31ste vergadering

Donderdag 1 december 1988
Aanvang 10.1 5 uur

Voorzitter: D o l m a n
Tegenwoordig zijn 132 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Baas-Jansen, Beckersde Bruijn, Ter Beek, De Beer,
Beinema, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Blaauw, Blauw, BoersWijnberg, Borgman, Braams, Van der
Burg, Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dijkstal, Van Dis,
Doelman-Pel, Dolman, Eisma,
Engwirda, Van Es, Esselink, Eversdijk,
Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen,
Van Gelder, Gerritse, De Grave,
Groenman, Gualthérie van Weezel,
Haas-Berger, Hageman, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Hennekam, Herfkens, Hermans, De Hoop
Scheffer, Hummel, Huys, Van lersel,
Jabaaij, Janmaat-Abee, Joekes,
Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja,
Koetje, Kohnstamm, Kok, De Kok,
Kombrink, Korthals, Kosto, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, Leerling,
De Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Linschoten, Mateman,
Meijer, Melkert, Moor, Moret-de
J o n g , Van Muiden, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis,
Van Noord, Nuis, Nypels, OomenRuijten.Van Otterloo, Paulis, De Pree,
Pronk, Reitsma, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Rienks, Van
Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, Van
der Sanden, Schaefer, Scherpenhuizen, Schutte, Smits, Soutendijk-van
Appeldoorn, Spieker, Stemerdink,
Stoffelen, Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, E G . Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommei, Van Traa,
Tuinstra, Van der Vaart, Ter Veld, Te
Veldhuis, Vermeend, Verspaget, De
Visser, Vliegenthart, Van der Vlies,
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos,
Vreugdenhil, Wallage, Weijers,
Weisglas, Wiebenga, Wolffensper-
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ger, Wolters, Wöltgens, Worrell en
Zijlstra,
en de heren Lubbers, minister-president, minister van Algemene Zaken,
Van den Broek, ministervan Buitenlandse Zaken, en De Graaf, staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van der Heijden, Schartman en
Lauxtermann, wegens bezigheden
elders;
Vriens-Auerbach, wegens ziekte;
De Pree en De Cloe, alleen voor de
middagvergadering.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen

Aan de orde is de behandeling van:
- het w e t s v o o r s t e l W i j z i g i n g
v a n de p r o v i n c i e - , c.q. g e m e e n
t e g r e n z e n t u s s e n de D r e n t s e
g e m e e n t e n R o d e n , Peize en
Eelde en de Groninger g e m e e n t e n Leek en Groningen ( 2 0 8 7 6 ) .
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
• de brief over herziening v a n
e e n o p g e l e g d e aanslag ( 2 0 8 6 6 ,
nr. 1);
h e t jaarverslag 1 9 8 7 - 1 9 8 8 v a n

Sociaal-fiscaal nummer

de C o m m i s s i e s v o o r de v e r z o e k
s c h r i f t e n uit beide Kamers
( 2 0 8 6 6 , nr. 2 ) ;
- de verslagen v a n de C o m m i s s i e
v o o r de v e r z o e k s c h r i f t e n over
e e n aantal in haar handen
g e s t e l d e adressen ( 2 0 8 6 6 , n r s . 3
t / m 46) .
De voorzitter: Ik stel voor, de nrs. 1
en 2 voor kennisgeving aan te nemen
en ten aanzien van de nrs. 3 t / m 4 6
overeenkomstig de voorstellen van
de commissie te besluiten.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
• het wetsvoorstel Wijziging
van de O r g a n i s a t i e w e t sociale
v e r z e k e r i n g en e n k e l e andere
sociale v e r z e k e r i n g s w e t t e n t o t
invoering van e e n sociaal-fiscaal
n u m m e r , nadere regeling v a n h e t
g e g e v e n s v e r k e e r tussen v e r z e k e r d e , w e r k g e v e r e n uitvoeringsorgaan en aanpassing v a n
de g e h e i m h o u d i n g s b e p a l i n g e n
(invoering sociaal-fiscaal
n u m m e r ) (20854) .
(Zie vergadering van 30 november
1988.)
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris D e Graaf: Graag
maak ik van deze gelegenheid
gebruik om mijn dank uit te spreken
voor de voortvarende wijze waarop
aan de voortgang van dit wetsvoorstel en aan de voorbereiding van de
uitvoering is meegewerkt. Dit geldt
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voor de Kamer, die meewerkte aan
een snelle schriftelijke behandeling.
Dit geldt voor de Raad van State, die
op korte termijn een gedegen advies
wist vast te stellen. Voorts noem ik
graag de Commissie voor de toetsing
van de wetgevingsprojecten, die
onder leiding van de heer Hirsch
Ballin - de heer Schutte wees daar
terecht op — tot een positief oordeel
kwam. Mijn dank geldt speciaal ook
de organen van de sociale verzekeringen: de Sociale verzekeringsraad
vanwege de grote hoeveelheid werk
die op adviserend en coördinerend
niveau is verricht en de bedrijfsverenigingen die zich forse inspanningen
hebben getroost bij de voorbereiding
van met name de verzekerdenadministraties. Het betreft hier een
automatiseringsprogramma van
grote omvang, dat wezenlijk ingrijpt
in de praktijk van de uitvoering. Dat
de bedrijfsverenigingen in staat zijn
gebleken in relatief korte tijd een
project als de verzekerdenadministratie voor te bereiden, dwingt naar
mijn wijze van zien bewondering af.
De heer De Leeuw, de heer
[.inschoten, mevrouw Groenman en
de heer Schutte hebben hun
instemming betuigd met het
wetsvoorstel zoals dat hier aan de
orde is. Ook mevrouw Van Nieuwenhoven, de heer Van den Berg en de
heer Leerling zijn, zo is mij gisteravond gebleken, zeker niet afwijzend,
maar hebben er blijk van gegeven op
sommige punten duidelijke aarzelingen te hebben. Ik hoop dat ik deze
aarzelingen door mijn antwoord
thans zoveel mogelijk kan wegnemen. Ik vrees dat dit moeilijker zal
worden bij mevrouw Van Es en
mevrouw Beckers, die een zeer
afwijzend standpunt met betrekking
tot dit voorstel hebben ingenomen.
Er zijn verschillende redenen
waarom met dit voorstel spoed
geboden is. Redenen die verband
houden met de doelstelling van het
wetsvoorstel. De heer De Leeuw en
de heer Lindschoten hebben daarop
gewezen. Er zijn ook redenen van
administratieve aard. Naar aanleiding
van de hierover door mevrouw Van
Nieuwenhoven, mevrouw Groenman,
de heer Schutte, de heer Leerling,
mevrouw Beckers en mevrouw Van
Es gestelde vragen, zou ik nog het
volgende naar voren willen brengen.
Aanvankelijk was de doelstelling van
het wetsvoorstel gelegen in de
benutting van het sociaal-fiscaal
nummer bij de bestrijding van
misbruik en oneigenlijk gebruik. Met

name de Interdepartementale
studiegroep misbruik en oneigenlijk
gebruik heeft dit sterk naar voren
gebracht. Deze zienswijze is — ik zeg
dit vooral tegen de heer Leerling —
door het kabinet overgenomen. Nog
steeds is dit een belangrijke reden
voor een spoedige invoering. Echter,
in de loop van de tijd heeft het
wetsvoorstel als basis voor de
verzekerdenadministratie met een
goed berichtenverkeer ruimere
betekenis gekregen. De doelstelling
is echt niet veranderd. Dit legt de
nadruk op de spoed die is geboden
met de invoering van het voorstel. De
bedrijfsverenigingen zijn gereed met
de inrichting van de verzekerdenadministratie. Uitstel zou om twee
redenen zeer ongewenst zijn.
Ik begin met de vulling van de
verzekerdenadministratie, die
geschiedt met de loonopgave over
1988. Om te garanderen dat de
aldus opgenomen gegevens actueel
zijn, dienen de dienstverbanden die
na 31 december 1988 zijn aangevangen of beëindigd, door de werkgevers te worden gemeld via de
zogenaamde melding bedrijfsvereniging. Dit betekent onder meer dat
een uitstel tot bij voorbeeld 1 april
1989 — waarover mevrouw Van
Nieuwenhoven sprak — tot problemen leidt.
Een tweede reden voor spoed is
gelegen in de relatie met de invoering van de wetsvoorstellen-Oort.
Invoering van een verzekerdenadministratie is een dermate zware
belasting voor de uitvoeringsorganen
dat deze moet zijn afgerond, wil men
wijzigingen in de uitkeringen ten
gevolge van de voorstellen-Oort
goed kunnen verwerken.
Voorzitter! Mevrouw Van Nieuwenhoven herinnert aan het standpunt
van de Sociale verzekeringsraad over
de invoering van de verzekerdenadministratie. De SVR stelt drie
voorwaarden.
In de eerste plaats dient de de wet
persoonsregistraties voor 1 januari
1989 te zijn afgerond;
In de tweede plaats dient ook het
wetsvoorstel inzake het sofi-nummer
voor 1 januari 1989 te zijn afgerond.
In de derde plaats dient er een goede
verificatieprocedure te zijn.
Gisteren heb ik hierover gesproken
met het presidium van de SVR. De
overeengekomen verificatieprocedure blijkt voor het presidium acceptabel. Het feit dat de WPR niet voor 1
januari 1989 in het Staatsblad
verschijnt, is voor het presidium niet
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onoverkomelijk. Het moeilijke punt
blijft voor de SVR de onzekerheid of
het wetsvoorstel waarover wij nu
spreken voor 1 januari tot wet kan
zijn verheven.
Hoe is de samenhang met de wet
persoonsregistraties? Men heeft
gevraagd of het feit dat de WPR pas
in de loop van 1989 in werking
treedt, geen belemmering is voor de
invoering van het sociaal-fiscaal
nummer. Ik ben van mening dat dit
niet het geval is. In de eerste plaats
is de regeling zoals die voorligt ten
aanzien van de geheimhoudingsverplichtingen, een grote verbetering
ten opzichte van de oude regeling.
De nieuwe regeling was hoe dan ook
noodzakelijk, ook als de wet persoonsregistraties er niet zou zijn
geweest. In de tweede plaats zijn alle
uitgangspunten van de wet persoonsregistraties in het onderhavige
wetsvoorstel verwerkt. Indien dit
voorstel eerder in werking treedt, kan
men zeggen dat de wet persoonsregistraties voor de sociale verzekeringen feitelijk ten aanzien van de
geheimhoudingsbepalingen reeds
werkt. Ik vind dan ook zeker niet dat
er, zoals mevrouw Groenman stelt,
een gat valt en ook niet dat, zoals
mevrouw Van Nieuwenhoven zegt,
het onoirbaar of onacceptabel is dat
de WPR nog niet op 1 januari 1989
in werking treedt. Wel is voor mij
duidelijk dat het, zoals de heren
Linschoten en Schutte stellen, fraaier
zou zijn geweest, indien de WPR wel
volledig door het parlement was
afgehandeld.
Mevrouw V a n Es (PSP): Gaat de
staatssecretaris ook nog in op de
kwestie van de registratiekamer en
het inzage- en correctierecht in de
wet persoonsregistraties?
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): En het beroepsrecht!
Staatssecretaris De Graaf: Dat ligt
verder in mijn betoog opgesloten. Ik
ga daar later in mijn betoog concreet
op in.
Ik kom op de verzekerdenadministratie. In dit wetsvoorstel wordt
expliciet vastgelegd dat de uitvoeringsorganen een verzekerdenadministratie dienen in te richten. De
Sociale verzekeringsraad zal
hieromtrent regels dienen vast te
stellen. Immers, het is van groot
belang dat de wijze van administreren door alle uitvoeringsorganen op
dezelfde wijze geschiedt, opdat
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gegevens kunnen worden uitgewisseld. Het sociaal-fiscaal nummer is
een belangrijk verbindend element.
De invoering van een verzekerdenadministratie betekent dat er een
andere wijze van administreren
plaatsvindt. De uitvoeringsorganen
zullen een administratie moeten gaan
voeren die gericht is op verzekerde
personen. Dit betekent dat de
registratie niet alleen uitkeringsgerechtigden zal betreffen, maar alle
personen die op grond van een
arbeidsverhouding verzekeringsplichtig zijn. Dit is een belangrijk verschil
met de huidige situatie. Nu zijn er 1
miljoen geregistreerden. Straks
zullen er 5 a 6 miljoen geregistreerden zijn. Met deze andere wijze van
administreren — ik hecht eraan dat
hier nog eens nadrukkelijk te zeggen
— is het niet de bedoeling het
principe van het van rechtswege
verzekerd zijn, te doorbreken.
Overigens ben ik graag bereid, te
voldoen aan het verzoek van de heer
De Leeuw om hierover een nota te
laten maken. Desgevraagd zal ik er
met de Kamer van gedachten over
wisselen. Ik wijs er wel op dat dit een
ingewikkeld, fundamenteel onderw e r p is, waarover je niet zo gemakkelijk tot conclusies kunt komen. De
heer Linschoten heeft aangegeven
dat wij bij een discussie over deze
nota, ook over de grenzen van ons
land heen moeten kijken. Ik verklaar
mij graag in beginsel bereid, zo'n
nota naar de Kamer te zenden.

