitsluiten van doublures 
tussen de advisering van deze 
nieuwe commissie en die van met 
name de SVr. De staatssecretaris 
zegt in zijn memorie van antwoord, 
dat de raad over uitvoeringsaspecten 
adviseert. Daarmee wordt de SVr 
toch wel iets tekort gedaan. De raad 
vindt dat zelf ook, getuige de 
opmerking in het laatste jaarverslag: 
"De Raad wenst .... een zelfstandige 
rol te spelen waarbij recht wordt 
gedaan aan de belangen van zowel 
het beleid als de uitvoering". En 
wijzen de adviezen, bij voorbeeld die 
over de stelselherziening, ook niet in 
deze richting? De grens tussen beleid 
en uitvoering is nu eenmaal niet altijd 
even scherp. 

Voorzitter! De door mij gemaakte 
opmerkingen en gestelde vragen — 
ik wacht met belangstelling de 
reactie van de staatssecretaris af — 
houden overigens niet in, dat mijn 
fractie het wetsontwerp niet zal 
aanvaarden. Dat zal de staatssecreta-
ris inmiddels zeker hebben begrepen. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Na de behandeling in 
de Tweede Kamer van wetsvoorstel 
1 9821 leek er weinig controversieels 

te zijn overgebleven. Maar na het 
betoog van mevrouw Klaassens, die 
ik ook graag complimenteer, zijn mijn 
twijfels dienaangaande wel gegroeid. 

In de Tweede Kamer is de 
staatssecretaris er in ieder geval wel 
in geslaagd zowel voor dit wetsvoor 
stel als voor het wetsvoorstel met 
betrekking tot de Raden van Arbeid 
grote tot unanieme steun te verwer-
ven, ondanks aanvankelijke weerstan-
den. Hij heeft er bij herhaling blijk van 
gegeven, tot tegemoetkoming aan de 
Kamer bereid te zijn, uiteraard binnen 
de grenzen die hij vanuit zijn 
verantwoordelijkheid ziet. Dit 
wetsvoorstel, dat in concreto over de 
wijziging van één artikel gaat, is na 
de aanvaarde amendering door de 
overgrote meerderheid van de 
Tweede Kamer aangenomen, zodat 
de adviestaak van het College 
Algemene Bijstandswet — een 
afzonderlijk sectoraal adviesorgaan 
— aan de SER kan worden overge-
dragen, als het ook door deze Kamer 
wordt aanvaard. De amendering 
heeft de weerstanden overwonnen 
die in meer en mindere mate tegen 
het wetsvoorstel en/of de wijze 
waarop de SER die taak zou gaan 
behartigen. Het voorstel ligt ook in 
de lijn van de aanbevelingen van de 
projectgroep Van der Ploeg, zoals die 
zijn opgenomen in het eerste 
interimrapport d.d. 1983. Daarin 
werdt aanbevolen om de de sociaal-
politieke en de beleidsmatige 
beoordeling te concentreren bij de 
SER. Het voornemen berust, zoals in 
de memorie van toelichting staat, 
enerzijds op overwegingen in het 
kader van het algemeen beleid inzake 
externe advisering en anderzijds op 
de structuur — misschien de 
toekomstige structuur — van de 
adviesfunctie betreffende de sociale 
zekerheid. Daarbij wordt gestreefd 
naar meer evenwicht tussen de 
integrale advisering vanuit breed 
perspectief en de sectorale advise-
ring vanuit meer specifieke invals-
hoeken. Desondanks is het onzes 
inziens zeker discutabel of een 
commissie ex artikel 43 van de Wet 
op de bedrijfsorganisatie zich 
daartoe beter leent dan een commis-
sie ex artikel 42 van genoemde wet. 
De laatstgenoemde commissie is 
immers een voorbereidende advies-
commissie van de SER, waarbij de 
raad het laatste woord heeft. Ze is 
dus gemakkelijker in het algemeen 
SER-beleid te incorporeren. Een 
commissie ex artikel 43 heeft een 
zelfstandiger status en richt zich, 

evenals de al bestaande artikel 
43-pendanten, wat meer op algeme-
ne zaken in het bedrijfsleven. Voor de 
voorstanders waren dat waarschijnlijk 
de redenen om voor die status te 
kiezen, mede met het oog op de 
doelgroepen. Is de staatssecretaris 
dat met mij eens? 

Gezien het verband van de bijstand 
met de sociaal-economische 
problemen en in het bijzonder met 
het loon- en inkomensbeleid kunnen 
wij ons echter zijn voorkeur voor de 
commissie ex artikel 42 goed 
voorstellen. De Tweede Kamer heeft 
daarentegen andere overwegingen 
laten prevaleren, zoals de onafhanke-
lijker positie ten opzichte van de SER 
met zijn bedrijfslevenimago en het 
hebben van meer invloed op de 
samenstelling door de betrokken 
ministers, waardoor men het erbij 
betrekken van andere vertegenwoor-
digers zoals de VNG veiliger gestelt 
achtte. Heeft men daardoor echter 
niet wat afstand genomen van de 
uitgangspunten en overwegingen die 
aan het oorspronkelijke wetsvoorstel 
ten grondslag lagen en is men ook 
niet wat nauwer aan het op te heffen 
college verwant gebleven? 

Ik zal onze problemen met dit 
wetsvoorstel nog wat nader precise-
ren aan de hand van enkele concrete 
vragen. Op grond van de Wet op de 
bedrijfsorganisatie heeft een 
commissie ex artikel 43 niet het 
recht om ongevraagd advies te 
geven. Het advies wordt altijd 
gegeven op verzoek van de minister. 
Hoe verhoudt zich deze bepaling met 
artikel 72 van de Algemene Bijstand-
wet, waarin het begrip advies uit 
eigener beweging wordt geïntrodu-
ceerd? De samenstelling van een 
commissie ex artikel 43 vindt plaats 
in overleg met de SER. De commis-
sie wordt echter ingesteld door de 
SER. Kan de staatssecretaris ons 
mededelen wat de opvattingen van 
de SER zijn als geen commissie ex 
artikel 42 wordt ingesteld? Is de SER 
bereid om ten aanzien van een 
commissie ex artikel 43 uit te gaan 
van de wat bredere verhouding: één 
werkgeversvertegenwoordiger, één 
werknemersvertegenwoordiger, twee 
onafhankelijke deskundigen? Want 
ook wij achten het van belang dat de 
zo nauw aan de basis, bij het 
bijstandsgebeuren betrokken 
gemeenten gerepresenteerd zijn. 
Wat is het standpunt van de 
staatssecretaris, als de SER zich op 
het standpunt stelt dat de samenstel-
ling 1/3, 1/3, 1/3 moeten worden? 
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Uit het voorlopig verslag heeft de 
bewindsman ongetwijfeld begrepen, 
dat deze Kamer genuanceerder over 
de amendering denkt die aan de 
overzijde zo'n brede steun kreeg. In 
de memorie van antwoord, die snel 
verscheen en die uitvoerig op ons 
voorlopig verslag inging, heeft de 
staatssecretaris erop gewezen dat hij 
ondanks de eigen adviesbevoegdheid 
van de commissie ex artikel 43 wel 
degelijk integratiemogelijkheden ziet. 
Wij hebben ook begrepen dat hij als 
democraat de keuze van de Tweede 
Kamer als de next best oplossing 
heeft geaccepteerd. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten doet 
dat kennelijk ook, zij het op basis van 
een geheel andere voorkeur. 
Daarmee is de tussenoplossing van 
de artikel-43-commissie als compro-
mis wel duidelijk en onzes inziens 
ook aanvaardbaar. Deze tussenoplos-
sing laat overigens de taakverbreding 
naar IOAW en IOAZ open. Wij menen 
begrepen te hebben dat de staatsse-
cretaris daar ook voordelen in ziet. In 
dit verband zou de nu voorliggende 
beslissing wel degelijk kunnen leiden 
tot beperking van adviesorganen die 
er namelijk ook moeten komen voor 
de onderdelen die ik zojuist noemde. 
Kan de staatssecretaris dat bevesti-
gen? 

Een dergelijke verbreding van 
taken van die commissie ex artikel 43 
zou onzes inziens ook gevolgen 
dienen te hebben voor de samenstel-
ling van de commissie. Daarop heb ik 
zojuist al gewezen. In dat verband is 
het ook aan te bevelen, te blijven 
streven naar twee onafhankelijke 
leden naast het ene lid namens de 
werknemers en het ene lid namens 
de werkgevers. Ik denk daarbij in het 
bijzonder aan die organisaties die 
geacht kunnen worden, de oudere 
arbeidsongeschikte werknemers en 
de oudere arbeidsongeschikte 
zelfstandigen te representeren. Is de 
staatssecretaris het daarmee eens en 
zo ja, wil hij dat bevorderen? 

Zoals reeds aangekondigd in het 
voorlopig verslag, zullen wij het 
wetsvoorstel steunen, ondanks onze 
twijfel over de gemaakte commissie-
keuze. Wij zien die keuze als een 
compromis dat het draagvlak de 
noodzakelijke breedte geeft. Wij 
spreken graag onze waardering uit 
voor het vele werk dat het college 
van de Algemene Bijstandswet in het 
verleden heeft verricht. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Verlening van een 
uitkering met het oog op de 
koopkrachtontwikke l ing in 1987 
aan groepen van personen, die 
vanaf 1984 al leen dan w e l te 
zamen met een of meer anderen 
over niet meer dan een min imum-
inkomen beschikken (20013) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): Voorzitter! Het is nu even 
omschakelen, van het ene landelijke 
naar het andere eigenlijk gemeentelij-
ke beleid. Toch moeten wij er hier op 
landelijk niveau over beslissen. 

De eenmalige uitkering, zoals die 
in het algemene spraakgebruik 
aangeduid wordt, is een onderwerp 
dat al vele gemoederen in beweging 
heeft gebracht in die zin dat men 
verontrust is. Over de positie van de 
minima zijn recentelijk door PvdA-
parlementariërs veel behartigens-
waardige dingen gezegd. Ik wijs 
daartoe op de bijdrage van de heer 
Kok in de algemeen politieke 
beschouwingen in de Tweede Kamer, 
op de opmerkingen van de heer 
Schinck, verleden week in deze 
Kamer en op datgene wat mevrouw 
Hageman heeft uitgesproken in de 
Tweede Kamer bij de behandeling 
van de begroting van het departe-
ment van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. Ik wil met name wijzen op 
hetgeen is gezegd over de rol van de 
gemeenten, inkomensverhoudingen 
enz. Ik zal deze verhalen niet citeren; 
de staatssecretaris heeft ze allemaal 
gehoord en ik zal de Kamer daar niet 
mee ophouden. Ik geef ook niet toe 
aan de verleiding om te citeren uit 
het rapport "Min ima zonder marge" 
Als ik alleen het woord "woonkos-
ten " noem, is iedereen die het 
verhaal kent — iedereen behoort dat 
verhaal te kennen - voldoende 
duidelijk wat ik bedoel. Ik zal ook niet 
voorlezen uit het tijdschrift Sociaal 
Bestek, nr. 19 van 1987, waarin een 
aantal mensen een gesprek heeft 
over de ABW met de heer Terhorst, 
tot voor kort directeur van de Sociale 
Dienst te Den Haag, waarin hij 
uitspraken doet over de rol van de 
gemeente bij het bepalen van de 
bijstand. Hij vindt, dat het kabinet de 
opvatting van de gemeenten negeert. 
Hij staat niet alleen in die opvatt ing. 
Bij alle sociale diensten is onrust 

ontstaan en is vooral angst aanwezig 
voor de toekomst. Opheffing van het 
College — daarmee hangen beide 
wetsvoorstellen toch samen — is 
huns inziens de eerste stap op weg 
naar het weghalen van het beleid bij 
gemeenten, dat kleine beetje beleid 
wat er dan nog is. Dit wetsvoorstel is 
naar onze mening een bewijs van die 
opvatting. Ik kom daar straks op 
terug. 

Veel is er in de korte geschiedenis 
van de eenmalige uitkering over die 
uitkering gezegd. Vermoedelijk alles, 
ware het niet dat nu wordt voorge-
steld om deze groep "af te kopen" 
onder het motto "nu wegwezen en 
nooit meer terugkomen". Dat zou op 
zich zelf overigens best een goede 
zaak kunnen zien als ten minste 
tegelijkertijd de regering koopkracht-
garanties zou bieden en als de 
regering de gemeenten wat ruimte 
zou bieden voor het grote goed in de 
ABW, namelijk de individualisering. 
Neen, de gemeenten krijgen in dit 
wetsvoorstel geen enkele ruimte. 
Zelfs niet op een heel klein onderdeel 
van deze wet, de meet- of peil-
maand. Eén- en andermaal is 
gevraagd om een hardheidsclausule, 
opdat de gemeenten in individuele 
gevallen bij kennelijke onrechtvaar-
digheden zelf de meetperiode wat 
ruimter kunnen stellen. 

De vorige jaren heeft de heer Van 
de Zandschulp namens onze fractie 
aan de hand van voorbeelden 
aangetoond hoe toevallig het soms is 
of men wel of niet een eenmalige 
uitkering ontvangt. Ik hoef die 
voorbeelden niet te herhalen; wie 
geïnteresseerd is, kan ik verwijzen 
naar de Handelingen. (Overigens is 
het lezen van de Handelingen van de 
Eerste en de Tweede Kamer over dit 
onderwerp een zeer ontmoedigende 
bezigheid.) Het effect van die 
" toeval l igheid" is dit maal erg 
tragisch: krijgt men geen uitkering 
omdat men toevallig in die peilmaand 
door allerlei omstandigheden buiten 
de boot valt, dan is het effect wel 2,5 
zo groot. Ik probeer mij bij dat soort 
effecten uit te drukken in guldens en 
mij altijd voor te stellen wat dat in 
concrete zaken voor een gezin kan 
betekenen. En dat is heel wat. Laat 
men het maar eens proberen te 
vertalen in schoenen, in kostuums, in 
al dat soort dingen. Dat zijn echt 
ingrijpende zaken voor de mensen. 
Het effect is 2,5 zo groot, want 
regeren is vooruitzien. De regering 
en de Tweede Kamer hebben 
gezamenlijk besloten, dat het 
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koopkrachtverlies in 1988 en 1989 
anderhalf maal zo groot is als het 
koopkrachtverl iesvan 1987. Dan is 
het uit. Dat kan natuurlijk niet. Dat is 
geen serieuze benadering meer van 
het probleem. Of wij doen structureel 
iets voor de minima of wij spijkeren 
jaarlijks zo nodig bij. 

Als er geen garantie is voor de 
koopkracht, zijn wij tegen dit 
voorstel. Wij zijn niet tegen het 
verlenen van een uitkering met het 
oog op de koopkrachtontwikkeling in 
1987 maar wel tegen de afkoop. 
Deze is voor ons niet acceptabel 
zonder garanties van de regering. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris zal 
zich ongetwijfeld herinneren dat mijn 
fractie de laatste jaren niet heeft 
deelgenomen aan de discussies in dit 
Huis over — wat nog steeds wordt 
genoemd — "de eenmalige uitke-
r ing" . Wij onthielden ons niet, omdat 
wij deze zaak niet belangrijk vonden, 
maar wel omdat het volgens ons niet 
zinvol was, deel te nemen aan — 
populair gezegd — de jaarlijkse 
rituale dans of, om het in de termen 
van de overzijde van het Binnenhof 
wat meer gepast uit te drukken, 
vanwege "het permanente herha-
lingskarakter". Ditmaal zit er echter 
een nieuwe component in het 
wetsvoorstel: de bij amendement 
ingebrachte beëindigingsregeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herinner 
mij, dat ik — het zal in 1981 zijn 
geweest, in ieder geval heel lang 
geleden toen de meimaand nog wel 
eens zomerse dagen kende en de 
Raden van Arbeid nog als serieuze 
uitvoeringsorganen werden gezien 
(vandaar mijn betrokkenheid) — in 
een broeierig-hete dependance van 
het departement aan de Parkstraat 
gesproken heb over de vraag, wie de 
eenmalige uitkering moest uitvoeren. 
Ik herinner mij nog, dat wij toen 
spraken over een zo simpel mogelijke 
oplossing met gebruikmaking van zo 
simpel mogelijke formulieren. Op dat 
moment was niet te voorzien, dat de 
eenmalige uitkering zou uitdijen tot 
een zo ingewikkelde regeling, dat het 
intitulé van het wetsvoorstel alleen al 
vijf regels vraagt. 

Het begon zo eenvoudig in 1980: 
ieder met een inkomen of uitkering 
op minimumniveau kreeg, wat NRC 
Handelsblad noemde, "een geeltje 
van Albeda". Het jaar daarop 
kwamen alleen huishoudens met één 

minimuminkomen voor een extraatje 
in aanmerking. Nu hebben wij 
meerjarige, veeljarige en ook nog 
vierjarige echte minima. NRC 
Handelsblad sprak volkomen terecht 
over "een onmogelijke en aan 
rechthebbenden nauwelijks meer uit 
te leggen regeling. Ambtenaren van 
de Sociale Dienst hebben de 
ondankbare taak gekregen, uit te 
leggen dat van twee mensen met 
exact dezelfde uitkering de één wel 
recht kan hebben op een koopkracht-
toeslag en de ander niet. "Waarom 
hij wel en ik niet?" Ambtenaar: 
"Omdat uw buurman reeds in 1984 
op het minimum zat en u pas in 
1985 " , " aldus nog steeds NRC 
Handelsblad. Aan dit citaat valt 
weinig toe te voegen. 

Het is dan ook niet zo verbazing 
wekkend, dat de Raad van State in 
zijn advies aan de Koningin aandrong 
op een uiteenzetting van de vraag, 
onder welke omstandigheden een 
afbouw van het beleid mogelijk zou 
zijn. De staatssecretaris — in het 
voorlopig verslag heeft mijn fractie 
hierop gewezen — komt niet verder 
dan de opmerking dat de afbouw 
volgens het regeerakkoord moet 
worden gerealiseerd in de mate 
waarin de ontwikkeling van de 
koopkracht van de minima dit 
toelaat. Een meer concrete invulling 
is volgens de staatssecretaris niet 
mogelijk. 

Voorzitter! Vorige week tijdens de 
algemene politieke beschouwingen in 
dit Huis heeft mijn fractievoorzitter 
gevraagd, of het kabinet zich niet al 
te zeer de kaas van het brood laat 
eten. Dit gezien de opmerkelijk vele 
— overigens zeer te waarderen — 
wetgevende initiatieven aan de 
overzijde van het Binnenhof. De 
afbouw van de eenmalige uitkering is 
een goed voorbeeld. Mijn fractie-
voorzitter noemde dat ook. 

Tijdens de behandeling van dit 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
heeft de staatssecretaris als reactie 
op opmerkingen in deze richtig van 
bijna alle woordvoerders er nog eens 
aan herinnerd, dat hij bij verschillen-
de gelegenheden gezegd heeft, het 
op zichzelf ongewenst te vinden nog 
lange tijd door te gaan met het 
verstrekken van eenmalige uitkerin-
gen. Hij wees toen op de steeds 
groter wordende moeite die de 
Sociale Diensten hebben om de 
mensen de werking van de regeling 
duidelijk te maken. Hij wees ook op 
— dat is beslist niet onbelangrijk — 
op het naar verhouding steeds 

duurder worden van de uitvoerings-
kosten. Terzijde: de staatssecretaris 
heeft in de Tweede Kamer de 
uitvoeringskosten van één aanvraag 
- in de stukken nog op ƒ 50 gesteld 
— verhoogd tot ƒ 70. Waarom? Zo 
groot is de inflatie toch niet geweest 
tussen eind augustus, toen de 
memorie van antwoord werd 
ingediend en 1 5 oktober, de dag van 
behandeling aan de overkant? 

Terug naar het advies van de Raad 
van State, of liever, naar de reactie 
van de staatssecretaris hierop. 
Waarom volstaat hij die, nogmaals, 
zelf ook een afbouw gewenst vindt, 
met een toch wat afhoudend "niet 
mogeli jk" op de vragen van dit hoge 
college? Waarom "niet mogelijk"? 
De verwijzing naar de toch nogal 
elastische formulering in het 
regeerakkoord is wel wat mager. Er 
wordt geen norm gegeven voor de 
toelaatbaarheid van de koopkracht-
ontwikkeling voor de afbouw. Met 
andere woorden: over absolute 
garanties aan de minima wordt niet 
gepraat Of vindt de staatssecretaris 
het amendement-Kraaijeveld-Wou-
ters/Linschoten diep, in het puntje 
van zijn hart, eigenlijk wél in strijd 
met het regeerakkoord? Dan zou hij 
het toch niet voor zijn politieke 
verantwoordelijkheid hebben kunnen 
nemen en dan zou hij in zijn memorie 
van antwoord toch niet hebben 
kunnen spreken over "een passende 
vo rm" voor de beëindiging van de 
eenmalige uitkering? Bovendien 
wordt met zoveel woorden in de 
memorie van antwoord aan dit huis 
gezegd, dat het geen inbreuk op het 
regeerakkoord is. 

"Een regeling bij aparte wetgeving 
zou het niet mogelijk hebben 
gemaakt, de beëindiging te hebben 
laten plaatsvinden in het kader van 
de eenmalige uitkering 1987" schrijft 
de staatssecretaris verder. Mijn vraag 
is wederom: waarom niet? Tenmin-
ste, als die beëindiging was meege-
nomen in de opzet van het wets-
ontwerp of, nog beter, in een apart 
en gelijktijdig ingediend ontwerp, 
was geregeld en niet meer, dat geef 
ik de staatssecretaris graag toe, op 
het moment dat de Raad van State 
met zijn opmerkingen kwam. Die 
opmerkingen vielen echter niet zo 
maar uit de blauwe hemel. 

In het voorlopig verslag heeft mijn 
fractie gesteld dat de vraag zich 
opdringt of de staatssecretaris zijn 
eigen mogelijkheden in dezen als al 
te beperkt heeft gezien, dan wel of 
volgens hem de coalitiepartners in 
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staat zijn gebleken tot het onmogelij-
ke. De formulering is met opzet zo 
gekozen en zij is niet gegoten in de 
vorm van een rechtstreekse vraag, 
omdat een antwoord waarschijnlijk 
toch zou uitblijven. En zo geschiedde. 

Ik denk dat de staatssecretaris met 
opzet zijn mogelijkheden heeft 
ingeperkt, omdat hij eigenlijk niet 
wilde. Dat blijkt ook uit het debat in 
de Tweede Kamer. Hij had bezwaren 
— deze worden in de memorie van 
antwoord aan ons herhaald — van 
budgettaire aard. Hij was het niet 
eens met het afzien van gunstige 
effecten op de koopkracht in 1987, 
als gevolg van de verhoging met 
terugwerkende kracht van de 
vakantietoeslag. Misschien wordt zijn 
bezwaar nog groter als gevolg van de 
val van de dollar, die tot verbetering 
van de koopkracht kan leiden. Graag 
een reactie van de staatssecretaris 
op deze opmerking. 

Hoe dan ook: de staatssecretaris 
bleek bereid, het amendement te 
aanvaarden en dus hiervoor zijn 
politieke verantwoordelijkheid te 
nemen — ik zei dat al —, maar hij 
wilde vervolgens "gezien de tot nu 
toe gevolgde systematiek" toch geen 
nota van wijziging indienen. Dan rijst 
weer de vraag: waarom niet? Niet 
strijdig met het regeerakkoord, een 
oplossing voor een probleem dat 
ieder jaar steeds meer knelt en dan 
toch een schuilplaats gezocht achter 
de wat schamele beschutting van 
een nogal formeel argument? Niet 
dat het altijd hoeft, maar ik vraag mij 
af of er in dit geval toch niet heel 
weinig verbeelding aan de macht 
was! 

Waarom deze uiteenzetting? 
Omdat deze onze opmerking in het 
voorlopig verslag wil onderbouwen, 
dat een zo belangrijke aangelegen-
heid eigenlijk in een apart wets-
ontwerp zou moeten worden 
geregeld en niet door middel van een 
daags voor de plenaire behandeling 
— in alle haast mag ik wel zeggen — 
ingediend amendement. Het feit, dat 
de wetsontwerpen over de eenmalige 
uitkering altijd met grote spoed 
moesten worden behandeld, zeker in 
ons huis, maakt het argument nog 
sterker. Al met al is het geen 
voorbeeld van ordentelijke wetge-
ving. 

Hoe het ook zij, zonder te willen 
stellen dat de regeringspartijen aan 
de overzijde tot het onmogelijke in 
staat zijn gebleken, hebben zij, door 
nood gedreven, een goed stuk werk 

geleverd. Daarvoor past hen 
waardering. 

Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat 
mijn fractie daarom, nog meer dan in 
vorige jaren, van harte met het 
wetsontwerp instemt. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ofschoon het er wel 
eens op lijkt dat weinig zo lang blijft 
bestaan als wat voor korte tijd was 
bedoeld, schijnt er nu toch een einde 
te komen aan iets wat eenmalig zou 
zijn, zevenmaal werd herhaald en met 
de afkoop voor nog drie komende 
jaren een decennium vol zal maken. 
De titel van dat repeterend wetsvoor-
stel, Verlening van een uitkering met 
het oog op de koopkrachtontwikke-
ling in 1987 aan groepen van 
personen, die vanaf 1984 alleen dan 
wel te zamen met een of meer 
anderen over niet meer dan een 
minimum inkomen beschikken, is wel 
lang, maar dekt de inhoud van het nu 
voorliggende zeker niet meer geheel. 
De amendering van artikel 9 op 
initiatief van mijn partijgenoten 
mevrouw Kraaijeveld-Wouters en de 
heer Linschoten heeft immers 
bewerkstelligd dat het naar het zich 
laat aanzien de laatste maal is dat wij 
deze herhalingsoefening meemaken. 

Voor de jaren tot en met 1990 
wordt daartoe een toeslag, een 
"a fkoop" verleend van anderhalf 
maal de voor 1987 geldende 
uitkering. De daaruit voortvloeiende 
bedragen zijn gebaseerd op de voor 
de komende jaren verwachte 
koopkrachtontwikkeling. Dat is 
derhalve geen absolute garantie. Wij 
onderkennen dat. Overigens geldt dit 
ook al voor andere, later tot de echte 
minima gaan behorende huishoudens 
die de uitkering niet ontvangen en 
het verschil in behandeling als 
onbillijk ervaren. De heer Heijmans 
wees daar reeds op. 

Het is dan ook vooral om die reden 
dat wij het initiatief van de Tweede 
Kamer in verband met de uitkering 
die nooit als structurele maatregel 
bedoeld was van harte ondersteunen. 
Daarbij gaan wij ervan uit de voor 
deze kabinetsperiode gegeven 
intentie om koopkrachtbehoud te 
realiseren globaal zal lukken, 
ondanks stabilisering van het 
minimumloon en de daaraan 
gekoppelde uitkeringen. De voorne-
mens met betrekking tot verlaging 
van de loon- en inkomstenbelasting, 
de verhoging van de vakantiebijslag 

en de verhoging van de kinderbijslag 
zullen daar een bijdrage aan leveren, 
mits andere beleidsvoornemens niet 
te veel roet in het koopkrachteten 
gooien. De generieke kinderbijslag-
verhoging juichen wij zeer toe, omdat 
de kosten van kinderen de vrije 
bestedingsmogelijkheden van in het 
bijzonder echte minima, maar toch 
ook van andere inkomenstrekkers 
zeer ongunstig beïnvloeden. Wij 
hebben daar in de voorbije jaren 
vanaf deze plaats reeds vaker op 
gewezen. Nederland is dan ook 
bepaald niet het meest gezinsvrien-
delijke land. 

Het voorgenomen minimabeleid zal 
er wel toe leiden dat de koopkrach-
tontwikkeling van werkenden ook bij 
de gewenste en noodzakelijke matige 
loonontwikkeling beter is dan die van 
degenen die afhankelijk zijn van het 
minimum. Wij kunnen daar, om het in 
de woorden van de staatssecretaris 
in een ander verband te zeggen, mee 
leven, zeker na hernieuwde kennisna-
me van de feiten zoals deze in de 
meest recente nota Inkomensbeleid 
1988 werden gegeven. 

De ruimte tussen de netto 
minimum- en modale inkomens is 
ook internationaal gezien te klein, ja 
veel te klein en de wig tussen die 
inkomens en de eruit voortvloeiende 
loonkosten veel te groot. Dat werkt 
naar onze overtuiging en ervaring 
nadelig op de stimulering van de 
eigen verantwoordelijkheid en de 
werkgelegenheid. Onze fractievoor-
zitter stelde de invloed van het 
inkomensbeleid op de werkgelegen-
heid reeds als een punt van aandacht 
en zorg aan de orde tijdens de 
algemeen politieke beschouwingen 
verleden week. De beste hulp aan 
vele minima die werken kunnen, is 
nog altijd het vergroten van hun 
kansen op werkgelegenheid. In 
indirecte zin komt dat overigens ook 
de uitkeringsgerechtigden en vele 
van algemene middelen afhankelijke 
zaken ten goede, door verbreding 
van het financieel-economische 
draagvlak. 

Wanneer in de nog voor ons 
liggende kabinetsperiode uit de 
bescheiden groei van de welvaart 
wat meer netto ruimte tussen 
minimum en modaal ontstaat — van 
mij mag de grens nog wat hoger 
worden gelegd — is dat een goede 
ontwikkeling als de andere doelstel-
ling, stabilisering van de koopkracht 
van de minima, bereikbaar blijft. 

In dit verband doet een hoogge-
leerd dispuut over armoede of 
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vermeende armoede, wel of niet met 
auto — een bezit dat al gauw 10% 
tot 2 0 % van het netto minimum 
vraagt — zacht gezegd vreemd aan. 
Waarschijnlijk kan budgetbestedings-
voorlichting meer hulp bieden dan de 
discussies over één of zelfs tienden 
van een procent. Degenen die naar 
rapporten over de minima verwijzen, 
zoals zoeven ook gebeurd is, raad ik 
aan, de notitie over de inkomensposi-
tie van de minima van het departe-
ment van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid ook te lezen. Op die 
manier kan worden vastgesteld, hoe 
weinig representatief de eerstge-
noemde onderzoeken zijn geweest. 

Veel meer dan de in ons land toch 
al zeer ver teruggedrongen inko-
mensverschillen van individuen wordt 
de welvaart per leefverband bepaald 
door het aantal leden en het aantal 
inkomenstrekkers daarin. Ook die 
ontwikkeling pleit voor een prioriteit 
voor de werkgelegenheid, die tevens 
een bijdrage aan de emancipatie van 
vrouwen kan zijn en meer mensen 
kansen geeft om voor zichzelf en de 
hunnen te zorgen. 

Wij steunen het bij amendement 
verbeterde wetsvoorstel tegen de 
achtergrond van de economische 
verwachtingen gaarne. In de wat 
bredere context hebben wij tevens 
laten doorklinken, dat wij het beleid 
primair gericht op bevordering van 
de werkgelegenheid sterk laten 
prevaleren boven een inkomensbe-
leid dat door verdergaande nivelle-
ring afbreuk aan de eerste prioriteit 
zou doen. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Voorzitter! Ik beperk mij tot een korte 
verklaring. Daartoe ben ik trouwens 
gedwongen door de regels van deze 
Kamer, die geen stemverklaring 
toestaan wanneer niet daadwerkelijk 
gestemd wordt. 

De afgelopen twee maanden is, 
ook in de politiek, veel gepraat over 
de positie van minima. Dat is 
gebeurd tijdens diverse debatten in 
de Tweede Kamer, maar ook, in 
mindere mate, tijdens de algemene 
beschouwingen in deze Kamer. Het 
nu voorliggende wetsvoorstel is heel 
recent aan de overkant aan de orde 
geweest. Daarom omvat een debat 
als vandaag noodzakelijkerwijs een 
herhaling van zetten, zetten die 
variëren naar de mate van kennis van 
en begrip voor de positie van mensen 
die het niet meer kunnen rondbreien, 

zetten die variëren naar de mate 
waarin men bereid is, onderzoeken 
naar de positie van deze mensen 
serieus te nemen. Bij zo'n herhaling 
van zetten is niemand gebaat, zeker 
niet de mensen waarom het gaat. 

Ik heb er wel behoefte aan, kort te 
zeggen waarom de PSP tegen het 
wetsvoorstel is. Daarbij stel ik gelijk 
een vraag. Wij waren alle jaren tegen 
het ad hoc-beleid van de eenmalige 
uitkering. Het bracht een steeds 
grotere ongelijkheid teweeg. Het 
bracht steeds schrijnend het 
ontbreken van een structureel beleid 
aan het licht. Wij stemden wel steeds 
voor. omdat de betreffende mensen 
dan in ieder geval nog wat kregen. 
De in dit wetsvoorstel door VVD en 
CDA ingevoerde afkoopregeling 
berust echter op een vermoeden van 
herstel van koopkracht in de 
komende jaren. Dit vermoeden wordt 
niet ondersteund door duidelijke 
inkomensmaatregelen om koop-
krachtverlies te voorkomen, laat 
staan door maatregelen ter herstel 
van koopkracht voor de minima. Er 
wordt geen enkele garantie gegeven. 
Het risico dat met deze maatregel 
genomen wordt, is te groot. De 
maatregel is daarmee onverant-
woord. Bovendien zullen mensen die 
dit jaar alles in één keer uitgekeerd 
krijgen, het geld zo hard nodig 
hebben, dat zij waarschijnlijk alles in 
één keer zullen moeten opmaken. Dit 
levert geen verlichting voor de 
komende jaren op. Het feit dat men 
nu een hoger bedrag ineens krijgt, 
kan negatief uitpakken op andere 
inkomensbronnen, waardoor het 
financiële voordeel gedeeltelijk wordt 
geneutraliseerd. Mijn vraag is, of aan 
dit mogelijke effect, bij voorbeeld in 
relatie met de huursubsidie, iets 
gedaan wordt en zo ja, wat. 

De PSP vindt deze afkoopmaatre-
gel onverantwoordelijk; mijn fractie 
zal dit voorstel derhalve niet steunen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Hiermee zijn we ook 
bij de behandeling van dit wetsvoor^ 
stel aan het eind van de eerste 
termijn van de zijde van de Kamer 
gekomen. De staatssecretaris zal na 
de lunchpauze antwoorden. 

De vergadering wordt van 1 2.35 uur 
tot 13.35 uur geschorst. 

Voorzi t ter: De Rijk 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijz iging van de A lgemene 
Bi jstandswet tot opheff ing van 
het College A lgemene Bijstands-
w e t (19821) 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank mevrouw 
Klaassens-Postema, de heer 
Heijmans en de heer Franssen voor 
hun bijdrage in het debat over de 
opheffing van het College Algemene 
Bijstandswet. In zonderheid wil ik 
mevrouw Klaassens gelukwensen 
met haar maidenspeech. Ik volg 
daarbij graag de anderen. Ik vermoed 
dat het niet de laatste keer zal zijn 
dat ik met haar een gedachtenwisse-
ling zal hebben over mijn beleidster-
rein, ook gezien het feit dat zij bij de 
behandeling van een ander wets-
ontwerp als woordvoerster voor haar 
fractie optreedt. 

Sommige dingen kunnen vreemd 
gaan. Als ik mevrouw Klaassens 
goed heb begrepen, zegt zij dat ik 
vasthoudend ben, kennelijk ook in het 
kader van deze voorstellen. De heer 
Franssen zegt ten aanzien van 
hetzelfde voorstel echter dat ik 
bereid ben, tegemoet te komen. Dan 
denk je: wat zal nu echt waar zijn? 
Het is in ieder geval wel juist dat de 
heer Franssen constateerde dat door 
mijn tegemoetkomendheid de 
Tweede Kamer tot een unaniem 
besluit is kunnen komen. Overigens 
heeft mevrouw Klaassens geen 
oordeel gekoppeld aan de vasthou-
dendheid mijnerzijds, positief of 
negatief. Ik vermoed dat dat op een 
later moment zal komen. 

Mevrouw Klaassens heeft als haar 
oordeel uitgesproken, dat dit 
wetsvoorstel mede een bewijs is dat 
de functie van de Bijstandswet als 
vangnet wordt aangetast. Ik ben 
ervan overtuigd dat dat niet het geval 
is. Aan de functie van de Algemene 
Bijstandswet verandert niets, ook niet 
aan de vangnetfunctie. Het kabinet 
streeft ernaar, de kwaliteit van de 
externe advisering te verbeteren. 
Daarvoor is aansluiting gezocht bij de 
uitvoerige aanbevelingen die in 1983 
en 1984 zijn gedaan door de 
commissie-Van der Ploeg. De 
verschillende woordvoerders hebben 
daar ook naar verwezen Deze 
commissie heeft zich gebogen over 
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het vraagstuk van het in het alge-
meen te voeren beleid bij externe 
advisering en heeft op de verschillen-
de beleidsterreinen, onder andere dat 
van de sociale zekerheid, het 
bestaande stelsel van adviesorganen 
onderzocht. De aanbevelingen van de 
commissie gingen in de richting van 
een vermindering van het aantal 
adviesorganen, het versterken van de 
advisering vanuit breed, integraal 
perspectief en het stroomlijnen van 
de adviesprocedures. Mevrouw 
Klaassens twijfelt eraan of wij met 
ons voorstel daaraan voldoen. 

Op grond van deze uitgangs-
punten, stelde de commissie onder 
meer voor om het College Algemene 
Bijstandswet op te heffen en de 
adviestaak over te brengen van dit 
college naar de Sociaal-Economische 
Raad. Het kabinet heeft aangegeven 
dat het met de voorstellen van de 
commissie-Van der Ploeg in belang-
rijke mate instemt, ook op het punt 
van het opheffen van het College 
Algemene Bijstandswet. Niet alleen 
is het college een adviesorgaan met 
een sectoraal karakter, maar haar 
adviestaak ligt voor een belangrijk 
deel op het beleidsterrein, waarover 
de Sociaal-Economische Raad de 
regering ook van advies dient. De 
SER adviseert immers over alle 
belangrijke maatregelen op sociaal 
en economisch gebied. Er is dus een 
overlapping van het werkterrein van 
het College Algemene Bijstandswet 
met dat van de Sociaal Economische 
Raad. In dat opzicht heb ik enige 
ervaring opgedaan, omdat ik een tijd 
lang gelijktijdig in beide colleges heb 
gezeten. Ik heb toen ook heel 
duidelijk deze overlapping ervaren in 
de uit te brengen advisering. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de 
SER over de Algemene Bijstandswet 
te laten adviseren, wordt niet alleen 
die overlapping opgeheven, maar 
wordt bovendien bereikt dat de 
samenhang van de Bijstandswet met 
andere regelingen op het terrein van 
de sociale zekerheid en met het loon-
en inkomensbeleid sterker naar voren 
kan komen. Ik denk dat dit voor de 
consistentie van de desbetreffende 
advisering alleen maar gunstig kan 
zijn. Bij de behandeling van het 
wetsvoorstel op 16 en 17 september 
jongstleden aan de overzijde is 
gebleken dat deze zienswijze door 
een ruime meerderheid wordt 
gedeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Graag wil ik 
nog eens benadrukken, zoals ik ook 
aan de overzijde heb gedaan, dat de 

voorgestelde opheffing niet moet 
worden gezien als een diskwalificatie 
van het college. Ik zeg dit ook aan 
het adres van mevrouw Klaassens. 
Niet dat zij mij daarvan beticht, maar 
zij blijft toch vasthouden aan het 
voort laten bestaan van de huidige 
situatie. Er ligt aan de opheffing van 
het college ook geen bezuinigings-
operatie of bezuinigingsoogmerk ten 
grondslag. 

Gebleken is dat er door de diverse 
betrokkenen nogal verschillend wordt 
gedacht over de vraag hoe de 
toekomstige adviesstructuur van de 
Bijstandswet er uit zou moeten zien. 
Mevrouw Klaassens heeft dat ook 
onder woorden gebracht. Ik wijs op 
de adviezen die de regering hierover 
van het college heeft ontvangen en 
van de Sociaal Economische Raad. Ik 
wijs verder op de brieven die zijn 
geschreven door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en door de 
Stichting van de Arbeid. 