ven genoemde zaak heeft een breder
karakter. De zaak is overigens wel
eerder aan de orde geweest in het
kader van de discussie over het
beleid inzake misbruik en oneigenlijk
gebruik. Ik herinner mij dat mevrouw
Salomons toen heeft gezegd, dat
met het oog op een goed bestrijdingsbeleid moet worden nagedacht
over de vraag of je de huidige
systematiek van het van rechtswege
verzekerd zijn, al of niet moet
handhaven. Je kunt de verzekering zo
inrichten, dat je op een gegeven
moment voorwaarden stelt voor
bepaalde rechten. In die zin kun je
heel kritisch naar de huidige invulling
kijken. Ik vind echter ook dat je er
buitengewoon zorgvuldig mee moet
omgaan. Daarom meen ik dat ik op
dit moment zeker niet de hoofdlijnen
kan aangeven. De setting dient in een
bredere context plaats te vinden. Ik
heb niet van de heer De Leeuw en de
heer Linschoten begrepen dat zij
vinden dat het in deze enge context
moet gebeuren.

aanleiding is om te zeggen dat wij
daar in het bredere kader van de
totale sociale zekerheid over moeten
praten. Als de staatssecretaris echter
zegt dat het erom gaat dat iemand
die geen sofi-nummer heeft, geen
recht op een uitkering zou hebben,
dan moeten wij er vandaag over
praten. Wij hebben het nu namelijk
over het sofi-nummer.

Staatssecretaris D e Graaf: Wij
spreken nu over wetsvoorstel 2 0 8 5 4 .
De door mevrouw Van Nieuwenho-

Mevrouw Van N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik kan
nu niet met de heer De Leeuw in
discussie gaan. Ik denk evenwel dat
de staatssecretaris mij goed begrepen heeft, juist omdat hij naar
mevrouw Salomons verwijst. Voor
ons is inderdaad de vraag bespreekbaar hoe lang wij die organisatie
kunnen houden, zoals zij nu is. Ik heb
alleen maar gezegd dat, als dat de
opdracht voor de nota of de notitie
wordt, er dan voor mijn fractie

Staatssecretaris D e Graaf: Voorzitter! Naar mijn gevoel kunnen wij er
nu niet in die zin over praten, omdat
dit thans niet wordt voorgesteld.
Overigens denk ik dat er eigenlijk
geen verschil is tussen hetgeen de
heer De Leeuw wil en de aanleiding
die hij daarvoor ziet èn hetgeen
mevrouw Van Nieuwenhoven wil en
hetgeen mevrouw Salomons
daarover heeft gezegd. Ook toen
ging het namelijk om dit punt. Het
sofi-nummer en de verzekerdenadministratie hebben juist ten doel om het
misbruik te bestrijden. Ik denk dus
dat er in dat opzicht geen wezenlijk
verschil van mening is tussen deze
twee woordvoerders in dit debat. Dat
zal dan ook wel blijken op het
moment dat er een notitie of een
nota over deze zaak naar de Kamer
wordt gestuurd.
Voorzitter! De redenen voor de
invoering van een verzekerdenadministratie wil ik graag nog eens kort
schetsen. Een eerste reden is de
ontwikkeling op het terrein van de
sociale verzekeringswetten, zowel
wat betreft de regelgeving, als wat
betreft het aantal mensen dat een
beroep op die regelingen doet. Ook
de samenstelling van die groep is
gewijzigd. Ik neem bij wijze van
voorbeeld dat het aantal personen
met meer uitkeringen of met een
uitkering en tevens inkomen uit
arbeid groter wordt. Voorts is er de
introductie van het arbeidsverleden
in het kader van de Werkloosheidswet. Een tweede reden is dat de
dienstverlening richting de verzekerde en de werkgever met goed
opgezette en op elkaar afgestemde
verzekerdenadministraties is gebaat.
Mevrouw Groenman en mevrouw
Van Nieuwenhoven vroegen zich af
waar de verbetering van die dienstverlening voor de verzekerden uit
blijkt. Ik meen dat mevrouw Van
Nieuwenhoven daar een aardig beeld
van heeft gegeven. Kort gezegd gaat
het erom dat uitkeringen sneller
kunnen worden vastgesteld op basis
ook van goede gegevensuitwisseling.
Voorts behoeft de werknemer in het
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Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Is de staatssecretaris niet
van mening dat het kader van deze
wet niet de achtergrond hoeft te
vormen van die notitie, maar dat zij
veel meer in het totaal van het
sociale-zekerheidsstelsel aan de orde
moet komen?
Staatssecretaris D e Graaf: Ik ben
dat geheel met u eens.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Kunt u dan nog eens precies
aangeven waaraan u in dit kader
denkt? Dat heb ik gisteren noch van
de heer De Leeuw noch van de heer
Linschoten begrepen. Ik kan mij iets
bij de notitie voorstellen als zij over
het totaal van de sociale zekerheid
gaat. Een notitie alleen in het kader
van deze wet zie ik niet zitten.

De heer De L e e u w (CDA): Voorzitter! Het is volstrekt juist dat de
context een bredere is. Ik wil echter
wel gezegd hebben dat de aanleiding
heel nadrukkelijk gelegen is in de
behandeling van dit wetsvoorstel. De
mogelijkheid is namelijk aanwezig dat
op het moment dat iemand geen
sofi-nummer heeft, het daadwerkelijk
krijgen van die uitkering daarvan
afhankelijk gesteld zou kunnen
worden, ondanks het feit dat zo
iemand van rechtswege nog
verzekerd kan zijn. Ik wil dit aanknopingspunt dus ook bij de voorbereiding en de behandeling van die
notitie heel nadrukkelijk boven water
houden. Ik heb begrepen dat
mevrouw Van Nieuwenhoven meent
dat wij hier, als wij het in een bredere
context trekken, veel andere dingen
bij kunnen halen. Dan verdwijnt dit
punt echter onder water. Dat zou ik
betreuren.
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algemeen zijn arbeidsverleden niet
aan te tonen. Een derde reden is dat
door een verbeterde administratie
beter kan worden voorzien in de
aanlevering van de noodzakelijke
beleidsinformatie, zonder daarmee
op voorhand fijnmaziger wetgeving
tot stand te willen brengen. De heer
Linschoten, mevrouw Groenman en
mevrouw Van Es vrezen overigens
die fijnmaziger regelgeving. Fijnmaziger regelgeving vloeit niet automatisch voort uit de wijze van administreren. Daarvoor is regelgeving
nodig. Op basis van een verzekerdenadministratie kan bij voorbeeld
inzicht verkregen worden in het
aantal en in de samenstelling van de
werknemers. Ook komt er meer
informatie ter beschikking in het
kader van de premieheffing. Ten
slotte is de verzekerdenadministratie
een belangrijk nieuw hulpmiddel bij
de bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik, zowel aan de
uitkeringskant alsook aan de
premiekant. Met de volgorde van
deze opsomming, is overigens geen
prioriteit aangegeven. Ik zeg dit met
name tegen de heer Leerling.
Mijnheer de voorzitter! Het spreekt
welhaast vanzelf dat de gegevens die
in de verzekerdenadministratie
worden opgenomen volledig juist en
actueel dienen te zijn. Voor de
volledigheid en actualiteit van de
verzekerdenadministratie zullen
diverse berichtenstromen nodig zijn,
zoals die van werkgevers en werknemers naar uitvoeringsorganen, van
uitvoeringsorganen naar verzekerden,
tussen uitvoeringsorganen onderling
en tussen uitvoeringsorganen en
andere organen. Op die twee laatste
stromen kom ik in het vervolg van
mijn betoog nog terug.
De zogenaamde "initiële vulling",
dat is de eerste opname van de
gegevens in de verzekerdenadministratie, wordt niet in dit wetsvoorstel
geregeld. Deze initiële vulling vindt
plaats door middel van jaaropgavekaarten die de werkgevers insturen.
Deze opgaven stoelen op de
Coördinatiewet sociale verzekering
en het daarop gebaseerde Loonadministratiebesluit. Op deze jaaropgavekaarten staan de loon- en premiegegevens per verzekerde werknemer
over 1988. Het gaat hier o m de tot
nu toe gebruikelijke procedure die
met ingang van 1988 enigzins is
aangepast in het kader van de
premieheffing.
De heer De Leeuw en de heer
Linschoten hebben aandacht
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gevraagd voor de positie van
werkgevers die veel te maken
hebben met snel wisselende
arbeidsverhoudingen. De aangestipte
problematiek is mij bekend. Ik heb
daar serieus aandacht voor. Artikel
50f biedt mijns inziens voldoende
basis om eventuele aangepaste
procedures vast te stellen. Het is
echter niet gewenst daarbij af te
wijken van de wettelijke uitgangspunten. Dit artikel biedt daarvoor ook
geen mogelijkheden. Niet alleen de
werkgever, maar ook de werknemer
is verantwoordelijk voor een juiste,
volledige en actuele verzekerdenadministratie.
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De staatssecretaris gaat
nu over op het volgende punt. Hij
zegt echter bij het begrip "nadere
regelstelling" zo nadrukkelijk, dat niet
wordt afgeweken van de uitgangspunten van de wet. Dat lijkt mij voor
de hand liggend. De vraag is, of bij
het stellen van nadere regels ook
eventueel afwijkende regels kunnen
worden vastgesteld. Ik denk dan bij
voorbeeld aan bepaalde termijnen die
niet alles te maken hebben met de
uitgangspunten van de wet maar wel
met de manier waarop de zaak
praktisch geregeld is.
Staatssecretaris De Graaf: Dat geldt
niet voor die termijn, want dan wijk je
bij delegatie van wetgeving af van
wat in de wet is vastgelegd. Dan zijn
het inderdaad afwijkende regelingen.
Dat is niet de bedoeling. Juist
handhaving van die termijn is zo
bijzonder belangrijk. Het gaat erom,
zodanige nadere regels te geven die
in de procedure voor deze misschien
soms problematische sectoren toch
goed kunnen werken. Nogmaals, het
is echt niet de bedoeling om af te
wijken van de wettelijke regeling.

(PvdA): Bedoelt u met delegatie de
delegatie voor zover de SVR in dit
artikel aan bod komt?
Staatssecretaris De Graaf: Het gaat
mij om de delegatie van wetgevingsbevoegdheid. In de wet worden de
zaken op hoofdlijnen geregeld, wat
verder bij beschikking of algemene
maatregel van bestuur kan worden
gedelegeerd. Dit zijn nadere regels,
geen afwijkende regels. Het laatste
zou een te vergaande delegatie van
wetgevende bevoegdheid zijn.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Waarom is dan in artikel 50f
gekozen voor deze formulering,
terwijl in andere artikelen voor een
andere formulering is gekozen,
inclusief een algemene maatregel
van bestuur, die op dat moment een
openbaar stuk is geworden? Hier is
alleen maar sprake van delegatie in
nadere regels. Ik vind de vraag van
de heer Linschoten hierover zeer
terecht. U hebt niet gezegd waarom
hier een andere delegatie aan de
orde zou zijn dan die in de artikelen
50g en 50n.
Staatssecretaris De Graaf: U hebt
gelijk dat de delegatie in artikel 50f
een andere is dan die in andere
artikelen. Mijn betoog over delegatie
van wetgevende bevoegdheid geldt
voor artikel 50f en voor delegatie bij
algemene maatregel van bestuur,
waarbij niet van de wet wordt
afgeweken. De vraag van de heer
Linschoten was of er geen nadere
regels moeten worden vastgesteld in
afwijking van de wet. Mijn antwoord
daarop is: neen, dat is niet de
bedoeling.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n