Mijnheer de Voorzitter! Een 
centrale kwestie, met name naar 
voren gebracht door mevrouw 
Klaassens, de heren Heijmans en 
Franssen, is de discussie over de 
vraag of de voorkeur moet uitgaan 
naar een SER-commissie op grond 
van artikel 42 van de Wet op de 
bedrijfsorganisatie — zo'n commissie 
bereidt adviezen voor de raad voor — 
of dat moet worden gekozen voor 
een commissie op grond van artikel 
43 van die wet, die zelf rechtstreeks 
kan adviseren. Het wetsvoorstel dat 
voorligt is door de Tweede Kamer 
zodanig geamendeerd, dat de 
advisering over de onderwerpen 
betreffende de Bijstandswet wordt 
opgedragen aan een commissie op 
grond van artikel 43. De Tweede 
Kamer heeft zich unaniem voor een 
dergelijke constructie uitgesproken. 
Hoewel mijn voorkeur uitgaat naar 
een commissie op grond van artikel 
42, zoals door de SER was voorge-
steld in zijn advies van 1 7 januari 
1 986, ben ik van mening dat de 
keuze voor een commissie ex artikel 
43 als een tussenweg zeer wel een 
aanvaardbare oplossing is. 

De heer Heijmans vroeg in dit 
verband of het woord tussenweg 
beschouwd moet worden als een 
zekere voorlopigheid. Dat moet niet 
in die zin worden geïnterpreteerd, 
omdat het een weg is tussen de ene 
en de andere keuze. Het is geen 
kwestie van het voorlopig een keuze 
maken voor een commissie ex artikel 
43 en het dan verder toewerken naar 
een commissie ex artikel 42. Ik zou 

er natuurlijk niet rouwig om zijn als 
het in die richting zou uitpakken, 
maar gezien de huidige stand van 
zaken is dat niet het geval. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Klaassens trekt hieruit de conclusie 
dat eigenlijk iedereen een beetje 
ongelukkig is. Op grond daarvan zegt 
zij dat het voor haar niet hoeft. Ik 
denk toch dat er voldoende redenen 
zijn - en ik kom daar bij de beant-
woording van een aantal vragen nog 
op terug - om toch deze weg te 
bewandelen. 

De heer Franssen heeft de 
volgende vraag gesteld. Volgens de 
Wet op de bedrijfsorganisatie kan 
een artikel 43-commissie niet 
ongevraagd advies uitbrengen. Hoe 
verhoudt dit zich tot artikel 72 nieuw 
van de ABW? 

Voorzitter! Het ia juist dat de Wet 
op de bedrijfsorganisatie zelf deze 
mogelijkheid niet expliciet aangeeft. 
Dit neemt niet weg dat een andere 
wet, zoals nu de ABW, de mogelijk-
heid van het uit eigen beweging van 
advies dienen wel aan een artikel 
43-commissie toekent. Deze wet 
prevaleert dan. Ik kan de heer 
Franssen erop wijzen, dat dit ook niet 
nieuw is. Een huidige artikel 43-com-
missie die ten aanzien van onder 
meer de Wet sociale werkvoorziening 
adviseert, heeft volgens artikel 3 van 
die wet dezelfde bevoegdheid, de 
zogenaamde centrale commissie. Ik 
heb hiermee, hoop ik, mijnheer de 
Voorzitter, in de richting van de heer 
Franssen een duidelijk antwoord 
gegeven op de vraag naar de 'elatie 
tussen de Wet op de bedrijfsorgani-
satie en artikel 72 van de ABW. 

De heer Heijmans heeft gevraagd 
wat de voordelen zijn van een artikel 
43-commissie boven bij voorbeeld 
het college ABW. De voordelen zijn 
ruimer dan de procedurele bepalin-
gen die de heer Heijmans in de 
memorie van antwoord heeft 
gevonden. Om te beginnen worden 
beleidsvraagstukken van bredere 
strekking door de SER van advies 
voorzien. Dit biedt wel degelijk de 
mogelijkheid van integrale benade-
ring in de beleidsadvisering door de 
SER. Voor zover op specifieke 
bijstandsaspecten, die hierbij aan de 
orde zijn, de artikel 43-commissie 
van advies dient, kan dit bij de 
uiteindelijke advisering door de SER 
worden gevoegd. Op deze wijze 
wordt gewaarborgd dat ook specifie-
ke gemeentelijke en welzijnsaspec-
ten, die in deze commissie aan de 
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orde komen, deel van de uiteindelijke 
advisering kunnen uitmaken. 

Verder kunnen via de bepalingen 
ten aanzien van de werkwijze van de 
commissie binnen SER-verband 
maatregelen worden getroffen om 
een integrale benadering van deze 
vraagstukken zoveel mogelijk te 
bevorderen. In die zin is er toch wel 
duidelijk sprake van een betere, 
geïntegreerde voorbereiding van de 
advisering over zo'n belangrijk 
onderdeel. 

De heer Franssen heeft mij 
gevraagd, wat verder in te gaan op 
het nog te voeren overleg met de 
SER over de te vormen artikel 
43-commissie. Met name vraagt hij 
naar de bereidheid van de SER om 
een artikel 43-commissie te aanvaar-
den en hoe de SER denkt over de 
samenstelling van zo'n commissie. 
Het zal nog moeten blijken hoe de 
SER zich in het overleg dat ik binnen 
enkele weken hoop te voeren, zal 
opstellen. Het is nog wat prematuur 
om daar nu al op in te gaan. Het 
eerdere voorstel van de SER voor 
een samenstelling in een verhouding 
van één werknemerslid, één werkge-
verslid en twee onafhankelijke leden, 
had betrekking op een artikel 
42-commissie, waarvoor de SER 
sterke voorkeur had en heeft. U kent 
ook mijn voorkeur. Of de SER zo'n 
samenstelling ook bij een artikel 
43-commissie aanvaardbaar vindt, 
zal nog moeten blijken. Overigens, 
mijnheer de Voorzitter, heb ik goede 
hoop dat de instelling van een artikel 
43-commissie als zodanig door de 
SER zal worden aanvaard. Ik heb bij 
contacten die ik eind juni met de SER 
heb gehad, niet de indruk gekregen 
dat de raad de voorkeur van het 
parlement, die zich toen al enigszins 
begon af te tekenen, niet zal 
accepteren. Ik hoop op een construc-
tief overleg met de SER en om dit 
overleg niet te veel te belasten, zou 
ik mij nu willen beperken tot slechts 
het aangeven van enkele daarbij in 
acht te nemen randvoorwaarden. In 
de eerste plaats gaat het om een 
commissie samengesteld uit vier 
geledingen: werkgevers, werkne-
mers, gemeenten en onafhankelijken. 
In de tweede plaats dient er sprake 
te zijn van voldoende specifieke 
deskundigheid in verband met het 
eigen karakter van de ABW. In de 
derde plaats denk ik aan een 
adviestaak, die zich naast de ABW 
uitstrekt tot de IOAW en de IOAZ. In 
de vierde plaats gaat het om een 
adequate inbreng van gemeenten, 

gelet op hun positie als uitvoerder in 
medebewind en medefinancier. Ik zal 
deze randvoorwaarden graag in het 
komende gesprek als uitgangspunten 
kiezen. 

In het kader van deze voorwaarden 
is door de heer Heijmans nog 
gevraagd, of de commissies ex 
artikel 42 en 43 niet beiden kunnen 
worden belast met de advisering over 
de IOAW en de IOAZ. Ik kreeg de 
indruk dat hij dacht dat ik zou vinden 
dat alleen de commissie ex artikel 43 
in dit verband vermeld zou moeten 
worden, maar ik denk dat het in 
beide situaties voor de hand zou 
liggen. 

De heer Hei jmans (VVD): Geeft u 
geen taak aan de welzijnsorganisaties 
bij de samenstelling van de commis-
sie? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
vier geledingen genoemd. Daarbij zijn 
de welzijnsorganisaties als zodanig 
niet betrokken. Echter, bij de invulling 
van de groep onafhankelijken kan ook 
het door u genoemde aspect worden 
beoordeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Franssen vroeg, toen het ging om de 
taken met betrekking tot de IOAW en 
de IOAZ, of het niet voor de hand zou 
liggen, daarbij ook organisaties te 
betrekken die geacht kunnen worden, 
typisch de vertegenwoordigers te zijn 
van arbeidsongeschikte, gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte en oudere 
werknemers. Voorzitter! Ik ken die 
organisaties niet en het ligt ook niet 
voor de hand, dat wordt uitgezocht 
of er dergelijke organisaties zijn. 

De heer Franssen (CDA): Ik moet in 
dit verband toch aandacht vragen 
voor de zelfstandigen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat 
begrijp ik maar ik moet u er toch op 
wijzen dat wij in het kader van de 
ABW ook rijksgroepsregelingen 
hebben, soms voor specifieke 
groepen waaronder zelfstandigen, 
waarvoor een op zichzelf niet van het 
normale patroon afwijkende vorm 
van representativiteit in acht wordt 
genomen. Ik denk dat men hiervan 
nu niet moet afwijken. Overigens 
hebben de IOAW en de IOAZ voor 
een zeer groot gedeelte dezelfde 
kenmerken als de ABW en de daarop 
gebaseerde rijksgroepsregelingen, zij 
het dat er een uitzondering geldt 
voor het hanteren van het vermogen. 

De heer Heijmans heeft zich 

afgevraagd of niet het gevaar van 
doublures bestaat van het werk van 
de SER-commissie en de SVr. Hij 
meent dat beleid en uitvoering niet 
zo strikt zijn te scheiden als ik 
aangeef. Ter onderbouwing van zijn 
verhaal verwijst hij naar het jaarver-
slag van de Sociale Verzekeringsraad 
waarin in één adem over beleid en 
uitvoering wordt gesproken. Ik erken, 
dat tot op zekere hoogte sprake is 
van een vloeiende lijn en dat een 
absolute scheiding niet mogelijk is. 
De heer Heijmans heeft ook verwe-
zen naar het advies over de stelsel-
herziening waarin ook opmerkingen 
staan die niet alleen van uitvoerings-
technische aard zijn. Ik erken 
dat,maar dat neemt niet weg dat er 
ten principale een duidelijk onder-
scheid is tussen enerzijds de SER, 
een college dat ten behoeve van de 
Nederlandse regering adviseert over 
het sociaal-politieke en financiële 
gebeuren, en anderzijds de SVr, die 
een taak heeft in het uitvoeringsge-
beuren. Een absolute scheiding is 
inderdaad niet aan te brengen, maar 
de posities van beide raden verschil-
len wezenlijk. 

D 
Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
denk dat de staatssecretaris een 
denkfout heeft gemaakt. Hij zegt 
namelijk, dat de discussie over artikel 
42 of artikel 43 gaat. In deze Kamer 
is echter artikel 42 niet aan de orde. 
Wij staan voor de keuze tussen 
enerzijds opheffing van het College 
Algemene Bijstandswet, die dan 
vervangen moet worden door een 
artikel 43-commissie van de SER, en 
anderzijds handhaving van dat 
college. Daarop was mijn betoog in 
eerste termijn dan ook toegespitst, 
omdat ik de uitvoerige discussie in 
de Tweede Kamer niet wilde 
herhalen. 

Ik vraag mij af of de uitgangs-
punten in de brief van de minister 
van Binnenlandse Zaken nu wel de 
uitgangspunten van de commissie-
Van der Ploeg zijn. Ik heb het idee, 
dat dat niet helemaal het geval is. 
Naar aanleiding van de interimrap-
portage in 1983 heeft het kabinet 
een standpunt bepaald en de 
uitgangspunten geformuleerd in een 
brief. Je mag je na vier jaar wel eens 
afvragen of, ook al zat indertijd in dat 
rijtje het College Algemene Bijstands-
wet, dat nu nog wel klopt. 1983 is 
vier jaar geleden en er gebeurt 
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natuurlijk wel het een en ander in dit 
land, hoewel ik soms vind dat er te 
weinig gebeurt. Ik denk dus — en dit 
is ook gezegd bij de behandeling van 
het interimrapport en de brief naar 
aanleiding daarvan in de Tweede 
Kamer — dat van geval tot geval de 
concrete voorstellen moeten worden 
getoetst. 

Ik heb de staatssecretaris vasthou-
dend genoemd, terwijl de heer 
Franssen de staatssecretaris 
tegemoetkomend noemde. In dit 
geval hebben beide woorden 
dezelfde betekenis. Ik heb gezegd, 
dat hij zeer vasthoudend is gebleken 
als het gaat om de opheffing van het 
College Algemene Bijstandswet, 
terwijl de heer Franssen zei, dat hij zo 
vasthoudend was om dat college op 
te heffen dat hij tot allerlei compro-
missen bereid was. Ik denk dus, dat 
de heer Franssen en ik het eens zijn. 

Ik heb niet gezegd dat door 
aanneming van dit wetsvoorstel de 
vangnetfunctie van de ABW wijzigt. 
De gemeenten en de sociale diensten 
vrezen de relatie met voorzieningen 
die niets met de SER en sociaal-eco-
nomische maatregelen te maken 
hebben — het sociaal-economische 
zal zeker aan zijn trekken komen — 
verloren zal gaan. Dat gebeurt niet 
volgend jaar al, maar dit is wel de 
eerste stap op de verkeerde weg. 

Ik ga niet meer in op de inschatting 
van alle uitgangspunten. Ik vind dat 
dit voorstel niet voldoet aan de door 
de regering zelf neergelegde 
uitgangspunten. 

De staatssecretaris heeft ervaring 
met overlapping. Het is bekend dat 
hij daaraan in de beginfase van het 
college heeft deelgenomen. Toen 
werkte het college nog niet zo goed. 
Nadien heeft het college zijn eigen 
weg goed weten te vinden en heeft 
het zich beperkt tot de invalshoek 
van waaruit moest worden geadvi-
seerd. Het antwoord van de staatsse-
cretaris verandert niets aan onze 
opvattingen over hoe dit soort zaken 
moet worden getoetst en wanneer 
maatregelen moeten worden 
genomen die ingrijpen in de situatie 
van mensen die zich jarenlang heel 
actief hebben beziggehouden met 
het college. Artikel 43 en handhaving 
van het college liggen dicht genoeg 
bijeen om vast te stellen dat je het 
maar beter kunt laten zoals het was. 
Zo ging het goed. 

• 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 

Eerste Kamer 

de Voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor de beantwoording van mijn 
vragen. Ik doe dat met te meer 
waardering, omdat hij een geamen-
deerd wetsvoorstel heeft verdedigd. 
Hij heeft het politiek voor zijn 
verantwoording genomen, maar hij is 
het er - en dat heeft hij ook laten 
merken — niet helemaal mee eens. 

In tweede termijn wil ik nog slechts 
één vraag stellen en één opmerking 
maken. De vraag sluit aan bij mijn 
interruptie ten aanzien van de 
welzijnsorganisaties. De staatssecre-
taris zegt dat hij wil gaan praten — 
dat zijn dan de randvoorwaarden — 
over deelname van werkgevers, 
werknemers, gemeenten en onafhan-
kelijke leden. In dat kader kan 
volgens het aspect van de represen-
tatie van de welzijnsorganisaties 
mede worden beoordeeld. Waarom 
laat hij dit zo in het vage? Welk 
bezwaar is ertegen om expliciet 
vertegenwoordigers van deze 
maatschappelijke groeperingen in de 
commissie op te nemen, althans het 
in de onderhandelingen met de SER 
aan de orde te stellen? 

Inderdaad is er een wezenlijk 
verschil tussen de taken van de SER 
en de SVr. Wij zijn het er gelukkig 
over eens dat de grens tussen beleid 
en uitvoering wat fluïde is. Of dit 
inderdaad tot doublures zal leiden, 
zullen wij in de praktijk moeten 
afwachten. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik kan kort zijn. Ik 
dank de staatssecretaris voor zijn 
adequate beantwoording. Wij zijn het 
met hem eens dat er overlappingen 
zijn tussen SER en het College. Wij 
zijn bovendien van mening datde 
IOAZ en de IOAW zeker niet bij het 
College Algemene Bijstandswet 
zouden kunnen worden onderge-
bracht. Bij de stelselherziening 
hebben wij hierbij al stilgestaan, ook 
wat de gevoelens daaromtrent 
betreft. Als het gaat om beperking 
van het aantal adviescolleges en om 
het plaatsen in een algemeen 
sociaal-economisch kader, dan 
prefereren wij een commissie ex 
artikel 43 boven het in stand houden 
van het College, mede met het oog 
op onder andere de IOAZ. 

De staatssecretaris is duidelijk 
geweest over artikel 42 en artikel 43, 
vooral wat de adviesmogelijkheden 
betreft ingevolge die artikelen en de 
samenstelling van de adviesorganen. 

Algemene Bijstandswet 

Het doet ons natuurlijk genoegen dat 
hij nog eens duidelijk heeft uitgespro-
ken, dat deze wet het eigen advies-
recht aan het college ex artikel 43 
geeft. Ik erken dat ik eigenlijk een 
open deur had ingetrapt. 

Wij zijn gelukkig met de benade-
ring van de staatssecretaris aangaan-
de de samenstell ing. Wij proeven 
daaruit dat hij in ieder geval bij de 
"vier maal één" blijft: werkgever, 
werknemer, gemeenten (daar wezen 
wij ook op) en onafhankelijke. Wij 
hebben er begrip voor dat niet alle 
belanghebbenden via de eigen 
organisatie of organisatietjes een 
plaats kunnen krijgen. 

De staatssecretaris wees erop dat 
het hierbij niet gaat om een bezuini-
ging. Hij beschouwt dat waarschijnlijk 
als een aanbeveling. Ik begrijp dat, 
gezien de vele wetsvoorstellen die hij 
te verdedigen heefi . Toch meen ik 
dat bezuinigen ook mag, mits de 
doelstelling en de kwaliteit van de 
wet of de regeling maar gehandhaafd 
worden. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Mevrouw Klaassens veronder-
stelde dat ik uitging van een denkfout 
door nog te spreken over artikel 42. 
Dat is hier nu niet meer aan de orde, 
zei zij. Daarin heeft zij gelijk. Dat was 
een denkbare mogelijkheid, maar die 
was er niet. Het is artikel 43 gewor-
den. Dit betekent dat deze Kamer 
voor de volgende keuze staat: " j a " 
zeggen tegen een advisering door de 
SER via een commissie ingevolge 
artikel 43 of dat verwerpen en laten 
zoals het is; dat is haar conclusie. Ik 
dacht niet dat ik in dit opzicht een 
denkfout had gemaakt. Misschien 
heeft dit echter aanleiding kunnen 
geven voor een misverstand. Ik hoop 
dat het bij dezen uit de weg is 
geruimd. 

De uitgangspunten, zoals het 
kabinet die heeft geformuleerd naar 
aanleiding van de Commissie-Van 
der Ploeg, zijn in eerste termijn 
terecht door mevrouw Klaassens nog 
eens op een rijtje gezet. Zij heeft 
gelijk, als zij zegt dat elke situatie 
daaraan opnieuw getoetst moet 
worden. Je moet dan ook rekening 
houden met veranderingen in de loop 
van de tijd. Wij hebben dat gedaan. 
Nogmaals, het was mij liever 
geweest als dit had geresulteerd in 
een commissie ingevolge artikel 42. 
Naar mijn gevoel kwam dit iets 
dichter bij de uitgangspunten. 
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Misschien is het een verschil in wijze 
van interpreteren, of je daar al of niet 
voldoende bij aansluit, mede gezien 
de reacties in overige zin in deze 
Kamer. 

Ik heb met belangstelling kennis 
genomen van de heel aardige manier 
van uitleggen door mevrouw 
Klaassens en die door de heer 
Franssen over de vasthoudendheid 
mijnerzijds. 

Ik heb nu ook goed begrepen dat 
de opmerkingen over de bijstandswet 
als vangnet niet zozeer sloegen op de 
vangnetfunctie als wel op de vraag of 
de andere aspecten, buiten de 
inkomenspolitieke, wel voldoende 
aandacht krijgen. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit het geval zal zijn, 
ook gezien de beoogde samenstel-
ling van de artikel-43-commissie. De 
andere invalshoeken, optieken, die in 
het kader van de Bijstandswet van 
belang zijn, zullen niet verloren 
mogen gaan. Ik onderschrijf dat. 

Mevrouw Klaassens herinnert er 
nog aan dat er sedert mijn vertrek uit 
het college daar kennelijk een aantal 
dingen veranderd zijn, waardoor de 
overlapping minder groot is. 
Uiteraard kan ik alleen maar spreken 
uit eigen ervaring, destijds opgedaan. 
Dit neemt niet weg dat naar mijn 
overtuiging de politieke keuze voor 
het opheffen van het college juist 
blijkt te zijn. Alleen lopen de conclu-
sies van mevrouw Klaassens en mij 
uiteen. Daarvan heb ik nota geno-
men. 

Voorzitter! Ik aanvaard graag de 
waardering en dank, onder woorden 
gebracht door de heer Heijmans en 
de heer Franssen. Ik wil graag de 
heer Heijmans toezeggen, dat ik in 
het kader van mijn gesprek met de 
SER best de vertegenwoordiging van 
welzijnsorganisaties ter sprake wil 
brengen. Men moet het echter niet 
zien als een toe te voegen geleding 
daarvan. Ik wil de door hem genoem-
de aspecten wel bij het gesprek 
betrekken. 

Ik ben met de heer Franssen graag 
bereid om de ontwikkelingen van al 
dan niet doublures met betrekking 
tot de SER en de Sociale Verzeke-
ringsraad af te wachten. Overigens 
hebben wij al jarenlange ervaringen 
achter de rug. Naar mijn gevoel is er 
van een echte doublure in het 
algemeen geen sprake. Het mar-
cheert vrij goed. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Franssen is het eens met mijn 
benadering en ziet ook in het 
gelijktijdig meenemen van de IOAW 

en de IOAZ nog een beperking in het 
aanbrengen van adviesinstanties. Hij 
is tevreden over de duidelijkheid met 
betrekking tot de positie van de 
artikel-43-commissie en over de 
samenstelling daarvan. Ik wil hem er 
overigens op attenderen, dat bij 
voorbeeld in een artikel-43-commis-
sie organisaties van zelfstandigen 
evenzeer betrokken kunnen worden. 
De KNOV bij voorbeeld is ook 
vertegenwoordigd in het College 
Algemene Bijstandswet. Ook dit 
aspect kan daarbij voldoende worden 
afgewogen. 

Bezuinigen is best, zoals de heer 
Franssen opmerkte, maar het was 
hier niet het oogmerk. Tegen een 
mindere uitgaven bij ons staat een 
grotere uitgave bij de SER. Het 
nastreven echter van wat zuiniger 
uitgaven in de collectieve sfeer is een 
geloofwaardige zaak. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het voorstel wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de CPN 
en de PSP wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Verlening van een uitkering met 
het oog op de koopkrachtont -
w ikke l ing in 1987 aan groepen 
van personen ,d ie vanaf 1984 
alleen dan wel te zamen met een 
of meer anderen over niet meer 
dan een min imuminkomen 
beschikken (20013) 

De beraadslaging wordt hervat. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Klaassens is 
haar betoog begonnen met de 
opmerking, dat het beleid met 
betrekking tot de echte minima — de 
eenmalige uitkering — heel wat 
gemoederen heeft verontrust en heel 
wat discussie heeft uitgelokt. Ik 
erken dat. Zij bepleitte eigenlijk een 
oplossing via structurele maatrege-
len. Ik behoef niet uitvoerig in te 
gaan op het onmogelijke om in 
structurele zin voor eenieder 
hetzelfde te doen als hetgeen wij 
hebben gerealiseerd met het beleid 
in het kader van de echte minima. 

Dat beleid is veel gerichter. Structu-
rele maatregelen zouden ook heel 
wat meer middelen hebben gevergd. 

Voorzitter! Ik heb de bezwaren van 
mevrouw Klaassens goed verstaan; 
deze bezwaren hebben ook aan de 
overzijde voor de fractie van de PvdA 
een rol gespeeld. Mevrouw Klaas-
sens heeft ook gewezen op een 
interview met de heer Terhorst over 
de Algemene Bijstandswet, maar zij 
wilde daarop verder niet in gaan. Ik 
zal dat nu ook niet doen, hoewel dat 
een zeer interessante discussie zou 
zijn. Ik denk dat wij dan een discussie 
zouden voeren over de Algemene 
Bijstandswet als vangnet, als 
complementaire inkomensvoorzie-
ning in het kader van de sociale 
zekerheid. Daar gaat het nu niet om. 

De heer Franssen heeft heel 
duidelijk zijn verhaal geplaatst in de 
context van de algemene inkomens-
politiek. Hij heeft ook de grote 
betekenis van realisering van 
koopkrachtbehoud in deze kabinet-
speriode onderstreept. In zijn 
verhaal, dat een algemeen karakter 
droeg, heeft hij waarderende 
woorden geuit over de generieke 
verhoging van de kinderbijslag en 
nog eens de bezwaren tegen een te 
grote wig onder woorden gebracht. 

Voorzitter! Het is de laatste keer 
dat er een wetsvoorstel eenmalige 
uitkering wordt verdedigd. Voor het 
laatst, zoals de heer Franssen het 
uitdrukte, gebeurt dat op herhalings-
oefening. Bij amendement is aan de 
overzijde het karakter van de 
eenmalige uitkering vrij fundamenteel 
gewijzigd. Dat is ook de reden dat de 
heer Heijmans, anders dan vorige 
keren, gemeend heeft ook vanuit zijn 
visie wel een duidelijke inbreng te 
leveren voor de voorstellen die nu op 
tafel liggen. Ik kom daarop direct nog 
uitvoerig terug. 

Veeljarigen ontvangen een 
beëindigingstoeslag. Ik kies bewust 
voor die kwalificatie en niet voor een 
afkoopsom. Dat is aan de overzijde 
ook bewust zo gedaan. Ik hoor hier 
ook verhalen over afkoopsommen, 
maar het is mijns inziens toch beter 
om over beëindigingstoeslagen te 
spreken. Deze toeslag komt in de 
plaats van de, in het regeerakkoord 
beoogde, eenmalige uitkering voor 
de komende jaren. Ik kom daarop 
direct, in antwoord op vragen van de 
heer Heijmans, nog nader terug. 

Terugblikkend op de zeven jaar 
eenmalige uitkering — het woord 
eenmalig doet in dit verband al heel 
vreemd aan; ik erken dat — moet ik 
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toch een genuanceerd beeld 
schetsen. Enerzijds betekent de 
eenmalige uitkering voor de echte 
minima een verzachting van de 
onvermijdelijk gebleken achteruit-
gang in de koopkracht van het 
sociaal minimum. De eenmalige 
uitkeringen bleken van een reële 
betekenis te zijn voor de betrokke-
nen, ook in de jaren waarin met een 
relatief klein bedrag kon worden 
volstaan. De voortdurende aandrang 
om, zo mogelijk, nog voor kerstmis 
tot uitbetaling te komen, wijst daar 
ook op. Anderzijds bleek de eenmali-
ge uitkering bestuurlijk gezien een 
toch bijzonder ongelukkig instrument. 
De heer Heijmans, maar ook 
mevrouw Klaassens en de heer 
Franssen hebben daarop geatten-
deerd. De regeling was noodzakelij-
kerwijze grofmazig. In verreweg de 
meeste gevallen was het desondanks 
een goede en adequate regeling. Aan 
specifieke individuele omstandighe-
den kon echter in het kader van deze 
regeling geen recht worden gedaan, 
ook niet door middel van het 
toepassen van een hardheidsclausule 
die nog eens onder woorden is 
gebracht door mevrouw Klaassens. 
Het is eigen aan het karakter van 
deze regeling dat er wat grofmazig 
gewerkt wordt. De enige manier om 
dat echt te ondervangen is zoals wij 
dat doen voor de zelfstandigen, 
namelijk door te kijken naar het 
feitelijke inkomen, dat zuiverder is. 
Dit heeft wel het gevolg, dat het dan 
jaren duurt voordat de uitkering 
beschikbaar kan worden gesteld. Dat 
werd ook niet wenselijk geacht in het 
kader van dit beleid. Door de 
mogelijk gebleken koopkrachtverbe-
teringen van het sociaal minimum, 
werd de eenmalige uitkering vanaf 
1986 lager. Deze gunstige ontwikke-
ling leidt tot een onverantwoorde 
verhouding tussen uitkering en 
uitvoeringskosten. In dit verband 
wees de heer Heijmans erop, dat de 
inflatie kennelijk snel toeslag, omdat 
de aanvankelijke kosten van ƒ 50 in 
een vrij kort tijdsbestek stegen naar 
f 7 0 . 

Voorzitter! Dit is niet het gevolg 
van inflatie. Het is puur het verschil 
tussen de administratiekosten 
exclusief of inclusief de kosten van 
bezwaar- en beroepsprocedures. Dit 
is volgens mijn gegevens de enige 
verklaring voor het verschil tussen de 
twee genoemde bedragen. 

De heer Hei jmans (VVD): In de 
stukken waren de kosten per 

aanvraag inclusief beroepszaken ƒ 
85. Dan zou er sprake zijn van een 
verlaging van de kosten Dat lijkt mij 
echter sterk. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat zou 
mooi meegenomen zijn. Bij mijn 
weten is het echter ƒ 70. Die ƒ 85 
kunnen mijn ambtenaren boven op 
de tribune en ik niet verklaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Vanaf 1985 
hadden alleen de meerjarige echte 
minima recht op een uitkering. Dat is 
technisch geheel juist, gezien het 
toen gekozen uitgangspunt van de 
uitkering. Voor betrokkenen is het 
echter onbegrijpelijk, dat, bij 
hetzelfde inkomen, de een wèl een 
uitkering ontvangt en de ander n et. 
Op dit punt bleek er dus een 
spanningveld te bestaan tussen de 
overwegingen in Den Haag en het 
rechtsgevoel van de burger. 

In het regeerakkoord is opgeno-
men, dat de regeling zou worden 
beëindigd voor zover de koopkracht-
ontwikkeling dat toelaat. Bij mijn 
weten is het niet zo — ik reageer 
daarmee op opmerkingen van de 
heer Heijmans — dat de Raad van 
State adviseerde om nu als het ware 
met een afrekening te komen voor de 
hele kabinetsperiode. De Raad van 
State attendeerde er echter wel op, 
een inzicht te geven in de manier 
waarop zo'n beëindiging van de 
koopkrachtontwikkeling zou worden 
ingevuld. Ik heb dat zeker niet gezien 
als een vooraankondiging van 
hetgeen later is gebeurd in het kader 
van de verdere behandeling door de 
Tweede Kamer. 

De heer Heijmans had het aardiger 
gevonden als de beëindigingtoeslag 
niet was ingebed in de regeling 
1987, maar als een apart wetsvoor-
stel was ingediend. 

Als het kabinet bij de start van 
deze zaak het voornemen zou 
hebben gehad in 1987 daartoe te 
komen, had dat zeker tot de moge-
lijkheden behoort. Het kabinet had 
die plannen echter niet en kwam dus 
gewoon met de regeling 1987 
zonder verdere invulling. De heer 
Heijmans vraagt zich af, of wij ons nu 
niet de kaas van het brood hebben 
laten eten door het initiatief aan de 
Tweede Kamer over te laten. 
Waarom, zo vraagt hij, heeft het 
kabinet niet zelf een nota van 
wijziging ingediend. Puur omdat het 
kabinet op dit moment geen echte 
voornemens had, tot die afwikkeling 
voor de gehele kabinetsperiode te 
komen. Dit is opgekomen tijdens de 

schriftelijke behandeling in de 
Tweede Kamer zonder dat ik direct 
vond, dat dit de ideale oplossing 
was. Ik zag echt wel hier en daar 
problemen. Ik heb die ook geschetst 
in de Tweede Kamer, schriftelijk en 
mondeling. Vandaar ook, dat wij 
geen voorstel hebben geformuleerd. 
Als de Tweede Kamer dan gebruik 
maakt van haar grondwetteli jk recht 
om wetsvoorstellen te amenderen, 
dan beschouw ik dat zelf niet als de 
kaas van mijn brood laten eten. Ik 
vind dat gebruik maken van een 
grondwetteli jk recht, dat de Tweede 
Kamer wèl en de Eerste Kamer niét 
heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals, 
uit verschillende overwegingen wilde 
ik niet zelf met bepaalde concrete 
voorstellen komen. De heer Heijmans 
wees trouwens ook al op een van de 
punten die op zichzeif nog enige 
mate van onduidelijkheid in zich 
hielden, namelijk de vraag hoe het 
gaat met de verhoging van de 
vakantietoeslag voor de minima. Dat 
punt was ook niet in alle opzichten 
duidelijk, maar inmiddels is dat wel 
het geval. Hoe het verder is afgewik-
keld, weet u ook. 

Nogmaals, ik vind dat op goede 
gronden door mij geen nota van 
wijziging is ingediend en dat, als men 
deze kant uit wi l , het zeer wel past 
dat het kabinet zich er niet tegen 
heeft verzet dat het heel juist is om 
door middel van amendering 
veranderingen aan te brengen in de 
wetsvoorstellen zoals die aan de 
overkant lagen. Ook al ging het 
oorspronkelijke wetsvoorstel slechts 
om een voorziening voor 1987, het 
onderwerp was en is het treffen van 
een voorziening van de echte minima 
in het kader van de eenmalige 
uitkering. Het hoorde dan ook 
simpelweg bij elkaar. De Tweede 
Kamer heeft het eenmalige-uitke-
ringsbeleid daarmee beëindigd. 

Voor de groepen waarvoor in de 
komende jaren nog een eenmalige 
uitkering benodigd is, wordt de 
uitkering verhoogd met een toeslag 
die in de plaats komt van die 
uitkeringen. Ik stem toe in de richting 
van mevrouw Klaassens dat juist 
door de toekenning van die toeslag 
die meer dan een verdubbeling 
inhoudt, namelijk een factor 2,5 en 
dus een factor 1,5 extra, de spannin-
gen eerder worden vergroot dan 
verkleind. Die zijn echter niet weg te 
nemen, omdat het anders een 
herhalende spanning zou zijn 
geweest in de komende jaren. 
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Er is uitgegaan van de verwachte 
koopkrachtontwikkeling in de rest 
van de kabinetsperiode. Mevrouw 
Van Leeuwen merkte op dat daar-
door toch wel een groot risico is 
genomen, in haar wijze van zien een 
te groot risico. Men kan daar 
verschillend over oordelen. De 
Tweede Kamer heeft het verant-
woord geacht op basis van die 
verwachtingen te werken. Tevens is 
het amendement zodanig geredi-
geerd dat rekening is gehouden met 
een uitstroom van twintig procent 
per jaar. Dit betekent dat de toeslag 
een gemiddeld benodigd bedrag 
vertegenwoordigt. 

Nadrukkelijk merk ik vooral in de 
richting van de heer Heijmans op dat 
er naar mijn gevoel geen sprake is 
van een inbreuk op het regeerak-
koord. Er wordt immers aangesloten 
bij de feitelijke koopkrachtontwikke-
ling, ook al is die gebaseerd op de 
verwachtingen. Dat vooruit wordt 
gelopen op de koopkracht in de 
komende jaren betekent wel — ik zeg 
dit heel nadrukkelijk — dat eventuele 
mee- en tegenvallers niet zullen 
leiden tot een bijstelling van de 
beëindigingsregeling. In die zin is er 
inderdaad geen sprake van een 
garantie, zoals door mevrouw Van 
Leeuwen onder woorden is gebracht. 

Ik heb nog een opmerking in de 
richting van mevrouw Van Leeuwen 
in verband met de doorwerking van 
deze verhoogde eenmalige uitkering 
inclusief de toeslag naar overige 
regelingen. Misschien mag ik 
verwijzen naar artikel 16 van het 
wetsvoorstel en de daarop gegeven 
toelichting, waaruit blijkt dat er 
sprake is van een vrij besteedbaar 
inkomen dat niet negatief uitwerkt op 
overige inkomensafhankelijke 
regelingen zoals de door haar 
genoemde individuele huursubsidie. 

Ik kom tot een afsluiting. Ik ben het 
eens met de heer Franssen dat in 
verband met armoedebestrijding 
budgetbestedingsvoorl ichting een 
heel goede zaak is. Ik deel ook zijn 
opvatt ing, dat prioriteit voor werkge-
legenheid noodzaak is en dat die 
prioriteit een bijdrage levert aan het 
emancipatiebeleid. 

D 
Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): Voorzitter! Ik heb verzuimd, 
bij het vorige wetsvoorstel de 
staatssecretaris te bedanken voor zijn 
beantwoording, maar ik dacht: daar 
is hij toch voor hier? Het is mij echter 
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gebleken, dat het tot de al dan niet 
goede gewoonten behoort. Ook heb 
ik verzuimd, mijn medeleden die mij 
hebben gefeliciteerd met mijn 
maidenspeech, te bedanken. Ik had 
de valse bescheidenheid, te denken 
dat ik niet gefeliciteerd zou worden. 
Daarom deed ik het zelf. Ik werd 
onmiddellijk afgestraft, waarvoor 
dank. Ik zal het goed onthouden. 

In mijn tweede termijn ga ik graag 
in op datgene wat de heer Franssen 
in zijn eerste termijn heeft opge-
merkt. Hij heeft een nogal algemene 
beschouwing gehouden over 
inkomenspolitiek. Ik heb in mijn 
eerste termijn verwezen naar het 
rapport-"Minima zonder marge". De 
ondertitel van dat rapport was 
overigens: drie jaar later. Dat moet er 
voor alle duidelijkheid bij gezegd 
worden. Ik heb niet uit het rapport 
geciteerd, want ik ging ervan uit, dat 
de heer Franssen het rapport uit zijn 
hoofd kende. Ik heb er behoefte aan, 
nu wel te citeren, omdat ik denk dat 
de heer Franssen niet helemaal in de 
gaten heeft wat er in de ABW, in de 
wereld van de uitkeringen in haar 
algemeenheid aan de hand is. Het 
blijkt dat een grote groep door 
omstandigheden nooit meer in het 
arbeidsproces zal kunnen intreden. Ik 
citeer uit het rapport. 

"Interessanter voor het probleem 
van de duurzaamheid van armoede, 
is de vraag naar de vooruitzichten 
van huishoudens op financiële-posi-
tieverbetering. Dan constateren wij, 
dat wij voor ouderen een financiële-
positieverbetering door eigen 
toedoen gevoeglijk kunnen afschrij-
ven. Zij vormen geen factor van 
belang op de arbeidsmarkt. Het is 
meer dan waarschijnlijk, dat een 
zelfde lot de hoofden van eenouder-
gezinnen raakt. Het gaat hier veelal 
om herintredende vrouwen, voor wie 
de kansen op werk momenteel 
marginaal zijn. Op grond van leeftijd 
moet men hetzelfde vaststellen voor 
de kostwinners in meerpersoonshuis-
houdens." 

Dat wil dus zeggen dat wij met alle 
maatregelen in het kader van het 
scheppen van werkgelegenheid, met 
alle maatregelen van scholing, 
bijscholing en omscholing een 
bepaalde groep in onze maatschappij 
zullen houden die afhankelijk zal 
blijven van een zeer minimale 
uitkering. De heer Franssen hecht 
veel aan budgetbestedingsvoorlich-
t ing. Ik denk dat nagenoeg alle 
gemeenten daarmee bezig zijn. Het 
genoemde rapport geeft aan, dat 
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mensen zo hopeloos in de financiële 
problemen terechtkomen, dat er 
geen budget meer te besteden valt. 
Met schuldsanering en bijdragen van 
gemeenten wordt geprobeerd om 
mensen met een schone lei te laten 
beginnen, zodat zij eindelijk een keer 
het zicht hebben op het totaal van de 
heel minimale uitkering. 