De heer Linschoten (VVD): Daar
waar werkgevers wisselende
arbeidsverhoudingen met werknemers hebben, kan ik mij voorstellen
dat een aantal van de in de wet
genoemde termijnen problemen
kunnen opleveren. Verder kan ik mij
voorstellen dat de staatssecretaris op
niet al te lange termijn, gebruik
makend van zijn bevoegdheid t o t
nadere regelgeving — waartoe hij
overleg moet voeren met de minister
van Financiën en de SVR - van de
SVR te horen krijgt dat, als hij met de
specifieke omstandigheden van de
bedrijfstak rekening wil houden, in
afwijking van de in de wet genoemde
termijnen andere regels moeten
worden gesteld. Ik vraag mij af of de
staatssecretaris zich niet een te grote
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Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Waarom staat het er dan
zoals het er staat?
Staatscretaris D e Graaf: Om
redenen die ik zojuist noemde. Wij
willen nadere regels en geen
afwijkende regels stellen. Dat is heel
essentieel. Anders ga je met de
delegatie van wetgevende bevoegdheid net een stap te ver. Dat is niet
de bedoeling. Nogmaals, het gaat om
een nadere regeling met als uitgangspunt de wet.
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D e Graaf
praktische blokkade oplegt, want als
dat moet gebeuren is er straks weer
wetgeving in formele zin nodig, met
de daarmee gepaarde gaande extra
tijd.
Staatssecretaris D e Graaf: U moet
de zaak zien zoals ik net heb
uiteengezet. Met die nadere regels
kan worden tegemoetgekomen aan
de bezwaren die er zijn. Niet voor
niets geldt er een termijn van een
maand, waaraan ik heel veel waarde
hecht, juist voor sectoren waarin
nogal veel wisselende dienstbetrekkingen voorkomen. Dit artikel strekt
dus niet verder dan ik zoeven heb
aangegeven.
Mevrouw V a n Es (PSP): Ik wil graag
nog even de puntjes op de i zetten.
Begrijp ik het goed dat het uitgesloten is dat de staatssecretaris nadere
regels gaat stellen, afwijkend van de
wet? Als dat immers wel zou
gebeuren, zou die mogelijkheid
expliciet in de wet moeten worden
opgenomen. Er zou een amendement
van de Kamer, of een nota van
wijziging van de staatssecretaris,
moeten komen. Die mogelijkheid is
dus uitgesloten?
Staatssecretaris D e Graaf: Ja. De
heer Linschoten wil inderdaad iets
verder gaan.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Voor alle duidelijkheid wil ik
nog vra...
De voorzitter: Het is nu toch
duidelijk!
Mevrouw V a n IMieuwenh' ven
(PvdA): Nee, het is niet du, elijk. Ik
ben de laatste die ervan verdacht kan
worden, de staatssecretaris te willen
helpen, maar ik heb het zo begrepen
dat artikel 50f een afwijkende
formulering heeft omdat het hier o m
een typisch uitvoeringsprobleem
gaat, waar de SVR bij betrokken is,
en niet om een algemene maatregel
van bestuur, zoals in de artikelen 50g
en 50n. Ik begrijp niet waarom u dat
niet zegt.

uitvoeringsproblemen? Zo niet, dan
moet de Kamer een amendement
indienen.

algemeen met dit probleem omgaat?
Het is mijns inziens wat te eenvoudig
om te zeggen: er zat niet meer in.

Staatssecretaris D e Graaf: U hebt
gelijk.
Voorzitter! Niet alleen de werkgever maar ook de werknemer is
verantwoordelijk voor een juiste,
volledige en actuele verzekerdenadministratie. Een goede administratie
is in het belang van de werknemer
zelf. Ik denk dan met name aan de
registratie van het arbeidsverleden.
Dit is immers bepalend voor de
vaststelling van aanspraken op
werkloosheidsuitkeringen. Daarom
ligt het ook voor de hand dat de
werknemer, evenals de werkgever,
verplichtingen worden opgelegd.
Vandaar de algemene inlichtingenplicht voor de werkgevers en de
werknemers die in artikel 50a is
opgenomen. Deze algemene plicht
wTrdt in de artikelen 50b tot en met
50d nader uitgewerkt. Als uitgangspunt geldt daarbij dat gegevensverstrekking door de werknemer via de
werkgever plaatsvindt. Ik meen dat er
goede redenen zijn o m dit uitgangspunt te hanteren. Daarmee wordt
immers aangesloten bij de procedure
van gegevensverstrekking door de
werkgever in het kader van de
belastingheffing en van de premieheffing inzake de sociale-verzekeringswetten. Bovendien spelen
daarbij praktische overwegingen een
rol, zoals de mogelijkheden van
geautomatiseerde aanlevering door
werkgevers. Voorts is bij de aanlevering door de werkgever de kans op
fouten geringer. Aansluiting bij reeds
bestaande procedures is niet in de
laatste plaats van belang voor het
kunnen benutten van mogelijkheden
tot integratie van berichtenstromen.
Administratieve lasten voor zowel
werkgevers als werknemers dienen
immers zoveel mogelijk te worden
verminderd. In dit verband ben ik het
met de heren De Leeuw en Linschoten eens, dat de thans bereikte
resultaten ten aanzien van de
integratie echt teleurstellend zijn. Op
dit moment zat er echter helaas niet
meer in. Ik heb gemeend de prioriteit
te moeten leggen bij de invoering van
de verzekerdenadministratie per 1
januari aanstaande.

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan
niet anders dan constateren dat dit
zo is. Ik wil ook geen schuldigen
aanwijzen. Dat helpt ook weinig.
De discussie over integratiemogelijkheden wordt, zoals de heer
Linschoten graag ziet, inderdaad zo
spoedig mogelijk hervat. Optimale
benutting van integratiemogelijkheden acht ik zeer belangrijk voor de
werkgevers, met name de kleinere
met niet geautomatiseerde administraties. Overigens staat dit los van
het vaststellen van een regeringsstandpunt over het rapport van de
commissie-Grapperhaus, waarnaar
de heer De Leeuw vroeg.
De heer D e L e e u w (CDA): In mijn
eerste termijn heb ik al het voorbeeld
genoemd van het laten samenvallen
in een formulier van de invulling van
de werknemersverklaring voor de
loonbelasting en de aanmelding voor
de sociale verzekering. Dat zou toch
heel eenvoudig moeten zijn? Waarom
is dat niet gelukt?
Staatssecretaris De Graaf: Dat is
een vraag die ik mij ook stel. Ik vraag
mij ook af waarom wij nog niet verder
zijn. Ik kan daarop geen verder
antwoord geven.
De heer D e L e e u w (CDA): Omgekeerd dan de vraag: waarom is het
dan mislukt om dat meest eenvoudige voorbeeld dat ik zoeven noemde,
te realiseren?
Staatssecretaris De Graaf: Omdat
de betrokken partijen het niet eens
konden worden.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): De partijen so en f i !

Mevrouw Van N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Gaat het alleen maar o m

De heer Linschoten (VVD): Waarom
zat er niet meer in? Omdat het
departement van Financiën wat
dwars lag? Wij praten toch over de
wijze waarop de overheid in het

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben
mij ervan bewust dat bij het uitgangpunt dat de gegevens van de
werknemer via de werkgever worden
verstrekt vraagtekens kunnen worden
geplaatst. De werkgever krijgt
immers inzage in de gegevens van de
werknemer die hij anders niet zou
hebben. Er is dan ook voorzien in de
mogelijkheid dat de werknemer,
indien hij of zij meent dat de
persoonlijke levenssfeer wordt
bedreigd, niet via de werkgever maar
rechtstreeks aan de bedrijfsverenigingen de gegevens verstrekt
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Staatssecretaris D e Graaf: Ik zeg
toch dat u volkomen gelijk hebt? Dit
is een andere delegatie dan een
delegatie bij algemene maatregel van
bestuur; dat is volkomen correct.
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Een essentieel onderdeel van het
berichtenverkeer tussen werkgevers
en werknemers enerzijds en de
uitvoeringsorganen anderzijds is de
terugkoppeling naar de verzekerden.
Daartoe dienen het door de bedrijfsvereniging te verstrekken registratiebericht en het statusoverzicht. Het
ontvangen van een registratiebericht
is voor de verzekerde een controlemogelijkheid. Hij kan er zeker van zijn
dat hij in de verzekerdenadministratie
wordt opgenomen. Hem wordt
daarmee tevens de mogelijkheid
gegeven, ervoor te zorgen dat hij in
zijn eigen belang op de juiste wijze
wordt geregistreerd. Hetzelfde geldt
voor het statusoverzicht dat voor het
eerst in 1990 zal worden verzonden.
Dit laatste is bovendien een check op
de volledigheid van de registratie van
het arbeidsverleden. Overigens wordt
bij het registratiebericht en het
statusoverzicht de verzekerde attent
gemaakt op zijn inzage- en zijn
correctierecht. Als sluitstuk van het
berichtenverkeer wordt de verzekerde verplicht attent te zijn op het
ontvangen van het registratiebericht.
Hij moet voorts controleren of de
gegevens op het ontvangen registratiebericht en het statusoverzicht juist
zijn. Met de sanctie die bij niet
voldoen aan deze verplichting is
gesteld, blijken de heren Linschoten,
Leerling, Van den Berg, De Leeuw en
mevrouw Van Nieuwenhoven,
mevrouw Van Es en mevrouw
Groenman moeite te hebben.

wanneer deze verplichtingen van de
werknemer worden geschrapt, zoals
mevrouw Van Es heeft voorgesteld.
Een goed werkende verzekeringsadministratie met betrouwbare
gegevens is in het belang van de
verzekerde zelf.
Ik heb al opgemerkt dat de
verzekerdenadministratie een
belangrijk hulpmiddel is bij de
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Juist op dit punt levert
de voorgestelde procedure de nodige
signalen.
Ook ben ik niet gelukkig met het
voorgestelde amendement van de
heren De Leeuw en Linschoten. Het
opleggen van een strafsanctie ligt in
handen van de rechter. Bij de
beoordeling van de vraag of de
verzekerde een strafsanctie moet
worden opgelegd, vindt uit de aard
der zaak door de rechter een
afweging op de redelijkheid plaats.

Mevrouw Van Es stelt bij amendement voor geheel artikel 50d te
schrappen. De heren Linschoten en
De Leeuw hebben ten aanzien van
het opleggen van een strafsanctie bij
de plicht het niet ontvangen van een
registratievericht door te geven een
amendement voorgesteld. Zij
onderschrijven het belang van
terugkoppeling via het registratiebericht en de daaraan verbonden
verplichting voor de werknemer. Zij
zouden echter graag zien dat slechts
een strafsanctie wordt opgelegd
indien de verzekerde redelijkerwijs
kon weten dat hij het registratiebericht had behoren te ontvangen.
Als ik het goed zie, is dit amendement mede ingegeven door de
overweging dat het opleggen van een
strafsanctie een wel erg zwaar
middel is. Ik heb begrip voor de
ingebrachte bezwaren en neem ze
dan ook serieus. Desondanks meen
ik dat de samenhang in het berichtenverkeer tussen werkgevers en
werknemers doorbroken wordt

Staatssecretaris D e Graaf: Misschien heb ik u dan niet goed
begrepen.
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De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Het gaat helemaal niet om
de vraag, welke sanctie moet worden
opgelegd. Het amendement heeft
betrekking op de vraag: moet je in de
wet bepalen dat indien je van
werknemers verwacht dat ze iets
doen, je dit ook redelijkerwijze van ze
mag vragen. Het amendement slaat
niet op de vraag, hoe de rechter
vervolgens met de sanctie moet
omgaan, als een misdrijf is geconstateerd.

geformuleerd! Ik heb mijn bezwaren
dan ook tegen artikel 52 gericht.
Staatssecretaris D e Graaf: Nogmaals, ik vind dat die strafsancties
moeten blijven bestaan. Daar moet
dan een redelijke afweging plaatsvinden. Dus vind ik het beter, het niet te
doen.
De heer Linschoten (VVD): Het is
van tweeën één: of u gaat in op het
argument dat ik noem, of u zegt er
verder niets over. Het gaat duidelijk
om een andere zaak dan u hebt
verondersteld. Het gaat niet om het
toedelen van sancties. Het gaat
erom, dat als je als wetgever iets in
een wet neerlegt, je van degenen aan
wie je die verplichting oplegt, in
redelijkheid mag verwachten, dat er
gehoor aan wordt gegeven, gelet op
de praktische omstandigheden.
Daarop heeft dit amendement
betrekking, niet op de vraag, hoe als
iemand niet aan de verplichtingen
voldoet, met het opleggen van
sancties moet worden omgegaan.
Dat is èn uit de letterlijke tekst van
het amendement èn uit de wijze
waarop het in eerste termijn hier naar
voren is gebracht, wel duidelijk
geworden. Met andere woorden, de
tegenargumenten van de staatssecretaris missen doel.