Ik heb opgemerkt dat structurele 
maatregelen moeten worden 
getroffen. De staatssecretaris zegt 
dat dat niet mogelijk is. De Partij van 
de Arbeid vindt dat die maatregelen 
wel kunnen worden getroffen. Dat is 
een politieke keuze. Wij kunnen hier 
natuurlijk een nietes-welles-spel gaan 
spelen, maar ik voel daar niet veel 
voor. Als de wil er is, komt er een 
oplossing. Ik heb niet gevraagd om 
een eenmalige uitkering voor alle 
minima. Ik heb gevraagd om een 
structurele aanpak van het probleem 
van de mensen met te minimale 
inkomens, dat wil dus zeggen een 
koopkrachtgarantie. Die garantie is 
niet een streven naar iets. Ik streef al 
jaren naar vele dingen, die ik vaak 
niet bereik. Ik doe het of ik streef er 
niet meer naar. Ook in de politiek 
geldt dat. Ik heb gevraagd om de 
gemeenton wat ruimte te geven om 
bij enkele gevallen van aantoonbaar 
onrecht iets te mogen doen. De 
staatssecretaris zegt daarop, dat de 
regeling daarin niet voorziet. Maar 
wij maken toch met zijn allen die 
regeling? Het moet toch mogelijk zijn, 
een clausule op te nemen in de 
volgende zin: " in kennelijk onrecht-
vaardige situaties mag de gemeente 
in overleg met het departement of 
met enkele vertegenwoordigers van 
het departement bekijken of dat 
enkele geval als gerechtigd voor een 
eenmalige uitkering kan worden 
aangemerkt, met name nu het gaat 
om een nogal fors bedrag". 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Naar mijn mening 
terecht wil ik de staatssecretaris 
wederom bedanken voor de antwoor-
den die hij heeft gegeven op mijn 
vragen en opmerkingen in eerste 
termijn. In tweede termijn heb ik drie 
opmerkingen. 

Om te beginnen wil ik een 
correctie plegen op mijn interruptie. 
Ik had het over een bedrag van ƒ 85, 
maar de heer Van de Zandschulp — 
hij heeft vandaag een rustig dagje, 
dus hij kon het nakijken — heeft mij 
meegedeeld dat in de stukken staat 
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dat het om ƒ 68 gaat. Ik ben niet zo 
sterk in cijfers — dat weet de 
staatssecretaris — maar ik meen dat 
ik hieraan de conclusie mag verbin-
den dat daarmee de moeilijkheid uit 
de wereld is. 

Een volgend punt gaat over de 
vraag hoe de staatssecretaris is 
ingegaan op het advies van de Raad 
van State aan de Koningin. Inder-
daad, de Raad van State heeft niet 
aangedrongen op een beëindiging, 
maar hij heeft wel vragen gesteld 
over — je mag dat toch wel het 
afgeven van een signaal noemen — 
de mogelijkheid om te komen tot een 
afbouw. Als je dit combineert met 
opmerkingen van de staatssecretaris, 
dat het tijd wordt om te proberen die 
eenmalige uitkering af te bouwen, 
vraag ik mij af waarom hij zijn 
verweer beperkt tot "niet mogeli jk", 
een verweer dat achteraf onjuist is 
gebleken, want het is wel mogelijk. Ik 
herhaal wat ik in eerste instantie heb 
gezegd: de verlangens hiernaar zijn 
niet uit de blauwe hemel komen 
vallen, het was geen nieuw verschijn-
sel. Het kabinet had er dus op tijd op 
kunnen inspelen. 

De staatssecretaris zegt dat ik zou 
hebben opgemerkt dat het aardiger 
was geweest als er een apart 
wetsvoorstel zou zijn gekomen. Ik 
denk dat het woord "aardiger" een 
understatement is; eigenlijk had dat 
"gewenst" moeten zijn geweest. 
Immers, de beëindiging van de 
koopkracht is nu opgenomen in een 
wetsvoorstel, waarvan het intitulé 
zegt dat het gaat over de toekenning 
van een uitkering naar aanleiding van 
de koopkrachtsontwikkeling in 1987. 
Ten minste het intitulé en de 
overweging in het wetsvoorstel 
zouden aan het amendement moeten 
zijn aangepast, wil je kunnen praten 
over ordentelijke wetgeving. 
Nogmaals, het ware beter geweest 
om het in een apart wetsvoorstel op 
te nemen. Ik denk dat die kans ook 
heeft bestaan maar goed, het is nu 
eenmaal zo gelopen. Ik vraag de 
staatssecretaris, in het vervolg wat 
alerter te zijn. Dit alles laat natuurlijk 
onverlet het grondwettelijk recht — 
ook in eerste termijn door mij naar 
voren gebracht — van de Tweede 
Kamer om initiatief-wetsvoorstellen 
en amendementen in te dienen. 

De staatssecretaris is ook nog 
ingegaan op mijn opmerking dat hij 
het amendement niet heeft willen 
overnemen in de nota van wijziging. 
In de Tweede Kamer heeft hij gezegd 
dat hij dat niet doet, gezien de 
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gevolgde systematiek tot nu toe. Die 
reactie heeft hij uiteraard gegeven op 
een verzoek van partijen in de Kamer. 
Ik vind dan toch dat ik mijn mening 
staande kan houden dat de staatsse-
cretaris wel erg afhouderig is 
geweest. Ik heb dan ook de idee dat 
hij op zijn bordje een boterham vindt 
met slechts een flintertje kaas! 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik ben de staats-
secretaris erkentelijk voor zijn 
bevredigend antwoord. Wat mij 
overigens, mede in de context van 
het antwoord van de eerste woord-
voerdster, gelegenheid geeft om nog 
enkele opmerkingen te maken. 

Duidelijk is gebleken dat het praten 
over de minima niet kan, zonder het 
in verband te brengen met het totale 
inkomensbeleid. Vanuit die hoek 
gezien, zou men hier eerder de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid mogen verwach-
ten, dan de overigens zeer gewaar-
deerde staatssecretaris. Er is dus een 
samenhang tussen dat het beleid ten 
aanzien van het minimuminkomen en 
het algemene inkomensbeleid. Ik heb 
daar in eerste termijn ook op 
gewezen. Ik heb er uiteraard kennis 
van genomen, dat ik niet meer over 
afkoop mag spreken - dat doen wij 
na vandaag ook niet meer — maar 
overeen beëindigingstoeslag, zoals 
ook in het regeerakkoord is bedoeld. 

Ook wij erkennen de betekenis die 
de eenmalige uitkering voor de 
betrokkenen heeft gehad. Het heeft 
ons echter tevens geleerd, dat het 
nauwelijks doenlijk is om vanuit Den 
Haag op de specifieke microbehoefte 
van huishoudens in te spelen. 
Wanneer men met algemene regels 
komt — de staatssecretaris wees 
daar al op — dan zijn die grofmazig 
of zodanig microgericht dat ze totaal 
niet meer leesbaar zijn. Dan vervallen 
wij in verfijningen en vervolgens 
houden wij hier verhalen dat onze 
wetgeving veel te ingewikkeld is 
geworden. Tussen die twee klippen 
moeten wij proberen door te zeilen. 
Het ergste is natuurlijk dat het om 
mensen gaat. 

De ontstaansreden van die 
eenmalige uitkering blijft ook naar 
onze wijze van zien, bestaan. Het 
gaat namelijk om huishoudens die 
het met één minimuminkomen 
moeten doen. Wij hebben daar vaker 
op gewezen. Ik hoef daar niet 
uitvoerig op in te gaan. Er blijft een 
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structureel probleem liggen. 
Wanneer men daarop inspeelt met 
meer op het aantal individuen dat 
van zo'n inkomen moet leven, 
gerichte maatregelen - een zeer 
goed voorbeeld daarvan is de 
substantiële verhoging van de 
kinderbijslag — is men op een betere 
weg, dan met algemene maatrege-
len, waarmee men het tot nu toe 
heeft geprobeerd. Algemene 
vloerverhogingen staan op gespan-
nen voet met het herstelbeleid in ons 
land en dus ook met de werkgelegen-
heid. 

Ik kom nu op de opmerking van 
mevrouw Klaassens-Postema. Ik ben 
niet bereid en mijn fractie ook niet, 
om oudere mensen — wie dat ook 
moge rapporteren — af te schrijven 
met 45 + , 50 + of 55 + . Ik vind dat 
wij dat kwaad aan de wortel moeten 
uittrekken. Wij hebben toch de tijden 
gekend dat men zeer waarderend 
sprak over mensen van deze leeftijd. 
Het is op dit moment een kwestie 
van het niet aansluiten van de 
opleiding die de betrokkenen gehad 
hebben. Ik spreek niet over de 
partner, in het algemeen de vrouw, 
want het is terecht dat daarvoor 
extra moeilijkheden bestaan. Ik wil 
echter waarschuwen tegen het 
defaitisme van het afschrijven, dat in 
dit soort rapportages naar voren 
komt. Die rapportages geven 
overigens geen blijk van een brede 
onderzoeksfundering. Daarom heb ik 
verwezen — daar is de staatssecreta-
ris niet op ingegaan — naar de brief 
van het departement van 2 oktober, 
waarin een aantal argumenten staan 
omtrent de nota-Minima zonder 
marge 83/86 en de koopkrachtplaat-
jes, die zijn doorgeprikt door de 
FNV-voedingsbond. Dat is een 
interessant stuk op dat terrein, maar 
het is wel erg eenzijdig. Ik vind dat 
die eenzijdige benadering afbreuk 
doet aan de kracht van dergelijke 
onderzoeken en stukken. Ik vind dat 
die eenzijdige benadering in feite 
afbreuk doet aan de kracht van 
dergelijke onderzoeken en stukken. 

Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): De heer Franssen weigert om 
mee te doen aan het afschrijven van 
mensen. Ja, ik ook, maar hij kan niet 
om de realiteit heen dat er op dit 
moment grote groepen het vooruit-
zicht hebben dat zij nooit meer in 
aanmerking zullen komen. Dat legt 
een heel zware, psychologische druk 
op mensen. Die mensen zijn niet 
eens meer in beweging te krijgen 
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voor her- en bijscholing. Zij moeten 
met allerlei kunstgrepen in gang 
gezet worden, want zij hebben het 
opgegeven. Zij hebben het idee dat 
wij ze opgegeven hebben. Dan kun je 
alleen nog maar proberen, daar wat 
aan te doen. Maar in de huidige 
situatie komen zij voorlopig, zeker de 
eerste jaren niet in het arbeidsproces 
terug. Verder heb ik het over 
ouderen. Dat zijn ook de mensen van 
boven de 65 jaar. Daarbij zijn er 
mensen die nog steeds zijn aangewe-
zen op alleen maar een AOW-uitke-
ring. Die zullen zeker niet in het 
arbeidsproces terugkomen. 

De heer Franssen (CDA): Overigens 
ligt, conform de onderzoeken die ik 
ken, het knelpunt ook niet bij de 
laatstgenoemde groep. Nogmaals, ik 
ben niet bereid om de ouderen af te 
schrijven. Wanneer er op dit moment 
de stimulans ontbreekt — en dat sluit 
enigszins aan bij wat onze fractie-
voorzitter bij de algemeen politieke 
en financiële beschouwingen 
verleden week zei — dan moeten wij 
ook daar iets aan doen. Wij moeten 
dat niet opgeven. Bovendien 
betekent het dat men zich zeer wel 
moet realiseren als men die ouderen 
nu afschrijft, dat de generatie na die 
ouderen, de kinderen van die 
ouderen meestal in dezelfde 
verdomhoek terechtkomen. Dat is 
een reden te meer om het er niet bij 
te laten zitten. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan kom ik 
bij het ruimte geven voor aanpassin-
gen in het kader van het microbeleid. 
Ik ben het met mevrouw Klaassens 
eens dat de Algemene Bijstandswet, 
in de idealistische benadering van 
zijn ontstaan, inderdaad op de 
personen, op de gezinnen in de 
betrokken leefgemeenschap 
afgestemd zou moeten zijn. Er gaan 
ook meer stemmen op in bijstands-
land die daarvoor pleiten. Uit de 
invalshoek van de ABW zeg ik dus 
" j a " , maar uit de invalshoek van een 
algemeen inkomensbeleid zeg ik 
"neen" . In dat spanningsveld zitten 
wij. Hoe los je dat nu op? Ik denk dat 
de gemeentes er bijzonder voorzich-
tig mee moeten zijn om zich met hun 
maatregelen op het terrein van het 
algemeen inkomensbeleid te 
begeven. 

Tot slot vraag ik de staatssecretaris 
met nadruk om vooral meer dan 
gewone aandacht te besteden aan de 
voorl ichting, nu van extra belang 
gezien het twee en een halfvoud van 
de uitkering. 

D 
Staatssecretaris D e Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De dank die mevrouw 
Klaassens-Postema ook aan mijn 
adres onder woorden heeft gebracht, 
heb ik in dankbaarheid aanvaard. 

Het tweede punt dat zij aan de 
orde stelde betrof vooral de discussie 
met de heer Franssen over het 
rapport "Min ima zonder marge". Ik 
ben het met de heer Franssen eens 
dat je niet te gauw moedeloos moet 
worden. Ik vind ook de conclusie van 
mevrouw Klaassens overdreven dat 
het in al die gevallen hopeloos is. Ik 
erken dat er problemen zijn, ook 
schuldenproblemen, maar de 
meerderheid van de onderzochten en 
in "Min ima zonder marge" deel 1 en 
in "Min ima zonder marge" deel 2 
had geen schulden en 2 3 % spaarde 
nog. Toen stelde mevrouw Klaassens 
dat mensen bij voorbeeld vanwege 
ouderdom geen vooruitzichten meer 
hebben. Is het dan haar bedoeling 
om verschillende minima te maken? 
Wi l zij bij voorbeeld een verschil 
maken tussen ouderen en anderen? 
Ik kan mij dat eerlijk gezegd niet 
goed voorstellen. 

Mevrouw Klaassens zegt dat het 
structureel een politieke keuze is. Dat 
is juist. Alleen zijn wij van oordeel dat 
Bruin het niet kan trekken. Ik wijs 
haar er wel op dat het eerste voorstel 
voor het verlenen van een eenmalige 
uitkering voor de echte minima — 
dus niet structureel — verdedigd is 
door mevrouw Dales, mevrouw 
Klaassens waarschijnlijk niet 
onbekend. Ook in dat debat zijn 
precies dezelfde argumenten over de 
tafel gekomen als nu het geval is. En 
ook zij koos dus niet voor deze 
structurele invulling. Ik begrijp uit de 
woorden van mevrouw Klaassens dat 
zij geen structurele oplossing voor 
alle minima bedoelt. Ik weet ook dat 
aan de overzijde van de kant van de 
PvdA-fractie allerlei suggesties zijn 
gedaan om in algemene zin iets aan 
de koopkracht te doen. 

Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): Mevrouw Dales heeft toen, in 
haar verdediging, inderdaad niet voor 
een structurele oplossing gekozen; 
het was een éénmalige uitkering. 
Maar inmiddels loopt de inmiddels 
bijna structureel geworden éénmali-
ge uitkering af. Ik vind dat op zich 
een gelukkige zaak. Maar hier moet 
iets tegenover staan. Je kunt deze 
niet laten aflopen zonder hiertegen-
over garanties te stellen, met name 

voor de mensen die langdurig op een 
erg laag niveau zitten en bovendien 
het vooruitzicht hebben dat zij hier 
nog zeer lang op zullen blijven zitten, 
want je kunt nog wel eens wat 
uitzingen, als je weet dat het je 
straks beter zal gaan. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb tot 
nu toe vanuit de sociaal-democrati-
sche wereld vanwege het beëindigen 
van deze uitkering nog geen geluiden 
opgevangen, die gericht zijn op deze 
specifieke groep. Eerlijk gezegd zie ik 
het ook niet als eenvoudig om in die 
mate hiermee zo gericht bezig te zijn. 
Op het moment dat men zegt dat ik 
hiermee gericht moet bezig zijn, ter 
compensatie van het wegvallen van 
de uitkering, is er maar één oplos-
sing, namelijk een continuering van 
het beleid van deze éénmalige 
uitkering, waarvoor wij dan een ander 
woord zullen bedenken. 

Mevrouw Klaassens-Postema 
(PvdA): U bent toch ook voornemens 
om het Besluit landelijke normering 
in te trekken? Dan zou er ruimte 
moeten komen voor individualisering. 
Overigens heb ik ook begrepen dat 
dit op de kap van de gemeenten 
komt, overigens na de storting van 
nu in het Gemeentefonds. 

Staatssecretaris De Graaf: De 
laatste toevoeging is erg belangrijk. 
Het "op de kap van de gemeenten" 
wordt hierdoor enigszins gerelati-
veerd. Ik denk dat deze zaak, 
Voorzitter, — maar een dergelijke 
discussie vergt meer tijd — door 
regeling via de landelijke regeling 
voor bijzondere bijstand iets genuan-
ceerder ligt dan via het treffen van 
een voorziening — zoals mevrouw 
Klaassens het onder woorden bracht 
— voor groepen van mensen die 
langdurig op een minimum zijn 
aangewezen, omdat dit dan volstrekt 
geen individualiserende benadering 
meer is maar een groepsgewijze. 

Wij kunnen nog lang discussiëren 
over al dan niet een hardheidsclausu-
le, maar ik wil dit niet doen. Wanneer 
is er sprake van aantoonbaar 
onrecht? Je kunt met de huidige 
regeling op een gegeven moment 
ook een uitkering geven in een 
situatie, waarin dit volstrekt niet op 
zijn plaats is en je eigenlijk niets moet 
geven. Moet je dit ook onder zo'n 
formule laten vallen? Ik denk van 
niet, omdat je daar geen correctie 
wilt. Zeker als je een hardheidsclau-
sule wilt hanteren, moet je proberen 
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hieraan via een aantal te hanteren 
criteria vorm te geven. Juist de 
onmogelijkheid hiervan vanwege het 
ene ijkpunt maakt het volstrekt 
onmogelijk om dit goed te kunnen 
doen, tenzij — nogmaals — je dit zou 
doen zoals wij het voor de zelfstandi-
gen doen. In dat geval is de toedeling 
een rechtvaardige zaak, maar dit 
duurt verschrikkelijk lang en dat 
hebben wij geweten. 

De heer Heijmans heeft ook zijn 
dank onder woorden gebracht, 
waarvan akte. Ik ben blij dat de heer 
Van de Zandschulp die meestal wel 
een taak heeft bij de behandeling van 
dit soort wetsontwerpen, een 
bijzonder nuttige functie heeft 
vervuld door de heer Heijmans te 
informeren hoe het precies zat met 
de ƒ 85. Het is inderdaad ƒ 68. Dit 
soort bedragen rond je gemakshalve 
af naar ƒ 70. Dit probleem is in ieder 
geval, dank zij de heer Van de 
Zandschulp opgelost, waarvoor ik 
mijn waardering uitspreek. 

Wij kunnen nog lang discussiëren 
over wat de Raad van State bedoelde 
en wat ik had moeten doen. Ik wil dit 
niet doen. De heer Heijmans vraagt 
om in het vervolg wat alerter te zijn. 
Een vervolg op deze éénmalige 
uitkering komt niet meer, dus in dat 
opzicht hoef ik niet alerter te zijn, 
tenzij er weet ik wat gebeurt. In het 
algemeen wil ik graag zijn aanbeve-
ling om alert te zijn, volgen. Of ik het, 
als de omstandigheden hetzelfde 
zouden zijn, dan anders zou doen dan 
ik het nu heb gedaan, waag ik te 
betwijfelen. Hij zegt dat ik erg 
afhoudend ben geweest. Tot op 
zekere hoogte is dat juist. Het is ook 
om die reden dat ik geen eigen 
voorstel heb gedaan. Dat betekent 
overigens niet dat ik er rouwig om 
ben dat wij er op deze manier vanaf 
zijn. In tegendeel, ik denk dat dit 
goed is. 

De heer Franssen onderstreept nog 
een aantal zaken, die in onze 
discussie naar voren zijn gekomen. Ik 
erken dat een goede voorlichting op 
haar plaats is, vooral nu het gaat om 
een extra factor in het geheel. Dit is 
echter al verzekerd en de wijze van 
behandeling van zaken als de 
onderhavige vormt op zichzelf al een 
garantie voor een goede uitvoering. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 

van de fracties van de PvdA, de PSP 
en de CPN wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Samenvoeging 
van de Raden van Arbeid en de 
Sociale Verzeker ingsbank tot 
één organisatie (19545) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan mevrouw Jaarsma-Buijserd die ik 
gelukwens met het feit dat zij haar 
maidenspeech houdt. 

D 
Mevrouw Jaarsma-Buijserd 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! "Heel 
lang geleden was er eens een keizer, 
die zo grenzeloos veel van nieuwe 
kleren hield dat hij al zijn geld 
besteedde aan pronkgewaden. Hij 
trok zich niets aan van zijn leger, 
bekommerde zich evenmin om de 
schouwburg, ja, het was zo met hem 
gesteld dat hij alleen dan uit rijden 
ging als hij de kans had met mooie 
kleren te pralen. Voor ieder uur van 
de dag had hij een andere jas en, 
zoals men van een koning zegt "Hij is 
in de ministerraad", zo kon men van 
hem altijd zeggen: "De keizer is in 
zijn kleedkamer"." 

Zo, Voorzitter, begint het sprookje 
van Hans Christian Andersen: "De 
nieuwe kleren van de keizer.". Nu is 
het volgens sommigen niet de eerste 
keer dat er in de politiek sprookjes 
worden verteld en het is bepaald niet 
mijn bedoeling om in die school 
furore te maken. Toch biedt juist dit 
sprookje een uitgelezen gelegenheid 
om het aan de orde zijnde wetsvoor-
stel op passende wijze te behande-
len. 

Wie de behandeling aan de 
overzijde van begin tot einde 
doorneemt, wordt allicht getroffen 
door het basisstramien dat kenmer-
kend is voor veel overgeleverde 
vertellingen, namelijk veel onover-
zichtelijke schermutselingen tussen 
positieve en negatieve krachten, 
eindigend met de overwinning van de 
eerste. De lijnen van de logica zijn 
voor dit "e ind goed, al goed" 
meestal niet toereikend. Zo tegen de 
ontknoping is vaak een klein of groot 
wonder nodig om alles op zijn 

pootjes terecht te laten komen. Zo 
ging het ook met het dit wets-
ontwerp. 

Bij het begin van de behandeling, 
toen het nog gewoon "Ophef f ing van 
de Raden van Arbe id" heette, 
vermocht het de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegen^ 
heid van de Tweede Kamer op geen 
enkel punt tot zelfs maar een 
positieve grondhouding te bewegen. 
Aan het einde van de rit werd het 
wetsvoorstel niettemin met algeme-
ne stemmen aangenomen. Welk 
wonder heeft zich hier nu voltrokken? 
Was het de overtuigingskracht van 
de staatssecretaris? De stukken, tot 
en met de Handelingen van de 
plenaire behandeling op 3 septertv 
ber, wijzen niet bepaald in die 
richting, al kon de staatssecretaris 
een grote vaardigheid in het naar 
zich toe redeneren niet worden 
ontzegd. Waren het dan misschien 
de aangenomen moties en amende-
menten? Dat is waarschijnlijker, 
Voorzitter. Deze, zo is de indruk van 
mijn fractie, tastten de plannen van 
de staatssecretaris nogal fundamen-
teel aan. De opheffing werd een 
fusie. Het veranderingsproces kreeg 
een voorlopig karakter in afwachting 
van de definitieve koers die nog zal 
worden uitgezet voor de uitvoerings-
structuur van de totale sociale 
zekerheidswetgeving. 

Wat bleef, is het aantal arbeids-
plaatsen dat zal vervallen. Men kan 
ook spreken over de mensen die 
ontslagen zullen worden. Maar dat, 
zo stelt de staatssecretaris, heeft met 
deze opheffing, pardon: fusie, niet 
veel te maken. Dat is een gevolg van 
de automatisering. 

En zo is het misschien geen 
wonder, die voor de staatssecretaris 
goede afloop van de behandeling aan 
de overzijde, maar gewoon een 
pragmatisch meebuigen, de besluit-
vorming tot op zeer grote hoogte tot 
non-besluitvorming laten verworden. 
Hoewel, de zegswijze "we dronken 
een glas, we deden een plas en lieten 
de zaak zoals hij was" is ook niet 
helemaal van toepassing. Ik kom 
daar nog op terug. 

Eerst keer ik terug naar het 
sprookje over de keizer en zijn 
nieuwe kleren. U kent het verhaal 
wellicht. Twee wevers melden zich bij 
het paleis met de boodschap, dat zij 
prachtige stoffen kunnen maken. 
"Niet alleen dat de kleuren en het 
patroon al bijzonder mooi waren, 
doch de kleren die men van deze 
stoffen maakte, bezaten de wónder-
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lijke eigenschap onzichtbaar te zijn 
voor iedere domoor en voor allen die 
niet deugden voor hun baantje. "Dat 
zouden nog eens mooie kleren zi jn", 
dacht de keizer. "Als ik zulke kleren 
had, zou ik er achter kunnen komen 
wie in mijn rijk wel of niet deugt voor 
zijn werk. Ik zou de verstandigen van 
de dommen kunnen onderscheiden. 
Ja, die stof moet dadelijk voor mij 
geweven worden." En hij gaf de 
wevers een flink handgeld om met 
hun werk te beginnen. Ze maakten 
twee weefstoelen in orde en deden 
alsof ze werkten, maar ze hadden 
niets op hun getouw. En ze werkten 
maar door aan die lege getouwen, tot 
diep in de nacht." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
enkele basispatronen, die het kabinet 
in dit wetsontwerp geweven heeft. 
Het eerste heet deregulering. Hoe 
was het voor dit wetsontwerp? De 
Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid zijn grosso modo 
belast met de uitvoering van de 
AOW, de A W W en de AKW. De 
uitvoeringsorganisatie is geregeld in 
de Wet op de Sociale Verzekerings-
bank en de Raden van Arbeid. Van 
echte ruzie is, geloof ik, nooit sprake 
geweest. Verder liep het wel aardig. 

Dat de uitvoering van de volksver-
zekeringen in hoge mate gekoppeld 
is aan de aard van de wet- en 
regelgeving op dit gebied, zal 
niemand bestrijden. Regelgeving en 
uitvoering daarvan hangen dus nauw 
met elkaar samen, zeker wanneer 
men de cliënt, de burger, centraal 
blijft stellen zoals de staatssecretaris 
herhaalde malen benadrukt in de 
stukken. Met andere woorden: wie 
de regels stelt, ontkomt niet aan 
verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering ervan. Niet alleen op het 
gebied van de volksverzekeringen 
blijkt echter in de praktijk, dat aan die 
samenhang tussen regelgeving en 
uitvoering nogal eens iets schort. Ik 
wil niet meteen wijzen naar de 
perikelen rond de studiefinanciering. 
Dat is zo langzamerhand een stoplap, 
hoewel er nu misschien anders wordt 
gedacht over de suggestie van mijn 
partijgenoten aan de overzijde om 
gebruik te maken van de regionale 
infrastructuur van de Raden van 
Arbeid. Tussen gelijk hebben en gelijk 
krijgen zit een vrij groot gat als je in 
de oppositie zit. 

Actueler en dichterbij het onderha-
vige wetsontwerp wil ik refereren aan 
de problemen bij bij voorbeeld de 
uitvoering van de NWW. Op de 
jaarvergadering op 20 november van 

de Bedrijfsvereniging Bank- en 
Verzekeringswezen, Groothandel en 
Vrije Beroepen, schetste voorzitter 
Diepeveen de problemen bij de 
uitvoering van de NWW. "Op een 
aantal punten niet uitvoerbaar en 
veel te ingewikkeld", luidde zijn 
beknopte oordeel over die regelge-
ving. 

Naar mijn mening kan vanuit de 
complementaire verantwoordelijkheid 
voor regelgeving en uitvoering niet 
aan dit soort signalen voorbij worden 
gegaan. Ik wil daarmee overigens 
niet zeggen, dat de uitvoering zelf 
ook door de overheid ter hand moet 
worden genomen. Maar niet zelf 
uitvoeren, betekent niet ook automa-
tisch dat de verantwoordelijkheid 
verdwenen is en dat je dus de 
handen er vanaf kunt trekken. 

Ik keer terug naar de uitvoering van 
de demografische verzekeringen. 
Welk positief effect voor de burger 
mogen wij van dit wetsvoorstel 
verwachten? Betekent het een 
verbetering ten opzichte van de oude 
situatie? Ik zal wel tot de domoren uit 
het sprookje behoren, maar ondanks 
de forse dosis verbale cliëntgericht-
heid in de antwoorden van de 
staatssecretaris vermag ik niet in 
eenvoudig Nederlands te formuleren 
wat de burger met deze deregulering 
opschiet. "Er moet gestreefd worden 
naar vermindering en vereenvoudi-
ging van regelingen via de centrale 
overheid", staat er. "Het onderhavi-
ge wetsvoorstel leidt tot een 
vermindering van dergelijke regelge-
ving met betrekking tot de verdeling 
van de werkzaamheden." Is dat niet 
wat mager als de kranten vol staan 
met klachten van uitvoeringsinstan-
ties, die met de regelgeving als 
zodanig niet uit de voeten kunnen? 
Getuigt selectieve deregulering — 
namelijk alleen waar het de uitvoe-
ringspraktijk betreft — niet van 
distantiëring van de regelstellende 
overheid van een adequate — noem 
het cliëntgerichte — uitvoering van 
die regels? Dat deze vraag retorisch 
is, bewijst het antwoord van de 
staatssecretaris op de vraag of hij 
voornemens is, tijdens het reorgani-
satieproces de vinger aan de pols te 
houden, respectievelijk te toetsen of 
de uitkomsten voldoen aan de 
gestelde criteria, namelijk cliëntge-
richtheid en doelmatigheid. De SVr 
toetst marginaal, zo stelt de staatsse-
cretaris. Hij zal dus niet nader 
toetsen. Naar het oordeel van mijn 
fractie gaat deze distantie een stap 
te ver. Het stellen van regels is 

onverbrekelijk verbonden met het 
nemen van verantwoordelijkheid voor 
een optimale uitvoering en voor het 
stellen van voorwaarden daarvoor. 
Die verantwoordelijkheid weg-dere-
guleren is allesbehalve cliëntgericht 
en is, naar de huidige praktijk op 
andere beleidsterreinen laat zien, ook 
niet doelmatig. Graag krijg ik hierop 
een reactie. Bij voorkeur krijg ik dan 
een iets realistischer reactie dan die 
van de oude, eerlijke minister uit het 
sprookje van Andersen, die in 
opdracht van de keizer poolshoogte 
ging nemen bij de wevers. 
"Herenmijnt i jd" dacht de oude 
minister en hij sperde zijn ogen wijd 
open. "Ik zie waarachtig niets." Maar 
dat zei hij niet. " N u , hebt u er iets op 
te zeggen?", vroeg de ene wever. 
" 0 , het is keurig, kostelijk lief", 
antwoordde de minister en keek door 
zijn bril. "Wat een patroon, wat een 
kleuren! Ja ik zal de keizer vertellen 
dat ik er buitengewoon mee in mijn 
schik ben." " N u , dat doet ons 
plezier", zeiden de wevers en toen 
noemden ze de kleuren op en legden 
ze het zeldzame patroon uit. De 
minister lette goed op om het de 
keizer te kunnen overbrengen ... en 
dat deed hij ook. 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweede 
patroon in het weefsel van dit 
wetsvoorstel betreft de toekomst. 
Evenals de deregulering is het niet 
meer dan een heel dun draadje. 
Hoewel, het zou gouddraad kunnen 
blijken te zijn als de staatssecretaris 
door middel van beantwoording van 
de vragen de echtheidsproef weet te 
leveren. De toekomst heeft een 
aspect van korte en een aspect van 
lange termijn. Op de korte termijn 
gaat het om een integratieproces en 
om personeelsconsequenties. Op de 
lange termijn gaat het om een 
moment dat volgens de memorie van 
antwoord ver in de toekomst ligt, 
namelijk als ook de reorganisatie van 
de uitkeringsorganisatie van de 
werknemersverzekeringen zal zijn 
afgerond. 

Eerst de korte termijn. Het gaat om 
twee partners, te weten de Raden 
van Arbeid en de Sociale Verzeke-
ringsbank. Aanvankelijk zou de een 
worden opgeheven, maar nu gaat het 
om een fusie die, als ik het goed heb, 
iets weg heeft van een onvrijwillige 
overname. Blijkens de antwoorden op 
vragen van de VVD in de memorie 
van antwoord gaat het om een fusie 
op het niveau van de werkorganisa-
tie, terwijl er tevens staat dat 
bestuurlijk niet kan worden gespro-
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ken van een fusie. De Raadscolleges 
worden opgeheven en het bestuur 
van de Sociale Verzekeringsbank 
blijft in dezelfde samenstelling 
bestaan. Toch betekende die 
amendering bij de besluitvorming aan 
de overzijde meer dan een kosmeti-
sche aanpassing. Tenminste, dat 
hopen we maar. Nu, zoals ik hiervoor 
heb aangegeven, de verantwoorde-
lijkheid voor de reorganisatie geheel 
is doorgeschoven naar de beide meer 
of minder hartelijk samenlevende 
partners, is het, om in ieder geval 
een idee te hebben van de vermoe-
delijke uitkomst, van belang om te 
weten hoe Raden van Arbeid en 
Sociale Verzekeringsbank hebben 
gereageerd op deze besluitvorming. 
Ook in de nota naar aanleiding van 
het verslag kon hierover blijkbaar 
geen duidelijkheid worden verschaft. 
Misschien is daarover nu iets meer te 
zeggen? De besluitvorming heeft 
namelijk allicht ten gevolge dat er in 
de machtsverhoudingen tussen beide 
partners een verschuiving is opgetre-
den of nog optreedt. Onder verwij-
zing naar het emancipatiebeleid stel 
ik vast dat daar soms vergaande 
consequenties uit voortvloeien. Of 
was in het huwelijk van de Raden van 
Arbeid en de Sociale Verzekerings-
bank de mondigheid van partners al 
via huwelijkse voorwaarden gere-
geld? 

Voor een beschouwing van de 
personeelsproblematiek die op korte 
termijn ook een rol speelt, kan ik 
helaas geen gebruik maken van het 
sprookje van Andersen. Daarvoor is 
een aanzienlijk Grimm-iger benade-
ring op zijn plaats. Wij vinden het 
bepaald ergerniswekkend om te 
moeten constateren dat de cijfers 
met betrekking tot de, wat eufemis-
tisch heeft, te vervallen arbeidsplaat-
sen in de relatief korte looptijd van 
dit wetsvoorstel zo sterk fluctueer-
den. Wij benoemen dat met de term 
"ergerniswekkend" omdat het niet 
om pondjes suiker of zakken 
aardappelen gaat, maar om mensen. 
Wij proeven eruit dat een werkelijk 
inzicht in de consequenties van 
regelgeving, in de gevolgen van 
automatisering en in een invulling 
van het begrip "cl iëntger ichtheid" 
die verder gaat dan een bereikbaar 
loketje ontbreekt. 

De constatering in de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer dat 
het gaat om gedwongen ontslagen 
van ongeveer 500 personen, onder 
conditie van een geïntegreerd 
personeelsbeleid, een natuurlijk 

Eerste Kamer 

verloop van 6% en een maximale 
mobil iteit, wordt in de memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer weer 
wat afgezwakt doordat wordt 
gewezen op vermoedelijk "posit ieve 
ef fecten" van de nieuwe regelgeving; 
positief in dit geval ten aanzien van 
de aantallen weer noodzakelijk te 
vervullen vacatures die ontstaan na 
realisering van voorgenomen 
regelgeving. Later, in de jaren 
negentig, dat wel ! 

De staatssecretaris moet het ons 
niet kwalijk nemen, als wij constate-
ren dat het "be le id " ter zake 
nauwelijks die naam verdient. Er is, 
althans naar onze indruk, niet of 
nauwelijks gezocht naar oplossingen 
buiten de kring van Raden van Arbeid 
en Sociale Verzekeringsbank. Voor 
zover zich oplossingen laten denken, 
ontbreekt relevante informatie. Met 
ons is de staatssecretaris bij 
voorbeeld van mening dat de 
werkzaamheden in de uitvoeringsor-
ganisaties van demografische 
verzekeringen en van werknemers-
verzekeringen zozeer vergelijkbaar 
zijn dat uitwisselbaarheid van 
personeel mogelijk zal zijn. Dan 
hebben we het niet alleen over de 
mogelijkheden hier en nu, maar ook 
over die in de toekomst. Wie de 
personeelsproblematiek immers 
serieus neemt, had wel eens kunnen 
overwegen of deze operatie niet 
beter zou kunnen wachten totdat er 
meer inzicht in het totaal verkregen 
zou zijn. Maar nee, onder verwijzing 
naar — ik citeer uit de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, 
pagina 1 — "een dynamisch proces 
van veranderingen dat enerzijds 
voortvloeit uit fundamentele 
wijzigingen in de regelgeving en 
anderzijds uit factoren zoals de 
voortschrijdende automatisering van 
de administrat ies", wordt vastgesteld 
dat er geen cijfers voorhanden zijn 
met betrekking tot de totaliteit van 
de uitvoering van de sociale-verzeke-
ringswetten, zo min als overigens 
aangegeven kan worden hoe nu 
precies berekend wordt hoeveel 
mensen hun baan zullen verliezen als 
gevolg van de automatisering, hoe 
prognoses tot stand komen en op 
welke wijze een verhoging van de 
dienstverlening aan de burgers wordt 
verdisconteerd. 

"Fundamentele wijzigingen in de 
regelgeving" en "voortschri jdende 
automatiser ing", alsmede die 
befaamde "c l iëntger ichtheid", zijn 
toch geen natuurverschijnselen! Ze 
zijn voorwerp van beleid, mag ik 

Raden van Arbeid 

aannemen, van een afweging ter 
zake van een opt imum van wat en 
hoe en door hoeveel mensen regels 
moeten of kunnen worden uitge-
voerd. Nu wordt minstens de 
verdenking gewekt dat de werkne-
mers op die afwegingsbalans een 
factor van geen of weinig gewicht 
vormen. Zeker, er worden wel 
mogelijkheden voor hen gezien in 
een aanpalende sector werk te 
vinden, maar wanneer en voor 
hoeveel van hen dat een oplossing 
biedt, ja, dat weet het kabinet ook 
niet. Daarover ontbreken de gege-
vens! 

Had er, nogmaals, niet beter 
gewacht kunnen worden totdat er 
wat meer inzicht verkregen was? Wat 
was eigenlijk de urgentie van deze 
fusie? Wij hebben het, ook na 
raadpleging van de stukken van de 
behandeling in de Tweede Kamer, 
niet kunnen achterhalen. Zoals wij 
ook met belangstelling hebben 
gezien dat de beantwoording van de 
vraag van D66, of misschien 
vrouwelijke personeelsleden, met 
name in de kinderbijslagsector, het 
meest in hun werkgelegenheid 
bedreigd worden, in de loop van de 
behandeling geruisloos is afgevoerd. 
Mijn vraag is: hoe verhoudt zo'n 
handelwijze zich met allerlei ander 
beleid, zoals het emancipatiebeleid 
en het beleid ter zake van her- en 
bijscholing van werknemers ten 
behoeve van automatiseringsproces-
sen? Verbale intenties worden 
immers pas geloofwaardig als ze ook 
in praktische situaties blijken te 
functioneren. 

Ronduit cynisch wordt het als wij 
kijken naar het noodzakelijke 
integratieproces op korte termijn. 
Iedereen weet dat voor een succes-
vol veranderingsproces, zoals het 
onderhavige, een maximale inzet is 
vereist van betrokken werknemers. 
Hun inzet en motivatie zijn goeddeels 
bepalend voor het resultaat. En zeker 
indien als conditio sine qua non de 
"cl iëntger ichtheid" geldt, ook in de 
overgangsperiode, vraagt dat het 
nodige van de mensen die het werk 
moeten doen. Het is een understate-
ment te stellen dat van mensen die 
hun baan dreigen te verliezen niet 
verwacht mag worden, dat hun 
motivatie om mee te werken aan 
veranderingen optimaal is. De 
staatssecretaris daarentegen heeft er 
"het volste vertrouwen in dat in de 
overgangsfase alle taken naar 
behoren vervuld zullen worden" . Wij 
zijn geïnteresseerd in de diepere 
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gedachte waarop hij deze optimist i-
sche mensvisie baseert. Ook de 
vraag naar het aantal mensen met 
welke functies dat thans in hun 
werkzekerheid wordt bedreigd, is 
overigens onbeantwoord gebleven. 
En dat is jammer, want in de 
memorie van antwoord wordt 
optimistisch gesteld "dat het niet 
denkbeeldig is dat de bedreiging van 
de werkzekerheid het vrijwillig 
verloop zal st imuleren." Het is dan 
natuurlijk wel interessant of dat 
vrijwillige verloop zal plaatsvinden in 
functies waarvan een kwalitatief 
optimale vervulling cruciaal is voor 
het veranderingsproces of niet. 
Gegeven de onzekere toekomst in de 
uitvoeringssfeer van de sociale 
verzekeringswetten in het algemeen, 
is het dus ook niet bekend of juist 
"schaarse personen" zullen vertrek-
ken. Ik heb wel eens gehoord, dat het 
in dit soort situaties meestal niet de 
slechtsten zijn die het eerst opstap-
pen. Well icht komt er straks dus 
weer een premiebeleid voor moeilijk 
te werven types, die nu op natuurlijke 
wijze afvloeien. Maar goed, de 
deregulering maakt dat dit straks niet 
meer tot de overheidsverantwoorde-
lijkheid behoort. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
het derde onderdeel van het 
toekomstpatroon in dit weefsel: wat 
moet het allemaal uiteindelijk 
worden? Daarover is aan de overzijde 
al het nodige gezegd. Ik zal het niet 
overdoen, maar wil slechts onze 
verbazing uitspreken over de 
lichtzinnigheid waarmee thans een 
veranderingsproces in gang wordt 
gezet van een deel van het geheel, 
zonder dat over de gewenste 
totaaluitkomst iets meer bestaat dan 
weinig omlijnde ideeën. Deelreorga-
nisaties zullen geen belemmeringen 
opleveren voor de toekomstige 
uitvoeringsstructuur. De staatssecre-
taris zal daar alert op zijn, volgens de 
Handelingen van de Tweede Kamer. 
Verder dan een toegezegde visie met 
uitgangspunten in het eerste 
kwartaal van 1988 ben ik niet 
gekomen. Voorts wordt, zoals ik 
hiervoor opmerkte, niet door de 
staatssecretaris getoetst. Misschien 
kan hij nog even uitleggen hoe dat nu 
zit? Wij zien het niet. Zoals ook 
overigens de keizerlijke ambtenaren 
van Andersen niets zagen, maar wel 
wat te berde brachten. " Is het niet 
prachtig?", vroegen de twee eerlijke 
beambten. "Ziet Uwe Majesteit het 
prachtige patroon? De kostelijke 
kleuren?" En ze wezen op de lege 

weefstoel in het vaste geloof, dat de 
anderen de stof wél konden zien. 
"Dat is een mooie boel" , dacht de 
Keizer, " ik zie helemaal niets. Dat is 
verschrikkelijk. Zou ik dan dom zijn? 
Dat zou het vreselijkste zijn wat me 
kon overkomen." " O , het is buitenge-
woon aardig", zei hij. "Het draagt 
mijn allerhoogste goedkeuring weg . " 
Hij knikte tevreden en bekeek het 
lege weefgetouw, want hij wilde niet 
laten blijken, dat hij niets kon zien. 
Zijn gevolg keek zich de ogen uit 
maar zag niet meer dan de anderen. 
Doch allen zeiden het de Keizer na: 
"O , het is buitengewoon aardig." 

Mijnheer de Voorzitter! Sprookjes 
zijn meestal niet waar, maar vaak 
hebben zij wel een kern van waarheid 
in zich. Het sprookje over de nieuwe 
kleren van de Keizer is in meer dan 
één opzicht exemplarisch voor de 
huidige politieke praktijk. Te gemak-
kelijk worden woorden als "deregule-
r ing" uit de kast getoverd. En 
iedereen roept: prachtig! Automati-
sering schijnt als een natuurramp of 
een zegen tot ons te komen. En 
iedereen roept: fantastisch! Of zegt 
berustend: tja, het is niet anders. 
Hoewel ik de laatste ben om tegen 
automatisering te zijn, het gemak 
waarmee verlies aan arbeidsplaatsen 
ermee verklaard wordt, is soms 
beangstigend. Je kunt er toch ook 
kwaliteitsverbetering mee nastreven? 
Automatisering is toch een middel en 
geen doel? Het gemak ook waarmee 
mensen hun identiteit verliezen als zij 
opgaan in een staatje van " te 
vervallen arbeidsplaatsen" is 
nauwelijks meer acceptabel, zeker 
niet als er geen goede onderbouwing 
bij te leveren is. Een begrip als 
"c l iëntger ichtheid" is ook adembe-
nemend. Alleen, wordt het niet eens 
tijd om dat begrip reëel in te vullen in 
plaats van het als legitimering te 
gebruiken? De geloofwaardigheid is 
in het geding en met dit wetsvoorstel 
is dat heel duidelijk te demonstreren. 

Ik eindig met het slot van het 
sprookje van Andersen, dat tevens 
dienst kan doen als moraal van de 
reactie van mijn fractie op dit 
wetsvoorstel. 

Zo liep de Keizer onder de 
schitterende troonhemel en alle 
mensen op straat en aan de ramen 
riepen: "Hoe onvergelijkelijk mooi zijn 
toch de nieuwe kleren van de Keizer! 
Wat een prachtige sleep draagt hij 
aan zijn gewaad! Hoe schoon is dat 
al les!" Niemand wilde laten blijken, 
dat hij niets zag, want dan zou hij 
ongeschikt zijn voor zijn betrekking of 

oliedom zijn geweest. Geen van de 
gewaden des Keizers had ooit zo veel 
opgang gemaakt als dit. "Maar hij 
heeft helemaal niets aan!" riep 
eindelijk een klein kind. "Hemel ! Hoor 
de stem van de onschuld", zei de 
vader en de een fluisterde tegen de 
ander wat het kind gezegd had. "Hij 
heeft helemaal niets aan; een klein 
kind zegt, dat hij helemaal niets aan 
heeft !" "Maar hij heeft ook werkelijk 
niets aan!" riep tenslotte het gehele 
volk. Dat trof de Keizer, want het volk 
scheen gelijk te hebben. Maar hij 
dacht bij zich zelf: De optocht moet 
ik toch tot het einde volgen! Nog 
trotser dan ooit tevoren liep hij 
verder en de kamerheren liepen 
achter hem en torsten de sleep, die 
er helemaal niet was. De keizer is 
alweer bijna op de helft van zijn 
route; bloot en wel. Terugfluiten 
heeft weinig zin. Misschien vat hij 
kou, misschien ook niet. Wij wande-
len voorlopig belangstellend mee. 

Hoewel op het eerste gezicht niet 
erg logisch: wij zullen ons niet tegen 
dit wetsvoorstel keren. Wij hebben 
aan onze opdracht voldaan en op de 
voornemens van het kabinet vanaf 
enige afstand gereflecteerd. Die 
reflectie leidt tot een negatief 
oordeel. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, het 
sprookje over de nieuwe kleren van 
de keizer gaat niet alleen op voor het 
kabinet; het geldt ook voor de 
besluitvorming op dit moment in 
deze Kamer. De amendering van de 
Tweede Kamer, die verbaal een 
opheffing omzette in een fusie, blijkt 
in de praktijk niet helemaal of 
helemaal niet — het is maar hoe je 
het bekijkt — te worden uitgevoerd. 
Ik verwijs naar het eerder aangehaal-
de antwoord van de staatssecretaris: 
"op bestuurlijk niveau blijft er sprake 
van opheff ing; de fusie geldt alleen 
op werkniveau." 

Ik kan mij er weinig anders bij 
voorstellen dan dat de zaak zich 
volgens het oorspronkelijke scenario 
is blijven ontwikkelen. Dat betekent, 
dat wie nu "nee" zegt tegen het 
wetsvoorstel een hoop ellende 
veroorzaakt, niet in de laatste plaats 
voor de mensen die in deze sector 
hun boterham verdienen. Nieuwe 
onzekerheden zullen in dat geval hun 
deel zijn; dat gunnen wij niemand. 
Zonder enige vreugde zullen wij dus 
instemmem met dit wetsvoorstel, 
doch onder aantekening dat hiermee 
de waarde — of liever onwaarde — 
van de besluitvorming eens te meer 
wordt gedemonstreerd. 
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D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Graag wil ik mevrouw 
Jaarsma complimenteren met haar 
maidenspeech. Zij heeft bij mij en 
waarschijnlijk bij velen een oud 
sprookje en een oud beroep weer 
duidelijk voor de geest gebracht. 

Voorzitter! Ook dit wetsvoorstel 
toont metterdaad dat, ondanks een 
regeerakkoord, de Tweede Kamer in 
goed overleg met de bewindsman in 
staat blijkt, niet onbelangrijke 
veranderingen aan te brengen. 

Hetzelfde gold voor de reeds 
behandelde voorstellen onder 
nummer 19821 Opheffing College 
van Bijstand en nummer 20013 
Eenmalige uitkering en beëindiging 
door middel van een beëindiging-
stoeslag. 

Wie zowel de schriftelijke als de 
mondelinge behandeling aan de 
overzijde van het Binnenhof heeft 
gevolgd, zal het met ons eens zijn, 
dat de uiteindelijke consensus die 
bereikt werd, verrassend genoemd 
mag worden. 

Daartoe heeft niet alleen het zeer 
kritische en langdurige overleg 
bijgedragen, maar vooral de tege 
moetkomingen van de staatssecreta-
ris aan drie niet onbelangrijke 
amenderingen van mevrouw Ter Veld 
en de toezeggingen naar aanleiding 
van twee moties van de heer Nijhuis 
c.s. En dat alles met algemene 
stemmen. 

Wij kunnen mijns inziens dan ook 
kort zijn. De aanvankelijke weerstan-
den waren overigens begrijpelijk 
tegen de achtergrond van de nu al 
decennia lang lopende plannen met 
betrekking tot de herstructurering 
van de uitvoering van onze sociale 
verzekeringen en voorzieningen. Het 
totaalbeeld ontbreekt nog steeds, 
mede door de meningsverschillen en 
de wijzigende inzichten. 

Daarbij komt dat de Raden van 
Arbeid zeker niet onbevredigend 
hebben gewerkt en hun regionale 
organisatie goed lijkt te passen bij de 
decentralisatie-ideeën van deze tijd. 

Uit de behandeling in de Tweede 
Kamer hebben wij de indruk gekre-
gen, dat de staatssecretaris het 
toekomstig beeld van de organisatie 
sociale verzekeringen nu wel min of 
meer voor ogen heeft. Blijkbaar is hij 
er in ieder geval van overtuigd, dat 
de eventuele stap die met dit 
wetsvoorstel wordt gezet geen 
belemmering voor de toekomstige 
structuur zal opleveren, ook al wekt 

de motie van de heer Nijenhuis over 
de niet-omkeerbaarheid die indruk. 
Bovendien heeft hij naar aanleiding 
van de tweede motie-Nijhuis 
toegezegd, in het eerste kwartaal 
met een nota te komen die het 
totaalbeeld zal verduidelijken. 

Misschien wil de staatssecretaris 
in deze Kamer zijn ideeën al eniger-
mate toelichten en vooral verduidelij-
ken, dat het in behandeling zijnde 
voorstel geen of geen ernstige 
problemen voor de toekomstige 
structuur zal opleveren. Natuurlijk zijn 
ons ook andere, voor dit wetsvoor-
stel, meer spoed vragende ontwikke-
lingen bekend, waaronder de 
personele situatie en de sterke 
afbrokkeling van de werkgelegenheid 
bij de raden. Ook de grote unanimi-
teit van de zijde van de SER en de 
Stichting van de Arbeid ten aanzien 
van dit voorstel en de ernstige 
gevolgen van niet aanvaarding, waar 
de SVr op wees, mogen niet 
onvermeld blijven en eventuele 
twijfelaars tot ernstig overwegen 
stemmen. 

Overigens bestaat er over een 
breed front eensgezindheid over de 
uitgangspunten voor toekomstig 
beleid en uitvoering. Goede coördi-
natie, clïentgerichtheid en beheers-
baarheid is daarbij het adagium. 

Wij zijn het met de staatssecreta-
ris, die het voorstel aan de overzijde 
naar onze mening bekwaam verde-
digde, eens dat niet altijd met 
veranderingen op onderdelen 
gewacht kan worden tot men het 
eindelijk over het geheel eens is, zo 
men dat al ooit wordt. Het is dan wel 
zaak, dat er ernstig rekening wordt 
gehouden met de gevolgen voor de 
klanten en voor het personeel en dat 
men de verwachting mag hebben dat 
een en ander niet haaks op de totale 
lijn staat. 

Wat de klanten betreft, verandert 
er onzes inziens weinig, nu de 22 
raden vooralsnog districtskantoren 
van de SVB, of beter gezegd van het 
nieuwe geheel, worden. Als voordeel 
daarvan zien wij, dat daarmede de 
SVB in een klap geregionaliseerd 
wordt en dichter bij de mensen komt. 
Wanneer kunnen, wanneer tot 
adviescommissies wordt besloten, de 
voordelen die de raden in het 
verleden hadden eveneens geïncor-
poreerd worden, althans indien men 
daarop prijs stelt? 

Voor het personeel wordt het risico 
van gedwongen ontslag naar onze 
mening kleiner, omdat in een groter 
geheel het natuurlijke verloop en de 

doorstroming meer ruimte zullen 
bieden dan in een kleiner geheel. Ook 
voor de voorzitters is redelijk 
gezorgd, al lijkt de appreciatie van de 
directeursstatus niet onverdeeld 
positief te zijn. 

Wij vragen ons af, of het zo 
verstandig was een aantal daarvoor 
in aanmerking komende voorzitters 
te laten vertrekken, of deze mis-
schien in de toekomst te laten 
vertrekken en het volgens de regels 
in aanmerking komende oudste 
raadlid waarnemend voorzitter te 
doen zijn. Ging daarmede niet een 
stuk deskundigheid verloren dat juist 
in de overgangsfase van belang kon 
zijn? Kan de staatssecretaris al iets 
naders zeggen over zijn verwachtin-
gen ten aanzien van gedwongen 
ontslagen? Wordt verloop gestimu-
leerd? 

Automatisering van de uitvoering 
der demografische verzekeringen zal 
immers snel tot drastische inkrimpin-
gen leiden, iets wat ons ook door 
betrokkenen bevestigd werd. 

Concentratie van beleid en 
regionalisatie van de uitvoering van 
de AWW, de AKW en de AOW is, zo 
hebben wij begrepen, een kwestie 
van tijd. Kan dat ook betekenen dat 
de uitbetaling van de AOW te zijner 
tijd over de districtskantoren loopt? 

Voorzi t ter: S teenkamp 

De heer Franssen (CDA): Voorzitter! 
Ik kom nu tot het grensgebied. De 
Raden van Arbeid in de grensgebie-
den hebben goede relaties met de 
uitvoerders van de sociale zekerhe-
den over de grenzen. Dit kwam ook 
aan de overzijde aan de orde. Ik 
neem aan dat die relaties gecontinu-
eerd zullen worden, maar wil er bij 
deze gelegenheid op attenderen dat 
er de laatste tijd nogal wat klachten 
uit België tot ons komen. 

Ofschoon dit voorstel niet de 
directe aanleiding behoeft te zijn, wil 
ik erop wijzen dat grensarbeiders met 
het ene been in de sociale zekerheid 
van hun woonland en met het andere 
in de sociale zekerheid van hun 
werkland staan. Dat roept complica-
ties op. Is de herziening van ons 
sociale zekerheidsstelsel wel 
voldoende met de buurlanden 
doorgenomen? Problemen zijn er 
onder andere ten aanzien van 
deeltijdwerkers en de AOW voor in 
het buurland wenende echtparen. Is 
het waar dat er aan een overeen-
komst tussen België en Nederland 
wordt gewerkt, maar dat een 
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Belgisch voorstel van 4 augustus 
1986 nog beantwoord moet worden, 
terwijl België en Luxemburg een en 
ander inmiddels al hebben geregeld? 

Ook met de eventuele aanpassin-
gen van de AOW per 1 april 1988 
voor ogen, lijkt een goede afstem-
ming, zeker in de Benelux, een eerste 
vereiste. Voorzover ik de staatssecre-
taris met deze vragen mocht 
overvallen — concretere gegevens 
kreeg ik pas enkele dagen geleden 
zwart op wit— houd ik mij voor een 
schriftelijke reactie achteraf aanbe-
volen. 

Voorzitter! Na deze zijstap — men 
moet het ijzer smeden als het heet is 
— terug naar het wetsvoorstel dat in 
zijn herziene vorm een juistere en 
psychologisch betere titel heeft 
gekregen. 

Ter afsluit ing: mijn fractie zal het 
voorstel steunen en met belangstel-
ling naar de reactie van de staatsse-
cretaris luisteren. 

D 
Mevrouw Vonhoff -Lui jendi jk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
ook beginnen met mevrouw Jaarsma 
te complimenteren met haar 
maidenspeech. Ik begrijp dat ook in 
de PvdA-fractie de schermutselingen 
tussen positieve en negatieve 
krachten toch tot overwinning van de 
positieve krachten, althans voor de 
staatssecretaris, hebben geleid en 
dat zij voor zal stemmen. 

Sommige zaken lijken onontkoom-
baar, sommige hebben een natuurlijk 
verloop en sommige zijn wenselijk. 
Eenvoudig is het leven, ook het 
politieke leven, als die elementen in 
een bepaald geval samenvallen. 
Beslissen is dan immers niet moeilijk. 
Helaas is dat bij het wetsontwerp dat 
wij vandaag behandelen over de 
samenvoeging van de Raden van 
Arbeid en de Sociale Verzekerings-
bank niet het geval. Onontkoombaar 
is het niet, althans niet op dit 
moment. Er zou naar het oordeel van 
mijn fractie alle aanleiding toe 
geweest zijn om deze materie pas te 
regelen als er meer zicht op de 
gehele uitvoeringsorganisatie van de 
sociale verzekeringen was geweest. 

Dit is wat de werknemersverzeke-
ringen betreft nog in het geheel niet 
in zicht. Evenmin is bij de aanvaar-
ding van dit wetsvoorstel een situatie 
ontstaan waarin de demografische 
verzekeringen een definitief onderdak 
hebben gevonden. Wel kan men 
misschien spreken van een natuurlijk 

verloop in die zin, dat de taken van 
de Raden van Arbeid door de recente 
ontwikkelingen in de techniek, de 
automatisering en door de beperking 
van het werkterrein zijn aangetast. 
Het is niet voor niets dat in juli 1984 
het Sociaal statuut is aangenomen 
om de gevolgen van de automatise-
ring zo reëel mogelijk te verdelen. 
Verder kan het niemand in Nederland 
ontgaan zijn dat sinds de invoering 
van de Wet op de studiefinanciering 
de studerende jeugd van achttien 
jaar en ouder voor het overgrote deel 
financieel niet meer onder de Raden 
van Arbeid ressorteert, maar 
aangewezen is op het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

Mijn fractie kan zich voorstellen 
dat zulke ontwikkelingen moeten 
leiden tot een herbezinning op de 
functie van de Raden van Arbeid. Dat 
is overigens niets nieuws. Zonder 
uitvoerig op de geschiedenis in te 
gaan, kan worden gesteld dat de 
Raden van Arbeid door Talma ooit 
zijn bedoeld om de verordenende 
lichamen op het gehele terrein van 
de arbeidswetgeving te worden. Daar 
heeft het parlement echter niets van 
willen weten. Bij de behandeling van 
de Radenwet is hun rol toen beperkt 
tot de functie van uitvoeringsorga-
nen, van de aanvang af in een 
delicaat samenspel tussen de raden 
en het toezichthoudend orgaan. 
Soms gaat dat toezicht wel wat ver, 
zoals in 1925. De Kroon greep in 
toen aan een Raad van Arbeid werd 
voorgeschreven de voor de dienst-
ruimte benodigde steenkool te 
betrekken van de Staatsmijnen. 

Meestal wordt aan centralistische 
tendensen minder weerstand 
geboden. De rol van het toezichthou-
dend orgaan wordt naar verhouding 
sterker als die behoefte aan centrali-
satie meer wordt gevoeld. Wij vinden 
dit uitvoeriger beschreven in de 
toelichting op de artikelen 68 en 69 
van de Wet op de Sociale Verzeke-
ringsbank en de Raden van Arbeid 
van 1933 in de editie Schuurman en 
Jordens. Door de aanneming van het 
voor ons liggende wetsvoorstel kan 
de centralistische uitvoering naar het 
oordeel van mijn fractie versterkt 
worden. Deelt de staatssecretaris dit 
inzicht? Acht hij dat een gelukkige 
ontwikkeling? Is er wat dat betreft 
ook sprake van een onomkeerbaar 
proces? Ik vraag dit naar aanleiding 
van de in de Tweede Kamer aange-
nomen motie-Nijhuis c.s. op stuk nr. 
1 6, waarin gesteld wordt dat de 
aanvaarding van het wetsvoorstel 

Opheffing van de Raden van Arbeid 
geen onomkeerbaar eindpunt kan en 
mag zijn in de nog te voeren 
discussie over de uitvoeringsorgani-
satie sociale zekerheid. 

Omdat een van de belangrijkste 
argumenten voor de indiening van dit 
wetsvoorstel is gelegen in de 
automatisering, had men kunnen 
verwachten dat die automatisering 
zou worden toegepast om een meer 
decentrale uitvoering te bevorderen, 
juist ook omdat de staatssecretaris in 
de Tweede Kamer heeft gesproken 
over een versterking van de cliënt-
gerichte regionale uitvoeringsstruc-
tuur. Zou de staatssecretaris zijn visie 
op dit punt hier nog wat duidelijker 
aan ons willen voorleggen? Automa-
tisering is een technisch probleem. 
Cliënt-gericht werken en service 
bieden moeten naar het oordeel van 
mijn fractie hier niet ondergeschikt 
aan worden gemaakt. 

Voorshands sta ik op het stand-
punt, dat een andere keuze dan met 
het wetsvoorstel is gedaan tot de 
reële mogelijkheden had behoord, 
zodat inderdaad geen sprake is van 
een natuurlijk verloop, maar van een 
vroegtijdige ingreep. 

Rest het derde element: de 
wenselijkheid van het wetsvoorstel. 
Om die te beoordelen heeft mijn 
fractie een aantai vragen gesteld in 
het voorlopig verslag. De staatsse-
cretaris antwoordt op de vraag over 
de mogelijke discrepantie tussen 
deelreorganisaties en de gewenste 
toekomstige uitvoeringsstructuur, die 
hem nog niet helder voor ogen stond 
— misschien is daar inmiddels 
verandering in gekomen — met een 
verwijzing naar een definitieve 
standpuntbepaling in de toekomst. 
De hoofdlijnen daarvan, in de 
Tweede Kamer geschetst, zijn echter 
zo weinig overtuigend overgekomen, 
dat op dat punt door mijn partijge-
noot Nijhuis een tweetal moties is 
voorgesteld, die inmiddels zijn 
aanvaard. De moties zijn erop 
gericht, aan de gedachtenvorming 
meer richting en begrenzing te 
geven. Daarbij is de behoefte 
gebleken, zo snel mogelijk te 
beschikken over een stuk van 
bestuurlijk inhoudelijke aard. Die 
blauwdruk, waarvan de staatssecre-
taris heeft gezegd dat hij terecht 
verlangd wordt, is niet binnen een 
bepaalde termijn in het vooruitzicht 
gesteld. Een op zichzelf niet voor 
tegenspraak vatbare vaststelling van 
de staatssecretaris, dat hij maar één 
paar handen heeft, stelt mijn fractie 
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niet gerust over het verdere verloop. 
Wil de staatssecretaris hier iets 
concreter zijn? Sinds het debat in de 
Tweede Kamer is bijna weer een 
kwartaal verstreken, zodat deze 
opgave niet al te moeilijk lijkt. 

Naar de opvatting van mijn fractie 
is het begrip " fus ie " bij de behande-
ling van het wetsvoorstel en bij de 
beantwoording van onze vragen niet 
zorgvuldig genoeg gebruikt. De 
staatssecretaris stelt terecht vast, dat 
ook in de nieuwe considerans zonder 
meer wordt geconstateerd, dat de 
Raden van Arbeid worden opgehe-
ven. Dan is echter eerder sprake van 
een fusillade dan van een fusie. Dat 
werkorganisaties worden samenge-
voegd is immers van praktische 
betekenis voor de betrokken 
medewerkers en medewerksters. Het 
sluit bestuurlijke beïnvloeding — dat 
is wezenlijk bij een fusie — niet uit. In 
zijn beantwoording doet de staatsse-
cretaris de deur echter nadrukkelijk 
dicht. Dan legt hij de zinsnede in de 
considerans "samenvoegen tot één 
organisatie" wel zeer minimalistisch 
uit. Het samenvoegen tot één 
organisatie behoeft zich immers niet 
te beperken tot het administratieve, 
niet-bestuurlijke niveau. Dat is in dit 
wetsvoorstel echter wel het uit-
gangspunt. 

Naar het oordeel van mijn fractie 
zijn er vraagtekens te plaatsen bij de 
zin van dit wetsvoorstel op dit 
moment. Het zou onzes inziens te 
overwegen zijn geweest, opschorting 
van de behandeling te vragen tot het 
moment dat meer zekerheden zijn 
verkregen over de totale situatie rond 
de uitvoering van alle sociale-verze-
keringswetten. Mijn fractie oordeelt 
echter, dat het belang van de direct 
betrokkenen bij de Raden van Arbeid 
en de Sociale Verzekeringsbank met 
zich brengt, dat een beslissing wordt 
genomen. De onzekerheid mag voor 
de betrokkenen niet langer voortbe-
staan. Wel is het geboden, dat de 
ineenschuiving van de werkorganisa-
ties met de uiterste zorgvuldigheid 
plaatsvindt. Met belangstelling wacht 
ik de antwoorden van de staatssecre-
taris af. 

De Voorzitter: Ik doe een medede-
ling over de orde. Na overleg met de 
betreffende commissie heb ik 
besloten, het wetsvoorstel Regels 
betreffende de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten) 
(1 7363) van de agenda af te voeren. 
Dit wetsvoorstel zal volgende week 

dinsdag aan de orde komen. Die 
vergadering zal om 10.45 uur 
beginnen, opdat de minister-presi-
dent, die 's middags andere verplich-
tingen heeft, bij dat debat aanwezig 
kan zijn. 

• 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de drie 
woordvoerders voor hun inbreng. Ik 
complimenteer mevrouw Jaarsma 
met haar maiden-speech. Het was 
een kleurrijk verhaal, een verweving 
van een sprookje in haar inbreng over 
dit vrij technische onderwerp. Het 
sprak dunkt mij wel aan, het is eens 
een andere wijze van benadering. 

De motieven die bij het wetsvoor-
stel dat we nu bespreken een rol 
spelen, zijn bij de schriftelijke en 
mondelinge behandeling aan de 
overzijde en hier uitvoerig aan de 
orde geweest. Ik heb er behoefte aan 
op een aantal punten nog wat nader 
in te gaan. De heer Franssen — en 
tot op zekere hoogte ook mevrouw 
Jaarsma - constateerde dat van een 
verrassende ontwikkeling sprake is, 
gezien de start van de schriftelijke 
behandeling in de Tweede Kamer. 
Verrassingen in de politiek kunnen 
soms enige of zelfs veel blijdschap 
veroorzaken. Ik laat even buiten 
beschouwing, hoe dat precies voor 
mij uitpakt, maar dat zal ik aan het 
eind van mijn betoog nog wel onder 
woorden proberen te brengen. 

De uitvoeringsorganisatie van de 
demografische verzekeringen bevindt 
zich in een proces van vrij forse 
veranderingen. Het gaat daarbij 
allereerst om een vermindering van 
het voor deze uitvoering benodigde 
personeel. Deels is deze verminde-
ring reeds tot stand gekomen, 
namelijk door de invoering van de 
Wet op de studiefinanciering en de 
gelijktijdige afschaffing van de 
kinderbijslag voor kinderen van 18 
jaar en ouder. Deels zal deze 
vermindering de komende tijd 
worden geëffectueerd door een 
automatisering van de administratie 
van de Algemene Kinderbijslagwet, 
een proces van automatisering dat 
vervolgens wordt voortgezet voor de 
twee andere volksverzekeringen, de 
AOW en de AWW. Daarnaast zal de 
automatisering ertoe leiden, dat de 
werkorganisaties van de huidige 
Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid steeds meer 
geïntegreerd worden. Deze twee 
motieven hebben geleid tot een 

heroriëntatie op het bestuurlijke en 
het organisatorische vlak van deze 
uitvoeringsorganen. Het voorstel 
houdt in dat de kantoren van de 
Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid worden samenge-
voegd en gaan opereren onder het 
bestuur van een nieuwe Sociale 
Verzekeringsbank. Naar mijn mening 
wordt hiermee een kader geschapen 
om tot een optimaal resultaat uit een 
oogpunt van dienstverlening en 
efficiency te komen. 

Uit de inbreng van alle sprekers 
blijkt dat men oog heeft gehad voor 
het feit dat indiening van dit wets-
voorstel in belangrijke mate stoelt op 
de ontwikkelingen die het werkterrein 
van de Raden van Arbeid hebben 
geraakt. Alle sprekers zijn hier 
uitvoerig op ingegaan. Mevrouw 
Vonhoff sprak in dat verband over 
een natuurlijk verloop van de zaken. 
De heer Franssen heeft het over 
haastvragende ontwikkelingen gehad 
en zo is het ook. Het zijn deze 
ontwikkelingen die het noodzakelijk 
maken dat thans tot herziening van 
dat deel van de uitvoeringsorganisa-
tie dat zich bezighoudt met de 
demografische verzekeringen, wordt 
overgegaan. Ik constateer met 
vreugde dat de heer Franssen het 
hiermee eens is, getuige zijn 
uitspraak dat niet altijd met verande-
ringen op onderdelen kan worden 
gewacht, tot men het uiteindelijk 
over het geheel eens is geworden. 
Dat zou te veel tijd vergen. Terecht 
stelt hij dat de voorgenomen 
herziening niet haaks mag staan op 
de totaallijn. Met name de fracties 
van de PvdA en de VVD hebben op 
dit punt hun aarzeling getoond, aan 
de overzijde, maar ook hier in dit 
debat. 

Ik wil proberen, een misverstand 
weg te nemen, dat misschien bij 
mevrouw Vonhoff leeft. Het is niet zo 
dat een blauwdruk voor de gehele 
uitvoeringsorganisatie, niet binnen 
een bepaalde termijn in het vooruit-
zicht is gesteld. Ik heb de Tweede 
Kamer zeer nadrukkelijk toegezegd 
— het is juist dat er een aantal 
moties over zijn ingediend — dat ik in 
het eerste kwartaal van 1988 een 
notitie met de hoofdlijnen voor de 
toekomstige uitvoeringsorganisatie 
zal presenteren. Die toezegging, daar 
gedaan, zal ik in stand houden. 

De heer Franssen heeft gevraagd 
of ik thans al in staat ben, mijn 
ideeën enigermate toe te lichten en 
voorts te verduidelijken dat het nu 
aan de orde zijnde wetsvoorstel geen 
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ernstige problemen voor de toekom-
stige structuur zal opleveren. Wat die 
toelichting betreft, wil ik graag 
verwijzen naar de hoofdlijnen die ik in 
de Tweede Kamer op dat punt heb 
geschetst. Eerst komt er een 
herziening van de uitvoeringsorgani-
satie van demografische verzekerin-
gen en daarna, maar dan gefaseerd, 
komt er een herziening van de 
uitvoering van de werknemersverze-
keringen. De modaliteiten van die 
deelreorganisaties dienen zo veel 
mogelijk dezelfde te zijn, te weten 
cliëntgerichtheid, regionale indeling, 
regionale beslissingsbevoegdheid en 
centrale coördinatie. Na afronding en 
evaluatie van deze deelreorganisatie 
komt er een moment, dat overigens 
over een aantal jaren aanbreekt, dat 
moet worden bezien of en, zo ja, hoe 
beide uitvoeringsstructuren vervol-
gens nader op elkaar kunnen en 
moeten worden afgestemd. Door 
deze werkwijze wordt enerzijds 
voorkomen dat deelreorganisaties 
haaks komen te staan op de totaallijn 
en anderzijds dat onomkeerbare 
posities worden bereikt. Dit is ook 
een reactie op opmerkingen van 
mevrouw Vonhoff. 

Nogmaals, ik meen dat de 
formulering van de wijziging van de 
organisatiewet ten aanzien van het 
toporgaan heel belangrijk is. Daarbij 
zal ook aan de orde moeten komen 
wat de reactie van de Stichting van 
de Arbeid is op de versterking van de 
positie van de sociale partners in het 
kader van de werknemersverzekerin-
gen. Ik meen dat wij er niet aan 
ontkomen, in die poging tot het 
geven van een blauwdruk, te 
reageren op allerlei discussies met 
betrekking tot bij voorbeeld de 
gemeenschappelijke medische 
dienst. 

Mevrouw Vonhoff heeft mij nog 
een vraag gesteld over de naar haar 
oordeel centralistische uitvoering van 
de nieuwe structuur. Ik deel haar 
inzicht niet dat hiervan in de nieuwe 
structuur sprake zal zijn. De nieuwe 
structuur voorziet in een regionale 
beslissingsbevoegdheid, weliswaar 
met coördinatie op centraal niveau. 
Door deze verhoudingen — de heer 
Franssen heeft dat ook benadrukt — 
wordt de Sociale Verzekeringsbank 
geregionaliseerd en komt ze dichter 
bij de mensen te staan. Men werkt 
dan dus cliëntgericht. Ik heb goed 
begrepen dat mevrouw Jaarsma daar 
nogal cynisch over sprak, naar mijn 
gevoel te cynisch. Er zit wel degelijk 
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een bewuste cliëntgerichte benade-
ringswijze achter. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik plaats nu 
achtereenvolgens een aantal 
kanttekeningen bij de inbreng van 
mevrouw Jaarsma-Buijserd. Ik doe 
dat zoveel mogelijk puntsgewijs en 
ook zo puntig mogelijk en ik verwerk 
daarin minder sprookjes dan zij heeft 
gedaan. 

Mevrouw Jaarsma stelt dat degene 
die de regels stelt, niet aan de 
verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van die regels ontkomt. In 
politieke zin draag ik uiteraard de 
verantwoording, ook voor de 
uitvoering. Maar het is juridisch zo 
geregeld, dat wetgeving en uitvoe-
ring gescheiden zijn. De uitvoerings-
organen zijn autonoom in hun 
uitvoeringsverantwoordelijkheid. De 
Sociale Verzekeringsbank houdt op 
die uitvoering toezicht. Ten aanzien 
van de uitvoering van de demografi-
sche verzekeringswetten is er na 
invoering van dit wetsvoorstel sprake 
van één uitvoeringsorgaan en niet 
van 23 uitvoeringsorganen, namelijk 
de Sociale Verzekeringsbank en 22 
Raden van Arbeid. Dat waren mijn 
kanttekeningen bij de opmerkingen 
van mevrouw Jaarsma over de 
deregulering. 

Mevrouw Jaarsma zegt dat ik 
slechts bezig ben met een marginale 
toets van het fusieproces. Het gaat er 
nu om dat partijen, uitgaande van 
één organisatie, overeenstemming 
moeten bereiken over de verdeling 
van taken en over de daarbij beho-
rende uitvoeringsvorm. Mijns inziens 
is het kader daarvoor aangegeven in 
de intentieverklaring, waarnaar in het 
amendement wordt verwezen. Gelet 
op de scheiding tussen wetgeving en 
uitvoering, blijf ik van mening dat 
marginale toetsing door de Sociale 
Verzekeringsraad voldoende 
waarborgen geeft. Ik begrijp dat 
mevrouw Jaarsma het daar niet mee 
eens is, maar ik meen dat die 
toetsing voldoende is. 

Mevrouw Jaarsma heeft ook 
verwezen naar de problemen die 
samenhangen met de studiefinancie-
ring. Ik laat dat nu maar gemakshalve 
buiten beschouwing. Zij heeft ook 
nog aandacht gevraagd voor een 
betoog van de heer Diepeveen, naar 
ik meen gehouden op een vergade-
ring van de nieuwe algemene 
bedrijfsvereniging, over de nieuwe 
werkloosheidswet. Dat onderwerp 
komt in de Tweede Kamer nog 
uitvoerig in discussie bij een 
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mondeling overleg over de evaluatie 
van de stelselherziening. 

De Voorzitter: Ik wijs de staatsse-
cretaris erop, dat mevrouw Jaarsma 
nieuw is in ons midden, dus zij kent 
nog niet alle gebruiken. Ik wil haar en 
de leden erop wijzen dat het 
gewoonte is dat de bewindslieden 
zich ongeveer houden aan de helft 
van de tijd die de kamerleden hebben 
besteed aan hun inbreng. Het is goed 
als zij dat weet. Dus als de staatsse-
cretaris niet op alle vragen antwoord 
kan geven, is hij bij voorbaat 
verontschuldigd. 

Staatssecretaris De Graaf: Dank u 
wel, Voorzitter. Ik heb niet gecheckt 
hoe dat zit met de helft van die 
spreektijd. Ik hoor het wel van u, 
mocht ik teveel gebruiken. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Jaarsma vroeg hoe de Raden van 
Arbeid hebben gereageerd op de 
fusie. Naar mij is gebleken, is er een 
duidelijke wil bij de partners om de 
zaak goed en in evenwichtig overleg 
te regelen. Het ziet ernaar uit dat 
men daar op korte termijn ook 
bestuurlijk uitkomt. 

Dan kom ik bij de personeelspro-
blematiek. In de stukken voor de 
behandeling in de Tweede Kamer 
heb ik uitgebreide informatie 
gegeven over de te verwachten 
personeelsproblematiek bij beide 
organisaties. Het feit dat die cijfers 
f luctueerden, ligt vooral aan een 
aantal ontwikkelingen die nu nog niet 
goed zijn in te schatten. Dit zijn dan 
met name de positieve effecten, 
namelijk de invoering van de 
inkomenstoets in het kader van de 
AOW, de herstructurering van de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet 
en de pensioenopbouw voor 
werklozen in het kader van het fonds 
voorheffing pensioenverzekering. Er 
is wel degelijk gezocht naar oplossin-
gen. Er is bezien of er extra werk 
voor Sociale Verzekeringsbank en 
Raden van Arbeid gevonden kon 
worden. Helaas is dat niet gelukt. 
Eerder heb ik daarvan de moeilijkhe-
den aangegeven. Het overnemen van 
werk van andere instanties is geen 
oplossing en bovendien moet het ook 
niet al te branchevreemd zijn als men 
dit wil realiseren. Wat de andere 
uitvoeringsorganen betreft, heb ik in 
de stukken ook reeds aangegeven, 
dat de aard van de werkzaamheden 
vergelijkbaar is, maar dat het niet zo 
is dat er momenteel bij de werkne-
mersverzekeringen een groot gebrek 
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aan personeel is. Ik zie hier dus op 
korte termijn geen oplossing. 

Waarom, zo rijst de vraag bij 
mevrouw Jaarsma, vindt deze fusie 
nu plaats? De personeelsproblema-
tiek en de automatiseringsprocessen 
zijn op dit moment in volle gang. De 
studiefinanciering heeft veel werk bij 
de Raden van Arbeid doen verdwij-
nen. De automatisering van de 
kinderbijslag nadert haar voltooiing 
en die van de overige volksverzeke-
ringen is aanstaande. Om aan deze 
processen goed het hoofd te kunnen 
bieden, is fusie nu, op dit moment, 
nodig. Deze schept een kader, 
waarbinnen de processen goed 
kunnen verlopen en dit is niet op zijn 
minst in het belang van degenen die 
bij de uitvoering betrokken zijn in hun 
dagelijks werk. 