Mevrouw Van N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Wil de staatssecretaris
daarbij dan ook meenemen, dat in
artikel 52 artikel 50, lid d, wel wordt
genoemd als in aanmerking komend
voor de sancties die in deze wet zijn

Staatssecretaris D e Graaf: Mijnheer
de voorzitter! Ik wil er nog even over
nadenken. In tweede termijn zal ik er
zo mogelijk op terugkomen. Wat wij
vragen, is overigens niet anders dan
redelijk, ook al is het niet met zoveel
woorden gezegd.
Voorzitter! In dit verband hebben
de heren Linschoten en Van den Berg
gewezen op het opleggen van
strafsancties en de richtlijnen voor de
vervolging van fraude. Zij en ook de
heer Leerling vragen naar aanleiding
daarvan naar de daadwerkelijke
vervolging bij overtreding van de
verplichtingen. Ik merk op dat deze
richtlijnen, die overigens niet tot
versoepeling leiden, alleen betrekking hebben op uitkeringsfraude en
dus niet op overtreding van de hier
geregelde verplichting van de
verzekerde. Er is wel sprake van een
versoepeling vergeleken met de oude
richtlijnen, maar het gaat nu meer o m
een aanpassing aan de praktijk zoals
die is gegroeid.
Over het beleid van het openbaar
ministerie bij overtredingen van de
organisatiewet zullen zo nodig op
grond van de ervaringen in de
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De heer Linschoten (VVD): Ik heb in
eerste termijn een vergelijking
gemaakt tussen de leden 3 en 2 van
hetzelfde artikel. In het ene geval is
wel en in het andere niet de toets
aan de redelijkheid in de wet
opgenomen. Het gaat erom, of je
redelijkerwijze van mensen mag
verwachten, dat men dit soort
activiteiten onderneemt. Het
opnemen van die toets in de wet
heeft te maken met wat je van
werknemers verwacht en veel minder
met wat je van de rechter verwacht
als deze bij een geconstateerd
misdrijf een sanctie moet opleggen.
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praktijk nadere afspraken worden
gemaakt. In dit kader kunnen
oplossingen worden gevonden voor
de strafoplegging in de zin zoals
mevrouw Van Nieuwenhoven
bedoelt.
Door de heren De Leeuw en
Linschoten is een amendement
voorgesteld inzake opneming van de
minimumformule in artikel 25, lid 5:
ten minste éénmaal per jaar. Dat
gaat over de verstrekking van het
statusoverzicht. Ook de heer Van den
Berg pleit daarvoor. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat
minimaal éénmaal per jaar een
statusoverzicht wordt verstrekt. Dit is
ook vastgelegd in de circulaire van
de SVR over de verzekerdenadministratie. Op grond daarvan zijn de
bedrijfsverenigingen dus al verplicht,
minstens een keer per jaar een
statusoverzicht te sturen. Het
opnemen van die plicht in de wet is
daarom naar mijn wijze van zien niet
nodig. Ik heb er overigens geen
bezwaar tegen als de Kamer meent
dat dit toch in de wet moet worden
vastgelegd.
De heer D e L e e u w (CDA): Het gaat
niet alleen om een verplichting, die je
bedrijfsverenigingen oplegt, want
dan zou je voldoende hebben aan
datgene wat de SVR doet. Waarom
het hierbij ook gaat, is een recht dat
in dit geval werknemers kunnen
ontlenen aan wat in de wet staat. Dat
staat er nu niet in en daarom willen
wij het invoeren.
Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp
het. Ik laat graag het oordeel
hierover aan de Kamer over,
voorzitter.
De Kamer heeft in de discussie
terecht geconstateerd dat het van
wezenlijk belang is dat op adequate
wijze de in de verzekerdenadministratie op te nemen gegevens
voldoende geverifieerd kunnen
worden. Met name mevrouw Van
Nieuwenhoven en de heren Van den
Berg en De Leeuw hebben aan dit
aspect aandacht besteed. In de
structurele situatie, dat wil zeggen na
invoering van de GBA, zal de
verificatie van de persoonsgegevens
bij de bevolkingsadministratie
plaatsvinden en zal het sofi-nummer
bij de belastingdienst geverifieerd
worden. De structurele situatie is het
jaar 1994.
Het kabinet heeft besloten dat tot
aan de totstandkoming van de GBA
ook de verificatie van de persoonsge-
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gevens door de belastingdienst
geschiedt. Er zijn afspraken tussen
de uitvoeringsorganen en de
belastingdienst gemaakt, die
inhouden dat de verificatie op
adequate wijze kan plaatsvinden.
Voor ongerustheid op dit punt is
thans, zoals ik ook eerder heb
opgemerkt, geen reden meer. Ik zeg
dit met name in de richting van
mevrouw Van Nieuwenhoven.
Voorzitter! Over het gebruik van
het sociaal-fiscaal nummer zijn
vragen gesteld door onder meer
mevrouw Van Nieuwenhoven,
mevrouw Groenman, mevrouw
Beckers en de heren Leerling en
Schutte. Dit wetsvoorstel beoogt op
dit punt niet meer te regelen dan het
gebruik van het sociaal-fiscaal
nummer in de sociale verzekeringen.
Bij alle gegevensuitwisselingen die
nadrukkelijk in dit wetsvoorstel
worden geregeld, mag gebruik
worden gema kt van het sociaal-fiscaal nummer. Het sofi-nummer dient
dus in eerste instantie o m over
bepaalde personen te kunnen
communiceren met en tussen de
bedrijfsverenigingen. Dit is veel
gemakkelijker dan het gebruik van
naam en geboortedatum, zoals de
heer Leerling voorstelt. Het gebruik
van het sociaal-fiscaal nummer op
andere terreinen dan de sociale
verzekeringen en de belastingwetgeving is niet aan de orde. Dit betekent
dus ook dat het gebruik van het
nummer binnen bij voorbeeld de
gezinsverzorging, waarover mevrouw
Van Nieuwenhoven sprak, of de
bedrijfsadministratie, waarover onder
meer de heer Leerling een opmerking
maakte, niet is toegestaan. Ik wil
hierover geen enkel misverstand
laten bestaan. Ik hoop dat ik hiermee
de vrees heb weggenomen, die bij
mevrouw Van Nieuwenhoven
bestond naar aanleiding van hetgeen
minister Brinkman onlangs in Leiden
heeft opgemerkt.
Voorzitter! Een aantal sprekers
heeft gevraagd wanneer een
wettelijke regeling verwacht kan
worden voor het gebruik van het
sofi-nummer binnen de Algemene
bijstandswet. Ik verwacht dat de
indiening van dit wetsvoorstel niet
voor het einde van 1989 kan
plaatsvinden.
De heer S c h u t t e (GPV): Dit betekent
dus dat gemeentelijke sociale
diensten niet voor die tijd gebruik
mogen maken van het sofi-nummer.

Sociaal-fiscaal nummer

Staatssecretaris De Graaf: Dat is
juist. Daar moet een nadere wettelijke regeling voor komen.
De heer Linschoten (VVD): Waarom
moet het zo lang duren? De staatssecretaris stelt dat er eind 1989 een
wetsontwerp komt. Het gaat over
een zaak waarover wij het inhoudelijk
eens zijn en die technisch niet zo
vreselijk ingewikkeld is wanneer het
sofi-nummer geregeld is. Nu kondigt
hij zo maar aan dat het nog een jaar
gaat duren.
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Dit soort voorstellen moeten
altijd de adviesprocedures doorlopen:
overleg met DIVOSA, de VNG,
adviezen van de Sociaal-economische raad en waarschijnlijk ook van
de Raad voor de gemeentefinanciën.
Wij moeten uitgaan van die procedures, de wettelijke voorbereiding en de
behandeling door de Raad van State.
Het is vandaag al december. Dan is
eind 1989 niet eens zo verschrikkelijk
ver meer weg. Als het eerder kan,
doen wij het uiteraard eerder. Zo zijn
wij ook!
Mevrouw Beckers en mevrouw Van
Nieuwenhoven hebben gesproken
over sancties op ongeoorloofd
gebruik van het sofi-nummer. Er zijn
in verschillende wetten verschillende
strafsancties. In ieder geval zal ook
de Wet persoonsregistraties een
strafsanctie bevatten voor gebruik in
strijd met het bepaalde van die wet.
Ik kom op die wet terug.
Bij de schriftelijke voorbereiding en
ook bij de plenaire behandeling
kwam de relatie tussen het sofi-nummer en het A-ni'^nmer veelvuldig aan
de orde. Het gino daarbij om een
mogelijke samei.voeging of juist
geen samenvoeging van deze
nummers. Voorts ging het o m wat
men onderkent als tegenstrijdige
berichtgeving van de kant van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Verder werd
het niet gebruik van het VIB, het
verificatie- en identificatiebestand, in
dit verband aan de orde gesteld. Het
lijkt mij goed dat ik de verhouding
tussen beide nummers en de
ontwikkeling van die nummers nog
eens voor alle duidelijkheid op een
rijtje zet.
Het sociaal-fiscaal nummer en het
A-nummer zijn verschillende
nummers, die worden gebruikt voor
verschillende systemen. Het A - n u m mer wordt gebruikt in de bevolkings-

1 december 1988
TK31

31-1823

D e Graaf
administraties. Het andere nummer
wordt gebruikt voor de verzekerdenadministratie, onder de naam van
het soft-nummer en voor de belastingadministratie onder de naam van
het fi-nummer. Het gaat dus om drie
gescheiden systemen, waarvan er
twee hetzelfde nummer gebruiken, zij
het onder een andere naam: fi en
sofi. De persoonsgegevens die in
deze bestanden worden opgeslagen
overlappen elkaar gedeeltelijk en
verschillen overigens naar gelang het
doel waarvoor zij worden verzameld.
Het systeem van de belastingadministratie is in gebruik, de verzekerdenadministratie staat op het punt
gevuld te worden. De gemeentelijke
bevolkingsadministratie, de GBA, is
in een ver gevorderd stadium van
voorbereiding.
Het is mijn stellige overtuiging, dat
gezien deze ontwikkelingen het
gebruik van één nummer op korte
termijn volstrekt onmogelijk is. Als wij
spreken over één nummer op langere
termijn — de heren De Leeuw en
Linschoten pleitten daarvoor, maar
anderen voerden weer bezwaren
daartegen aan — vereist dat een
zorgvuldige afweging, zowel met
betrekking tot de technische factoren
als met betrekking tot de persoonlijke
levenssfeer. Op dit ogenblik is het
kabinetsstandpunt, twee gescheiden
nummers, nog ongewijzigd. Ik hoop
dat met deze uitspraak de ongerustheid van mevrouw Groenman en
mevrouw Beckers een beetje is
weggenomen. Uitspraken van de
minister van Binnenlandse Zaken
over de nummerproblematiek, zoals
ik in de schriftelijke voorbereiding al
naar voren bracht, hebben betrekking
op hetgeen op lange termijn wellicht
mogelijk is. Daarom bestaat er aan
een nader onderzoek naar integratiemogelijkheden van sofi- en A - n u m mer op korte termijn, waaraan
mevrouw Van Es refereerde, op dit
moment geen behoefte.
De heer De L e e u w (CDA): Voorzitter! Kan de staatssecretaris een
nadere aanduiding geven van wat hij
zich voorstelt bij begrippen als
" l a n g e r e " en " k o r t e r e " termijn,
tegen de achtergrond van het feit dat
de invoering van de GBA in 1994
w o r d t voorzien?

begrip " k o r t e r e " , maar dat geeft nog
geen helderheid voor het begrip
" l a n g e r e " . Als de staatssecretaris
zou kunnen zeggen dat dat niet al te
veel na 1994 zal zijn, dan...
Staatssecretaris D e Graaf: Dan wil
ik onder " l a n g e r e " in dit geval wel
hetzelfde verstaan. Nogmaals, over
deze kwestie is nog geen beslissing
genomen. Het regeringsstandpunt is
twee gescheiden nummers. Inderdaad is het mogelijk dat na zorgvuldige afweging - dat kan sowieso niet
voor 1994 het geval zijn - wordt
bezien of verder kan worden gegaan.
Ik weet natuurlijk nu niet wat daarvan
de conclusie zal zijn.
De heer V a n der V l i e s (SGP):
Voorzitter! Wat is nu de doelstelling
van de regering op dit punt? De
staatssecretaris zei dat het op korte
termijn onmogelijk is, dat het
standpunt van de regering op dit
ogenblik is twee gescheiden
bestanden en dat er een zorgvuldige
afweging moet plaatsvinden. W a t is
de doelstelling? Beoogt de regering
op enig moment tot die integratie te
komen of niet? Zo neen, dan is dat
duidelijk en heb ik dat verdere
onderzoek door de regering beleidsmatig op zich niet nodig.
Staatssecretaris D e Graaf: Voorzitter! Ik kan die vraag nog niet
beantwoorden. Ik acht het niet
uitgesloten, ik weet natuurlijk niet of
het ook zal gebeuren. Allereerst zal
die zorgvuldige afweging dienen
plaats te vinden.
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Het gebeurt nu toch ook
al? Het gaat niet om het koppelen
van bestanden, het gaat om de vraag
of dat nummer een verificatiebestand
is. Voor zover mij bekend, gebeurt
het op dit moment door de fiscus al
in het kader van het fi-nummer en
gaat het zo meteen automatisch
gebeuren in het kader van het
sofi-nummer. De principiële beslissing of dat bestand mag worden
gebruikt voor verificatie is dus niet
meer aan de orde. Het gaat om de
vraag hoe, als je het toch wilt doen,
je dat praktisch en uitvoeringstechnisch zo eenvoudig mogelijk kunt
doen. Ik vermag dan niet in te zien
waarom iemand die sofi-nummer 3
heeft, niet ook A-nummer 3 zou
kunnen hebben!