Ik kom te spreken over de positie 
van de vrouwelijke personeelsleden. 
Inmiddels is de wijziging van artikel 
96 van het ARAR - twee keer A.R., 
dit spreekt mij aan —, waarbij met de 
positie van de vrouwen bij ontslagen 
rekening moet worden gehouden, tot 
stand gekomen. Waar de Sociale 
Verzekeringsbank een rechtspositie-
regeling heeft conform het ARAR, zal 
deze regeling ook daar worden 
toegepast. In de sociale statuten die 
al gesloten zijn en die nog zullen 
worden gesloten, zal voldoende 
aandacht worden besteed aan de 
her- en bijscholing, waarom mevrouw 
Jaarsma vroeg. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Jaarsma heeft het punt van de 
houding van het personeel ten 
aanzien van de veranderingsproces-
sen aangesneden en ook de heer 
Franssen heeft hiernaar gevraagd. Er 
is bij de organisaties een inspan-
ningsverplichting om zoveel mogelijk 
gedwongen ontslagen te voorkomen. 
Een garantie kan evenwel niet 
worden gegeven. Of het tot gedwon-
gen ontslagen komt, kan ik daarom 
ook niet zeggen. Wel is het een feit, 
dat de invoering van de studiefinan-
ciering niet tot gedwongen ontslagen 
heeft geleid. Inderdaad zal er een 
grote druk op de organisaties liggen 
om het personeel gemotiveerd te 
houden. Ik heb hierin overigens een 
vol vertrouwen. Ik denk dat de thans 
ingegane veranderingsprocessen ook 
de kwaliteit van de arbeid kunnen 
verhogen. Niettemin is het niet te 
vermijden dat mensen naar elders 
moeten vertrekken. Dit proces doet 
zich evenwel overal voor en naar mijn 
mening zijn de organisaties hiertegen 
ook wel bestand. Het is ook niet iets 
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nieuws in het kader van de herzie-
ningsprocessen van de sociale 
verzekering in organisatorische zin. Ik 
ben hierbij zelf enkele keren betrok-
ken geweest. Ik vrees dan ook niet 
dat cliëntenbelangen hierdoor in het 
gedrang zullen komen. 

Mevrouw Vonhoff stelt dat ik de 
geamendeerde considerans wel erg 
minimalistisch uitleg. Ik ben het 
hiermee niet eens. Bij de behandeling 
in de Tweede Kamer — dit blijkt ook 
uit de considerans — was het 
volstrekt duidelijk dat de fusie zich op 
het niveau van de werkorganisatie 
zou voltrekken. Dat de raadscolleges 
zouden worden opgeheven, staat in 
het wetsontwerp zelf. In dat verband 
moeten ook de beoogde adviescolle-
ges worden beoordeeld. 

De heer Franssen vroeg of het wel 
verstandig was om enige voorzitters 
te laten vertrekken en het oudste 
raadslid waarnemend voorzitter te 
laten zijn. Hij vroeg of daarbij niet een 
stuk deskundigheid, dat in de 
overgangssituatie zo van belang zou 
kunnen zijn, verloren ging. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn 
enige voorzitters met VUT gegaan. Ik 
sluit niet uit dat die keuze is ingege-
ven door de huidige ontwikkeling met 
betrekking tot de fusie van de 
Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid. Die keuze heb ik 
te respecteren. Ook zonder de fusie 
zouden de andere voorzitters zijn 
vertrokken, gelet op het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd. Op het overlij-
densgeval behoef ik in dit verband 
niet in te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Franssen vraagt in verband met de 
regionalisatie van de uitvoering of de 
AOW-uitbetal ingen te zijner tijd ook 
naar de districtskantoren zullen 
worden overgeheveld. Naar mijn 
oordeel kan de uitbetaling via de SVB 
blijven verlopen. Het gaat slechts om 
een technisch proces dat niets heeft 
te maken met de decentralisatie en 
waarvoor de SVB het best is 
uitgerust. In deze zin moet men deze 
keuze ook maken. 

De heer Franssen stelt vervolgens 
enkele zaken aan de orde die 
betrekking hebben op onze buurlan-
den. Hij verwijst in dit verband naar 
een brief van de Unie BLHP en de 
ACV. Ik heb nog geen kennis kunnen 
nemen van deze brief. Ik vermoed 
dat daarin kwesties aan de orde 
komen die ook een rol spelen in het 
kader van de herziening van het 
besluit tot beperking en uitbreiding 
van de kring van verzekerden van de 
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volksverzekeringen, het bekende KB 
557. Ik zeg de heer Franssen graag 
toe dat ik de Kamer zal informeren 
over mijn reactie op de genoemde 
brief. Voor de goede orde onder-
streep ik nog eens dat de bureaus 
voor Belgische en Duitse zaken in de 
nieuwe organisatiestructuur blijven 
bestaan en hun goede werk op het 
terrein van de relaties met de 
buurlanden zullen voortzetten. 

Voorzitter! Ten slotte nog enkele 
opmerkingen over de voortgang van 
de werkzaamheden die op grond van 
artikel 24 van dit wetsvoorstel aan 
bank en vereniging zullen worden 
opgedragen. Op dit moment voeren 
de SVB en de vereniging intensief 
overleg over het voorstel inzake de 
overdracht van de werkzaamheden 
die aan de SVr ter goedkeuring moet 
worden voorgelegd. Ik heb begrepen 
dat dit in een goede sfeer gebeurt en 
dat aan beide zijden de intentie 
aanwezig is om tot een goed 
resultaat te komen, waarbij de 
cliëntgerichtheid vooropstaat. Dit 
komt ook tot uitdrukking in de 
doelstelling van de SVB, zoals ik die 
in de nota naar aanleiding van het 
verslag heb vermeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
de conclusie dat mevrouw Jaarsma 
niet bepaald enthousiast is over dit 
ontwerp maar toch, zonder vreugde, 
ermee kan instemmen. Haar collega 
Ter Veld zei aan de overzijde dat zij 
weliswaar niet voor was maar ook 
niet tegen. Dat laatste spreekt mij 
bijzonder aan. Uiteindelijk telt alleen 
het laatste. De heer Franssen was 
bijzonder positief in zijn steun aan dit 
wetsvoorstel. Mevrouw Vonhcff had 
meer twijfels die zij in haar bijdrage 
ook duidelijk onder woorden bracht. 
Zij heeft nogmaals herinnerd aan de 
naam van de man, die verbonden is 
en blijft aan de Raden van Arbeid, 
Talma. Ik moet eerlijk zeggen dat ook 
mij het einde van de Raden van 
Arbeid in deze zin wat weemoedig 
maakt. Ik ben mijn carrière begonnen 
bij de Raden van Arbeid en ik heb 
daar altijd veel geloof in gehad. Het 
doet je dan wel iets maar ik denk 
toch dat het in het belang van 
cliënten en werkers bij bank en raden 
is, dat wij deze keuze doen. Ik ben er 
blij om dat ook mevrouw Vonhoff 
stelt dat het belang van de direct-be-
trokkenen uiteindelijk de doorslag 
moet geven zodat men voor het 
wetsvoorstel zal stemmen. 

De Voorzitter: Ik heb begrepen, dat 
enkele leden nog kort willen repliceren. 
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Mevrouw Jaarsma-Buijserd 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mede 
gehoord uw belerende opmerking, 
zal ik heel kort repliceren. 

De Voorzit ter: Mevrouw, dit is nog 
maar het begin van wat u met mij 
meemaakt! 

Mevrouw Jaarsma-Buijserd 
(PvdA): Ik heb u ai eerder meege-
maakt, al was ik toen geen lijdend 
voorwerp. Maar ik heb u goed 
begrepen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat 
het goed is, te onderstrepen waarin 
mijn fractie en de staatssedretaris 
essentieel van mening verschillen. De 
redenering, die daaraan ten grond-
slag ligt, kan ook op andere terreinen 
worden gehanteerd. En wij voelen 
ons verplicht, op die andere terreinen 
op precies dezelfde manier te 
reageren. De staatssecretaris vindt 
dat ik cynisch ben als ik spreek over 
zijn interpretatie van het begrip 
"cl iëntger ichtheid". Ik denk echter, 
in de andere zes dagen van de week 
rondkijkende in de samenleving, dat 
ik nog niet cynisch genoeg ben 
geweest. De staatssecretaris zegt, 
dat het wetsvoorstel deregulerend is 
omdat het 23 uitvoerende instanties 
terugbrengt tot 1 uitvoerende 
instantie. Ik denk dan: dat is het 
symplistisch verbond. Men zou 
namelijk ook kunnen dereguleren 
door de regels anders te formuleren! 
De staatssecretaris zegt vervolgens, 
dat hij de verantwoordelijkheid voor 
het stellen van uitvoeringsregels niet 
afwijst, maar dat hij vaststelt dat de 
uitvoering volstrekt autonoom 
geschiedt. Ik denk dan: hoe maak je 
die verantwoordelijkheid waar als je 
vervolgens opmerkt dat een margina-
le toetsing voldoende is? Ik denk dat 
het kabinet, ook gelet op de ontwik-
kelingen op andere terreinen, de 
gevolgen van bepaalde regels onder 
ogen moet zien. In dit land — en ik 
denk dat dit partij-onafhankelijk is — 
proberen wij ook iedere uitzondering 
in regels vast te leggen. Dat leidt tot 
een waanzinnige bureaucratische 
bovenbouw. Een deel van de 
bevolking heeft daar geen last van. 
Een ander deel van de bevolking, 
namelijk dat deel dat ervan afhanke-
lijk is, heeft daar wel degelijk last van 
en wordt er zelfs door platgedrukt! 

Ik denk dus dat, als wij het in het 
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vervolg over deregulering hebben, 
moeten spreken over verantwoorde-
lijkheid voor het stellen van de regels 
én voor de uitvoering ervan. 

De overige opmerkingen van de 
staatssecretaris heb ik in dank 
aangehoord; ik neem ze met meer of 
minder instemming voor kennisge-
ving aan. 

D 
Mevrouw Vonhoff -Lui jendi jk 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank de staatssecretaris voor zijn 
duidelijke antwoorden op mijn 
vragen. 

Afslanking van de Raden van 
Arbeid — als gevolg van automatise-
ring en het wegnemen van bepaalde 
taken — behoeft niet automatisch te 
leiden tot een versmelting met de 
Sociale Verzekeringsbank. De 
discussies in de Tweede Kamer 
hebben duidelijk gemaakt, dat beide 
kanten van de zaak even hartstochte-
lijk kunnen worden verdedigd. 

Naar aanleiding van de aangeno 
men motie van de heer Nijhuis en 
anderen heeft de staatssecretaris 
gezegd, dat hij ervoor kan zorgen 
volgend jaar met een blauwdruk en 
hoofdlijnen van beleid te komen. Er is 
echter ook gevraagd met een 
discussiestuk te komen en verder 
niets meer te ondernemen voordat 
de Tweede Kamer zich heeft kunnen 
uitspreken over de gang van zaken 
met betrekking tot de demografische 
verzekeringen en de werknemersver-
zekeringen. De staatssecretaris heeft 
echter op dit punt geen toezegging 
gedaan. Graag hoor ik daar meer 
over. 

De staatssecretaris zegt verder dat 
men op deze manier dichter bij de 
mensen komt. Mevrouw Jaarsma zei 
ook al dat dit mooie woorden zijn, 
maar dat zij zich er niets bij kon 
voorstellen. De Raad van Arbeid is 
vlak achter mij gevestigd en staat 
daarom vlakbij mij. Straks wordt het 
dan een districtskantoor. Als het 
straks in Amsterdam bij de Sociale 
Verzekeringsbank is ondergebracht, 
komt het dan dichter bij de mensen 
te staan dan toen het nog ging om de 
kantoren van de Raden van Arbeid? 
De Staatssecretaris zal daar vast wel 
een duidelijk antwoord op kunnen 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
zal voor dit wetsvoorstel stemmen, 
omdat zekerheid moet worden 
geboden aan de mensen die 
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werkzaam zijn bij de Raden van 
Arbeid. 

De Voorzitter: Dan is het laatste 
woord nu aan staatssecretaris De 
Graaf. 

• 
Staatssecretaris De Graaf: Wat dit 
wetsvoorstel betreft, veronderstel ik. 

De Voorzitter: Namens de gehele 
Kamer denk ik dit bevestigend te 
kunnen beantwoorden. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik denk dat ik niet te 
lang meer met mevrouw Jaarsma 
behoef te discussiëren over de 
cliëntgerichtheid en de vraag in 
hoeverre een districtskantoor dichter 
bij de mensen staat dan het kantoor 
van de Raad van Arbeid. Dat 
misverstand heb ik wellicht veroor-
zaakt, want inderdaad geloof ik dat 
het niet dichterbij de mensen is dan 
de Raad van Arbeid. Echter in de 
wijze waarop wij het geheel invullen, 
blijft de cliëntgerichtheid meetellen. 
Dat moet centraal blijven staan, net 
zoals dat straks gebeurt bij de 
verdere inrichting van de organisatie 
van de uitvoering van de sociale 
verzekering. In dat verband heb ik 
nadrukkelijk gewezen op een 
regionale vorm van samenwerking 
aan de voet, van organen die de 
werknemersverzekeringen en 
demografische verzekeringen 
uitvoeren. 

Mevrouw Jaarsma kwam nog even 
terug op regelgeving en deregule-
ring. Als ik het goed begrijp, strekten 
haar opmerkingen wat verder dan 
alleen de organisatie en de inrichting 
van de SVB en de Raden van Arbeid. 
Daarover is nog ontzettend veel te 
zeggen. Bij de behandeling van 
wetsvoorstellen op dit punt zullen wij 
daartoe nog genoeg gelegenheid 
krijgen. Ik heb het gevoel dat mijn 
terughoudendheid bij nadere 
regelgeving in dezen met name 
wordt ingegeven door mijn visie op 
de relatie tussen centrale overheid en 
de uitvoeringsorganen. Uitvoerings-
organen zijn autonome lichamen die 
de sociale verzekering uitvoeren. De 
uitvoeringsorganen op het gebied 
van de sociale verzekering kennen 
een andere verhouding dan bij 
voorbeeld de bestuurlijke verhouding 
tussen Rijk en gemeente. Op dit 
terrein is sprake van grote autono-
mie. Daarom heb ik daarnaar bij 
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nadere regelgeving verwezen. De 
marginale toets door de toezichthou-
der acht ik in dit verband voldoende. 

Ik dank mevrouw Vonhoff voor 
haar waarderende woorden. Ik ben 
het met haar eens dat afslanking niet 
per definitie automatisch moet leiden 
tot het opheffen van de autonomie 
van Raden van Arbeid en de colleges. 
Er zit wat meer achter, maar 
inderdaad kun je beide met verve 
verdedigen, zoals ook aan de 
overzijde is gebeurd. 

Mevrouw Vonhoff sprak over de 
blauwdruk en over mijn toezegging 
om geen veranderingen aan te 
brengen voordat daarover met de 
Kamer is gediscussieerd. Ik zal die 
toezegging gestand doen. Overigens 
zal ik niet alleen een nota en een 
blauwdruk verschaffen. Ik begin met 
een reactie op de door de SER 
uitgebrachte adviezen over de 
topstructuur van de sociale verzeke-
ring. Dat doe ik in de vorm van een 
ontwerp van wet tot wijziging van de 
Organisatiewet sociale verzekering. 
Ook wordt een nadere relatie gelegd 
tussen SVr en SVB. Dat zal gebeuren 
in de vorm van een wetsvoorstel dat 
ter advisering zal worden voorgelegd 
aan de SVr. Dat stuk zal gelijktijdig 
met een notitie aan de Kamer kunnen 
worden gezonden, zodat wij in breed 
verband kunnen discussiëren, zonder 
dat vooraf veranderingen zijn 
aangebracht. Die zaak is dus volledig 
open. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Voorzitter! Ik weet niet of ik de 
staatssecretaris geruststel dan wel 
teleurstel, als ik zeg dat ik mijn 
verhaal niet in de vorm van een 
sprookje zal vertellen. 

Bij de behandeling in de Tweede 
Kamer van de wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet heeft de 
staatssecretaris opgemerkt dat 
indertijd over de Arbowet grote 
eensgezindheid bestond en dat het 
op zichzelf merkwaardig is dat een 
wetsvoorstel wordt behandeld tot 
wijziging van een wet, die nog niet 
lang geleden tot stand is gekomen èn 
die nog niet geheel in werking is 
getreden. Deze opmerkingen, 
mijnheer de Voorzitter, worden door 
de leden van de PvdA van harte 
onderschreven. Onzes inziens was dit 
voorstel tot wijziging dan ook niet 
nodig. 

Er was indertijd, nog maar enkele 
jaren geleden, niet alleen grote 
eensgezindheid, er was ook groot 
enthousiasme over de Arbowet. 
Natuurlijk was er wel enige kritiek, 
met name op de gefaseerde invoe-
ring en op het begrip "welz i jn" , maar 
.... de waardering overheerste heel 
duidelijk. Zonder overdrijving kan 
worden gesteld dat de invoering van 
de Arbowet veel aandacht heeft 
gekregen. Maandenlang stonden alle 
mogelijke periodieken vol met 
artikelen over de nieuwe wet. Er 
werden nieuwe "Arbo"-vakbladen 
ontwikkeld, enzovoorts. De Arbeids-
omstandighedenwet werd indertijd 
als een duidelijke verbetering en als 
een vernieuwing gezien. 

De overheid produceerde samen 
met werkgevers en werknemers een 
voorlichtingsfi lm " In Beider Belang" 
bij de totstandkoming van deze 
nieuwe wet. En die f i lm werd een 
groot succes, niet alleen als voorl ich-
tingsmiddel, maar ook in het kader 
van scholing en vorming in relatie tot 
arbeidsomstandigheden. De f i lm, 
mijnheer de Voorzitter, is zoveel 
gedraaid dat een aantal keren extra 
kopieën moesten worden aange-
maakt. Kortom, het was een succes-
nummer, en dan heb ik het niet 
alleen over de f i lm, maar ook over de 
wet. De wet bracht niet alleen 
nieuwe verplichtingen voor werkge-
vers en werknemers, maar bracht 
ook nieuwe uitdagingen, uitdagingen 
die vooral voortvloeiden uit het 
karakter van de wet, namelijk de 
intentie samen, werkgevers en 
werknemers, het beste ervan te 
maken of, zoals in artikel 3 van de 
wet werd omschreven, naar "de best 

bestaande regelen der techniek". De 
uitdaging was derhalve het best 
bestaande te bereiken. Met elkaar, 
nogmaals werkgevers en werkne-
mers, creatief aan de slag voor 
betere arbeidsomstandigheden! 

Die "best bestaande regelen der 
techniek" wordt nu vervangen door 
"algemeen erkende regelen der 
techniek". Dat is niet alleen een 
terugtredende overheid, dat is niet 
minder regelgeving, nee, dat is een 
andere overheid en een andere 
regelgeving. Dat is niet meer een 
uitdaging, het best bestaande te 
bereiken, dat neigt meer naar 
tevreden zijn met wat er al is, dat er 
al zo lang is dat het "algemeen wordt 
erkend". De uitdaging, de inspiratie 
die in de wet zat, verdwijnt naar onze 
mening op die manier. Dat is jammer 
en het kan zelfs schadelijk zijn voor 
toekomstige ontwikkelingen. 

Tot nu toe is de Arbeidsomstandig-
hedenwet aanleiding geweest tot 
veel activiteiten in relatie tot 
veiligheid, gezondheid en welzijn van 
werknemers. Van verschillende 
kanten wordt erop aangedrongen, dit 
proces verder te stimuleren door de 
gehele wet zo spoedig mogelijk in te 
voeren. Als alles gaat zoals de 
staatssecretaris zich voorstelt — en 
ik heb inmiddels begrepen dat hij de 
vasthoudendheid heeft om dat te 
realiseren — zal de tweede fase per 
1 januari 1988 worden ingevoerd. 
Dat moet in ieder geval doorgaan, 
want dat is belangrijk. Dat geldt 
overigens ook voor de derde en 
vierde fase, die uiterlijk in 1990 
zullen worden doorgevoerd. Het 
denken over en het werken aan meer 
veiligheid, meer gezondheid en ook 
meer welzijn van werknemers in 
relatie tot de arbeid moet doorgaan. 
De leden van de fractie van de PvdA 
in de Eerste Kamer vinden het, 
evenals onze partijgenoten aan de 
overzijde, niet juist dat nu wordt 
besloten tot wetswijziging uitsluitend 
en alleen op basis van veranderde 
opvattingen. Het lijkt veel op het 
volgen van de waan van de dag en 
dat lijkt ons geen goed uitgangspunt 
voor wetgeving. Wij worden nog in 
deze gedachte gesterkt, doordat 
onzes inziens de commissie-Van der 
Grinten en de commissie-Geelhoed 
meer als alibi dan als werkelijke 
inspiratiebronnen voor de wijzigingen 
zijn gebruikt. Het lijkt ons ook in strijd 
met de zorgvuldigheid, die bij het 
maken en het wijzigen van wetten in 
acht moet worden genomen. 

Ten slotte mijnheer de Voorzitter, 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wi jz iging van de 
Arbeidsomstandighedenwet en 
van de W e t op de gevaarl i jke 
werktu igen met betrekking tot 
deregulering en enige andere 
onderwerpen (19824). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Op de sprekerslijst 
staan twee sprekers en beiden 
houden hun maidenspeech. Aller-
eerst zal de heer Pit het woord 
voeren. Ik wens hem namens de 
Kamer van harte geluk met deze 
maidenspeech. 

D 
De heer Pit (PvdA): Mijnheer de 
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is er onzes inziens nauwelijks sprake 
van deregulering ofte wel minder 
regelgeving, in ieder geval niet 
zodanig dat nu al zonder voldoende 
praktijkervaring en daaruit voortvloei-
ende aanleidingen tot wetswijziging 
zou moeten worden besloten. De 
leden van de PvdA-fractie zullen het 
wetsvoorstel dan ook niet steunen. 

De Voorzi t ter: De heer Van der 
Meulen heeft in zijn leven wel eens 
meer een speech gehouden, maar 
het is de eerste keer dat hij een 
speech houdt in dit huis. Van harte 
gelukgewenst met deze maiden-
speech! 

D 
De heer Van der Meu len (CDAj: 
Mijnheer de Voorzitter! Dank u wel ! 
Maar het is ook de eerste keer, dat ik 
in deze Kamer mag discussiëren met 
de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid! Dat is in het 
verleden bij verschillende gelegenhe-
den de sociale zekerheid betreffende 
meer gebeurd. In het algemeen was 
er grote publieke belangstelling. Het 
ging er soms rumoerig toe, met vele 
emoties. De staatssecretaris en ik 
hebben beiden onze eigen herinne-
ringen daaraan overgehouden. 

Maar de Eerste Kamer is een wat 
ander college; het is geen arena 
zoals wij beiden wel eens hebben 
moeten betreden. Het aan de orde 
zijnde onderwerp leent zich echter 
niet voor zo'n discussie. Er zijn wel 
wat verschillen, maar toch minder 
principieel. De CDA-fractie heeft in 
het voorlopig verslag nogal wat 
vragen gesteld. Wij danken de 
staatssecretaris voor de beantwoor-
ding. Die vragen hadden niet de 
bedoeling om vertragend te werken. 
Integendeel, wij stemmen in met een 
snelle invoering van de tweede fase 
per 1 januari 1988. Maar een goede 
wetgeving, ook bij wijziging van wet, 
vraagt duidelijkheid en die hebben wij 
graag wil len verkrijgen. 

Het stemt tot tevredenheid, dat 
niet het advies van de commissie-
Van der Grinten is gevolgd, die het 
begrip "we lz i jn " meer zag als een 
verbinding tussen veiligheid en 
gezondheid en dat begrip dan ook 
wilde schrappen. De opvattingen van 
de commissie-Geelhoed zijn gevolgd: 
de zelfstandige doelstelling van 
welzijn moet niet alleen gehandhaafd 
worden maar er zou ook een poging 
gewaagd moeten worden om dat 
nader te concretiseren. Naar mijn 

mening is dat gelukt, want in de wet 
van 1980 is dat begrip "welz i jn" wat 
in de lucht blijven hangen. Het werd 
in mijn fractie "wat zwevend" 
genoemd. Ik heb begrepen, dat ook 
de Arboraad dat begrip heeft 
doorgespit en dat ook de nodige 
waardering bestond. 

Toch blijft er een geweldig grijs en 
elkaar overlappend gebied bestaan. 
Wij hebben dit getracht aan te tonen 
door een vraag te stellen over het 
begrip "ergonomie" . De staatssecre-
taris heeft daar wel een helder maar 
naar onze mening theoretisch 
antwoord op gegeven. Zo werkt dat 
in de praktijk niet. Misschien dat de 
Arbeidsinspectie dit theoretische 
model wel kan hanteren, maar 
ondernemingsraden zullen dat niet 
op de wijze doen die de staatssecre-
taris aangeeft. Eerder dan de 
arbeidsinspectie — die pas in laatste 
instantie zal aantreden — zijn het 
toch de mensen zelf, die samen met 
de ondernemer deze wet handen en 
voeten moeten geven. De staatsse-
cretaris heeft dus niet gekozen voor 
de rechte lijn als kortste verbinding 
tussen de twee punten veiligheid en 
gezondheid, maar voor de driehoek 
veiligheid, gezondheid en welzijn. 
Juist omdat er een bepaalde 
concreetheid wordt aangebracht, 
was de fractie van het CDA niet 
onverdeeld gelukkig met het laten 
vallen van de verplichting of de 
mogelijkheid bij algemene maatregel 
van bestuur een arbodienst in te 
stellen. Wij beoordelen het wel als 
positief, dat de Arbo-commissie blijft 
bestaan in bedrijven waar geen 
ondernemingsraad is. Begrijpen wij 
het antwoord van de staatssecretaris 
met betrekking tot de bevoegdheden 
van de ondernemingsraad goed, dan 
ontstaat het volgende beeld 

Bij afzonderlijke of gecombineerde 
diensten veiligheid en gezondheid 
kunnen bij algemene maatregel van 
bestuur regels worden gesteld, 
waarbij de ondernemingsraad geen 
instemmingsrecht heeft. Die regels 
gelden ook indien een arbodienst 
wordt ingesteld, waarin ook de 
welzijnsdoelstelling is opgenomen en 
de driehoek als het ware compleet 
functioneert. 

Mede gelet op het antwoord op de 
vraag naar de onafhankelijkheid van 
de dienst of diensten, die het welzijn 
gaan verzorgen en het beëindigen 
van het dienstverband van bepaalde 
deskundigen, ligt hier een belangrijke 
taak voor ondernemingsraden, een 
dergelijke gemeenschappelijke 

arbodienst in te stellen. Dat past ook 
in de filosofie die mijn club aanhangt. 

Wat het instemmingsrecht van de 
ondernemingsraden of dienstcom-
missies betreft, wordt melding 
gemaakt van een op handen zijnde 
herziening van artikel 27 van de Wet 
op de ondernemingsraden. Ik wijs 
erop, dat het vragen van een advies 
aan de Raad van State iets anders is 
dan het publiceren van een aangeno-
men wet in het Staatsblad. Voorts zal 
in deze constructie het instemmings-
recht blijven bestaan voor dat 
wetsartikel, dat handelt over de 
verplichting, het welzijnsdeel 
organisatorisch in te vullen. Als ik het 
verkeerd zie, dan hoor ik dat graag. 

Voorzitter! Er bestaat geen verschil 
van mening tussen de staatssecreta-
ris en de fractie van het CDA over de 
interpretatie van artikel 8 van de 
Arbowet in relatie tot de thans 
gemaakte afspraak in de Stichting 
van de Arbeid. De Stichting van de 
Arbeid richt zich met name op de 
scholing van de jongeren, terwijl de 
Arbowet zich richt op heel de jonge 
mens. De jonge mens is meer waard 
dan alleen een goede scholing. 

De staatssecretaris zegt in de 
memorie van antwoord, dat hij 
verwacht dat, als gevolg van de 
inspanningen van de sociale partners 
met betrekking tot de scholing, de 
begeleiding van jeugdigen meer 
aandacht zal krijgen. 

Voorzitter! Waarop is deze 
verwachting van de staatssecretaris 
gebaseerd? Heeft de staatssecretaris 
concrete aanwijzigingen, dat de 
werkgevers bereid zijn in deze 
richting te denken? De opvatting van 
de werknemersorganisaties is 
bekend. Die is positief. 

Ik begrijp het ook niet helemaal. 
Artikel 7, dat handelt over voorlich-
ting en onderricht aan jeugdige 
werknemers, wordt ingevoerd per 1 
januari 1 988. Het zou toch logisch 
zijn als artikel 8, dat handelt over de 
begeleiding van jeugdige werkne-
mers, daaraan werd vastgekoppeld? 
In artikel 8 staat, dat het de plicht 
van de mentor wordt, voorlichting en 
onderricht te geven overeenkomstig 
artikel 7. Het door de staatssecretaris 
gebruikte argument van versnippe-
ring van het invoeringsproces, lijkt 
ons dan ook geen sterk argument. 
Kan de staatssecretaris hier toch 
geen grotere opening maken dan in 
de memorie van antwoord het geval 
was, voor een eerder invoeren van 
artikel 8 van de Arbowet? 

Ten slotte merk ik op dat er ten 
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opzichte van de eerdere wet, in het 
kader van terughoudendheid in 
regelgeving, naast enkele positieve 
verbeteringen een lichte devaluatie is 
opgetreden. Het geheel overziende, 
blijft deze wet voor de werkenden 
van zo grote importantie dat wij deze 
willen blijven vergelijken met de Wet 
op de ondernemingsraden van de 
jaren '50. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Het zal niet vaak voorkomen dat 
bij de behandeling van één wets-
ontwerp twee leden een maiden-
speech houden. Er waren slechts 
twee maidenspeeches en ik mocht 
dus ook niet interrumperen. Nu 
gebeurt dat hier meestal ook niet. 

Eerlijk gezegd had ik niet verwacht 
dat de heer Pit zijn betoog zou 
waarderen als een sprookje. Het lijkt 
mij toe, dat dat ook niet echt bij hem 
past en daarom ben ik ook niet 
teleurgesteld. Ik wil hem en de heer 
Van der Meulen van harte gelukwen-
sen met de maidenspeech die zij 
hebben gehouden. 

De heer Van der Meulen heeft 
eraan herinnerd, dat wij wel eens 
vaker in discussie zijn geweest, 
vooral in de afgelopen jaren. Dat was 
echter altijd op een andere plaats. Ik 
moet vaststellen, dat wij het toen 
vaak oneens waren. Het doet mij 
echter bijzonder veel plezier, nu te 
mogen constateren dat de heer Van 
der Meulen en ik het ten aanzien van 
dit voorstel volledig met elkaar eens 
zijn. 

Voorzitter! Ik ben bijzonder blij, dat 
wij hier vandaag het wetsontwerp 
deregulering Arbowet behandelen. 
Ook dank zij de snelheid waarmee 
deze Kamer dit doet, kunnen wij 
voortgaan met de verdere ontwikke-
ling van de Arbowet. Het gaat om 
twee belangrijke stappen. Ik denk 
daarbij allereerst aan de aanpassing 
van dit wetsvoorstel in het kader van 
de deregulering. Ik denk ook aan de 
tweede fase van de Arbowet. De 
heer Pit heeft daaraan herinnerd en 
mij gevraagd om even vasthoudend 
te zijn als ik dat vaak ten aanzien van 
andere onderwerpen ben. Ik zeg hem 
en de heer Van der Meulen dat graag 
toe. 

Alvorens dieper op de aspecten 
van deregulering in te gaan, wil ik 
graag van de gelegenheid gebruik 
maken om kort te schetsen hoe ver 
wij met de invoering van de Arbowet 
gevorderd zijn. Met de vankrachtwor-

ding van de tweede fase van de 
Arbowet zijn wij over de helft van het 
invoeringstraject. De zwaarste 
periode is achter de rug. Dit heeft de 
nodige zorgvuldigheid en daardoor 
de nodige tijd gevergd. De funda-
menten zijn gelegd en de muren 
staan. De infrastructuur is, zo 
gezegd, gereed. Ik roep enkele 
bepalingen uit de eerste fase in 
herinnering, namelijk de samenwer-
king en het overleg tussen werkge-
vers en werknemers en de expliciete 
opdracht aan de werkgever om zijn 
ondernemingsbeleid zodanig te 
voeren dat dit mede ten goede komt 
aan de arbeidsomstandigheden. 
Daarnaast dient de werkgever te 
zorgen voor voorlichting en goede 
instructie op het terrein van de 
arbeidsomstandigheden. Ook het 
spiegelbeeld kennen wij, namelijk de 
verplichtingen voor de werknemers. 
Fundamenteel in de tweede fase is 
de regeling van de veiligheidsdien-
sten naast de al bestaande bedrijfs-
gezondheidsdiensten, instanties die 
met hun deskundigheid zowel de 
werkgever als de werknemer zullen 
ondersteunen en zullen bijstaan. Ik 
denk daarnaast aan de verplichting 
om ernstige ongevallen en beroeps-
ziekten rechtstreeks te melden aan 
de arbeidsinspectie. Verder denk ik 
aan de bepaling die verplicht tot 
specifieke voorlichting aan jeugdige 
werknemers. Deze bepalingen bieden 
de betrokkenen een basis en 
instrumenten om op volwaardige 
wijze samen te werken ter bevorde-
ring van de gezondheid, de veiligheid 
en het welzijn rond het werk. 

Het beeld zou niet compleet zijn 
als ik niet ook aangaf wat wij na 1 
januari 1988 nog voor de boeg 
hebben. Ik acht het van groot belang 
dat eind 1988 de sectoren onderwijs 
en justitie onder de werking van de 
Arbowet worden gebracht en dat het 
veiligheidsbesluit restgroepen in 
hetzelfde jaar van kracht wordt. 
Onder de resterende artikelen uit de 
Arbowet bevinden zich nog belang-
rijke bepalingen zoals artikel 3, de 
algemene zorgverplichting van de 
werkgever met de onder andere 
daarin opgenomen welzijnsdoelstel-
ling van de Arbowet; het dak van het 
Arbo-huis of zo u wilt de kroon van 
de Arbowet. Daarnaast betreft het 
resterende wetspakket de regeling en 
situering van de welzijnstaken, de 
invoering van de derde component 
naast de al genoemde gezondheids-
en veiligheidsdiensten. In de 
schriftelijke voorbereiding heb ik al 

laten weten dat ik na weging van het 
resterende wetspakket overweeg 
deze artikelen niet meer in twee 
afzonderlijke fasen in te voeren, maar 
gelijktijdig. Ik heb daarover kort 
geleden de Arboraad om advies 
gevraagd. 

De Arbowet overziende is het 
wellicht vreemd — de heer Pit sprak 
daarover — dat een zo belangrijke 
wet nu al gedereguleerd wordt. De 
wet is nog niet zo lang geleden tot 
stand gekomen en is zelfs nog niet 
eens geheel ingevoerd. Het is bekend 
dat over de Arbowet indertijd grote 
eensgezindheid bestond — de heer 
Pit heeft dit ook genoemd — zowel 
binnen als buiten het parlement. 
Desondanks besloot het vorige 
kabinet de Arbowet aan de commis-
sie-Van der Grinten (inzake econo-
mische ontwikkelingen) en later aan 
de commissie-Geelhoed (inzake 
deregulering) voor te leggen. Daaruit 
kan worden afgeleid dat de ideeën 
over de overheidsrol kort na 1980 
behoorlijk zijn gewijzigd. De heer Pit 
stelt dit terecht vast. Tegen de 
achtergrond van de economische 
ontwikkelingen en een groeiend 
besef van de grenzen van het 
regulerend vermogen van de 
overheid is ook de Arbowet opnieuw 
op zijn effecten bezien. De uitkomst 
van deze toetsing was voor de 
Arbowet als geheel positief. De in 
deze wet verankerde systematiek van 
globale normen met daaraan 
gekoppeld een grote eigen verant-
woordelijkheid voor werkgevers en 
werknemers op het bedrijfsniveau is 
door beide commissies als goed 
beoordeeld. 

Mijn conclusie met betrekking tot 
de deregulering is, anders dan die 
van de heer Pit, dat de wijzigingen 
die nu worden besproken de werking 
van de Arbowet ten goede zullen 
komen. Ik constateer met genoegen 
dat de heer Van der Meulen het 
standpunt onderschrijft dat de 
regering destijds heeft ingenomen 
naar aanleiding van de adviezen van 
beide commissies, speciaal betref-
fende de wijzigingen inzake het 
welzijn. Tegelijk is gebleken dat de 
gekozen uitgangspunten voor 
wetgeving overeenkomen met de 
moderne inzichten over de rol van de 
overheid. 

Ik ben het in dit opzicht dan ook 
niet eens met de heer Pit. Bij het 
maken van wijzigingen van wetten 
kan het niet in strijd met de zorgvul-
digheid zijn om waar dat absoluut 
nodig is tot aanpassing te komen. 
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ook indien het gaat om recente 
wetgeving. Ik ben er, integendeel, 
juist van overtuigd dat de zorgvuldig-
heid hiermee wordt gediend, indien 
men bereid is wetgeving bij te stellen 
wanneer dit een verbetering bete-
kent, zowel voor de wet zelf als voor 
allen die daarbij zijn betrokken. De 
duidelijkheid over het welzijn waarop 
ik hierna nog terugkom, ontstaan 
door deze bereidheid tot bijstelling, 
zal de positie van de Arbowet en 
daarmee de aandacht voor arbeids-
omstandigheden in het algemeen 
versterken. Daarmee wordt mijns 
inziens verzekerd, dat de wet een 
succesnummer blijft. 

Het vervangen van de term "best 
bestaande regelen der techniek" 
door "algemeen erkende regelen der 
techniek" acht ik eveneens een 
verbetering ten gevolge van deze 
deregulering. De heer Pit betreurt 
deze wijziging. Bij "algemeen 
erkende regelen der techniek" gaat 
het om regels die door vakdeskundi-
gen in brede kring worden aanvaard 
als toepasbaar in de praktijk. Bij 
"best bestaande regelen der 
techniek" zal het veelal gaan om 
technieken in een experimenteel 
stadium. Een werkgever verplichten 
tot het naleven van de best bestaan-
de regels der techniek zal derhalve 
betekenen een verplichting tot zelf 
experimenteren of tot het volgen van 
experimenten van anderen. Dit kan 
een verplichting betekenen tot een 
soms onmogelijke opgave. Men zou 
kunnen spreken van het volgen van 
de waan van de dag. De uitdaging 
die de heer Pit gewenst acht, zit ook 
in de formulering "algemeen erkende 
regelen der techniek". Het gaat om 
regels die aan verandering onderhe-
vig zijn en die binnen de eigen 
onderneming aangepast aan de 
eigen omstandigheden — ik noem 
dat creatief handelen — dienen te 
worden toegepast. 

De deregulering heeft helaas nogal 
wat tijd gevergd, waardoor de 
invoering van de tweede fase van de 
Arbowet afhankelijk is geworden van 
de behandeling van dit wetsvoorstel. 
Deze geïnvesteerde tijd en moeite is 
naar mijn overtuiging echter niet 
tevergeefs geweest. De welzijnsbe-
palingen zijn ten gevolge van dit 
wetsvoorstel verduidelijkt en nader 
begrensd. Zij bieden daardoor meer 
mogelijkheden tot daadwerkelijke 
bevordering van de kwaliteit van de 
arbeid. Als voorbeeld noem ik de 
discussie van werkgevers en 
werknemers in de Arboraad over de 

verdere uitwerking en operationalise-
ring van de welzijnsbepalingen. 
Zonder dit wetsvoorstel zou het 
bereiken van overeenstemming 
hierover naar mijn wijze van zien veel 
moelijker zijn geweest. 

Wat de begrenzing tussen 
veil igheid, gezondheid en welzijn 
betreft, waarover de heer Van der 
Meulen heeft gesproken, moet ik 
zeggen dat het soms onontkoombaar 
zal zijn dat enige overlap aanwezig is. 
De grenzen tussen veiligheid, 
gezondheid en welzijn zijn nu 
eenmaal diffuus, daar de gebieden 
vloeiend in elkaar overgaan. Voor de 
praktijk van de uitvoering van deze 
wet zal dit nauwelijks tot problemen 
leiden. Ik wijs er in dit verband op, 
dat het voorbeeld van de ergonomie 
in de memorie van antwoord, 
waarover de heer Van der Meulen 
sprak, betrekking heeft op artikel 24 
van de Arbowet. Dit artikel bevat 
geen na te leven concrete bepalingen 
voor werkgevers en werknemers. Het 
geeft mogelijkheden om bij algemene 
maatregel van bestuur concrete 
regels te stellen. Ik kan toezeggen, 
dat indien van deze mogelijkheid 
gebruik wordt gemaakt, de regelge-
ving praktijkgericht zal zijn. 

Een belangrijk onderdeel van het 
wetsvoorstel deregulering is het laten 
vervallen van de mogelijkheid van 
een verplichte arbodienst. Naar 
aanleiding van een vraag van de 
fractie van het CDA over de mogelijk-
heid, bij algemene maatregel van 
bestuur regelen te stellen voor de 
arbodienst, heb ik in de memorie van 
antwoord geantwoord dat ten 
aanzien van een arbodienst in haar 
geheel — wat de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn betreft — 
bij algemene maatregel van bestuur 
nadere regelingen kunnen worden 
gesteld. De heer Van der Meulen 
vraagt of deze bepalingen voor de 
gehele arbodienst gelden. Bepalin-
gen die voor een arbodienst gelden 
op grond van artikel 20, lid 4, 
behoeven niet dezelfde te zijn als die 
welke voor de afzonderlijke of 
gecombineerde veiligheids- en 
gezondheidsdiensten gesteld zijn. De 
formulering, waarin artikel 20, lid 3, 
van overeenkomstige toepassing 
wordt verklaard, houdt slechts in dat 
bij algemene maatregel van bestuur 
regelen gesteld kunnen worden voor 
de arbodienst, doch niet dat deze 
identiek moeten zijn aan de regels 
die gelden voor de veiligheids- en 
gezondheidsdiensten. Het is derhalve 
ook niet zo dat de bepalingen die 

gelden voor de veiligheids- en 
gezondheidsdiensten, automatisch 
gelden voor het welzijnsdeel van de 
arbodienst. Wat de onafhankelijkheid 
van de dienst en de ontslagbescher-
ming betreft, merk ik op dat daarom-
trent door de welzijnsdeskundigen 
een basis in de Arbowet ontbreekt. 
Deze onderwerpen zijn overigens 
alleen van belang in net geval van 
een dienst, ingesteld door één 
werkgever. Bij een gezamenlijke 
arbodienst daarentegen is geen 
ontslagbescherming nodig, ook niet 
voor bij voorbeeld bedrijfsartsen. Een 
werkgever voor wie zo'n dienst 
werkt, kan immers niet een bedrijfs-
arts van zo'n dienst ontslaan. Alleen 
die dienst zelf kan dat doen. Ove-
rigens wil ik het onderwerp ontslag-
bescherming verder buiten beschou-
wing laten. De SER is om advies 
gevraagd over de ontslagbescher-
ming, in verband met de herziening 
van het ontslagrecht. 

De heer Van der Meulen heeft nog 
gesproken over het instemmings-
recht van de ondernemingsraad ter 
zake van regelen op het gebied van 
het welzijn. In het nog niet ingedien-
de wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet op de ondernemingsraden en de 
Arbowet — onder andere in verband 
met de samenloop van deze wetten 
— wordt een wijziging op dit punt 
van het instemmingsrecht voorge-
steld. De heer Van der Meulen 
merkte echter terecht op dat een 
wetsvoorstel dat nog voor advies bij 
de Raad van State ligt, niet hetzelfde 
is als een reeds aangenomen en in 
het Staatsblad geplaatste wetstekst. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu niet 
verder op deze zaak ingaan, omdat 
we daar te zijner tijd nog uitvoerig 
over kunnen spreken. 

De heer Van der Meulen stelde 
voorts nog het belang van de 
begeleiding van jongeren aan de 
orde. In de memorie van antwoord 
heb ik reeds gesteld dat ik verwacht 
dat als gevolg van de inspanningen 
van de sociale partners op het gebied 
van de scholing, de begeleiding van 
jeugdigen meer aandacht zal krijgen. 
De heer Van der Meulen vraagt mij 
nu naar de achtergrond van deze 
verwachtingen. Deze verwachtingen 
zijn ten eerste gebaseerd op de 
toename van de instroom van 
jongeren in het leerlingstelsel. De 
opleiding in het kader van dit 
leerlingstelsel — verzorgd door de 
streekscholen — is breder dan alleen 
op het bedrijf en de functie gericht. 
Consulenten van de leerlingstelsels 

Eerste Kamer Arbeidsomstandighedenwet 
24 november 1987 
EK 7 7-180 



De Graaf 

bezoeken bedrijven om toezicht te 
houden op de kwaliteit van de 
arbeidsplaats en op de begeleiding 
door de bedrijven van de jongeren. 
Hierdoor zijn de belangen van 
jongeren in het leerlingstelsel 
volledig gewaarborgd. De verwach-
tingen zijn ten tweede gebaseerd op 
de verschuiving die momenteel 
gaande is van vaste arbeidsplaatsen 
voor jongeren naar stages. Ik bedoel 
hiermee te zeggen dat het aantal 
stageplaatsen toe- en het aantal 
vaste arbeidsplaatsen afneemt. De 
jeugdigen die stages vervullen, 
worden zowel vanuit de school als 
vanuit het stagebedrijf in overleg met 
elkaar begeleid. Het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 
bewaakt de kwaliteit van de begelei-
ding bij het selecteren van die 
stageplaatsen. 

Ten slotte wil de heer Van der 
Meulen antwoorden dat geconsta-
teerd kan worden dat de werkgevers 
de jongeren in hun bedrijf een steeds 
bredere opleiding laten volgen, 
aangezien wijzigingen in functies ten 
gevolge van nieuwe technologieën te 
verwachten zijn. Opleidingen, gericht 
op één specialistische functie, komen 
met het oog op die veranderingen in 
de functieinhoud, niet veel meer 
voor. Mijns inziens ondersteunen 
deze drie argumenten voldoende 
mijn verwachting dat de komende 
jaren de begeleiding van de jeugdi-
gen meer aandacht zal krijgen. Ik 
hoop dat ik daarmee mijn verwach-
tingen wat heb onderbouwd. 

Aan de werkgevers moet naar mijn 
gevoel enige tijd worden gegund, om 
hieraan vorm en inhoud te geven. Ik 
acht het daarom niet reëel, ervan uit 
te gaan dat voor 1990 categorieën 
van bedrijven zouden kunnen worden 
aangewezen. Daarnaast blijf ik van 
mening dat het geen voorkeur 
verdient, artikelen los van de 
afgesproken invoeringsdatum van 
kracht te laten worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 
nogmaals beide woordvoerders. 
Hoewel ik besef dat de ene verklaar-
de de conclusie te moeten trekken — 
dat spijt mij oprecht — tegen te 
moeten stemmen. De steun van de 
heer Van der Meulen heeft mij in 
ieder geval in bijzondere mate 
goedgedaan. 

D 
De heer Pit (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan heel kort zijn, want 
ik denk niet dat ik de staatssecretaris 
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kan overtuigen van mijn gelijk. Het is 
echter heel merkwaardig dat indertijd 
in de eerste ontwerpen van de 
Arbowet al gesproken werd van de 
algemeen erkende regelen der 
techniek, waarna dat bij amendement 
is gewijzigd in het de best bestaande 
regelen der techniek en dat dat nu 
wordt teruggedraaid. Het ontgaat mij 
volstrekt wat daarin minder regelge-
ving is, in de vorm van minder 
overheid en het ontgaat mij ook 
volstrekt wat de absolute noodzaak 
was en is om dat te wijzigen. 

De staatssecretaris heeft gezegd 
dat in 1988 de tweede fase, onder-
wijs, justitie en het veiligheidsbesluit 
restgroepen, zou ingaan. Ik heb niet 
gehoord dat hij zei dat in 1990 de 
derde en de vierde fase zouden 
ingaan. Ik weet niet of ik dat gemist 
heb of dat hij dat niet heeft gezegd, 
maar ik wil het graag bevestigd 
hebben. Het is namelijk een punt dat 
van groot belang is en waar geen 
misverstand over mag bestaan. Ook 
mijn fractie vindt deze wet, met de 
Wet op de ondernemingsraden, van 
essentieel belang voor de werkne-
mers om over hun omstandigheden 
op het terrein van de arbeid te 
kunnen praten. Alleen — dat heeft de 
staatssecretaris ook duidelijk 
gemaakt — de uitdaging die er 
aanvankelijk in zat om creatief bezig 
te zijn, zit er nu niet meer in. Men kan 
nu afgaan op al gevestigde uitspra-
ken van deskundigen, waaraan men 
zich kan vasthouden. Daarmee is 
toch een uitdaging verdwenen en dat 
betreuren wij in hoge mate. 

D 
De heer Van der Meu len (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan ook 
kort zijn, want ik wil het niet beder-
ven. Ik kan mij voor een belangrijk 
deel vinden in het antwoord van de 
staatssecretaris. Er blijven nuance-
verschillen als het gaat om de vraag 
of er een mogelijkheid voor een 
arbodienst had moeten blijven. Ik 
vind dat, zoals de wet straks zal 
luiden, er een groot beroep moet 
worden gedaan op de eigen verant-
woordelijkheid van ondernemingsra-
den om te proberen, de leemtes die 
wij in de wet zien, op te vullen. Ten 
aanzien van de gebieden die elkaar 
overlappen, verwacht ik dat men in 
de praktijk een andere weg zal gaan, 
dan die welke in het wetsontwerp 
staat. 

Voorzitter! Toch wil ik reageren op 
het gestelde in artikel 8. Daarin 
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wordt gepleit voor één of meer 
mentoren, die onder andere de taak 
krijgen om, naast voorlichting en 
onderricht aan jeugdige werknemers, 
de contacten te onderhouden met 
instellingen op het gebied van 
vorming en opleiding. En de staats-
secretaris, zijn vertrouwen uitspre-
kend in de werkgevers, beroept zich 
nu op externe factoren die op dit 
moment via leerscholen en vormings-
scholen een rol spelen. Ik weet hoe 
de stand van zaken van de discussies 
is. De staatssecretaris heeft gewezen 
op wat er in de Arboraad aan de 
gang is. In het volgende jaar en in 
daaropvolgende jaren komen hopelijk 
duizenden jongeren van school om in 
de bedrijven te werken. Zij hebben 
voorlichting en onderricht nodig. 
Misschien nog veel meer dan in de 
tijd waarin ik jong was. 

Als nu blijkt dat werkgevers 
halsstarrig blijven en niet voor de 
weg van één of twee mentoren 
kiezen, waarom moet dan tot 1 990 
gewacht worden om dat verplicht te 
stellen? Daarbij is er vermoedelijk ook 
nog een kans dat de Raad van State 
vindt dat er een lange aanloopperio-
de van één of twee jaar nodig is, 
omdat alles wat in de wet verandert 
heel essentieel voor de bedrijven is. 
Dan kan de vraag aan de orde zijn of 
de staatssecretaris zeer vasthoudend 
of zeer tegemoetkomend is. Ik vind 
dat de staatssecretaris toch die 
opening moet maken. Als blijkt dat 
werkgevers en werknemers eruit 
komen, is het geen punt, maar als 
werkgevers en werknemers niet tot 
overeenstemming komen, moet niet 
gewacht worden tot 1 990 om dit 
belangrijke punt voor de jongeren tot 
uitvoering te brengen. 

De Voorzitter: Dank u wel, mijnheer 
Van der Meulen. Mijnheer De Graaf 
er er zijn dus nog twee vragen te 
beantwoorden. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Met uw opmerking probeert u 
aan te geven dat ik het kort moet 
maken. Ik zal mijn best doen. 

De Voorzitter: Door de schade en 
schande van zonet word ik zo 
langzamerhand wel wijs. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben 
het met de heer Pit eens dat wij 
elkaar nu niet zullen overtuigen. Ik 
ben in ieder geval blij dat hij de 
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werking van de Arbowet een heel 
goede en essentiële zaak vindt en dat 
hij vindt dat het een goede wet is. 
Daar moeten wij ook met elkaar aan 
werken. Hij heeft inderdaad de 
invoering van de gecombineerde 
derde en vierde fase gemist in 1990, 
maar ik zeg dit bij dezen alsnog zeer 
nadrukkelijk. Hij heeft gesproken van 
de verandering van de begrippen 
algemene regelen der techniek en de 
beste regelen der techniek. Dat 
houdt iets meer in dan deregulering. 
Ik erken dat ook wel en men kan dat 
ook in de stukken terugvinden. 

De heer Van der Meulen is 
evenzeer kort geweest. Over de 
ondernemingsraad zullen wij zeker 
nog praten. Over het elkaar overlap-
pen van de verschillende begrippen 
zegt hij dat de praktijk misschien iets 
anders zal uitwijzen. Wij wachten wel 
af. Ik heb het volste vertrouwen, 
Voorzitter. 

Over artikel 8 is er een verschil in 
taxatie tussen de heer Van der 
Meulen en mij over de verwachtingen 
ten aanzien van wat men zal doen 
met die mentoren. Mijn verwachtin-
gen zijn - en ik heb geprobeerd, ze 
te onderbouwen — iets optimisti-
scher dan die van de heer Van der 
Meulen. Hij is wat te pessimistisch. 
Als zou blijken dat hij gelijk heeft, wil 
ik op dat moment bezien wat er te 
doen valt. Maar voorlopig ga ik ervan 
uit dat er geen verandering in dat 
ritme moet worden aangebracht. Als 
er waarneembare, andere ontwikke-
lingen zijn, zal ik mij daar uiteraard 
ook mee bezig houden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de CPN 
en de PSP wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

De vergadering wordt enige ogen-
blikken geschorst. 

Voorzi t ter: De Rijk 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wi jz iging van de 
A lgemene W e t inzake ri jksbelas-
t ingen met betrekking tot de 
uitbreiding van informatiever-
pl ichtingen en invoering van een 
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boekhoudverpl icht ing ten 
behoeve van de belast ingheff ing 
alsmede in verband daarmee 
wijziging van enige andere 
w e t t e n (Uitbreiding informatie-
verpl ichtingen en invoering van 
een boekhoudverpl icht ing) 
(19393) 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Bij afwezigheid van 
de heer Christiaanse geef ik het 
woord aan de heer Van Graafeiland. 

De heer Simons (PvdA): Houdt de 
heer Van Graafeiland het verhaal van 
de heer Christiaanse? 

De Voorzitter: Nee, de heer Van 
Graafeiland staat als tweede op de 
sprekerslijst. 

De heer Van Graafei land (VVD): 
Voorzitter! Ik zou ook het verhaal van 
de heer Christiaanse kunnen 
afsteken, want ik heb het van hem 
gehad, maar ik zal dit toch maar niet 
doen. 

De heer Simons (PvdA): Dus de 
heer Van Graafeiland beschikt over 
voorkennis? 

D 
De heer Van Graafei land (VVD): Ja, 
u niet dan? U had de tekst bij de heer 
Paulusma zo kunnen ophalen. 

Voorzitter! Dit wetsontwerp heeft 
de gemoederen flink beziggehouden 
en omdat de heer Christiaanse een 
aantal onderwerpen behandelt die 
ook in deze Kamer door hem 
besproken worden, heb ik deze voor 
het gemak en om tijd te besparen 
overgeslagen, omdat ik weet dat wat 
hij gaat zeggen in hoge mate spoort 
met de opvattingen binnen mijn 
fractie. 

De wijziging van de AWR houdt 
een verruiming in van de informatie-
voorziening aan de fiscus door 
banken over de door banken 
betaalde rente aan cliënten, dit als 
een gevolg van de resultaten van wat 
in de wandeling de "rentesteek-
proef" heet. Of in het kader van de 
inkomstenbelasting deze wetswijzi-
ging nodig zou zijn geweest, is een 
onderwerp, waarover de staatssecre-
taris misschien nog iets kan zeggen. 

Ik begin met de opmerking, 
Voorzitter, dat het van wijs beleid zou 
hebben getuigd indien de verhoging 
van de rentevrijstelling van het begin 
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af aan eenzelfde ingangsdatum zou 
hebben gekend als deze informatie-
plicht. Het is betreurenswaardig dat 
het kabinet aan dit soort praktische 
zaken voorbijgaat. Well icht had dan 
enigermate kunnen worden voorko-
men dat de kapitaalvlucht de omvang 
zou hebben aangenomen die 
vandaag de dag is vast te stellen. De 
ontsparingen alleen in 1987 al 
kunnen landelijk geraamd worden op 
8 a 10 mil jard, terwijl er in 1986 nog 
een positief saldo te constateren viel. 

Wij kunnen daarbij uiteraard de 
ogen niet sluiten voor de relatie 
tussen belastinghoogte en belasting-
moraal en de gevolgen van de 
kapitaalvlucht voor de Nederlandse 
economie. Het kabinet heeft zich 
ongetwijfeld op deze problematiek 
bezonnen en mijn vraag is of reeds 
een resultaat van deze bezinning valt 
te melden. 

Voorzitter! Op zich kan tegen 
informatie-inwinning geen enkel 
bezwaar bestaan. Het specifieke 
probleem hier is dat het gaat om 
banken en verzekeraars als interme-
diair om informatie te verkrijgen over 
de inkomsten van hun cliënten en 
dus niet over hun eigen inkomsten. 
Het bedrijfsleven dus als tipgever van 
de fiscus, weliswaar in het algemeen 
belang, maar wel op eigen kosten, 
zoals de staatssecretaris een aantal 
malen met veel nadruk in de 
behandeling aan de overzijde heeft 
gesteld. 

Er ligt een voorstel waarmee het 
kabinet zich een onbeperkt recht 
verwerft om inlichtingen te vragen, 
en het bedrijfsleven een onbeperkte 
plicht krijgt om die vragen te 
beantwoorden, zowel in serie als in 
individuele gevallen. Hier komt 
uiteraard de concrete inhoud van het 
begrip "prudente toepassing" aan de 
orde. Mijn fractie is nogal geschrok-
ken van het gebrek aan vertrouwen 
van de meeste banken in de opstel-
ling ter zake van de fiscus. De vraag 
is kennelijk of de fiscus zich wel bij 
voortduring bewust is dat de 
bankinstellingen tijd en geld moeten 
steken in beantwoording van vragen, 
uiteraard ten behoeve van een goed 
verloop van de belastingheffing. Ik 
kan mij die zorg wel voorstellen bij 
het doornemen van de stukken. De 
staatssecretaris stelt ergens: "Tot 
het onmogelijke is niemand gehou-
den" of iets wat daarop lijkt. Dat is 
een standpunt waarmee iedereen het 
eens zal zijn maar hierdoor doen de 
desbetreffende instellingen niet 
bepaald gerust het licht uit om naar 
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bed te gaan. Dat zal de laatste 
spaarder vermoedelijk ook niet doen, 
voeg ik daaraan toe. 

Hoewel de problemen wel zijn op 
te lossen, blijkt over de te renseigne-
ren informatie, voor zover opgeno-
men in automatisch benaderbare 
gegevensdragers, overeenstemming 
te bestaan. Wel zou ik in dit verband 
willen vernemen of het juist is dat 
alleen rente-informatie behoeft te 
worden verstrekt voor zover die rente 
werd uitbetaald in de periode, 
waarover de rente-renseignering van 
kracht is. De staatssecretaris dient 
voorts de vraag te beantwoorden of 
de banken verschoond blijven van 
vervolgvragen indien er verschillen 
bestaan tussen rente-informatie en 
de in de aangifte opgenomen rente. 
Ik heb begrepen dat er van vervolg-
vragen in feite geen sprake kan zijn 
omdat de gegevens op centraal 
niveau worden aangeleverd en er op 
vragen van lokale inspecties, naar 
aanleiding van de rentegegevens, 
niet kan worden ingegaan. 

Grote problemen lijken er te 
bestaan bij de renseignering van 
rentegegevens die handmatig 
moeten worden verzameld. Dit geldt 
voor obligaties van cliënten, spaarbil-
jetten aan toonder en uiteraard alle 
rekeningen die niet in een geautoma-
tiseerd bestand voorkomen. De 
handmatige renseignering wordt 
door de banken volledig afgewezen. 
De staatssecretaris maakt hierover 
echter opmerkingen als "de proble-
men verschillen zodanig dat geen 
algemene afspraken te maken zi jn" 
en "voor zover de periode dat 
geautomatiseerd aanleveren niet 
mogelijk is, zullen pragmatische 
afspraken moeten worden gemaakt 
over de aard en de omvang van de 
handmatige aanlevering en de door 
de banken en belastingdienst te 
leveren inspanningen.". Kan de 
staatssecretaris uitleggen wat hij met 
dit soort als geruststelling bedoelde 
opmerkingen meent te zeggen? Wat 
zijn bij voorbeeld de inspanningen 
van de belastingdienst waar hij het 
over heeft? Er is een duidelijk verschil 
van opvatting. De banken wijzen 
renseignering in deze gevallen af 
maar de staatssecretaris meent 
blijkbaar dat er afspraken te maken 
zijn, niet alleen met betrekking tot de 
administratieve automatisering en de 
momenten waarop een en ander 
moet zijn gebeurd, maar ook in de 
situatie, waarin de verwerking 
handmatig blijft. 

Met vraagstukken van deze aard 
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hangt nauw samen de afweging van 
nut en offer. De commissie-Grapper-
haus ontwikkelde in het rapport 
"Heerendiensten" het criterium van 
de evidente efficiency dat zij als volgt 
omschreef: "D i t criterium houdt in 
dat administratieve verplichtingen 
alleen dan aan het bedrijfsleven 
mogen worden opgelegd indien 
buiten twijfel staat dat de daarmee 
gepaard gaande lasten geringer zijn 
dan de lasten voor de overheid indien 
zij de werkzaamheden zelf zou 
uitvoeren.". Wij zouden graag van de 
staatssecretaris vernemen of hij dit 
criterium onderschrijft en hoe hij wil 
bereiken dat de belastingdienst deze 
toch wel zeer ingrijpende bevoegdhe-
den voldoende prudent gaat 
hanteren. Kan bij voorbeeld de wijze 
van hantering van de vérstrekkende 
bevoegdheden van de fiscus worden 
onderworpen aan rechterlijke 
toetsing? Het gaat mij daarbij niet om 
de wijze, waarop de fiscus van 
bevoegdheden gebruikmaakt ten 
opzichte van de cliënt maar om een 
rechterlijke toetsing naar aanleiding 
van de vraag of de bankinstelling 
gehouden is, een vraag of series 
vragen te beantwoorden, en dat dan 
gelet op het al vermelde kader. Het 
komt ons voor dat een duidelijk 
standpunt van de staatssecretaris op 
dit terrein gewenst is. 

D 
De heer Christiaanse (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik bied u mijn 
excuses aan voor het feit dat ik op 
het moment dat ik had moeten 
spreken niet in de zaal aanwezig was. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
doelstelling van dit wetsvoorstel is 
bestrijding van fraude. In het 
voorlopig verslag en in het nadere 
voorlopig verslag heeft mijn fractie 
opgemerkt, dat wij de belangen van 
de fiscus van groot gewicht achten. 
Wij voegden daaraan toe, dat wij 
daarom ook zoveel waarde hechten 
aan de noodzaak van een wettelijke 
basis voor het kunnen optreden van 
de belastingdienst. In dit kader stel ik 
daarom als eerste onderwerp aan de 
orde de vraag of het ministerie van 
Financiën voldoende rekening heeft 
gehouden met de rol van de Eerste 
Kamer als mede-wetgever. 

Wat is er per 1 juli van dit jaar 
gebeurd? Ik verwijs in dit verband 
naar de brief van 1 juli 1987 van de 
minister en de staatssecretaris van 
Financiën aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer. Daarin staat onder 
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meer: "De ondergetekenden hebben 
besloten dat met ingang van het 
fiscale jaar 1987 de van belang 
zijnde gegevens over uitbetaalde 
rente ter beschikking van de 
belastingdienst dienen te komen" . En 
vervolgens wordt opgemerkt, dat op 
grond van de huidige wetgeving de 
banken alleen een plicht tot inzage-
verlening in hun administraties 
hebben maar geen verplichting om 
actief aan de fiscus inlichtingen te 
verstrekken. 

Er bestaat in Nederland inderdaad 
geen bankgeheim. Een gedragscode 
regelt sinds enige tijd de relatie 
tussen fiscus en banken. Deze 
gedragscode werd per 1 juli van dit 
jaar gewijzigd. Aan de wettelijke 
verplichting tot inzageverlening 
kunnen de banken voldoen, volgens 
deze wijziging, door op een centraal 
punt bij de belastingdienst opgaaf te 
doen. En dan komt de cruciale zin uit 
de brief: "Deze constructie is 
gekozen in afwachting van en 
vooruitlopend op de totstandkoming 
van de wijziging van artikel 49 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(wetsvoorstel 19393. nu in behande-
ling bij de Eerste Kamer) op grond 
waarvan instellingen kunnen worden 
verplicht, in plaats van het verlenen 
van inzage in hun administratie, zelf 
informatie aan de belastingdienst te 
verstrekken". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan het 
nog steeds niet anders zien dan dat 
de bewindslieden van Financiën 
toegeven, dat vooruit is gelopen op 
de afhandeling van het onderhavige 
wetsvoorstel door de Eerste Kamer. 
Ik ben in het bezit van een gedrukte 
folder van de belastingdienst met de 
titel "Informatieverstrekking door 
banken over rente en rentevrijstel-
l ing", die reeds was verspreid, maar 
ijlings werd ingetrokken. Voor dit 
laatste moet ik de staatssecretaris 
prijzen, want hij heeft er altijd blijk 
van gegeven een volstrekt correcte 
positie ten opzichte van onze Kamer 
na te streven. In die folder stond 
namelijk ook de zin: "Daarom is 
besloten dat de belastingdienst bij de 
banken de rentegegevens van alle 
klanten zal opvragen, voor het eerst 
over het jaar 1987" . 

Voorzitter! Mij is bekend dat het 
respect van de belastingdienst voor 
deze Kamer in het algemeen groot is, 
maar het blijft kennelijk noodzakelijk 
ook dit onderdeel van de bureaucra-
tie tot correct handelen te bewegen. 

Wat mij ondanks alle gewisselde 
stukken nog niet duidelijk is, is het 
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volgende. Zou de verandering van de 
gedragscode per 1 juli ook hebben 
gekund indien er in het geheel geen 
wetsvoorstel was geweest? In strikte 
zin moet hierop bevestigend worden 
geantwoord, want het wetsvoorstel 
was alleen door de Tweede Kamer 
goedgekeurd. Als het antwoord 
bevestigend is en de huidige 
wetgeving voldoende basis bood, 
waarom is dit wetsvoorstel dan 
nodig? Over deze paradox hoor ik 
tijdens dit debat graag wat meer van 
de staatssecretaris. De memorie van 
antwoord gaat elegant aan de 
juridische vraag voorbij door te 
stellen, dat de vorm waarin de 
informatie wordt verschaft, de 
derden niet regardeert, dat er ook nu 
reeds afspraken bestaan met 
ondernemers en dat op grond van 
effiency-overwegingen geen inzage 
wordt genomen, maar gegevens 
worden verstrekt. De juridische vraag 
is natuurlijk of dat buiten de derden 
om kan gebeuren, wier belangen juist 
door de wet worden beschermd. 

Hiermee kom ik op mijn tweede 
onderwerp: de positie van de cliënten 
van met name banken. Overigens 
wijs ik er nadrukkelijk op dat het 
voorgestelde artikel 49, lid 3 niet 
alleen van belang is voor banken. In 
het algemeen handelt het over de 
nieuwe verplichting voor personen 
als bedoeld in dat artikel om, 
desgevorderd, aan de inspecteur 
gegevens en inlichtingen te verstrek-
ken die van belang kunnen zijn voor 
de belastingheffing van derden. Het 
staat, dunkt mij, vast dat de vertrou-
welijkheid van gegevens van cliënten 
van bij voorbeeld een bank alleen 
door de wet of in onderlinge 
overeenstemming kan worden 
opgeheven. Heeft de cliënt er recht 
op, te weten welke gegevens de bank 
over hem of haar aan de fiscus heeft 
verstrekt? Het is immers niet 
ondenkbaar dat de bank om wat voor 
reden dan ook, onjuiste gegevens 
aan de fiscus heeft verstrekt. In een 
door een bank aan onze Kamer 
geschreven brief wordt erop 
gewezen dat dit kan voorkomen, 
zonder dat de bank enige blaam treft. 
Een en ander kan samenhangen met 
de administratietechniek van banken. 
Ik geef een voorbeeld. Indien aan een 
cliënt ƒ 20.000 rente is vergoed, 
terwijl dit ƒ 2000 had moeten zijn, 
zodat later een ristorno van ƒ 18.000 
plaatsvindt, kan het voorkomen dat 
wel het gegeven van ƒ 20.000 is 
doorgegeven, terwijl niet automa-
tisch is gerapporteerd over de 
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debetzijde. In de nota naar aanleiding 
van het verslag stelt de staatssecre-
taris dat de belastingdienst de 
gegevens van de banken als zijnde 
indicatief behandelt. De belasting-
plichtige wordt zelf voor de vaststel-
ling van de aanslag of navorderings-
aanslag door de belastingdienst om 
opheldering gevraagd. De zoge-
naamde berekende rente is ook niet 
gelijk aan genoten rente, in de zin 
van de inkomstenbelasting. Bij een zo 
belangrijk onderwerp als dit, ware 
het toch beter geweest om aan de 
rechtspositie van derden, in casu de 
cliënten van een bank, meer aan-
dacht te geven. 

Gaarne verneem ik welke positie 
de cliënten ten opzichte van de 
banken hebben op grond van het 
aanhangige wetsvoorstel betreffende 
persoonsregistraties en de wet 
openbaarheid van bestuur. De positie 
van de fiscus speelt in beide 
wetsvoorstellen een zeer interessan-
te rol — in het laatstgenoemde geval 
is er zelfs een belang bij in het spel 
— maar ik laat die nu even buiten 
beschouwing. 

Het derde deel van mijn betoog 
betreft enige strafrechtelijke 
aspecten. Ik beschouw het als 
positief dat in de nadere memorie 
van antwoord op onze vraag, of het 
beoogde prudente gebruik van de 
bevoegdheden met zich meebrengt 
dat rechterlijke toetsing mogelijk is, 
zonder meer wordt gesteld dat bij 
een eventuele strafvervolging op 
basis van het huidige artikel 69 van 
de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen de rechter mede zal mogen 
letten op de gedane toezeggingen 
omtrent de wijze waarop de fiscus 
bevoegdheden zal toepassen. Dit is 
in zoverre van belang, dat in 
wetsvoorstel 19489, dat nog in 
behandeling is bij de Tweede Kamer, 
wordt voorgesteld om een aantal 
delicten uit artikel 69 over te brengen 
naar artikel 68, waardoor zij van een 
overtreding een misdrijf worden. 

Er bestaat bij mij nog niet volstrek-
te duidelijkheid, na alle schriftelijke 
stukken, voor de beantwoording 
waarvan ik ook dank zeg, over twee 
vragen. De eerste betreft de 
betekenis van een algemeen 
voorbehoud dat de informatiever-
strekkende bank of andere instelling 
maakt bij de zogeheten aangeleverde 
gegevens. Gegevensverstrekking op 
grond van artikel 49 dient volgens 
artikel 50 van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen duidelijk, 
stellig en zonder voorbehoud te 
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geschieden. Met name in de 
aanloopperiode, maar ook daarna is 
de complexiteit van de gegevensver-
strekking zo groot dat een voorbe-
houd redelijk is. Het ligt voor de hand 
dat het voorschrift met daaraan 
gekoppelde strafbedreiging het 
maken van zo'n voorbehoud niet in 
de weg zal moeten staan. Eigenlijk 
gaat dit overigens gelden voor alle 
typen ondernemers die om gegevens 
kunnen worden gevraagd. 

De tweede vraag in dit strafrechte-
lijke kader sluit aan op de vraag in 
het nader voorlopig verslag over een 
eventuele weigering, gegevens te 
verstrekken over een periode, liggend 
voor de inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel, bij voorbeeld een 
verzoek in 1988 over gegevens van 
1987 en oudere jaren. Het was een 
vraag waarbij ook de fractie van D66 
zich had aangesloten. In 1987 en 
oudere jaren bestond de norm niet; 
bij aanvaarding van het wetsvoorstel 
wel in 1988, als dan om de gegevens 
wordt gevraagd. Het zal wel een 
klassiek voorbeeld zijn van over-
gangsrecht bij strafvordering en 
strafrecht. Maar eigenlijk geeft de 
nadere memorie van antwoord geen 
direct antwoord; kennelijk acht men 
het jaar beslissend waarin het 
verzoek om inlichtingen wordt 
gedaan, door naar de sanctie van 
artikel 69 AWR te verwijzen c.q. de 
later nog aan te scherpen sanctie. 

Toch lijkt hierbij nog sprake van 
een probleem te zijn ten aanzien van 
zowel de ondernemer, bij voorbeeld 
de spaarbank, als de derde, bij 
voorbeeld de cliënt van een spaar-
bank. Eerstgenoemde heeft de 
administratie van de jaren voor 1988 
niet behoeven af te stemmen op de 
nieuwe verplichting, terwijl ook de 
cliënt — en ik heb over dit gedrag 
verder geen oordeel, maar spreek 
juridisch — zijn geld bij de bank niet 
zou kunnen hebben ingelegd als hij 
zo'n ruime informatieverplichting 
voor de bank had moeten vermoe-
den. Enige ampele nadere beschou-
wingen van de staatssecretaris, die 
altijd zo'n grote deskundigheid en 
belangstelling voor het fiscaal 
strafrecht heeft gehad, worden op 
prijs gesteld. 

In een interessante reeks beschou-
wingen over het onderhavige 
wetsvoorstel in het NIBE-blad, Bank 
en Effectenbedrijf (oktober 1987, nr. 
326, bladzijde 355), gaat Mr. J.P. van 
Soest in op de vraag of de bevoegd-
heden ex artikel 49 ook voor 
opsporings- en strafvorderingsdoe-
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leinden mogen worden gebruikt en 
zo ja, wanneer en in welke mate. Hij 
citeert ook de uitspraak van het Hof 
te Amsterdam van 14 november 
1986, waarin deze vraag met " j a " 
wordt beantwoord. Mr. J.P. van 
Soest legt verband met enige 
artikelen uit het Wetboek van 
Strafvordering. Het zou ons te ver 
voeren om daarop in te gaan, maar ik 
wil zijn beschouwingen bij dit debat 
wel signaleren en met name de vraag 
stellen of controlebevoegdheden wel 
voor opsporingsdoeleinden kunnen 
worden gebruikt. 

Het volgende onderwerp betreft de 
administratieve problemen voor de 
banken, waarvan de Kamer en de 
vaste commissie voor Financiën 
enige rekesten hebben ontvangen. 
De vaste commissie voor Financiën 
heeft daarover in het eindverslag de 
mening gevraagd van de bewinds-
man. Er moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen verschillen-
de soorten rentegegevens. De 
problemen zijn niet voor alle soorten 
gelijk, maar dat zij groot zijn, wordt 
uit deze stukken wel duidelijk. De 
heer Van Graafeiland heeft hierover 
ook gesproken. Nu zegt de staatsse-
cretaris in zijn commentaar in de nota 
naar aanleiding van het verslag, dat 
de afgelopen maanden zorgvuldig 
overleg is gevoerd met de banken en 
dat er naar doelmatige en pragmati-
sche oplossingen is gestreefd en zal 
worden gestreefd bij de vele 
problemen die zich bij de nadere 
uitwerking kunnen voordoen. Voor 1 
november j l . konden de individuele 
banken ook een uitgewerkt voorstel 
doen voor een op die bankinstelling 
toegespitste werkwijze. Dit alles 
gebeurt dus ook weer terwijl de 
behandeling hier ook nog niet 
voltooid is. Maar daar krijgen wij 
straks dus een antwoord op. De 
langs geautomatiseerde weg aan te 
leveren rentegegevens over 1987 en 
1988 zouden 70 a 8 0 % van het 
geheel betreffen. Hoe is dit voor het 
jaar 1987 alleen? Het viel mij op, dat 
die twee jaren zo nadrukkelijk waren 
genoemd. 20 a 3 0 % handmatig te 
verkrijgen renseignering is kolossaal 
bewerkelijk. Inderdaad zijn er volgens 
de Nederlandse Spaarbankbond vele 
manjaren mee gemoeid — ik meen, 
dat hij duizenden noemt - en grote 
kosten bij een concentratie in de 
eerste twee maanden van het nieuwe 
jaar. Gelukkig is er in de nota naar 
aanleiding van het verslag over de 
problemen van de banken een soepel 
standpunt toegezegd. Mag ik dat ook 

zo interpreteren? Mag ik uit de 
stukken die in het eindverslag naar 
voren zijn gebracht, afleiden dat met 
de daar beschreven problemen 
soepel zal worden omgesprongen? In 
zoverre heeft het eindverslag dan 
verbeteringen opgeleverd. Dit alles 
roept toch een tweetal kernvragen 
op. Is het niet volstrekt redelijk, dat 
de fiscus een tegemoetkoming geeft 
in deze kosten? De Nederlandse 
overheid doet dat bij voorbeeld zelf 
ook in EG-verband als het gaat om 
de inning van de BTW. Als ik het wel 
heb, moeten daar ook de kosten van 
af worden getrokken. Het is toch 
eigenlijk redelijk dat, wanneer de 
fiscus de banken dwingt tot een 
aanpassing van hun administratie — 
en waar dus het belang van de fiscus 
in het geding is — een kostenvergoe-
ding wordt gegeven. Waarom moet 
dit alles zo op stel en sprong? Zijn er 
budgettaire motieven? 

Op deze vragen heeft de staatsse-
cretaris geantwoord, dat hij het 
prematuur acht om op de gegevens 
van de Nederlandse Spaarbankbond 
in te gaan, omdat die gegevens nog 
niet aan Financiën waren meege-
deeld. Maar onze commissie vroeg 
juist het oordeel van de staatssecre-
taris erover. Dat krijg ik gaarne 
alsnog. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
op het bij amendement-Kombrink 
voorgestelde nieuwe artikel over de 
boekhoudverplichting en wel artikel 
53a, welk amendement in de Tweede 
Kamer met algemene stemmen is 
aanvaard. Merkwaardigerwijze is bij 
eerdere discussies in het kader van 
ISMO steeds gesteld, dat verscher-
ping van de boekhoudeisen niet zo 
noodzakelijk is. Ik heb dat onder 
andere gelezen in stuk nr. 17050, nr. 
36. Ook de commissie-Grapperhaus 
met de aardige titel "Heerendien-
sten" adviseerde contra verdergaan-
de verplichtingen. In casu gaat het 
nu om boekhoudeisen die niet 
worden gesteld voor de eigen 
onderneming maar uitsluitend met 
het oog op het belang voor derden 
Ik wijs er nogmaals op, dat dit bij 
amendement aan het wetsvoorstel is 
toegevoegd. 

Zoals bekend, vloeien voor een 
groot deel van de ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf administratie-
ve verplichtingen met betrekking tot 
hun boekhouding rechtstreeks voort 
uit artikel 6 van het Wetboek van 
Koophandel. Voor bepaalde recht-
spersonen zijn er stringente eisen 
met betrekking tot de inrichting van 

de jaarrekening. Is het eigenlijk wel 
juist, dat Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek geen consequenties in dit 
opzicht heeft voor stichtingen en 
verenigingen? 

De kern is, dat, als gebruik wordt 
gemaakt van de bij lid 3 van het 
voorgestelde artikel 53 aangegeven 
delegatie, het met de relatieve 
vrijheid met betrekking tot de 
inrichting van de boekhouding is 
gedaan. Daarom is dit onderdeel van 
het wetsvoorstel een ver strekkend 
voorstel, waarover wij inderdaad 
gaarne het oordeel van de Raad van 
State hadden gehad, ook al is de 
Grondwet dan niet in het geding. 
Niet alleen bij het KNOV, maar ook 
bij VNO en NCW leven ernstige 
bezwaren tegen de delegatiebepaling 
van lid 3. Op grond van dit artikel 
wordt het mogelijk dat een onderne-
ming uitsluitend om fiscale redenen 
tot administratieve aanpassingen 
moet overgaan of zelfs een tweede 
administratie moet opzetten. Het is 
jammer, dat dit voorstel niet in een 
afzonderlijk wetsvoorstel voorkomt. 
Dat had de beoordeling door de 
Eerste Kamer misschien gemakkelij-
ker kunnen maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
tot een algemene beoordeling van dit 
wetsvoorstel. Zoals in de brief van 1 
juli 1 987 aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer is verwoord, strekt de 
verruiming in de informatievoorzie-
ning over rente-inkomsten er primair 
toe, door een aanzienlijke verhoging 
van de pakkans, een verbetering in 
het toekomstig aangiftegedrag ten 
aanzien van rente-inkomsten te 
bewerkstelligen. Dat is een doelstel-
ling die wij onderschrijven. 