ter! Nogmaals, die verificatie is
inderdaad nodig en dat dient ook te
gebeuren, maar de vraag was aan de
orde of wij in plaats van het fi-nummer in de toekomst alleen maar het
A-nummer zullen gebruiken en die
vraag is nog niet beantwoord!
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Voorzitter! Ik heb de
staatssecretaris gisteren al gezegd
dat de ministervan Binnenlandse
Zaken in een mondeling overleg van
17 november heeft gezegd — het
verslag daarvan heb ik voor mij en ik
citeer daaruit; " h i j " is dan de
minister — : "Hij heeft gesteld dat
straks iedereen gebruik gaat maken
van de G B A . " Even verderop staat:
"In de toekomst zullen de ministeries
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën en andere
afnemers gebruik moeten maken van
het A-nummer om de informatie die
in het GBA ligt opgesloten, te kunnen
gebruiken." Weer iets verderop — ik
zeg het maar even in mijn eigen
woorden — zegt hij dat hij de andere
ministeries daarvan in kennis zal
stellen en dat hij de Kamer zal laten
weten wanneer die afspraak in het
kabinet is gemaakt.
Staatssecretaris De Graaf: Dat
klopt!
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Maar u zegt dat er geen
afspraak over is gemaakt en dat u
geen antwoord kon geven.
Staatssecretaris D e Graaf: Daarover
wel, maar dat is iets anders dan het
gebruiken van één nummer. Je kunt
dat met de nummers die je hanteert
precies doen en dat is ook de
bedoeling.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat was het laatste punt dat
ik noemde, het eerste punt was dat
het beleid erop gericht was dat
iedereen een A-nummer krijgt en dat
straks iedereen daarvan gebruik gaat
maken.

De heer De L e e u w (CDA): Dat lijkt
mij een redelijke aanduiding voor het

Staatssecretaris D e Graaf: Voorzit-

Staatssecretaris De Graaf: Dat klopt
ook, maar de vraag was of in de
plaats van het sofi-nummer en het
fi-nummer eventueel dat ene
nummer zou komen. Dat weet ik nog
niet. Dat kunt u daarin ook niet lezen.
Het gebruik maken ervan: ja, zonder
enige twijfel. Het is nu echter nog
niet gereed, dus kan het niet op die
manier.
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Staatssecretaris D e Graaf: Dat is
dan in ieder geval niet voor 1994!

31-1824

De Graaf
Mevrouw V a n Es (PSP): De staatssecretaris zegt nu, dat hij nog geen
idee heeft welke kant het opgaat. In
de stukken zegt de staatssecretaris
echter: daarover is de meningsvorming nog niet afgerond. Dat geeft
dan toch aan, dat die meningsvorming wel begonnen is? Dat is dan
een ander stadium dan nu gesuggereerd wordt.

Staatssecretaris D e Graaf: Ik kan
die vraag nog niet goed beantwoorden, omdat die afweging nog niet
voltooid is. Er ligt nu één helder en
duidelijk besluit, namelijk drie
gescheiden nummers, zij het dat
twee bestanden dat ene sofi-nummer

hebben. Ik kan daarover op dit
moment niet meer zeggen.
In antwoord op een vraag van
mevrouw Van Nieuwenhoven deel ik
mee, dat ik geen overleg met de
ministervan Binnenlandse Zaken
over de nummerproblematiek heb
gehad, omdat de herziening van het
kabinetsstandpunt in dezen niet aan
de orde is geweest. Met " d e GBA als
basis voor de administratie voor de
gehele rijksoverheid" kan uiteraard
niet bedoeld zijn "ook voor de sociale
zekerheid" omdat met name de
sociale verzekeringen niet door de
rijksoverheid worden uitgevoerd.
Ten aanzien van het niet gebruiken
van het VIB, waarnaar mevrouw Van
Nieuwenhoven informeert, kan ik kort
zijn. Met betrekking tot de aanleg van
het VIB wordt nog steeds overleg
gevoerd. Opbouw van het VIB zal pas
plaatsvinden na afronding van dat
overleg. De verificatie van de
gegevens van de verzekerdenadministratie kan daar niet op wachten.
Ik kom nu bij de gegevensuitwisseling en de privacybescherming. In het
wetsvoorstel wordt expliciet geregeld
aan welke organen en instanties
gegevens moeten of kunnen worden
verstrekt. Dit gesloten systeem krijgt
algemene instemming, als ik de
discussie hier beluister. Op grond
van genoemd gesloten systeem
kunnen alleen gegevens verstrekt
worden aan organen die in dit
wetsvoorstel uitdrukkelijk worden
genoemd. Overigens geldt de
geheimhoudingsplicht tenzij betrokkene schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Het is nadrukkelijk de
bedoeling dat deze toestemming zich
richt op een specifieke gegevensverstrekking die van een beperkte duur
en van een beperkte omvang zal zijn.
Mevrouw Van Nieuwenhoven acht
deze regeling te ruim en deze nadere
toelichting op de bedoeling te
beperkt. Zij heeft een amendement
ingediend, dat ertoe dtrekt dat bij
AMvB nadere regels moeten worden
gesteld. Naar mijn mening is
voldoende duidelijk hoe dit toestemmingsvereiste moet worden opgevat.
Voorts meen ik dat ook met nadere
procedureregels niet voorkomen kan
worden dat een betrokkene onder
druk kan worden gezet om geen
bezwaar te maken tegen de verstrekking van de gegevens.
Ik wil tegemoet komen aan het
verlangen van mevrouw Van
Nieuwenhoven. Ik beveel haar dan
wel aan om het amendement ter zake
enigszins te nuanceren. Ik doel dan

Staatssecretaris D e Graaf: Mijnheer
de voorzitter! Eerst moet bekeken
worden of gegevens mogen worden
verstrekt. Vervolgens moet worden
bekeken welke gegevens worden
verstrekt en hoe dit gebeurt. Daarbij
geldt altijd dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
taak van het orgaan. Als het om de
GMD gaat, kunnen dit ook medische
gegevens zijn. Dat de GMD die moét
opnemen, vloeit al voort uit dit
wetsvoorstel. Daarvoor is artikel 7
van de wet persoonsregistraties niet
relevant. Mevrouw Van Nieuwenhoven zag hierin probleme .. Hierover
werd zojuist ook onderling discussie
gevoerd. Overigens, juist de GMD
heeft al gedurende enige tijd een
uitgebreide privacyregeling die
openbaar is gemaakt en waarop door
betrokkenen al eens in kort geding
met succes een beroep is gedaan.
Voorts zijn de organen niet steeds
verplicht gegevens te verstrekken,
maar soms ook bevoegd dit te doen.
Die bevoegdheid geldt in alle
gevallen dat gegevens uit eigen
beweging worden verstrekt.
De heer Schutte heeft gevraagd
waarom artikel 50h, dat over het
melden van een misdrijf aan andere
organen gaat, geen verplichting is.
Hij stelt dat er immers op grond van
artikel 162 van het Wetboek van
Strafvordering ook een verplichting
bestaat om misdrijven aan het
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Staatssecretaris De Graaf: Ik zie
geen echt verschil.
Mevrouw V a n Es (PSP): U zegt nu
heel in het algemeen, dat de
persoonlijke levenssfeer en technische argumenten een rol spelen. Als
de meningsvorming echter wel
begonnen is, zou u iets specifieker
moeten aangeven, wat de argumenten pro en contra zijn en in welk
stadium zich die meningsvorming
bevindt.
Staatssecretaris De Graaf: Die
meningsvorming bevindt zich in een
heel embryonaal stadium.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Voorzitter! Ik wilde dat hele
stuk niet voorlezen, maar even
verderop staat: "Volledigheidshalve
merkte de minister op, dat de Wet
GBA het beginsel zal vastleggen dat
de basisadministratie persoonsgegevens tot doel heeft alle instanties van
overheid en semi-overheid van
bevolkingsgegevens te voorzien en
dus ook bestemd is voor de verzekerdenadministratie". Voor de so-kant
van het nummer gaat het dan toch
wel gelden, misschien niet voor de
fi-kant.
Staatssecretaris De Graaf: Dat is
juist. Dat ontken ik ook niet. De vraag
is alleen: lever je op dat moment het
sofi-nummer in, ja of nee?
De heer D e L e e u w (CDA): Mag ik
de vraag anders stellen? Wat is er
eigenlijk op tegen, om uiteindelijk een
en hetzelfde nummer te hanteren?
Dit vanuit de achtergrond, dat de
staatssecretaris de persoonsgegevens in zijn bestand wil verifiëren in
de toekomstige GBA.

op het amendement op artikel 50g,
tweede lid. Dit amendement heeft
ook betrekking op het tweede lid,
onder a. Dat kan niet nader worden
aangegeven.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): En het gaat om b en c. Daar
heeft u gelijk in.
Staatssecretaris D e Graaf: Daarnaast zou moeten worden aangegeven dat het een moet-bepaling en
geen kan-bepaling is.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dan bent u aan het verkeerde
adres!
Staatssecretaris D e Graaf: Ik heb
hierover voorlopig voldoende
gezegd. U merkt hoe ik probeer om u
toch voor mij te winnen, mevrouw
Van Nieuwenhoven!
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Wat het eerste deel van uw
opmerking betreft, is dat gelukt!

31-1825

De Graaf
openbaar ministerie te melden. In de
memorie van antwoord is al gemeld
dat een verplichting om het aan een
ander orgaan te melden, de uitvoeringsorganen wat te veel zou
belasten. Daarom past hier, naar mijn
gevoelen, voorzichtigheid. Volgens
de regels van de strafvordering moet
het openbaar ministerie eerst
zorgvuldig onderzoeken of er sprake
is van een misdrijf, dat vervolgd moet
worden. Nogmaals, het gaat in dit
geval om het doorgeven van
gegevens aan een ander orgaan. Ik
denk dat het een slag anders ligt.
Daarom moet in dit opzicht uiterste
zorgvuldigheid betracht worden. Men
heeft gelijk dat de verplichting ook
geldt voor de bedrijfsvereniging in de
richting van het openbaar ministerie.
De uitvoeringsorganen zullen er
overigens van profiteren, als
strafvervolging plaatsvindt.
Voorzitter! De privacytoets. In het
wetsvoorstel wordt bepaald dat de
gegevensverstrekking niet plaatsvindt indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor
wordt geschaad. Er is sprake van een
privacytoets. Daarbij gaat het om een
belangenafweging. De wijze waarop
die belangenafweging plaatsvindt,
blijkt uit de privacyreglementen van
de organen. Dat zijn reglementen die
openbaar zijn. De heer De Leeuw is
er nog steeds niet gerust op dat deze
afweging per geval niet t o t uniformiteit in de uitvoering zal leiden.
Mevrouw Groenman vreest willekeur.
Op zich is het juist dat specifieke
gevallen verschillend kunnen worden
beoordeeld. Er is echter, zoals ook in
de stukken al is gemeld, bij de
uitvoeringsorganen gestreefd naar
afstemming op het privacyreglement.
Hiermee kom ik meteen op een
belangrijk onderdeel van de Wet
persoonsregistraties, waarvan ik heb
gezegd dat ik daarop nog terug zou
komen. Vele woordvoerders zijn
ingegaan op de relatie met deze wet.
Ik heb daarover zojuist al iets
gezegd. De heer De Leeuw vraagt
wat de formeel juridische belemmeringen zijn als de Wet persoonsregistraties niet in werking is getreden.
Mijnheer de voorzitter! Het gaat om
die punten die niet in dit wetsvoorstel
zijn geregeld. Overigens ben ik nu
gevorderd tot het punt waarover
mevrouw Van Es mij ondervroeg. Die
punten zijn: regeling van de rechtsbescherming; de mogelijkheid
schadevergoeding of een andere
voorziening aan de rechter te vragen;
het recht op kennisneming en