Vooropgesteld moet echter 
worden, zoals ook in de wetgevings-
richtlijnen van minister-president 
Lubbers is betoogd, dat de wetge-
ving een duidelijke normstelling moet 
bevatten. Met andere woorden: als 
verplichtingen worden opgelegd, 
waarvan de niet-naleving strafrechte-
lijke gevolgen kan hebben, mag van 
een vage normstelling geen sprake 
zijn. 

Kan men zeggen, dat de personen 
en lichamen die desgevorderd aan de 
inspecteur gegevens en inlichtingen 
moeten verstrekken, welke van 
belang kunnen zijn voor de belasting-
heffing van derden, op grond van de 
wet precies kunnen weten aan welke 
normen zij moeten voldoen om te 
voorkomen dat zij onder de strafbe-
dreiging van de wet komen te vallen? 
En aan welke normen moeten de 
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ambtenaren voldoen, indien zij zich 
tot ondernemingen wenden in het 
kader van hun controlebevoegdheid? 
Ik denk daarbij nog niet eens in de 
eerste plaats aan de banken, maar 
aan de vele ondernemingen en 
ondernemers aan wie gegevens over 
derden kunnen worden gevraagd. 
Indien het gaat om de eigen belas-
tingheffing is dit vanzelfsprekend een 
andere zaak. Niet voor niets is echter 
na de oorlog bij de Wet vervanging 
fiscaal noodrecht de bepaling over 
gegevensverstrekking ten aanzien 
van derden, die nu weer wordt 
voorgesteld, geschrapt. Wij aanvaar-
den de herleving als een helaas 
bittere noodzaak. De bepaling moet 
binnen zekere limiteringen worden 
toegepast, waarvoor de parlementai-
re behandeling leidraad is. Ik geloof 
dat dit belangrijk is om op te merken, 
omdat de wetstekst zelf daartoe 
geen aanleiding geeft. Dat is ook niet 
geheel ongebruikelijk. Wij dringen er 
ook sterk op aan dat het de ambte-
naren van de belastingdienst duidelijk 
wordt gemaakt door de leiding van 
de belastingdienst dat artikel 49 
behoort tot het terrein van het fiscale 
administratieve recht. Het moet 
steeds duidelijk zijn of de ambtenaar 
als controle-ambtenaar of als 
opsporingsambtenaar optreedt. 

Een voorlaatste kanttekening bij 
het wetsvoorstel is dat de voorge-
stelde delegatiebepaling op het 
terrein van de boekhoudverplichting 
zulke vergaande consequenties kan 
hebben, dat doel en middel niet meer 
met elkaar in overeenstemming zijn. 
Een redelijke overgangstermijn, in 
overleg met het bedrijfsleven, is 
toegezegd aan deze Kamer maar ook 
aan de overzijde. Kan de staatssecre-
taris ook overleg met beide Kamers 
toezeggen over de voorgenomen 
toepassing van de delegatiebepaling? 
Een ruimere overgangstermijn voor 
de toepassing van het gehele 
wetsvoorstel na plaatsing in het 
Staadsblad ware beter en redelijker 
geweest. Ook was het beter geweest, 
het overleg met de banken en de 
wijziging van de gedragscode eerst 
te starten na aanvaarding door deze 
Kamer van dit wetsvoorstel. Voorts is 
een kostenvergoeding voor bepaalde 
handeling van de banken redelijk, 
omdat die niets te maken hebben 
met hun normale wijze van admini-
stratievoering. Dat zou ook kunnen 
gelden voor andere ondernemingen, 
waar sprake is van een grote omvang 
van gegevensstromen. 

De totale slotsom is, Voorzitter, 

dat het wetsvoorstel ons met weinig 
vreugde vervult, maar misschien is 
dat ook wel bij de staatssecretaris 
het geval. 

D 
De heer S imons (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de Partij 
van de Arbeid betuigt gaarne haar 
instemming met het voornemen, de 
regeling van de informatieverplichtin-
gen, vooral inzake verenigingen en 
stichtingen alsmede inzake de lagere 
overheden, te verbeteren. Met de 
argumenten waarmee de regering de 
noodzaak tot uitbreiding van 
informatieverplichtingen motiveert, 
kunnen wij ons verenigen. Men kan 
zich er slechts over verwonderen dat 
het allemaal zo lang geduurd heeft. 
De indiening van het voorstel was, 
als ik het goed heb, voor 1984 
aangekondigd. In de voorlopige 
verslagen is nog de vraag gesteld of 
het wetsvoorstel terugwerkende 
kracht heeft. Wij menen dat dit niet 
het geval is en het doet ons genoe-
gen dat ook de regering vindt dat 
hiervan geen sprake is. De wet ziet 
op de situatie, zoals die is bij het in 
werking treden. 

Ten slotte heeft de vaste commis-
sie voor Financiën ter elfder ure nog 
kennis genomen van brieven van de 
Nederlandse spaarbankbond en de 
RABO-bank ten aanzien waarvan de 
commissie de wens te kennen heeft 
gegeven een antwoord van de 
bewindsman zeer op prijs te stellen. 
Het verheugt ons, dat de bewinds-
man in staat is geweest om ons op 
korte termijn zijn antwoord te geven. 
Dat antwoord is bevredigend. 
Duidelijk blijkt, dat het overleg met 
de banken met de grootste zorgvul-
digheid is en wordt gevoerd, waarbij 
zoveel mogelijk wordt getracht om in 
gemeenschappelijk overleg tot een 
zodanige aanpak te komen dat de 
renterenseignering met zo gering 
mogelijk extra inspanning en kosten 
voor alle betrokken partijen kan 
worden uitgevoerd. Wij delen het 
standpunt van de bewindsman over 
de kostenvergoeding. Ik begrijp dat 
dit voor de heer Christiaanse nog niet 
helemaal het geval is. Wij wachten 
gaarne het antwoord van de staats-
secretaris hierop af. 

De heer Christiaanse (CDA): Dat is 
voor mij helemaal niet het geval. 

De heer Simons (PvdA): Ook de 
nota naar aanleiding van het verslag 

geeft ons derhalve geen aanleiding 
om onze stem aan het wetsvoorstel 
te onthouden. 

Wel hebben wij nog een enkele 
vraag over het aspect van de 
renseignering van obligatierente. 
Hierover zou met de banken worden 
gesproken. Is dit overleg al ten einde 
en zo ja, heeft het concrete resulta-
ten opgeleverd? 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil graag antwoord 
geven op de vragen en opmerkingen 
die vanuit de Kamer zijn gemaakt 
over dit belangwekkende wetsvoor-
stel, dat een ingrijpende wijziging 
betekent met betrekking tot een 
aantal verplichtingen, hoewel 
well icht wat minder ingrijpend dan 
op het eerste gezicht zou lijken. 

Zoals uit de opmerkingen van de 
meeste sprekers is gebleken, staan 
vragen van fundamentele strekking 
centraal; vragen die gericht zijn op 
de afweging van de belangen van de 
overheid en die van de contribuabe-
len. Aan de ene kant gaat het om de 
reikwijdte van de bevoegdheden die 
de overheid nodig heeft om te 
bereiken dat de lastenverdeling over 
de contribuabelen zo goed mogelijk 
tot haar recht komt. Daarbij mag naar 
mijn gevoel niet uit het oog worden 
verloren dat die reikwijdte mede 
wordt bepaald door de geconstateer 
de fraude. Aan de andere kant gaat 
het om de grenzen die bij het 
verlenen van bevoegdheden aan de 
overheid in acht moeten worden 
genomen om de contribuabelen niet 
al te zeer te belasten. 

Uit de opmerkingen die van de 
zijde van de Eerste Kamer in eerste 
termijn zijn gemaakt en ook uit de 
schriftelijke voorbereiding is duidelijk 
geworden dat de aandacht vooral 
geconcentreerd is op de renseigne-
ring van rente door banken. Dat is 
ook niet verwonderlijk gezien de 
publiciteit die het onderwerp heeft 
gekregen, mede door brieven die de 
banken hebben verstuurd. Ik kom op 
dit onderwerp nog uitgebreid terug, 
maar voordat ik dat doe en voordat ik 
toekom aan een aantal andere 
concrete vragen en opmerkingen wil 
ik kort de achtergronden en doelstel-
lingen schetsen. 

Eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig zijn diverse onderzoeken 
ingesteld naar misbruik en oneigenlijk 
gebruik op het gebied van belastin-
gen. Ik wil verwijzen naar de studie 
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van de heer Van Bijsterveld en naar 
de rapporten van de interdeparte-
mentale stuurgroep misbruik en 
oneigenlijk gebruik ISMO. Naar 
aanleiding van de in die studie en die 
rapporten gedane aanbevelingen zijn 
in de uitvoerende sfeer diverse 
maatregelen genomen, bij voorbeeld 
de wijziging van de controleaanpak 
met naast de periodieke controles 
deelonderzoeken, fl its- en branche-
onderzoeken. Geconstateerd is dat 
ook volgens de diverse rapporten de 
maatregelen in de uitvoerende sfeer 
alleen niet voldoende zijn. Ten einde 
misbruik en oneigenlijk gebruik 
effectief te kunnen bestrijden dient 
ook de belastingwetgeving op een 
aantal punten te worden aangepast. 
Daarvoor is destijds een vierluik van 
maatregelen geëntameerd. Een 
voorstel inzake de informatieverplich-
ting met een internationaal karakter 
heeft reeds het stadium van het 
Staatsblad bereikt. In april 1986 
stond dat in het Staatsblad. De 
informatieverplichtingen ten behoeve 
van de Nederlandse belastingheffin-
gen zijn vandaag in de Kamer aan de 
orde. Bij de Tweede Kamer is 
aanhangig het voorstel dat in eerste 
instantie zowel de aanscherping van 
de strafrechtelijke sancties als de 
aanscherping van de administratieve 
sancties bevat. Wat de administratie-
ve sancties betreft, kwamen daarbij 
aspecten van het Europese verdrag 
tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele 
vrijheden in het geding. Ten einde de 
voortgang van dit wetsvoorstel te 
bevorderen, heb ik besloten de 
administratieve sancties onder te 
brengen bij het nog in te dienen 
wetsvoorstel-Simons. Ik heb op 14 
september jongstleden een nota van 
wijziging naar de Tweede Kamer 
gezonden. Het vierde voorstel betreft 
een nog bij de Tweede Kamer in te 
dienen voorstel tot nadere regeling 
van een aantal administratieve 
verplichtingen. Tot zover de achter-
gronden. 

Vandaag is het tweede voorstel uit 
het vierluik aan de orde. Dit voorstel 
ziet vooral op een uitbreiding van de 
inzageverplichting. Deze verplichting 
zal, zodra het voorstel kracht van wet 
heeft gekregen, ook van toepassing 
zijn op die lichamen die niet een 
bedrijf of zelfstandig beroep 
uitoefenen. Het gaat daarbij met 
name om stichtingen en verenigin-
gen. Uit strafrechtelijk onderzoek is 
gebleken, dat door middel van 
constructies met deze lichamen 

handelingen worden verricht die 
consequenties hadden moeten 
hebben voor de belastingheffing van 
derden. 

Naast een uitbreiding van de 
inzageverplichting bevat het voorstel 
een verruiming van de verplichting, 
aan de fiscus gegevens en inlichtin-
gen te verstrekken. Momenteel biedt 
de Wet op de inkomstenbelasting, 
krachtens artikel 67, de mogelijkheid 
om aan bepaalde groepen, personen 
en lichamen een verplichting tot 
actieve verstrekking van inlichtingen 
aan de fiscus op te leggen. Het gaat 
hierbij om inlichtingen waarvan de 
kennisneming van belang kan zijn 
voor het bepalen van het inkomen 
van derden. Op grond van de 
gedragscode vielen de banken daar 
tot nu toe niet onder. De levensver-
zekeraars vielen er wel onder. Het 
was mogelijk geweest, bij algemene 
maatregel van bestuur artikel 67 van 
toepassing te verklaren op de 
banken. Dat is niet gebeurd. Waarom 
is dat niet gebeurd? Omdat inmiddels 
een wetsvoorstel aanhangig was bij 
de Staten-Generaal. Het zou weinig 
elegant ten opzichte van de mede-
wetgever zijn geweest om juist op dit 
punt met een algemene maatregel 
van bestuur te komen. Het wetsvoor-
stel is vooral van belang voor andere 
belastingen dan de inkomstenbelas-
ting, zoals daar is de vennootschaps-
belasting en de omzetbelasting. 

De heer Christiaanse (CDA): Was 
het dan niet nog eleganter geweest 
om te wachten tot dit wetsvoorstel in 
het Staatsblad staat? Daar ligt 
kennelijk de basis van de wijziging 
van de gedragscode. 

Staatssecretaris Koning: De 
wijziging van de basis van de 
gedragscode ligt in de omvangrijke 
fraude die bij de rente-inkomsten is 
geconstateerd uit een CBS-onder-
zoek en uit het steekproefonderzoek, 
waarop de Tweede Kamer heeft 
aangedrongen, omdat zij tot de 
conclusie was gekomen dat aan 
ontduiking van de rente ten snelste 
iets moest worden gedaan. Dan zou 
de mogelijkheid aanwezig zijn 
geweest om inderdaad die algemene 
maatregel van bestuur aanhangig te 
maken bij de Raad van State. Gelet 
op het totale kader is daarvan echter 
afgezien. 

Naast de uitbreiding van de 
passieve en actieve informatiever-
plichtingen voorziet het voorstel in 
een boekhoudverplichting, die bij 

amendering in het wetsvoorstel is 
opgenomen. Deze verplichting loopt 
in wezen vooruit op een nog in te 
dienen voorstel inzake de administra-
tieve verplichtingen. 

Ten slotte wordt in het onderhavi-
ge wetsvoorstel aandacht besteed 
aan de informatieverplichting van de 
overheid. De ervaring heeft geleerd, 
dat het ontbreken van een duidelijke 
verplichting voor overheidsinstanties 
om inlichtingen aan de fiscus te 
verstrekken, erin resulteert dat 
sommige overheidsinstanties 
weigeren inlichtingen te verstrekken. 
Met het oog op die achtergronden 
wordt die wetsbepaling gewijzigd, 
indien de Eerste Kamer daarmee 
akkoord gaat. 

Wij denken dat op grond hiervan in 
het kader van de bestrijding van 
oneigenlijk gebruik en misbruik een 
verbetering tot stand komt. 

Ik ben al in het kort ingegaan op de 
redenen waarom wij artikel 67 van de 
Wet op de inkomstenbelasting niet 
hebben gebruikt. Wij hebben gebruik 
gemaakt van de omstandigheid, dat 
er een wetsvoorstel aanhangig was. 
Ik heb er al op gewezen waarom het 
nodig was, de informatievoorziening 
van de banken te verruimen. Het 
overleg met de banken heeft niet tot 
overeenstemming geleid. Daarom is 
besloten, met inachtneming van de 
aankondiging bedoeld in paragraaf 
10 van de gedragscode, af te wijken 
van het uitgangspunt dat geen 
serievragen worden gesteld over de 
rentegegevens. Daarom is een 
gewijzigde regeling neergelegd in de 
herziene paragraaf 10. 

Op dit moment is dus geen sprake 
van een wijziging van de algemene 
maatregel van bestuur inzake het 
uitvoeringsbesluit inkomstenbelas-
ting. Op grond van afspraken met de 
banken lijkt het wenselijker om, in 
plaats van inzage te nemen — 
hangende de wijziging van de wet, 
waarbij ik herhaal wat ik heb gezegd 
over artikel 67, ter voorkoming van 
inzage door controlerende ambte-
naren — informatie aan de belasting-
dienst te geven. Het verzoek daartoe 
aan de banken zal niet door elke 
inspecteur afzonderlijk maar door de 
directeur-generaal der belastingen 
worden gedaan. Die werkwijze is in 
overleg met het bankwezen gekozen 
om doelmatigheidsredenen. In het 
overleg met het bankwezen is steeds 
nadrukkelijk gewezen op het streven 
naar een doelmatige en pragmati-
sche oplossing voor de problemen 
die zich kunnen voordoen bij de 
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nadere technische uitwerking van de 
renterenseignering. Door deze 
aanpak zullen de extra inspanningen 
en de kosten van de renterenseigne-
ring zoveel mogelijk worden beperkt. 
Het overleg over de exacte uitwer-
king van de renterenseignering 
verkeert in een eindstadium. 

De renterenseignering is met name 
van belang voor het wetsvoorstel tot 
verruiming van de rentevrijstelling, 
dat thans bij de Tweede Kamer in 
behandeling is. Daarover zijn met 
name door de heren Christiaanse en 
Van Graafeiland een aantal opmer-
kingen gemaakt; ze vroegen, waarom 
niet over 1987 al een verhoging van 
de rentevrijstelling tot stand is 
gekomen. De inkomsten uit de 
renterenseignering komen pas in 
1988 los, maar ook dan nog niet 
volledig; een en ander komt gelijkma-
tig op. Een jaar vervroeging zou met 
name in 1988 tot een budgettair 
offer leiden. Daarom besxaat ook het 
verschil in jaartallen. Ook door de 
Tweede Kamer is gevraagd naar een 
vervroeging. Wij hebben gezegd dat 
de gelden daarvoor in beginsel niet 
aanwezig zijn. Er is slechts een 
anticipatie-effect van de helft van de 
kosten, die in totaal voor 1988 zo'n 
1 50 min. zouden bedragen, dus van 
75 min. De regering overlegt met de 
Tweede Kamer over het wetsvoorstel 
tot verruiming van de rentevrijstel-
ling. Ik meen dat ook de heer 
Christiaanse daar op heeft gewezen. 

Verschillende sprekers hebben 
aandacht gevraagd voor de proble-
men die de handmatige renseigne-
ring voor de banken oproept. Daarbij 
is onder meer verwezen naar de 
bekende brieven van de Rabo-bank 
en de Nederlandse Spaarbankbond. 
Ik acht het, gezien het belang dat 
minister Ruding en ik hechten aan 
een zorgvuldige begeleiding van de 
invoering van de maatregel, gewenst 
om nogmaals uiteen te zetten, welke 
opstelling is gekozen. In de stukken 
is daar vrij uitvoerig op ingegaan. 
Leidraad in het intensieve overleg dat 
zowel door de minister en mij als 
door de ambtenaren met de banken 
is gevoerd, is het feit geweest dat de 
renterenseignering met ingang van 
1987 moet worden ingevoerd. 
Daarbij moet steeds gezocht worden 
naar zodanige oplossingen, dat deze 
renseignering door de banken met zo 
weinig mogelijk extra inspanningen 
en kosten kan worden uitgevoerd. 

Dat heeft tot concrete resultaten 
geleid. Ik wijs op de overeenstem-
ming die op uitvoeringsniveau is 

bereikt over de aanpak bij de 
geautomatiseerde aanlevering, de 
inperking van de renseignering op 
grond van doelmatigheidsoverwegin-
gen en het accepteren van het 
renseigneren van gegevens zoals in 
de huidige bestanden van de banken 
zijn opgenomen. Dat betekent dat 
aanvaard wordt dat naam, adres en 
woonplaats niet altijd volledig 
up-to-date zijn en dat de rentegege-
vens niet altijd volledig zijn. Dit kan 
zich voordoen indien lokale rentecor-
recties niet worden opgenomen in de 
centrale bestanden, waarvan de heer 
Christiaanse een voorbeeld heeft 
gegeven. Ik wijs ten slotte op de 
uitnodiging die aan de banken is 
gericht om desgewenst met alterna-
tieve oplossingen te komen en op het 
aanbod aan alle banken om in 
bilateraal overleg de eventuele 
problemen te bespreken en geza-
menlijk tot afspraken te komen. Al 
met al is sprake van afspraken waarin 
alle ruimte is en wordt gegeven om 
problemen aan te kaarten en tot 
werkbare oplossingen te komen. 

Ik kom aan enkele specifieke 
vragen, met name over de handmati-
ge renseignering. De heer Van 
Graafeiland stelde dat deze handma-
tige renseignering door de banken 
volledig wordt afgewezen; hij vraagt 
zich daarom af, welke pragmatische 
afspraken daarover met de banken 
zijn te maken en welke inspanningen 
de belastingdienst in dat geval kan 
leveren. Die afwijzing is niet zo 
algemeen als de heer Van Graafei-
land suggereerde, wat blijkt uit de 
reacties die inmiddels op mijn 
voorstellen op het vlak van de 
renseignering zijn ontvangen. Het is 
wel duidelijk dat het met name voor 
de grote banken, gelet op het aantal 
renseignementen, een probleem zou 
zijn als daar integrale handmatige 
renseignering zou moeten plaatsvin-
den. Er moeten daarom per bank 
afspraken worden gemaakt. Enerzijds 
om de kosten voor de banken zo 
beperkt mogelijk te doen zijn en 
anderzijds om te waarborgen dat 
over het geheel genomen alle banken 
voor eenzelfde inspanningsverplich-
ting komen te staan. 

De inspanningen van de belasting-
dienst zijn erin gelegen dat voor 
1987 en op onderdelen wellicht ook 
nog voor volgende jaren, genoegen 
wordt genomen met renseignemen-
ten, in de vorm waarin deze voort-
vloeien uit de bankenadministratie. 
De belastingdienst zal derhalve het 
meerwerk dat verbonden is aan de 

vorm en inhoud ongestructureerde 
aanlevering van gegevens, voor zijn 
rekening nemen. 

De heer Van Graafeiland heeft, 
sprekend over de kapitaalvlucht, 
gevraagd of het kabinet zich al heeft 
bezonnen op deze problematiek en of 
over de resultaten van die bezinning 
al iets te vermelden is. Uiteraard 
kunnen wij de ogen niet sluiten voor 
de relatie tussen de belastinghoogte 
en belastingmoraal en voor de 
gevolgen van de kapitaalvlucht voor 
de Nederlandse economie. Deze 
problematiek is door ons ook 
onderkend en vormt een punt van 
bezinning voor de regering. Daarbij 
gaat het niet alleen om de hoogte 
van de tarieven. Er spelen ook andere 
zaken een rol. Wij hebben een 
wetsvoorstel ingediend bij de 
Tweede Kamer inzake een verruiming 
van de rentevrijstelling. Dat wets-
voorstel bevat twee elementen, 
namelijk een verhoging van het 
bedrag dat van rente-inkomsten 
wordt vrijgesteld en het loslaten van 
de zogenaamde salderingsmethode, 
wat betreft de hypotheekrente op de 
eigen woning. Deze elementen 
betekenen een aanzienlijke verrui-
ming en leiden ertoe dat vele kleine 
spaarders geen belasting meer 
verschuldigd zullen zijn over hun 
rente-inkomsten. Dat is een belang-
rijke ontwikkeling. 

De vraag is of er ook nog andere 
redenen zijn. Men hoort in de 
wandelgangen nog wel eens de vrees 
dat bij voorbeeld de bijstandsadmini-
straties op de hoogte komen van aan 
de fiscus verstrekte opgaven van 
bepaalde vermogensbestanddelen. 
Dat zou een belangrijke reden zijn om 
de vermogens naar het buitenland 
over te brengen, dan wel in een oude 
kous te stoppen. Het is ook mogelijk 
dat het vermogensbestanddeel zelf 
zwart is verkregen, waardoor men 
bevreesd is, er alsnog inkomstenbe-
lasting over te moeten betalen. Ook 
dat kan een reden zijn van de 
terugtrekking van vermogensbe-
standdelen bij de banken. 

De heer Christiaanse heb ik al 
geantwoord op zijn vraag of het 
nodig was, met dit wetsvoorstel te 
komen Voor de banken was het niet 
nodig, maar wij hebben een uitbrei-
ding nodig voor de omzet- en de 
vennootschapsbelasting. 

De heer Christiaanse heeft verder 
gevraagd of de cliënten van de 
banken er recht op hebben, te weten 
wat de bank over hen aan gegevens 
aan de fiscus heeft verstrekt. Dat 
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recht ontstaat niet door de fiscale 
wetgeving, maar het kan zeer wel 
behoren tot de relatie tussen banken 
en cliënten dat de banken medede-
ling doen aan de cliënten van de 
gegevens die zij aan de fiscus 
hebben verstrekt. De geachte 
afgevaardigde weet zeer wel dat bij 
voorbeeld uitgeversmaatschappijen 
op grond van artikel 67 verplicht zijn, 
aan de fiscus inlichtingen over 
auteursinkomsten te verstrekken. Ik 
meen dat verzekeringsmaatschappij-
en dat ook doen. 

De heer Christiaanse (CDA): Het 
aantal auteurs in Nederland is groot, 
maar het is niet zo groot als het 
aantal rekeninghouders, waarvoor op 
de een of andere wijze rente wordt 
bijgeschreven. Er wordt een kolossaal 
getal genoemd in een van de brieven 
die bij het eindverslag van deze 
Kamer behoren. De banken spreken 
de hoop uit dat niet al die mensen 
zullen gaan vragen wat er aan de 
fiscus is meegedeeld. Als dat zou 
gebeuren, zou er waarschijnlijk een 
geweldige stroom in de richting van 
de banken gaan. Toch ligt hier een 
probleem en ik zou graag wil len 
weten of op de een of andere wijze, 
ook al raakt het niet rechtstreeks de 
fiscus, gezegd kan worden dat de 
cliënten daar recht op hebben. 

Staatssecretaris Koning: Voorzitter! 
Dat is een kwestie van civielrechtelij-
ke aard. De minister van Justit ie kan 
daar met gezag uitspraken over 
doen. Ik weet dat er een aantal 
banken is, dat nu reeds aan het eind 
van het jaar opgaven verstrekt aan de 
cliënten over wat de verschillende 
inkomsten zijn die de cliënten via die 
bank hebben genoten. Daar hoeft 
dan nog slechts een regel onder te 
worden gedrukt dat deze gegevens 
ook aan de fiscus worden verstrekt. 
Dat is niet zo'n probleem. Het 
probleem is natuurlijk dat een aantal 
banken met de automatisering nog 
niet zo ver gevorderd is. Well icht — 
ik durf dat nu niet precies te zeggen 
— kan dit een reden zijn voor banken 
om ook op dit terrein sneller te 
automatiseren dan men tot nu toe 
heeft gedaan. Dat kan ook voor de 
banken tot voordeel strekken. Maar 
het is aan de banken om dat te doen. 
Voor het overige meng ik mij niet 
graag in de verhouding tussen de 
banken en hun cliënten. 

Voorzitter! Er is natuurlijk wel een 
andere kant aan de zaak. Er moet 
behoedzaam door de fiscus worden 
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omgegaan met de gegevens die 
worden verstrekt, maar dat is 
natuurlijk niet alleen inherent aan de 
gegevens die door de banken over 
rente worden verstrekt. Dat is 
natuurlijk inherent aan alle gegevens 
die de fiscus van derden verkrijgt 
over de belastingheffing. 

Dan is er een vraag gesteld over de 
positie van de cliënt ten opzichte van 
de bank in het kader van het 
aanhangige wetsontwerp persoons 
registratie en in het kader van de 
Wet openbaarheid van bestuur. Ook 
wat dat betreft moet ik terughoudend 
zijn in mijn antwoord. Indien er bij de 
bank sprake is van een persoonsregi-
stratie in de zin van het wetsontwerp, 
kan de cliënt, uiteraard alleen indien 
het wetsontwerp wet wordt, op basis 
van het thans aanhangige artikel 32 
de houder van de persoonsregistratie 
verzoeken om hem de desbetreffen-
de gegevens die aan derden zijn 
verstrekt in het jaar voorafgaande 
aan het verzoek, uit de persoons-
registratie te vermelden. Ik kan niet 
beoordelen of de houder aan een 
dergelijk verzoek dient te voldoen. 
Over de Wet openbaarheid van 
bestuur kan ik kort zijn. Die wet 
speelt geen rol in de verhouding 
tussen banken en cliënten, want die 
heeft slechts betrekking op over-
heidsorganen. 

De heer Christiaanse stelde een 
vraag over de zuiverheid. Ik heb in 
het eindverslag al gerefereerd aan de 
opmerking van de Nederlandse 
Spaarbankbond en aan de jurispru-
dentie in dit kader, waarin tot 
uitdrukking wordt gebracht dat ook in 
de fiscale sfeer niemand tot het 
onmogelijke gehouden kan worden. 
Eenmaal gegeven zijnde dat de 
rentegegevens onjuistheden 
bevatten, voorzover in rekening 
gebrachte rentebedragen niet 
kunnen zijn verdisconteerd, kan dat 
voorbehoud niet verder strekken dan 
dat niet verrekenen. Voor het 
overige, de vergoede rente, kan er 
derhalve van worden uitgegaan dat 
de rentegegevens juist zijn. De 
betekenis van artikel 50 uit de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen 
kan niet op zodanige wijze worden 
opgevat, dat een belastingplichtige 
— of in dit geval een bank — door 
een fout die abusievelijk is begaan, 
deze bepaling zou schenden. De 
belastingdienst zal zich, zolang de 
verstrekking van gegevens niet 
vlekkeloos kan plaatsvinden en dit 
bekend is, verre houden van het 
uitlokken van een strafrechtelijke 

Informatieverplichtingen 

vervolging. Ik hoop dat daarmee 
iedere onduidelijkheid is weggeno-
men. 

De tweede fiscaal-strafrechtelijk 
georiënteerde vraag van de heer 
Christiaanse betreft twee denkbare 
motieven om na inwerkingtreding van 
het nieuwe artikel 49, derde lid, bij 
voorbeeld in 1988 te weigeren 
inlichtingen te verstrekken over de 
jaren voor 1988. Het motief dat er in 
de jaren voor 1988 geen aanleiding 
was, de administratieve organisatie 
daarop in te richten, is naar mijn 
oordeel geen geldige reden, de 
verstrekking van de rentegegevens 
zonder meer te weigeren. Net zo min 
als van de zijde van de fiscus het 
andere uiterste gevergd kan worden. 
Er dient een redelijke afweging van 
belangen plaats te vinden, waarbij de 
banken de nodige tijd wordt gege-
ven, eventuele aanpassingen in de 
administratieve organisatie te 
realiseren. Aanvankelijk zullen vrij 
veel onvolkomenheden in de 
renseignering dan ook geaccepteerd 
worden. Dat in intensief overleg met 
de betrokken banken wordt gezocht 
naar de ontwikkeling van oplossingen 
om met zo gering mogelijke extra 
inspanningen en kosten tot een 
vervolmaking van de renterenseigne-
ring te komen, heb ik in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
uitvoerig toegelicht. Het motief dat 
de cliënt deze renterenseignering 
niet zou hebben verwacht, acht ik 
beslist niet valabel. Men dient nu 
eenmaal genoten rente op te geven. 
Indien de cliënt heeft gespeculeerd 
op een geringe pakkans bij verzwij-
ging, is dat voor zijn rekening en niet 
een in rechte te beschermen belang. 

Niettemin — en dat is bekend uit 
de dezerzijds op 1 juli aan de Kamer 
gezonden brief — hebben wij 
gemeend er goed aan te doen, de 
belastingplichtigen die schoon schip 
willen maken een helpende hand toe 
te steken bij vrijwillig herstel van het 
verzuim, rente aan te geven. De door 
de heer Christiaanse geciteerde 
uitspraak van het hof te Amsterdam 
voert inderdaad tot de conclusie, dat 
in een opsporingsonderzoek ook van 
controlebevoegdheden gebruik mag 
worden gemaakt, mits - zo lees ik 
uit het slot van de rechtsoverweging 
ad 2 van het hof — "van deze 
bevoegdheden geen misbruik wordt 
gemaakt". De redenering van het hof 
komt er geparafraseerd in het kort op 
neer dat wie het meerdere mag, 
namelijk het in beslag nemen van 
boeken en bescheiden, in principe 
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ook het mindere mag, namelijk het 
inzage vorderen van boeken en 
bescheiden. Ik haast mij evenwel 
hierbij te vermelden dat door de 
verdachte in deze zaak beroep in 
cassatie tegen de uitspraak van het 
hof is aangetekend. Het antwoord op 
de vraag van de geachte afgevaar-
digde is derhalve nog onder de 
rechter. 

Meer in het algemeen wil ik met 
betrekking tot het onderscheid 
tussen controle en opsporing 
duidelijk stellen, dat het door mij ter 
zake voorgestane beleid inhoudt dat 
controle en opsporing zoveel 
mogelijk gescheiden dienen te 
worden gehouden en dat dit zoveel 
mogelijk aan de belastingplichtige 
kenbaar moet zijn. De omstandigheid 
dat er binnen de belastingdienst 
aparte, alleen met opsporingsonder-
zoeken belaste, eenheden zijn, zowel 
op centraal niveau — de afdeling 
fiscale douanerecherche van de FIOD 
— als op regionaal niveau — de 
regionale fraudeteams en de 
regionale opsporingseenheden 
douane — is een vertaling van dit 
beleid. Bovendien handelt een 
opsporingsambtenaar onrechtmatig 
indien hij, overgaande van het 
controle-onderzoek naar het 
opsporingsonderzoek, niet aan de 
dan verdachte meedeelt dat hij 
verdacht is en het recht heeft om te 
zwijgen, wat in het Wetboek van 
Strafvordering een aantal jaren 
geleden is opgenomen dank zij een 
amendement-Goudsmit, dat ik mij 
nog herinner als de dag van gisteren. 

Uit de tot nu toe ontvangen 
voorstellen van de banken — circa 
45 — betreffende de omvang van de 
renseignering voor 1987 en de met 
de banken gevoerde gesprekken, is 
de conclusie dat voor 1987 circa 
6 0 % van de rentegegevens op 
geautomatiseerde wijze zal worden 
verstrekt. Dat dit percentage lager is 
dan het gemiddelde verwachte 
percentage over 1987 en 1988 is 
gelegen in het feit, dat in 1987 
uitbetaalde rente in een aantal 
gevallen niet meer in geautomati-
seerde vorm aanwezig is. Dit betreft 
met name de rente met een valuta-
datum die ligt voor medio 1987. 
Voor 1 988 en volgende jaren is van 
een andere situatie sprake. De 
uitbetaalde rentebedragen kunnen 
dan immers direct geautomatiseerd 
worden vastgelegd en worden 
bijgehouden. 

Ik kom vervolgens bij de opmerkin-
gen van de geachte afgevaardigde de 

heer Christiaanse, waarbij de heer 
Van Graafeiland zich, meen ik, heeft 
aangesloten, maar waarbij de heer 
Simons de zijde van de regering 
heeft gekozen. Het betreft de kwestie 
van de kosten voor de banken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
ons steeds op het standpunt gesteld 
dat aan verzoeken om kostenvergoe-
dingen niet wordt tegemoetgeko-
men. In breder verband is de vraag 
om kostenvergoeding reeds meerma-
len gesteld. De geachte afgevaardig-
de de heer Christiaanse wees ook op 
het rapport "Heerendiensten" van de 
commissie-Grapperhaus. Wij hebben 
er steeds op gewezen dat een 
kostenvergoeding ergens van moet 
worden betaald. Ondernemers in het 
algemeen zullen er dus niet veel mee 
opschieten, wanneer zij enerzijds een 
kostenvergoeding krijgen voor de 
herendiensten maar anderzijds te 
maken krijgen met een lastenverzwa-
ring. Dit is een pragmatisch argu-
ment, waarom wij steeds het 
standpunt innemen dat voor 
kostenvergoeding geen plaats is. Het 
lijkt mij dat dit ook voor banken moet 
gelden. Ik wijs erop dat verzekeraars 
nu reeds de inlichtingen moeten 
verstrekken en hiervoor evenmin een 
vergoeding krijgen om twee, soms 
bondgenoten en soms vijanden 
zijnde, financiële instellingen te 
memoreren. 

De verwijzing van de geachte 
afgevaardigde naar de Nederlandse 
overheid en het werk dat zij doet bij 
de inning van de omzetbelasting, 
begrijp ik niet helemaal. De Neder-
landse overheid krijgt hiervoor geen 
vergoeding. Ik denk dat de geachte 
afgevaardigde doelt op de invoer-
rechten. In dat geval wijs ik erop dat 
de vergoedingsregeling die destijds 
is overeengekomen bij de overdracht 
van de invoerrechten naar de EG op 
dit moment binnen Europa ter 
discussie staat. Hier staan op zichzelf 
vrij grote belangen voor Nederland 
op het spel, moet ik zeggen. 

De heer Christiaanse (CDA): Het 
ergerlijke van dit argument is dat de 
overheid of het ministerie van 
Financiën zelf wel graag de regel 
volgt, dat zij de kosten vergoed 
moeten krijgen. Als het echter om 
verplichtingen gaat die men oplegt 
aan anderen en die niet de belasting-
heffing van die ander betreffen maar 
het belang van de fiscus om gege-
vens van derden te kunnen controle-
ren, dan is men hiertoe niet bereid. 
Dit is een soort tweeslachtige 

houding. De staatssecretaris heeft 
gelijk. Dit speelt vooral bij de 
invoerrechten. 

Staatssecretaris Koning: Ik heb er al 
op gewezen dat, als men die kosten 
zou gaan vergoeden, de lasten 
zouden worden verzwaard. Als men 
geen kostenvergoeding van Brussel 
zou krijgen, zou uiteindelijk een 
lagere afdracht aan Brussel volgen, 
misschien niet in de vorm van de 
invoerrechten maar wellicht in de 
sfeer van de omzetbelasting. De 
financiële verhouding tussen de 
l idstaten en de Brussel is er voor 
een gedeelte een van vestzak-broek-
zak. 

Mijnheer de Voorzitter! Gevraagd 
is waarom een en ander op stel en 
sprong moet worden doorgevoerd. Ik 
moet erop wijzen dat wij al enige tijd 
bezig zijn om, in overleg met de 
banken, naar oplossingen te zoeken 
voor het verzwijgen van de rente. Op 
een bepaald moment moet er dan 
toch iets gebeuren omdat het anders 
bij praten blijft. Bovendien was voor 
het kabinet het regeerakkoord een 
belangrijk vertrekpunt. Daarin is voor 
het kabinet een fraudetaakstelling 
van 1 mld. opgenomen. Men weet 
dat een groot gedeelte daarvan voor 
rekening komt van de verruimde 
informatievoorziening inzake de 
rente. Als wij hiermee niet voortva-
rend te werk zouden gaan, zouden de 
budgettaire consequenties nogal 
onaangenaam zijn. 

De banken hebben het zelf op prijs 
gesteld om, als er zou worden 
overgegaan tot renseignering van 
bankrente, daarbij ook de obligaties 
te betrekken. Als dit niet zou 
gebeuren, zou dit ongunstig zijn voor 
de positie van de banken. Immers, 
dan zou de neiging bestaan om de 
banktegoeden terug te trekken en in 
obligaties te beleggen. Wij hebben 
de banken willen verplichten om de 
gegevens met betrekking tot de 
bankrente door te geven - de 
banken stonden daar niet om te 
springen — en door in te gaan op het 
verzoek inzake de obligaties, is er 
een mogelijkheid gekomen om de 
rentevrijstelling op te trekken. De 
Tweede Kamer had daar bij motie om 
gevraagd 

De heer Christiaanse vraagt om 
een oordeel over de gegevens van de 
Nederlandse Spaarbank Bond. 
Voorzitter! Zoals ik heb aangegeven 
in de nota naar aanleiding van het 
verslag is een belangrijk gedeelte van 
deze gegevens niet ingebracht in het 
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technische overleg met de banken. 
Verschillende andere banken hebben 
hun knelpunten wel schriftelijk aan 
Financiën kenbaar gemaakt. Omdat 
de problemen per bank sterk 
verschillen, is in het overleg van 11 
november de afspraak gemaakt dat 
bilateraal overleg zal worden 
gevoerd. Dit overleg is nodig om een 
oordeel te kunnen geven over de 
aangedragen knelpunten en de 
oplossingen die daarvoor kunnen 
worden gevonden. Alvorens een 
oordeel te kunnen vormen, is overleg 
nodig met de genoemde bond Mijn 
ambtenaren hebben getracht, nog 
deze maand een afspraak te maken 
met de bond om over knelpunten te 
overleggen. Het spijt mij dat de bond 
Financiën heeft laten weten, pas op 
23 december tijd vrij te kunnen 
maken om deze problematiek met 
mijn medewerkers te bespreken. Ik 
weet niet, of de eigen organisatie 
sneller overleg onmogelijk maakt, 
danwei of men wacht op het oordeel 
van deze Kamer over het wetsvoor 
stel. Echter, als men zeer veel belang 
hecht aan deze problematiek, zou 
toch een vroegere datum voor 
overleg mogelijk hebben moeten zijn. 
Natuurlijk kan ik niet in de agenda's 
van de leiding van de bond of van de 
medewerkers die dit overleg moeten 
voeren, kijken. Er zullen ongetwijfeld 
gegronde redenen zijn waarom men 
niet eerder tijd kan vrijmaken. 