verbetering; het toezicht van de
Registratiekamer; de verplichting tot
het vaststellen van een reglement.
Mijnheer de voorzitter! Ik heb al
eerder in de stukken aangegeven dat
in al deze zaken min of meer is
voorzien. De uitvoeringsorganen
zullen alle voor 1 januari 1989
privacyreglementen vastgesteld
hebben, die gebaseerd zijn op de
W e t persoonsregistraties. Vooruitlopend hierop hebben de uitvoeringsorganen al enige tijd regelingen voor
het inzage- en het correctierecht
vastgelegd. De Sociale Verzekeringsraad houdt daar toezicht op.
Gebleken is dat ook nu al, bij
voorbeeld in kortgedingprocedures,
met een beroep op deze privacyregeling rechten kunnen worden gewaarborgd. Ik hoop hiermee de zaak op
dit punt voldoende te hebben
toegelicht. Ik wil niet zeggen dat
iedereen nu overtuigd zal zijn. Ik
houd vol, dat het fraaier geweest zou
zijn als de W e t persoonsregistraties
de Eerste Kamer zou zijn gepasseerd
en geplaatst zou zijn in het Staatsblad, maar per se nodig is dat mijns
inziens niet en dat heb ik uit de
betogen van anderen ook gehoord. Ik
heb daarvoor mijn argumenten
gegeven.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! De
heer De Leeuw vroeg terecht naar de
juridische belemmering. Als wij een
en ander strikt formeel in de zin van
de wet beredeneren, gaan de
argumenten van de staatssecretaris
wel op voor zover het om informele
afspraken gaat, maar die gaan niet
op voor zover het om de juridische
vastlegging bij wet gaat. Ik zal een
voorbeeld geven. In de stukken zegt
de staatssecretaris dat alle organen
nu al een reglement hebben en die
reglementen zijn al getoetst aan de
WPR, die in de Tweede Kamer
behandeld is. Dat is heel mooi, maar
dat is geen argument dat zij daarmee
juridisch ook houdbaar zijn op het
moment dat de WPR niet is aangekondigd in het Staatsblad. Ik wil nog
een ander en heel moeilijk punt
noemen. Een aantal artikelen in de
WPR hebben met de geheimhoudingsverplichting te maken. In de
WPR staat in een restartikel dat een
aantal van die artikelen pas in
werking treden, een halfjaar nadat de
WPR in het Staatsblad heeft gestaan.
Dat zijn twee hele grote juridische
problemen waar de staatssecretaris

De voorzitter: Ik wil alleen maar
zeggen, dat sommige interrupties mij
zodanig principieel lijken, dat zij mij
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mij tot nu toe nog geen afdoende
antwoord op heeft kunnen geven.
Staatssecretaris D e Graaf: Ik
overtuig u niet, maar ik vind mijn
antwoord wel afdoende. Op basis
van de door mij genoemde reglementen zijn er, ook met succes, procedures gevoerd. Die reglementen zijn
afgestemd op de eisen die de W e t
persoonsregistraties daarvoor geeft.
Mevrouw V a n Es (PSP): Er zijn
kortgedingprocedures geweest. Dat
is natuurlijk t o c h wel wat anders dan
een wettelijk vastgelegd recht dat
mensen op basis van de Wet
persoonsregistratie hebben. Met de
redenering van de staatssecretaris
kunnen wij als volgt handelen. Wij
gaan hier in de Tweede Kamer
wetten behandelen. Verder laten wij
het erbij zitten, omdat anderen die
wetten toch wel gaan uitvoeren. Die
Eerste Kamer en de afkondiging in
het Staatsblad zijn dan niet meer
nodig. Dat is toch onzin? Zo ga je
toch niet met wetgeving om? Zo
nemen wij ons zelf toch niet serieus?
Staatssecretaris De Graaf: Alles wat
nu in de wet geregeld is, is subliem.
Er is alleen nog de koepel van de Wet
persoonsregistratie...
Mevrouw V a n Es (PSP): ...en die is
er niet voor niets!
Staatssecretaris De Graaf: Dat is in
de verhouding tot de huidige situatie
toch gans i j t s anders? Ik heb al
gezegd dat op basis van de reglementen ook nu al met succes
procedures worden gevolgd. Er is
naar mijn overtuiging geen juridische
belemmering om dit te gaan doen.
De voorzitter: Mag ik de leden en
de staatssecretaris erop wijzen, dat ik
het verzoek heb ontvangen o m na de
middagpauze te stemmen over dit
onderwerp.
Staatssecretaris De Graaf: Een
verzoek waar ik veel belang bij heb.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Niet dat ik er nu om wil
vragen, maar die stemming kan toch
ook aan het eind van de dag
plaatsvinden?
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Staatssecretaris D e Graaf: Voorzitter! Mevrouw Van Niewenhoven en
mevrouw Groenman zijn ingegaan op
de algemene maatregelen van
bestuur die voor de gegevensverstrekking worden vastgesteld. Omdat
de in dit wetsvoorstel genoemde
organen een verwante taak uitoefenen, is er veel routinematige en
structurele gegevensverstrekking.
Veelal zal daarbij sprake zijn van
geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Ik zeg dat in de richting van de
heer Leerling. Hiervoor kan geen
belangenafweging per geval
plaatsvinden. Vandaar dat is
geregeld, dat bij algemene maatregel
van bestuur wordt bepaald welke
gegevens in ieder geval moeten
worden verstrekt.
Voor alle belangrijke gegevensverstrekking komt er zo'n AMvB. Daarin
w o r d t ook geregeld hoe de gegevensverstrekking zal plaatsvinden.
Afspraken tussen organen over de
reguliere gegevensverstrekking
worden daarin opgenomen. Mevrouw
Groenman en mevrouw Van Nieuwenhoven willen deze AMvB graag
bestuderen. Laatstgenoemde heeft
een amendement ingediend om een
zogenaamde voorhangprocedure, de
30-dagen-regeling, in de wet op te
nemen. Ik heb reeds de bereidheid
uitgesproken, de Kamer de ontwerpen van de A M v B te overleggen. Dat
zal op een zodanig tijdstip gebeuren,
dat de Kamer in de gelegenheid is,
haar opvattingen kenbaar te maken.
In het licht daarvan lijkt het mij niet
nodig, de wet aan te passen. Ik laat
het oordeel daarover overigens graag
aan de Kamer. Mijn toezegging is in
feite de vertaling van datgene wat
het amendement beoogt.
Het wetsvoorstel kent een aparte
regeling voor het verstrekken van
gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
Veel gegevens die voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek zijn
gebruikt, zijn niet herleidbaar tot
individuele personen. Daarom
zouden deze gegevens ook zonder
deze speciale regeling kunnen
worden verstrekt. Zoals ook door de
Tweede Kamer al vaak is gezegd, is
het moeilijk, te bepalen wanneer
gegevens herleidbaar zijn tot
personen. Dit rechtvaardigt des te
meer een bijzondere ontheffingsprocedure, zoals nu in het wetsvoorstel
is opgenomen. De heer Schutte

vraagt zich af waarom niet bij ieder
onderzoek toestemming van de
geregistreerde kan worden gevraagd.
Het voorbeeld van de zwartwerkers
sprak hem in dit verband niet erg
aan. Ik wijs erop dat het ook kan
voorkomen, dat mensen moeilijk te
achterhalen zijn. Verder is het de
bedoeling, iedere aanvraag afzonderlijk te beoordelen. Pas wanneer enige
ervaring is opgedaan, kunnen meer
algemene regels voor deze ontheffing in een algemene maatregel van
bestuur worden vastgelegd. De heer
Van den Berg en mevrouw Van
Nieuwenhoven vinden, dat geen
gegevens voor onderzoek mogen
worden verstrekt voordat deze
algemene maatregel van bestuur er
is. Zij hebben daartoe een amendement ingediend. Het is voor mij
duidelijk dat bij het verlenen van de
ontheffing het belang van de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zal worden afgewogen.
Vandaar dat ik het niet direct nodig
acht, meteen procedureregels in een
algemene maatregel van bestuur vast
te leggen. Ik meen evenwel dat wij
het over de doelstelling met elkaar
eens zijn.
Voorzitter! Het beveiligingsbeleid
van de uitvoeringsorganen is een
onderwerp dat mede naar aanleiding
van het rapport van de Algemene
Rekenkamer over de beveiliging van
gegevens bij de overheid in de
discussie afzonderlijk de aandacht
heeft gekregen. Het gaat dus om de
beveiliging van geautomatiseerde
gegevensbestanden. Ik deel de
mening van de heer Van den Berg
dat de beveiliging van de administraties permanent aandacht vraagt.
Voorkomen dient te worden dat
derden het computersysteem kunnen
kraken of een computervirus kunnen
inbrengen in het systeem. Het is
volgens deskundigen mogelijk om
systemen zodanig te beveiligen dat
de kans op ongeoorloofde toegang
tot het systeem door derden tot een
minimum wordt beperkt. In organisatorische zin is bij de uitvoeringsorganen sprake van een permanente zorg
voor de beveiliging van de gegevens.
Niet alleen hebben de uitvoeringsorganen vrij uitgebreide beveiligingsvoorschriften, maar ook wordt door
de interne accountants van de
uitvoeringsorganen periodieke
controle op de beveiliging verricht,
terwijl bovendien de Sociale
Verzekeringsraad toezicht houdt op
deze beveiliging. In antwoord op een
vraag van de heer Van den Berg kan