De heer Christiaanse heeft 
gevraagd, of de toegezegde soepel-
heid bij het oplossen van uitvoerings-
problemen ook geldt voor de aan de 
vaste commissie voor Financiën van 
deze Kamer gemelde problemen. 
Voorzitter! Zoals in de nota naar 
aanleiding van het verslag al is 
vermeld, is het streven naar werkbare 
oplossingen de leidraad in het 
overleg. Dat betekent dat voor iedere 
bank, die zich met problemen tot mij 
wendt, gezocht wordt naar uitvoerba-
re oplossingen. Dat geldt uiteraard 
ook voor de banken, die zich tot de 
vaste commissie van deze Kamer 
hebben gewend, ook al zal met één 
daarvan het gesprek pas op 23 
december plaatsvinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
heer Simons erkentelijk voor zijn 
krachtige steun aan het wetsvoorstel. 
In de beantwoording aan de heer 
Christiaanse en de heer Van Graafei-
land heb ik reeds gereageerd op zijn 
vragen en opmerkingen. 

De Voorzitter: Is er behoefte aan 
repliek? 

De heer Christiaanse (CDA): 
Voorzitter! Ik wil graag een paar 
minuten schorsing voor overleg. 

De vergadering wordt van 18.18 uur 
tot 18.30 uur geschorst. 

D 
De heer Christiaanse (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Namens mijn 
fractie dank ik de staatssecretaris 
voor zijn beantwoording. Op de 
meeste van onze opmerkingen is hij 
ingegaan. Bij het maken van een 
enkele aanvullende opmerking wil ik 
uitgaan van een beoordeling van het 
wetsvoorstel — dat ligt ook het 
meest op de weg van deze Kamer — 
op aspecten van rechtsbescherming, 
ook van de burgers. In dat kader stel 
ik opnieuw de vraag waarom in juli 
jongstleden de gedragscode moest 
worden gewijzigd. Wij hebben goed 
begrepen dat de toegenomen 
rentefraude aanleiding was. Daarover 
wordt al jarenlang gesproken en wij 
zijn er dan ook niet van onder de 
indruk dat de staatssecretaris dit 
argument nu naar voren brengt. Wij 
zouden er gelukkiger mee zijn 
geweest als de staatssecretaris 
onomwonden had gezegd dat hij 
hierbij gebruik had gemaakt van het 
bestaande instrumentarium, met 
name van artikel 67 van de Wet op 
de inkomstenbelasting. Hij heeft 
echter nadrukkelijk gezegd dat hij 
daarvan geen gebruik heeft wil len 
maken, omdat dan een algemene 
maatregel van bestuur had moeten 
worden genomen. Wat zou daar 
tegen zijn geweest? Zolang een 
wetsvoorstel niet door deze Kamer is 
behandeld, kan men zich veel beter 
rechtstreeks beroepen op bestaande 
wetgeving. Als daarin niet voldoende 
grond kan worden gevonden, is er 
dus kennelijk geen sprake van een 
bevoegdheid. 

Ik zou nog eens een verband met 
de rentevrijstelling willen leggen, 
juist ook omdat de staatssecretaris 
het ook zelf heeft genoemd en omdat 
hierover nog overleg wordt gevoerd 
met de Tweede Kamer. Bij de 
algemene politieke beschouwingen 
heb ik er overigens ook over 
gesproken. Kan de staatssecretaris 
over de rentevrijstelling nog nadere 
mededelingen doen? Naar mijn 
mening is door deze Kamer in het 
voorlopig verslag voor het eerst 
gewezen op het psychologisch 
belang van het gelijktijdig invoeren 
van verbetering van de rentevrijstel-

ling, de wijziging van de gedragscode 
en de controle bij de banken. Het zou 
goed zijn als hierover nog iets meer 
werd gezegd. Helaas kan nu niets 
meer worden gedaan aan de schok 
die mensen er, al dan niet ten 
onrechte, toe dreef om hun tegoed 
over te maken naar buitenlandse 
banken. Ik spreek daar nu geen 
oordeel over uit, maar wel krijg ik in 
dat licht bezien graag een antwoord 
op de vraag of het psychologisch niet 
beter was geweest om die zaken aan 
elkaar te koppelen. Gaarne verneem 
ik of dat nog mogelijk is. 

Met genoegen heb ik geconsta-
teerd dat men uiterst soepel zal 
optreden als er sprake is van 
onvolkomenheid van de over 1987 
door banken te leveren gegevens. Er 
zal veel bilateraal overleg worden 
gepleegd. Ik neem aan dat dit ook 
nog voor 1988 zal gelden. Ik begrijp 
overigens dat de grootst mogelijke 
terughoudendheid zal worden 
betracht bij het optreden op dit 
terrein en bij het bevorderen van het 
instellen van strafvorderingen. 

Mogelijk is het mij ontgaan, maar 
volgens mij is de staatssecretaris niet 
ingegaan op het probleem van artikel 
53a, lid 3, waarin sprake is van het 
verstrekken van delegatie. Ik heb niet 
gehoord dat hij over de uitwerking 
overleg zal plegen met beide Kamers. 
Hij heeft buitengewoon weinig over 
dit derde lid gezegd, hoewel ik er een 
beschouwing aan heb gewijd. Ik heb 
erop gewezen dat men met name in 
ondernemerskringen met grote zorg 
is vervuld over de uitwerking van dit 
derde lid. Wij stellen het op prijs, iets 
meer te vernemen over de weg die 
de staatssecretaris zich in dit opzicht 
voorneemt. 

Ik heb met genoegen — de manier 
waarop de staatssecretaris zich 
daarover heeft geuit, is zeer juist — 
de opmerkingen over de scheiding 
tussen de controle en de opsporings-
werkzaamheden aangehoord. Ik ben 
er ook van overtuigd dat de top van 
de belastingdienst dit ook zo scherp 
ziet. Het is van geweldig groot 
belang om dit via instructie aan de 
ambtenaren die het werk in de 
praktijk moeten doen, voortdurend 
helder voor ogen te stellen. 

De kosten van de gehele operatie 
worden niet vergoed. De staatssecre-
taris heeft gezegd: dat doen wij 
nimmer, noch bij de auteurs, noch bij 
de verzekeraars. Toch wijs ik erop dat 
ook bij de verzekeraars de situatie 
volgens mij eenvoudiger is dan de 
situatie waar wij nu voor staan. Het 
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aantal uitbetalingen van lijfrente vindt 
plaats in een continu proces. Ter 
zake van rente is er natuurlijk sprake 
van zeer wisselende situaties. Mijns 
inziens kan ook het argument gelden 
dat tot nu toe aan de banken ook 
nooit gevraagd is op grond van 
artikel 67 Wet Inkomstenbelasting 
om die rentegegevens beschikbaar te 
stellen. Het hangt hiermee samen. 
De extra inspanning die duidelijk 
door banken moet worden geleverd 
op dit terrein is in sommige gevallen, 
niet in alle gevallen, zodanig groot 
dat de redelijkheid toch had meege-
bracht wanneer ter zake wel een 
tegemoetkoming was verleend. Ik 
betreur het dan ook dat dit niet tot de 
mogelijkheden lijkt te behoren. 

Het is ook niet helemaal juist om te 
zeggen: anders zou het moeten 
worden doorberekend via belastin-
gen. Die lasten worden natuurlijk op 
een andere wijze doorberekend. Het 
gaat juist om heel specifieke kosten, 
waarmee bepaalde bedrijven worden 
opgezadeld vanwege de introductie 
van deze uitbreiding van informatie-
verplichtingen. Dat is niet gering; 
hierbij doet zich toch een soort 
herleving van het fiscaal noodrecht 
voor. Daarop heb ik al eerder 
gewezen. Dat is op zichzelf dus een 
heel bijzondere situatie, die wij als 
een bittere noodzaak aanvaarden. 

Wat de staatssecretaris heeft 
gezegd over de positie van de cliënt 
ten opzichte van de banken, is 
natuurlijk volstrekt juist: dat is een 
civielrechtelijke relatie. Uit de 
voorwaarden moet blijken, dat de 
cliënt kan bedingen dat hij wèl de 
beschikking krijgt over de gegevens 
die de banken aan de fiscus verstrek-
ken. Wat de kern is, is dat de 
staatssecretaris zich er niet tegen 
verzet dat deze gegevens door de 
banken aan de cliënten worden 
verstrekt, indien dat past in het kader 
van de overeenkomst. Dit is op 
zichzelf een conclusie die ik uit zijn 
woorden mag trekken. 

D 
De heer Van Graafei land (VVD): 
Voorzitter! De staatssecretaris is het 
best op dreef, als hij niet voorleest. 

Niet alleen uit de eerste termijn, 
maar ook uit de eerdere inbreng van 
de zijde van mijn fractie, is al 
duidelijk geworden dat het voorstel 
over de uitbreiding van de informa-
tieverplichtingen an sich onze 
instemming heeft. Er is evenwel nog 
een aantal rimpels in de lakentjes 
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recht te trekken. Wij hebben er 
begrip voor dat dit hier en daar wat 
tijd kost. 

Waar wij wat minder begrip voor 
hebben, is het feit dat de staatsse-
cretaris op dit moment de rentevrij-
stelling, die oorspronkelijk per 1 
januari 1988 zou ingaan, nog alleen 
benadert uit financieel oogpunt en 
dat niet op een eerder moment is 
ingegaan op de gevolgen van de 
loskoppeling van de rentevrijstelling 
en het moment waarop deze 
informatieverplichting ingaat. Wordt 
dat nog gekoppeld aan de fraude-
taakstelling van 1 mld. die het 
kabinet zich ter zake heeft opgelegd 
— in eerste termijn heb ik al opge-
merkt, dat voor zover ik ben geïnfor-
meerd nu reeds een kapitaalvlucht 
van tussen de 8 en 10 mld. voor 
1 987 dient te worden geconstateerd 
— dan ziet men, dat dit geen geringe 
bedragen zijn. Ik heb sterk de indruk 
dat dit voorkomen had kunnen 
worden als op dit terrein wat minder 
calvinistisch en wat meer pragma-
tisch zou zijn gehandeld. 

De afspraken die met de verschil 
lende banken zullen moeten worden 
gemaakt, indien en voor zover de 
informatie niet kan worden geput uit 
geautomatiseerde bestanden, kan 
natuurlijk op zich zelf ook leiden tot 
een vorm van concurrentievervalsing. 
Ik denk ook, dat het amendement-
Kombrink daarop doelt. Indien men 
een handmatige administratie voert 
en derhalve op grond van de 
onmogelijkheid geen gegevens kan 
verstrekken, kan dit er ook toe leiden 
dat er een vorm van overdracht van 
kapitaal van de ene bank naar de 
andere plaatsvindt. Wij hebben er 
dus in alle opzichten begrip voor, dat 
in die zin door de fiscus "gelijke 
monniken, gelijke kappen" wordt 
nagestreefd, evenals gelijke inspan-
ningen door de banken, dit alles in 
relatief opzicht. 

Voorzitter! Over de kosten die 
daadwerkelijk moeten worden 
gemaakt door de betrokken bankin-
stellingen hebben wij niet direct een 
vraag gesteld. De beantwoording van 
de staatssecretaris in eerste termijn 
heeft ons nog extra overtuigd van het 
feit, dat het een fikse precedentwer-
king zou hebben als wij daaraan 
zouden beginnen. Het zou naar mijn 
mening niet verstandig zijn om die 
weg nu in te gaan. 

Wat voor ons zeer van belang is, is 
dat de behandeling in onze Kamer 
ertoe heeft geleid, dat er meer 
zekerheid is gekregen, dat daadwer-
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keiijk sprake zal zijn van een prudente 
toepassing van de rechten die de 
fiscus met dit wetsvoorstel heeft 
gekregen. Al met al is dit voor ons 
reden om in te stemmen met dit 
voorstel. 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweetal 
vragen zijn door de staatssecretaris 
niet beantwoord, voor zover ik dat 
heb kunnen constateren. Het is 
echter mogelijk, dat het mij door de 
snelheid waarmee hij heeft voorgele-
zen, is ontgaan. Behoeft bij geauto-
matiseerde gegevensdragers de 
rente-informatie alleen te worden 
verstrekt, voor zover die rente is 
uitbetaald in de periode waarover de 
renterenseignering van kracht is? 
Blijven — in hetzelfde geval — de 
banken verschoond van vervolgvra-
gen indien er verschillen bestaan 
tussen de rente-informatie en de in 
de aangifte opgenomen rente? Ik heb 
begrepen, dat er geen sprake kan zijn 
van vervolgvragen, omdat de 
gegevens op centraal niveau worden 
aangeleverd en derhalve de lokale 
inspecties in feite geen contact met 
de lokale banken zouden kunnen 
opnemen. 

D 
De heer Simons (PvdA): Voorzitter! 
Gaarne wil ook ik de staatssecretaris 
danken voor zijn beantwoording. Zijn 
antwoorden waren voor ons bevredi-
gend Ik heb niettemin toch nog een 
drietal punten die ik even aan de 
orde wil stellen. 

De heer Christiaanse heeft in dit 
debat gesproken over het mogelijke 
verband met de rentevrijstelling. Ik 
hoop dat de staatssecretaris hierover 
ook nog iets wil zeggen. Ik vraag mij 
toch af, of dat verband nu wel zo 
sterk is, zo hard. Die rentevrijstelling 
wordt toch vooral gegeven vanwege 
de vereenvoudiging van de belasting-
heffing, verzachting van het belastin-
gregime, misschien een verlate 
inflatie-neutrale belastingheffing. 
Echter een verband tussen de 
rentevrijstelling en de situatie voor 
degenen die tot dusver hun rente niet 
opgaven en nu dus wel belast 
worden, dat zie ik niet, mijnheer de 
Voorzitter. Ik zou dat verband ook 
niet willen leggen. 

Over het wel dan niet vergoeden 
van de kosten van de operatie heb ik 
in eerste termijn gezegd, dat ik het 
standpunt van de regering deel. Na 
het antwoord van de staatssecretaris 
is de situatie naar mijn mening zeer 
duidelijk. Wij moeten goed oppassen 
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voor een precedentwerking. Automa-
tisch kom je op allerlei andere 
terreinen. 

Ik vind voorts dat de heer Christi-
aanse iets te gemakkelijk voorbijgaat 
aan de positie van de verzekeraars. 
De zaak ligt in een aantal situaties 
heus niet zo eenvoudig. De meeste 
verzekeraars beschikken uiteraard 
over geautomatiseerde informatie-
verwerkingssystemen. Daardoor lijkt 
het misschien eenvoudig. Er gaan 
echter zeer veel posten om bij 
verzekeraars. Ook hier moet gelden: 
gelijke monniken, gelijke kappen. 

Er wordt gemakkelijk gezegd, dat 
de onderhavige materie leidt tot 
kapitaalvlucht. Wanneer wij dit 
achteraf bekijken, gaat het vaak om 
zeer eenmalige kapitaalstromen. 
Bovendien komen er veel kapitaal-
stromen om andere redenen weer uit 
het buitenland bij ons terecht. Ik 
denk, dat de situatie over het 
algemeen reuze meevalt en dat wij 
ons vooral niet door dergelijke korte 
termijnargumenten moeten laten 
leiden om niet iets te doen dat wij 
fundamenteel en correct vinden. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Er zijn nog een aantal 
punten die in tweede termijn een 
commentaar of beantwoording 
mijnerzijds vragen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Simons heeft gesproken over de 
koppeling met de rentevrijstelling. 
Hierover zijn ook door de geachte 
afgevaardigde Christiaanse en de 
geachte afgevaardigde Van Graafei-
land kritische woorden gesproken. 

Ik heb in eerste termijn gezegd — 
ik meen dat staande te moeten 
houden — dat zeker van bewindslie-
den van Financiën een voorzichtig 
financieel beleid moet worden 
gevraagd en dat dit dus door hen 
moet worden gevoerd. 

Er is enige anticipatiewerking, 
zoals ik in eerste termijn reeds heb 
doen uitkomen. Die gaat echter niet 
zover, dat daarmee een vervroeging 
van de rentevrijstelling kan worden 
betaald. 

Dat brengt mij tot de tweede 
opmerking op dit terrein, namelijk die 
van de heer Van Graafeiland en op 
redelijke wijze weersproken door de 
geachte afgevaardigde de heer 
Simons: er is zo'n verband tussen de 
verhoging van de rentevrijstelling en 
de renterenseignering. Door de 
Tweede Kamer is dat verband 

gelegd, maar toch ook op een wat 
andere wijze. Men heeft meer naar 
voren laten komen dat als er toch 
gekomen wordt tot renterenseigne-
ring, waarom dan niet tegelijkertijd 
een verhoging van de rentevrijstel-
ling. Daarbij moet natuurlijk een 
aantal andere argumenten die 
daarvoor aanwezig zijn in ogen-
schouw worden genomen, zoals 
doelmatigheidsoverwegingen bij de 
belastingdienst. Misschien is dat op 
dit ogenblik niet zo gelukkig, omdat 
wij eerder kunnen spreken van een 
deflatie dan van een inflatie, maar 
men moet een en ander op een wat 
langere termijn berekenen. Men 
wordt immers voor betrekkelijk 
bescheiden renteposten gedwongen 
om aangiftebiljetten uit te reiken, 
vervolgens aanslagen op te leggen 
en daarna moet men voor beschei-
den meerinkomsten invorderingspro-
cedures in gang zetten. Ik bedoel dan 
niet de dwanginvordering, maar 
uitsluitend het verzenden van het 
aanslagbiljet en de inboeking van de 
daarop verrichte betalingen. 

Ik wijs er, in aansluiting op hetgeen 
de heer Simons zei en met name ook 
op wat ik zelf heb opgemerkt in 
eerste termijn, op dat er nog wel wat 
meer redenen zijn waarom er sprake 
is van "ontspar ing". Dat woord 
gebruik ik liever in dit verband dan 
kapitaalvlucht. Het is namelijk niet 
zeker of er in die mate kapitaalvlucht 
plaatsvindt. De cijfers die de heer 
Van Graafeiland noemde zijn mijns 
inziens wat aan de hoge kant. Dat wil 
niet zeggen dat ook als er sprake is 
van een lager aantal miljarden, dat 
op zichzelf geen gunstige zaak is 
voor de Nederlandse economie. Het 
feitenmateriaal is tentatief. Je kunt 
daarop geen eed doen, het is alleen 
maar geschat. Uit dat feitenmateri-
aal, waardoor wij zo ongeveer de 
indruk hebben wat er aan de gang is, 
blijkt dat de kapitaalvlucht naar het 
buitenland betrekkelijk gering is. Op 
grond van de toename van de 
chartale geldhoeveelheid moet 
eerder worden verwacht dat er het 
een en ander in de oude sok 
verdwijnt, met alle risico's van die 
oude sok. In dit tegenwoordig niet al 
te veilige land hoef ik daarop niet te 
wijzen. Bovendien plegen er ook wel 
eens branden te zijn, waardoor 
hetgeen in de asbak is opgeborgen 
als een veilige belegging mede door 
de schoorsteen verdwijnt. 

Ik ben nu toe aan een specifieke 
vraag van de heer Christiaanse over 
de delegatie ex artikel 53, derde lid. 

De geachte afgevaardigde vraagt om 
overleg met de volksvertegenwoordi-
ging. Ik heb al overleg hierover met 
het bedrijfsleven toegezegd. Ik ben 
dus tot overleggen bereid. Juist in 
deze Kamer moet ik echter met een 
toezegging over overleg over een 
uitvoeringsbepaling waartoe de 
wetgever delegeert, de nodige 
voorzichtigheid in acht nemen, opdat 
ik juist niet uit deze Kamer het verwijt 
zal krijgen dat ik de wetgeving niet 
goed toepas, omdat het een oude 
regel is dat hetgeen gedelegeerd is, 
is gedelegeerd. Op het moment dat 
er een delegatiebepaling is gekomen, 
is de regering aan de volksvertegen-
woordiging verantwoording verschul-
digd. Ik weet dat deze van oudsher 
bestaande goede staatkundige regel 
in de Kamer aan de overzijde wat 
lichter wordt beoordeeld. Vandaar 
ook de algemene maatregelen van 
bestuur en overleg over ministeriële 
beschikkingen, voorzover uitgevaar-
digd. Ik kan mij echter niet heugen 
dat een dergelijke verzoek vanuit 
deze Kamer eerder aan de regering is 
gedaan. Daar de Eerste Kamer goede 
staatsrechtelijke verhoudingen op 
prijs stelt, weet ik niet hoe mijn 
toezegging aan de Eerste Kamer in 
dit verband moet zijn. 

De heer Christiaanse (CDA): Ik kan 
in grote lijnen het betoog van de 
staatssecretaris uiteraard onder-
schrijven. Ik meen alleen dat in dit 
geval, nu deze delegatie wordt 
gegeven waarbij toch volstrekt in 
nevelen is gehuld hoe en in welke 
richting die zal worden uitgewerkt, 
het uitermate verstandig is wanneer 
er een mogelijkheid wordt gezocht in 
een fase waarin deze regels nog niet 
een definitief karakter hebben om 
een woord te laten spreken vanuit de 
Staten-Generaal. Dat is mijn 
opmerking geweest. 

Staatssecretaris Koning: Op zichzelf 
zou ik gaarne bereid zijn die toezeg-
ging zo te doen. Toch vraag ik mij 
juist in deze Kamer af of het niet 
beter is — het is een ministeriële 
beschikking — de beschikking eerst 
af te wachten, dan te luisteren naar 
de kritiek op de beschikking en die 
eventueel aan de kritiek aan te 
passen. Ik weet niet of dat meer past 
in de wijze waarop deze hoge 
vergadering opereert, maar ik behoor 
juist in deze hoge vergadering geen 
censor morem te zijn. Wat dat 
betreft, ben ik dus was in de handen 
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van de Kamer. Ik meen toch uitdruk-
kelijk deze opmerkingen te moeten 
maken. 

De heer Christ iaanse (CDA): De 
staatssecretaris heeft gezegd dat er 
weinig precedenten zouden zijn. Wij 
hebben in de Kamer de ervaring dat 
concepten voor algemene maatrege-
len bestuur ook naar de Eerste Kamer 
worden gestuurd om daar eventueel 
toch een oordeel over te kunnen 
geven. Bij sommige wetsvoorstellen 
is ook nadrukkelijk voorzien dat ze 
aan beide Kamers worden voorge-
legd. In dit bijzondere geval, nu het 
bedrijfsleven zich zo bezorgd maakt 
over de strekking van deze bepaling 
en ook niet volstrekt duidelijk is of 
doel en middel met elkaar in 
overeenstemming zijn, wordt althans 
door mijn fractie een bewaking 
noodzakelijk geacht van wat er op dit 
terrein gaat gebeuren. Wij zouden 
het dan ook op prijs stellen als thans 
een mening gegeven kon worden 
over een conceptbeschikking. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Zou ik dan een 
middenweg mogen voorstellen, 
namelijk dat ik een mondeling 
overleg met de vaste commissie voor 
Financiën uit deze Kamer aanvraag 
over de ontwerpbeschikking zonder 
deze plenair aan u voor te leggen? 

De heer Christiaanse (CDA): Ik 
meen dat het concept aan de Kamer 
gezonden kan worden. Dan is het aan 
de Kamer te bepalen op welke wijze 
zij daarop reageert. Een mondeling 
overleg behoort inderdaad tot de 
mogeli jkheden, maar het is aan de 
Kamer vast te stellen hoe daarop 
gereageerd wordt. 

Staatssecretaris Koning: Ik weet 
niet hoe de overige leden van de 
Kamer over deze suggestie denken. 
Ik zou een voorkeur hebben voor het 
aanvragen van een mondeling 
overleg, maar ik ben natuurlijk bereid 
aan de wensen van de Kamer 
tegemoet te komen. 

De heer S imons (PvdA): Ik zou heel 
goed kunnen leven met het aanbod 
van de staatssecretaris. Wij merken 
dat wel. Wij hebben dan een 
vertrouwelijk beraad en wij zien wel 
wat eruit komt. Ik zou op dit moment 
niet verder wil len gaan. 

Staatssecretaris Koning: Een 
mogelijkheid is dan ook dat het 

verslag van het overleg nog in pleno 
aan de orde komt. Mag ik het dan 
toch doen zoals de heer Simons 
voorstelt? 

De heer Christiaanse (CDA): Ik 
begrijp dat het een zaak is die ook de 
Kamer aangaat en niet alleen de 
vaste commissie voor Financiën, dat 
op een gegeven moment dit concept 
aan de Kamer wordt voorgelegd en 
dat dan de vaste commissie voor 
Financiën — ik ben ook van mening 
dat dit een goede weg zal zijn — 
daaromtrent een mondeling overleg 
voert met de staatssecretaris. 

Staatssecretaris Koning: Aangezien 
ik was ben in de handen van de 
Kamer zal ik deze toezegging doen, 
hoewel ik mijn aarzeling heb of het in 
dit huis een staatsrechtelijk goede 
toezegging is. 

Dan kom ik op de opmerking over 
de redelijkheid met betrekking tot de 
specifieke kosten die de banken 
moeten maken. Ik handhaaf mijn 
standpunt, mij gesterkt wetend door 
de opvattingen van de geachte 
afgevaardigden de heer Van 
Graafeiland en Simons. Ik voeg er 
nog iets aan toe. Laat ik het scherp 
zeggen. De hardheid van de wet is 
om allerlei redenen niet op de 
banken toegepast. Er heeft een 
verlichting plaatsgevonden van de op 
de banken rustende formeel uit de 
wet voortvloeiende verplichtingen. Er 
is nog steeds sprake van een soepele 
toepassing van de wetgeving. 
Vandaar de omstandigheid dat er een 
gedragscode is. Zonder gedragscode 
zou zonder meer de wet van 
toepassing zijn. Het gaat mij te ver 
om, waar anderen die scherpte van 
de wet wel voelen, geen vergoeding 
krijgende, aan de banken een 
vergoeding te moeten geven. Dat 
argument voeg ik nog toe aan 
datgene wat ik al heb gezegd. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Graafeiland heeft nog een 
antwoord tegoed op twee vragen. 
Een ervan kan ik niet goed meer 
lezen. 

De heer Van Graafei land (VVD): Ik 
maak gebruik van de gelegenheid 
door te interrumperen over hetgeen 
ik bedoeld heb met de kapitaalvlucht 
in relatie tot de rentevrijstelling. Als 
die tijdstippen van het begin af aan 
aan elkaar zouden zijn gekoppeld, 
dan zou je zeker geweten hebben dat 
een deel van de ontsparingen niet te 
wijten zijn aan het feit dat de 

rentevrijstelling op een later moment 
pas gekoppeld is aan het moment 
waarop de informatieplicht wordt 
toegepast. 

Ik heb gevraagd of de rente-infor-
matie moet worden verstrekt als de 
rente is uitbetaald in de periode 
waarover de renterenseignering van 
kracht is. Ik heb ook gevraagd naar 
de vervolgvragen aan banken ... 

Staatssecretaris Koning: Die laatste 
vraag herinner ik mij. De rente-infor-
matie moet plaatsvinden over de 
periode waarop de renterenseigne-
ring van kracht is. Daar kunnen 
andere gegevens uit voortvloeien. 
Wij beraden ons op dit ogenblik over 
een aanschrijving aan de belasting-
dienst over de manier waarop met de 
renterenseignering moet worden 
gewerkt. Daar kan ik op dit ogenblik 
geen nadere mededelingen over 
doen, omdat de discussies op het 
departement nog moeten plaatsvin-
den. Binnen enkele weken zullen zij 
zijn afgerond. 

In beginsel blijven de banken 
verschoond van vervolgvragen van 
de fiscus. Dat laat de volgende 
kwestie onverlet. Stel dat de fiscus 
van de banken een ander gegeven 
krijgt dan van de belastingplichtige in 
zijn aangiftebiljet. Stel dat de cliënt 
zegt, dat hij precies heeft gedaan wat 
hij moet doen. Ik denk aan het 
voorbeeld van de heer Christiaanse. 
Het is in zo'n geval mogelijk, dat de 
cliënt zich tot de bank wendt met het 
verzoek om een nadere opgave van 
de door hem betaalde rente, die in 
mindering moet worden gebracht op 
de ontvangen rente. Ik kan natuurlijk 
niet toezeggen dat de bank niet 
wordt benaderd door de cliënt in 
verband met gebleken verschillen 
tussen de aangifte en de opgave. 

De heer Van Graafei land (VVD): 
Daar gaat het mij ook niet om. Als de 
cliënt die behoefte heeft, stapt hij 
naar de bank toe. Waar het mij om 
gaat zijn de vervolgvragen van de 
fiscus, waarover u duidelijk bent 
geweest. 

Staatssecretaris Koning: Ter 
voorkoming van misverstanden: 
indien op een gegeven moment 
strafrechtelijke overtredingen zouden 
blijken, komt de zaak natuurlijk 
anders te liggen. Dat voorbehoud 
moet ik maken. 

Ik kom toe aan de interruptie van 
de heer Van Graafeiland en de 
laatste vraag van de heer Simons 
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over de kapitaalvlucht. Ik heb al 
gezegd dat er waarschijnlijk nogal 
wat in de oude kous zal zijn gegaan. 
Ik herhaal twee redenen die ik in 
eerste termijn heb genoemd. Het kan 
zeer wel mogelijk zijn dat het geld dat 
is teruggetrokken, op zichzelf zwart 
is, dus dat het zwart vermogen is 
omdat daarover geen inkomstenbe-
lasting is geheven. Verder zijn er 
andere redenen om aan andere 
instanties de gegevens over dat 
vermogensbestanddeel te willen 
onthouden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Sluiting 19.09 uur. 
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Noot 

Noot (zie blz. 145) 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met 
het College van Senioren besloten 
om: 
a. de openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
plaatsvinden op 1 december 1987: 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegra-
fie en Telefonie en de Rijkspostspaar-
bank voor het jaar 1985 (slotwet; 
tweede wijzigingsvoorstel) (19 932); 

Opneming van bepalingen in de 
Faillissementswet omtrent rechterlijke 
last tot het openen van brieven en 
telegrammen door curator in faillisse-
ment (19496) ; 

Wijziging van Hoofdstuk II (Hoge 
Colleges van Stact en Kabinet der 
Koningin) van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voer het jaar 
1985 (slotwet; eerste wijzigingsvoor-
stel) (20050) ; 

Wijziging van hoofdstuk VII 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken) 
van de begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Rijk voor het 
jaar 1983 (slotwet; eerste wijzigings-
voorstel (20017) ; 

Wijziging van hoofdstuk VII 
(Binnenlandse Zaken) van de 
begroting van de uitgaven en 
ontvangsten van het Rijk voor het 
jaar 1984 (slotwet; eerste wijzigings-
voorstel) (20051) ; 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven en ontvangsten van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1986 
(slotwet; tweede wijzigingsvoorstel) 
(20055) ; 

Wijziging begroting van uitgaven 
en ontvangsten van het Provincie-
fonds voor het jaar 1 986 (slotwet; 
eerste wijzigingsvoorstel) (20024) ; 

Wijziging van hoofdstuk VIII 
(Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1985 (wijziging naar aanleiding van 
de Voorjaarsnota; eerste wijzigings-
voorstel) (19815) ; 

Wijziging van de Wet op het 
consumptief geldkrediet (Stb. 1972, 
399) en van de wet van 1 juni 1983 
(Stb. 297), houdende wijziging van 
de Wet op het consumptief geldkre-
diet (19460) ; 

b. de openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
plaatsvinden op 15 en 16 december 
1987: 

Wijziging van enige artikelen van 
de Beleggingswet (Stb. 1939, 400) 
(19 524); 

Wijziging van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet en enige 
andere wetten in verband met een 
wijziging van de bestuurlijke structuur 
van het Algemeen burgerlijk pensioen-
fonds (19411) ; 

c. van het volgende wetsvoorstel het 
voorbereidend onderzoek door de 
vaste commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid te doen 
plaatsvinden op 12 januari 1988: 

Hoofdstuk XV (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
voor het jaar 1988; Vaststelling 
begroting van uitgaven; Vaststelling 
begroting van ontvangsten (20200 
XV); 

d. van het volgende wetsvoorstel het 
voorbereidend onderzoek door de 
vaste commissie voor Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer te doen 
plaatsvinden op 26 januari 1988: 

Uitbreiding van de wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne met regels 
met betrekking tot de financiering 
van het beleid op het gebied van de 
milieuhygiëne (19 752); 

e. van de volgende planologische 
kernbeslissing het voorbereidend 
onderzoek door de vaste commissies 
voor Verkeer en Waterstaat en voor 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
te doen plaatsvinden op 12 januari 
1988: 

Structuurschema Burgerluchtvaart -
terreinen (15 880); 

f. van de volgende wetsvoorstellen 
het voorbereidend onderzoek door de 
vaste commissie voor Landbouw en 
Visserij te doen plaatsvinden op 15 
december 1987: 

Regelen met betrekking tot de 
uitoefening van de diergeneeskunde 
(Wet op de uitoefening van de 
diergeneeskunde) (1 7 646); 

Wijziging van de nieuwe Wet op de 
uitoefening van de diergeneeskunde 
(20067). 

Lijst van ingekomen stukken 
met de door de Voorzi t ter ter 
zake gedane voorstel len: 

1°. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men wetsvoorstellen: 

Regelen betreffende het verrichten 
van onbeloonde arbeid door uitke-

ringsgerechtigden (Wet onbeloonde 
arbeid door uitkeringsgerechtigden) 
(19 549); 

Wijziging van enkele bepalingen 
over de vakantie (19 575); 

Wijziging van de Wet op de 
samenstelling van de burgerlijke 
gerechten (19 877); 

Wijziging van hoofdstuk XVI 
(Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur) van de begroting 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1984 (slotwet; tweede wijzigings-
voorstel) (19 918); 

Wijziging van hoofdstuk XVI 
(Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur) van de begroting 
van uitgaven en begroting van 
ontvangsten van het Rijk voor het 
jaar 1986 (wijziging naar aanleiding 
van de Voorjaarsnota; eerste 
wijzigingsvoorstel) (19947) ; 

Deze voorstellen zullen worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende commissies. 

2° . de volgende regeringsmissives: 
een, van de staatssecretaris van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
ten geleide van een adviesaanvraag 
bevolkingsonderzoek borstkanker; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, betreffende zijn verhinde-
ring tot het bijwonen van de Algemene 
Beschouwingen; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid ten 
geleide van het eindrapport onderzoek 
Vrouwen en GAB's; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het verslag van de 73e zitting van de 
Internationale Arbeidsconferentie; 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, ten geleide van het 
rapport van de Commissie Storrrv 
vloedkering Nieuwe Waterweg; 

een, van de ministervan Buitenland-
se Zaken, betreffende het op 19 juli 
1986 te Khartoum tot stand gekomen 
Administratief Akkoord met Soedan 
inzake technische samenwerking; 

De Voorzitter stelt voor, deze 
missives voor kennisgeving aan te 
nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter 
griffie ter inzage voor de leden. 
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3.° de volgende, Gemeenschappelij-
ke beschikking: 

een, van de Voorzitters van de beide 
Kamers der Staten-Generaal houden-
de aanwijzing tot leden van de 
Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad van: 
de heren drs. Y.P.W. van der Werff, 
drs. A. van Boven, A.J. Kaland, ing. 
J.H. Franssen, drs. G.J.J. Schinck, 
mevrouw mr. J.H.B, van der Meer, de 
heer H. Redemeijer, mevrouw H.M. 
Gelderblom-Lankhout, allen leden 
van de Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal; 

de heren drs. L.M.H.A. Hermans, mr. 
A.J. te Veldhuis, drs. B.M.J. Henne-
kam, drs. M. Beinema, drs. M.J.J. 
van Amelsvoort, A.W. Paulis, S.C. 
Weijers, mr. G. van Muiden, mevrouw 
R.M. Haas-Berger, de heer J.J. 
Lilipaly, mevrouw M.A. Müller-van 
Ast, de heren R. Tazelaar, dr. K. 
Zijlstra, allen leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal; 

tot plaatsvervangende leden van de 
Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad: 
de heren mr. H.P. Talsma, J.W. 
Verbeek, Ir. F.C. de Jong, drs. mr. dr 
A. Postma, mevrouw E. Klaassens-
Postema, mevrouw M.J.C.A. Ermen, 
de heer mr. J.P. Boersma, mevrouw 
J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema, 
allen lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal; 

de heren J.F.B, van Rey, mr. H.T.M. 
Lauxtermann, mr. J.G.H. Krajenbrink, 
drs. H. Eversdijk, mevrouw M.Y.J.H. 
Vriens-Auerbach, de heren ir. J.F. de 
Leeuw, drs. F.L.A.J. Wolters, A.J. 
Hermes, dr. H.J. Roethof, R.P. 
Hummel, A. Kosto, dr. W.A.F.G. 
Vermeend, allen leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

De Voorzitter stelt voor deze beschik-
king voor kennisgeving aan te 
nemen. 

4." de volgende missives: 
een, van de Algemene Rekenkamer 

ten geleide van het rapport 'Loket-
diensten PTT Post',; 

een, van de secretaris-generaal 
van het Europees Parlement, ten 
geleide van uittreksels van de 
notulen van de vergadering 2 6 - 3 0 
oktober 1987; 

een, van de directie van de Leidse 
Onderwijs Instellingen te Leiderdorp, 
betreffende Wijziging van de Wet op 

het wetenschappelijk onderwijs en de 
Wet op het hoger beroeps onderwijs 
(Centrale inning collegegeld en 
examengeld w.o. en h.b.o.)(20005); 
De Voorzitter stelt voor, dezemissives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter 
griffie ter inzage voor de leden. 

5 ° de volgende geschriften: 
een, van het Nationale Eenheids 

Front voor de bevrijding van Vietnam 
te Hoorn, betreffende de diplomatieke 
erkenning van de regering van 
Vietnam door de EEG; 

een, van BISIG Nederland te 
's-Gravenhage, ten geleide van een 
verklaring inzake de militaire bedrei-
ging van de democratie en de 
mensenrechten in de Filippijnen; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken. 

een, van J.G. van Hinsberg, 
bestuurder ABVA/KABO te 's-Graven-
hage, betreffende Wijziging van de 
IJkwet 1937 (Stb. 627) en van enige 
andere wetten in verband met de 
privatisering van de dienst voor het 
IJkwezen (privatisering dienst van 
het IJkwezen) (19 630); 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Economische 
Zaken. 

een, van mevrouw A.M. Mitscher-
lich-Peters te 's-Gravenhage, 
betreffende premiebetaling AOW; 

een, van mevrouw C.H. Zuijdervelt-
van Houten te 's-Gravenhage, 
betreffende de hoogte van het haar 
toegekende overheidspensioen; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

een, van M. Teeuwisse te Den 
Oever, betreffende subsidieregelin-
gen voor jazz- en geïmproviseerde 
muziek; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Cultuur. 

De Voorzitter stelt voor, deze 
geschriften voor kennisgeving aan te 
nemen. 

De Voorzitter, 

De Griffier, 
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