ik zeggen dat er dus geregeld wordt
gecontroleerd op veiligheid. Rapportage over bevindingen is primair een
taak van de toezichthouder, de
Sociale Verzekeringsraad. De rol van
deze raad kan dan ook worden
vergeleken met de rol van de
Algemene Rekenkamer bij de
overheid. Mijn conclusie is dat zowel
technisch als organisatorisch
voldoende garanties kunnen worden
geboden voor de beveiliging van de
administraties van de uitvoeringsorganen. De vraag van de heer De
Leeuw of de geautomatiseerde
systemen voldoende kunnen worden
beveiligd, kan dan ook positief
worden beantwoord. De heer Van
den Berg heeft tevens gevraagd of
door de invoering van het sofi-nummer de beveiligingstaak wordt
verzwaard. Dit is slechts in beperkte
mate het geval, omdat in samenhang
met de uitbreiding van de bestanden
en de verbeterde mogelijkheden tot
gegevensuitwisseling voor de
bedrijfsverenigingen ook de beveiligingstaak zal worden uitgebreid.
Ter afsluiting van het onderwerp
van de computerbeveiliging ga ik in
op de vraag van de heer De Leeuw of
het op onrechtmatige wijze verkrijgen
van informatie uit geautomatiseerde
bestanden strafbaar gesteld kan of
moet worden. Zoals reeds is
opgemerkt, heeft deze vraagstelling
een bredere strekking. Om die reden
kan ik dan ook geen toezegging doen
op dit punt. Naar aanleiding van het
rapport van de Commissie computercriminaliteit "Informatietechniek en
strafrecht" is een regeringsstandpunt
in voorbereiding. Bovendien zijn op
de begroting van het ministerie van
Justitie middelen opgenomen ten
behoeve van maatregelen op grond
van een wetsvoorstel naar aanleiding
van het rapport. Ik hoop de heer De
Leeuw hiermee gerustgesteld te
hebben.
Voorzitter! Ik kom op de financiële
aspecten die samenhangen met dit
wetsvoorstel. In dit verband moet
nog eens benadrukt worden dat de
ramingen van zowel de kosten als de
besparingen tentatief van aard zijn.
Op grond van de beschikbare
informatie van de bedrijfsverenigingen ga ik voorshands uit van een
toeneming van de jaarlijkse exploitatiekosten van de administratie met
ongeveer 50 min. Deze extra kosten
moeten onder meer worden afgezet
tegen de voorziene vervijfvoudiging
van het aantal personen in de
administratie van de bedrijfsvereni-
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gingen, namelijk tot ongeveer 6,5
miljoen. Tegenover de kosten staan
besparingen. Enkele sprekers hebben
opgemerkt dat de geraamde netto
besparingen van 500 min. getuigen
van enig optimisme. De heer Leerling
achtte de mogelijkheid zelfs niet
uitgesloten dat de uiteindelijke
opbrengst negatief zal zijn. Voorzitter! Ik deel die visie geenszins. De
besparingen zijn in belangrijke mate
bepaald op grond van veronderstellingen over de totale omvang van het
misbruik en oneigenlijk gebruik en de
mate, waarin uitkerings- en premiefraude met een totaalpakket aan
maatregelen kunnen worden
teruggedrongen. Hierbij is onder
meer gebruik gemaakt van de
inzichten van de ISMO. Vervolgens
zijn voor elk van de afzonderlijke
maatregelen financiële effecten
geraamd. Volgens deze methodiek is
geraamd dat het wetsvoorstel leidt
tot een meeropbrengst van 4 0 0 min.
aan premies en tot een vermindering
van de uitkeringen van 150 min. De
meeropbrengst in de premie van 400
min. moet worden afgezet tegen een
geraamde premieopbrengst van 33
mld. bij de bedrijfsverenigingen en
ruim 50 mld. bij de volksverzekeringen of, bij een totale geraamde
premiefraude van 2,5%, meer dan 2
mld.
Mevrouw Groenman heeft in dit
verband de vraag gesteld, waarom
de invoering van het sofi-nummer
maar 2 0 % van de premiefraude
oplost, en waarom dat voor de
resterende 8 0 % niet mogelijk is.
Haar opmerking dat dit punt
misschien ook reeds in ISMO-verband aan de orde is gesteld, is juist.
Ik mag hiervoor verwijzen naar de
stukken die de Kamer daaromtrent
hebben bereikt. De verwachte
vermindering van de uitkeringsfraude
met 150 min. zal kunnen worden
gerealiseerd bij een bedrag van 32,6
mld. aan uitkeringen die in 1989
worden verstrekt door de bedrijfsverenigingen, bij een geraamde omvang
van 1,3 mld. aan uitkeringsfraude.
Mevrouw Van Es concludeerde o i
grond van het bovenstaande dat ik
per saldo een half miljard denk te
besparen in de structurele situatie,
omdat tegenover ongeveer 50 min.
aan kosten een bedrag van 550 min.
aan opbrengsten staat. Mevrouw
Groenman vroeg, hoe groot de
administratieve besparing bij de
uitvoeringsorganen is als gevolg van
de snellere uitwisseling van de
gegevens. Zoals reeds in de memorie
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van toelichting is vermeld, is het
efficiencyvoordeel in het bedrag van
5 0 0 min. aan besparingen niet
verwerkt, omdat dit zich moeilijk laat
kwantificeren. De heer Linschoten
uitte de vrees dat de baten achteraf
opnieuw lager zullen zijn dan vooraf
geraamd. Hij doelde op de voortgangsrapportage van juni 1988 aan
de ISMO over de maatregelen ter
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik in de sociale zekerheid.
Hier moet echter sprake zijn van een
misverstand, dat ik gisteren bij
interruptie al heb proberen weg te
nemen. Immers, in deze rapportage
zijn wel vertragingen in de voortgang
van de maatregelen vermeld, maar
geen structurele besparingsverliezen.
De heer Linschoten vroeg zich af of
de versoepeling van de vervolgingsregels en de berichten in de pers dat
de officieren van justitie minder
gevallen van uitkeringsfraude in
behandeling hebben genomen, geen
aanleiding zouden moeten zijn o m de
genoemde cijfers bij te stellen.
Voorzitter! Deze vraag beantwoord ik
ontkennend. Het gaat hierbij immers
om strafsancties en om een bijstelling van de regels op basis van de
praktijk. Ten slotte vroeg de heer Van
den Berg in dit verband of in de
besparingen bedragen zijn ingecalculeerd voor oude fraudegevallen.
Voorzitter! Er is geen onderscheid
gemaakt tussen oude gevallen en
lopende gevallen. Uiteindelijk is dat
onderscheid, structureel gezien, ook
niet belangrijk.

Mevrouw B e c k e r s - d e Bruijn (PPR):
Hoe kun je dat in twee weken tijd
behoorlijk uitvoeren?

Staatssecretaris D e Graaf: Er zijn
zoveel mogelijkheden. Ik zal trouwens nog de wijze waarop dit zal
gebeuren, bespreken. Het doel van
deze publieksvoorlichting is tweeledig, alleereerst het introduceren van
de verzekerdenadministratie en de
daarmee samenhangende sofi-wetgeving en daarnaast het in algemene
termen informeren over concrete
onderdelen van de verzekerdenadministratie. Veel aandacht zal daarbij
worden besteed aan de verplichtingen van de werknemer. De publieksvoorlichting zal onder meer geschieden via een persbericht, een spot via
Postbus 51 en een publieksfolder die
enkele maanden verspreid zal
worden via postkantoren en bibliotheken. Daarnaast wordt bij het
aangaan van een nieuw dienstverband een informatiefolder verstrekt.
Deze folder wordt via de bedrijfsverenigingen beschikbaar gesteld.
Speciale aandacht voor groepen
personen die de Nederlandse taal
niet machtig zijn, is zeker op zijn
plaats, zo kan ik de heer Van den
Berg antwoorden.
De relatie met de Algemene w e t
rijksbelastingen. Mevrouw Van
Nieuwenhoven is er voorstander van
dat via het voorliggende wetsontwerp tevens de Algemene wet
rijksbelastingen wordt gewijzigd.
Kern van die wijziging is dat de aan
de ministervan Financiën verleende
bevoegdheden worden ingeperkt. Ik
vind dat hiertoe niet moet worden
overgegaan, zeker niet bij het
voorliggende wetsvoorste! De heer
Schutte is het hierover met mij eens.
Het voorstel van mevrouw Van
Nieuwenhoven is gelijk aan het
voorstel dat zij destijds bij de
invoering van het fiscaalnummer
heeft gedaan. Een meerderheid van
de Kamer heeft dit toen afgewezen.
Wel is toen toegezegd dat de Kamer
geïnformeerd zou worden indien de
minister van Financiën van zijn
bevoegdheden gebruik zou maken.
Tot nu toe is dit twee keer gebeurd,
in het kader van de individuele
huursubsidie en van de studiefinanciering. Het ging hierbij om de
uitwisseling van reeds bestaande
gegevens. Dit geeft al aan dat op dit
punt met terughoudendheid wordt
opgetreden. Naar mijn mening
voldoet de huidige procedure
daarom.
Naar aanleiding van een vraag van
mevrouw Van Nieuwenhoven merk ik
op dat inzake de ontheffing die op
het terrein van de huursubsidie en de
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Ik kom toe aan de voorlichting. Er
zal worden voorzien in voorlichting
aan publiek en werkgevers. De
voorlichting aan werkgevers w o r d t
volledig verzorgd door de bedrijfsverenigingen. De planning met betrekking tot de voorlichting is gericht op
invoering per 1 januari 1989. Het
publiek wordt geïnformeerd door het
ministerie en de bedrijfsverenigingen,
onder coördinatie van het Voorlichtingscentrum sociale verzekeringen.
Het doel...
Mevrouw B e c k e r s - d e Bruijn (PPR):
Gebeurt dat via kerstkaarten? Voor 1
januari 1989 is dat op een andere
wijze toch niet meer mogelijk?
Staatssecretaris D e Graaf: W e
sturen wel kerstkaarten, maar niet in
dit verband!

31-1828

De Graaf
studiefinanciering is verleend door
dit wetsontwerp dit niet betekent dat
er een koppeling tot stand is
gekomen tussen die beleidsterreinen
en de sociale zekerheid.
Ik hoop dat ik met mijn antwoord in
eerste termijn bij degenen die nog
wat aarzelingen hebben, zoveel ter
verdediging heb kunnen aanvoeren
dat die aarzelingen zijn weggenomen
of in ieder geval belangrijk zijn
gereduceerd. Ik begrijp best dat de
tegenstand van mevrouw Beckers en
mevrouw Van Es zo groot is dat ik
waarschijnlijk niet op hun steun mag
rekenen. Ik hoop wel op de steun van
de overige partijen.

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter!
Het is mijn opvatting dat de wetgever
zichzelf wel serieus moet kunnen
blijven nemen. Ik zeg dit in verband
met de relatie tussen de inwerkingtreding wet persoonsregistraties en
het sofi-nummer. De staatssecretaris
meldt nu dat een later tijdstip van
inwerkingtreding van de wet
persoonsregistraties geen probleem
is. Uitstel van de werking van het
sofi-nummer zou wel een probleem
zijn in verband met de invoering van
de Oort-belastingvoorstellen en in
verband met het feit dat voor de
registratie het beëindigen van het
dienstverband of het bestaan van een
dienstverband eind 1988 relevant is.
Ik begrijp niet helemaal waarom dat
criterium niet gehanteerd kan worden
bij een later tijdstip van inwerkingtreding van het sofi-nummer. Het
argument van de staatssecretaris wat
betreft de relatie met de inwerkingtreding van de Oort-voorstellen is
belangwekkender, in die zin dat dit
iets is waarvan zowel de Eerste
Kamer als de Tweede Kamer bij
herhaling zeggen dit niet meer te
willen. Ik doel dan het op het onder
druk van te krappe tijd, haastig en
dus ook nonchalant met wetgeving
omspringen. De harmonisatiewet ligt
mij nog vers in het geheugen. Op het
ogenblik werkt de Tweede Kamer op
topsnelheid om de Oort-voorstellen
af te handelen. De behandeling van
het voorstel inzake het sofi-nummer
is ook al sneller dan het geluid
gegaan. Ik vind dit eerlijk gezegd
geen reden om afbreuk te doen aan
de noodzakelijke samenhang tussen
de privacybescherming en het
invoeren van het sofi-nummer.
De inwerkingtreding van de wet
persoonsregistraties is in het

verleden bij herhaling als voorwaarde
genoemd voor verdergaande
automatisering bij de overheid, bij
voorbeeld door invoering van het
sofi-nummer. Het presidium van de
SVR heeft gezegd dat het niet in
werking treden van de wet persoonsregistraties niet zo'n probleem is wat
betreft invoering van het sofi-nummer. Dat wil echter nog niet zeggen,
dat de Tweede Kamer daarmee van
het probleem af is. Tegelijkertijd zijn
de privacyreglementen namelijk
regelrecht een uitvloeisel van de wet
persoonsregistraties. Het inzage- en
correctierecht dat volgens de
staatssecretaris wordt vermeld op de
registratieformulieren, is een
uitvloeisel van een vastgelegd recht
in de wet persoonsregistraties.
De staatssecretaris heeft verder
heel stellig gezegd, dat het sofi-nummer niet gebruikt mag worden door
bij voorbeeld een bedrijfsadministratie. Terecht. Echter, het toezicht op
het naleven van die bepalingen met
betrekking tot misbruik vindt plaats
door de Registratiekamer op grond
van de wet persoonsregistraties. De
sancties worden opgenomen in de
wet persoonsregistraties. Verzekerden weten zich beschermd en
hebben mogelijkheden tot verweer
op basis van die wet. De staatssecretaris noemde zelf al de regeling van
de rechtsbescherming, de schadevergoeding, het inzage- en correctierecht, de Registratiekamer en de
verplichting tot vaststelling van een
reglement. Zijn argument dat
verzekerden nu al met succes kort
gedingen voeren op basis van de
regels die in de wet persoonsregistraties over enige tijd zullen zijn
vastgelegd, overtuigt mij niet. Het is
namelijk heel iets anders of een
burger naar de rechter kan stappen
en de overheid op dat moment als
gelijkwaardige partner kan worden
beschouwd - het is heel goed en
terecht dat die mogelijkheid bestaat
— dan wanneer sprake zal zijn van
wettelijke verplichtingen voor
registratiehouders en overheid. Dat is
dan ook de reden waarom ik wil
vasthouden aan de inwerkingtreding
van de wet persoonsregistraties
voordat überhaupt het sofi-nummer
kan worden ingevoerd. Niet alleen ik,
maar ook mijn collega's moeten zich
als medewetgever zo serieus nemen,
dat ze daaraan vast blijven houden.
Derhalve handhaaf ik mijn amendement op dat punt.
Vervolgens merk ik nog iets op
over artikel 50d en mijn amendement

De staatssecretaris zei dat op het
gebied van de voorlichting aan die
verplichting aandacht zal worden
besteed. Dat geeft aan dat het een
afwijkend instituut op dit hele veld
van verzekeringen en relatie tussen
burger en overheid is.
Er zal via de bedrijfsverenigingen
een folder worden uitgegeven. Ik ga
ervan uit, gezien de ervaringen in het
verleden op dit terrein, dat de folder
ongeveer in april beschikbaar zal zijn.
Anders moet de staatssecretaris mij
maar duidelijk maken, wanneer die
voorlichting een feit zal zijn. Ik vind
het rijkelijk laat. Op dat punt geeft de
haast die met de behandeling en de
invoering van deze wet moest
worden gemaakt, te denken, en is zij
een slechte zaak, juist omdat het om
vrij diep ingrijpende zaken gaat.
Voorzitter! Dit alles heeft ertoe
geleid dat de staatssecretaris mij niet
ervan heeft overtuigd dat de overheid
inmiddels verantwoordelijker omgaat
met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers en
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ter zake. Het betreft de verplichting
van de werknemer om op straffe van
een boete van ƒ 5000 of een maand
hechtenis de gegevens te verbeteren.
De staatssecretaris heeft gezegd, dat
dit in het belang is van verzekerden
zelf en dat het nodig is in verband
met de samenhang wat betreft het
berichtenverkeer tussen werkgevers
en werknemers. Ik heb in eerste
termijn al gezegd, dat het inzage- en
correctierecht niet toevallig als recht
is geformuleerd. Ik vind het een
kronkel om de zaak nu om te draaien
en een verplichting daartoe in de wet
op te nemen. Er zijn twee mogelijkheden. Het administratienummer is
natuurlijk in het belang van de
overheid. De staatssecretaris is
daarover zeer duidelijk geweest. Het
geeft de overheid betere beheersmogelijkheden. In die zin denk ik dat het
niet goed is de verzekerden verantwoordelijk te stellen voor fouten,
gemaakt door hetzij de werkgever,
hetzij de verzekeringsinstanties, via
de verplichtingen met sancties. Of
het is in het belang van de dienstverlening aan de cliënten, de verzekerde
zelf, zoals de staatssecretaris zei.
Dan is er geen reden het als verplichting vast te leggen. In beide gevallen
vind ik die strafsanctie absurd. We
kennen in Nederland geen identificatieplicht. De consequentie van dit
artikel is echter op dit terrein het
feitelijk invoeren van een identificatieplicht. Dat is een heel merkwaardige gang van zaken.

31-1829

V a n Es
met die delicate verhouding tussen
burgers en overheid. Dat is voor mij
een belangrijke reden om mijn
bezwaren tegen het wetsvoorstel te
handhaven en er ook tegen te
stemmen.

het formuleren van het op dit punt
ingediende amendement.
Voorzitter! Ik kom tot de integratie
van het berichtenverkeer en hetgeen
ik opgemerkt heb over de lastenverzwaring. Die lastenverzwaring zal,
wanneer het sofi-nummer wordt
geïntroduceerd, ontstaan voor
kleinere en niet-geautomatiseerde
bedrijven, een punt waarop de
staatssecretaris niet expliciet is
ingegaan. Tegen die achtergrond heb
ik een relatie gelegd met de nog door
het kabinet te versturen notitie aan
de Kamer over het rapport-Grapperhaus, dat immers op situaties van
lastenverzwaring richting bedrijven,
richting werkgevers ingaat. Zoals het
er nu voorstaat, is er sprake van
lastenverzwaring. Meer algemeen
gesteld, sprekende over de integratie
van het berichtenverkeer, moeten wij
constateren dat tot nu toe schamele
resultaten op dit punt zijn bereikt,
ondanks de goede voornemens die
zijn verwoord in de schriftelijke
voorbereiding en die de staatssecretaris net heeft herhaald. Eigenlijk
moet je tot de conclusie komen dat
er tot nu toe sprake is van niet meer
dan het bewijzen van lippendienst
aan een goede doelstelling. Juist
omdat hierdoor lastenverlichting
bereikt zou kunnen worden voor
bedrijfsverenigingen en werkgevers
wil ik het proces van verdergaande
integratie van het berichtenverkeer
als zeer wenselijk kwalificeren. Ik ben
van mening dat er vaart achter gezet
moet worden. Om die reden heb ik
een door collega Linschoten nog in te
dienen motie medeondertekend.

De heer De L e e u w (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ik ben de staatssecretaris erkenlijk voor zijn uitvoerige en
zeer gedegen antwoord dat hij in
eerste termijn heeft gegeven. Het is
voor mij te meer aanleiding o m , zoals
ik in eerste termijn al op voorhand
concludeerde, mij aan te sluiten bij
wat de staatssecretaris daarover
heeft gezegd en mijn medewerking te
verlenen aan het doen opnemen van
deze wet in het Staatsblad, zo
mogelijk per 1 januari a.s. Een
discussie over de WPR is al uitgebreid gevoerd. Daarbij heb ik
aangegeven dat het weliswaar
wenselijk is dat deze als het zou
kunnen tegen die tijd door de Eerste
Kamer is behandeld en ook in het
Staatsblad staat, maar niet per se
noodzakelijk. Ik heb niet voor niets
nog eens expliciet gevraagd, of er
ook juridisch problemen kunnen
ontstaan op het moment dat w e l de
sofi-wet in werking is getreden en
nog niet de WPR. Ik ben de overtuiging toegedaan dat het niet per se
noodzakelijk is, dat de Wet persoonsregistratie in werking is getreden op
het moment dat de sofi-wetgeving
gaat functioneren. Overigens heb ik
daar met name naar gevraagd o m
van de staatssecretaris — misschien
wil hij daarop nog even expliciet
ingaan — te vernemen, of er
voldoende afdwingbare regelgeving
is o m , wanneer alleen het sofi-wetsvoorstel tot wet is verheven, ook de
gegevens te kunnen verkrijgen voor
de vulling van de verzekerdenadministratie, waarbij ik met name aan
werkgevers denk. Of is ook de WPR
nodig om de werkgevers te dwingen,
hun gegevens aan de bedrijfsverenigingen te leveren, zodat de verzekerdenadministratie kan worden gevuld?
Ik ben de staatssecretaris erkentelijk voor zijn toezegging, de Kamer
een nota te doen toekomen over het
van rechtswege verzekerd zijn van
personen aan de ene kant en het
mogelijk onder handhaving van dat
principe nader stellen van regels voor
de verkrijging van de uitkering aan de
andere kant. Dat kan naar mijn
overtuiging wellicht, afhankelijk van
de doelstellingen die men hanteert,

op verschillende manieren. In het
kader echter van de besprekingen die
we vandaag over dit wetsvoorstel
voeren, lijkt het ons een voor de hand
liggende suggestie, dat wanneer het
sofi-nummer er eenmaal per 1
januari a.s. is, dan bij de voorbereiding van de toegezegde nota zal
worden nagegaan of het principe dat
indien men geen sofi-nummer heeft,
men geen uitkering kan krijgen,
daarbij kan worden gehanteerd. Je
zou kunnen zeggen dat het daadwerkelijk kunnen verkrijgen van de
uitkering dan afhankelijk is van het
wel of niet geregistreerd zijn. Ik zou
graag zien dat een en ander ten volle
bekeken wordt.
Voorzitter! Mijn volgende opmerkingen hebben betrekking op artikel
50, tweede lid. Dit onderdeel betreft
in wezen de situatie waarin een
werknemer verondersteld wordt te
reageren, en dan nog wel schriftelijk,
als hij van de betrokken bedrijfsvereniging geen afschrift heeft gekregen
van zijn registratiebericht. Dan staat
de wetgever, als ik het goed zie, voor
het volgende dilemma. Aan de ene
kant moet de wetgever meedenken in
het streven naar het verkrijgen van
een sluitend systeem van verplichtingen, zowel richting werkgever als
richting werknemer, in het totale
berichtenverkeer; je zou er dan
eigenlijk voor moeten zorgen dat het
streven naar het verkrijgen van een
zo betrouwbaar mogelijk gegevensbestand — zo dicht mogelijk tegen
de 1 0 0 % aan — niet wordt doorbroken. Aan de andere kant moet de
wetgever kijken naar degenen die het
aangaat, in dit geval werknemers; de
wetgever heeft de plicht, zich af te
vragen of hetgeen men als verplichting formuleert wel in redelijkheid
gevraagd kan worden.
Wij zijn niet de enigen die enige
twijfel op dit punt hebben. Ook de
Raad van State heeft de vinger
hierbij gelegd. Hij vraagt zich af of
een dergelijke bepaling, zeker ook in
relatie met sanctiebepalingen die
later volgen, wel voldoende effect
so, teert. Daarom meenden wij voor
de volgende afweging te staan: ofwel
denken aan schrappen van dit
onderdeel, omdat het niet echt
redelijk is een en ander te vragen aan
werknemers; ofwel het handhaven
van dit onderdeel onder het eraan
toevoegen van het element van
redelijkheid. Wij hebben voor het
laatste gekozen. Ik meen dat het
goed is, dit nu duidelijk te onderlijnen, omdat het de achtergrond is van

Voorzitter! Ik wil het nu hebben
over de relatie tussen het sofi-nummer en het GBA-bestand, alsmede
het daarin fungerende A-nummer. De
GBA als decentrale basisadministratie moet gebruikt worden voor de
verificatie van persoonsgegevens,
zowel w a t de fiscus als wat de
uitvoeringsorganen van de sociale
zekerheid betreft. Om die reden
wordt ook de relatie tussen die
verschillende bestanden zo omschreven. Naar ons gevoel is er veel voor
te zeggen om de sleutel, die men
hanteert met betrekking tot die
bestanden, een en hetzelfde nummer
te laten zijn: het A-nummer en het
sofi-nummer. In dit verband zou ik de
vraag van mevrouw van Nieuwenhoven in de eerste termijn of het
sofi-nummer niet in de plaats zou
moeten treden van het A-nummer,
willen omkeren. Kan het omgekeerde
wel? Kan het A-nummer als onder-
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De L e e u w
deel van het GBA in de plaats treden
van het sofi-nummer?
Voorzitter! Wij beseffen zeer wel
dat aan de uitvoering haken en ogen
zitten, zeker ook wat betreft de
mogelijke momenten van realisering.
Het lijkt ons op dit moment belangrijk
om de wenselijkheid te benadrukken.
Wij moeten daarover geen onduidelijkheid laten bestaan. Tegen die
achtergrond is dit debat de juiste
plaats om daarover de nodige
duidelijkheid te verschaffen. Ook o m
die reden heb ik de volgende motie
voorbereid.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het sociaal-fiscaal
nummer naar alle waarschijnlijkheid
per 1 januari 1989 in werking zal
treden;
voorts overwegende, dat als
onderdeel van het project gemeentelijke bevolkingsadministratie het
decentraal opgeslagen A-nummer
een sleutelrol zal vervullen;
van mening, dat een koppeling
tussen de bestanden van de toekomstige GBA, de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en de
fiscus met betrekking tot de verificatie van persoonsgegevens essentieel
is;
spreekt uit, dat het wenselijk is, dat
het A-nummer bij de GBA en het
sociaal-fiscaal nummer één en
hetzelfde nummer is;
verzoekt de regering, de Kamer
binnenkort te informeren op welke
manier een en ander gerealiseerd zou
kunnen worden,

CDA- en de VVD-fractie het wetsontwerp dat uiteindelijk moet leiden
tot de inrichting van het A-nummer
nu al bekend is.

interpretatie en de vraag om een
toezegging o m dat goed te bestuderen, zonder het wetsontwerp te
kennen, lijkt daarmee in strijd te zijn.

De heer De L e e u w (CDA): Dat is
correct.

De heer De L e e u w (CDA): De
toezegging dat het goed moet
worden bestudeerd, heeft betrekking
op de wijze waarop realisatie moet
plaatsvinden en niet op de wenselijkheid als zodanig.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Vindt u het dan correct om
bij dit wetsontwerp een motie in te
dienen die vooruitloopt op een wet
die er nog niet eens in ontwerp is en
niet ter advisering bij de adviesorganen voorligt?
De heer De L e e u w (CDA): Geprobeerd is dan ook om de motie
zorgvuldig te formuleren. In het
dictum zult u twee elementen kunnen
onderkennen. In de eerste plaats
wordt de wenselijkheid als zodanig
uitgesproken. Dat lijkt mij een politiek
gegeven. In de tweede plaats heeft u
volstrekt gelijk dat er nog een heel
proces gaat komen waar nogal wat
haken en ogen aan zitten. Wij
verzoeken de regering, met name
over dat soort punten de Kamer te
informeren en op welke wijze en op
welk tijdstip zij de voors en tegens op
een rij zal zetten en tot een standpunt
zal komen. Als het gaat om de
realisering, hebben wij een wat
ruimere formulering. Wij hebben
echter helder geschreven dat wij het
wenselijk vinden. Die twee elementen
zitten in het dictum. Die reden geeft
u zelf ook aan. Wij kunnen daarop
niet vooruitlopen.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Ik dank u voor deze goede
verduidelijking. Betekent dit dat
daarmee niet vastgelegd wordt dat
het ook één nummer wordt?
De heer D e L e e u w (CDA): Nee, zo
kunt u het niet interpreteren, want
het element van de wenselijkheid
wordt benadrukt in de formulering
dat het onze opvatting is dat het een
en hetzelfde nummer moet zijn.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dan had ik dat in eerste
instantie niet goed gehoord.
De heer Linschoten (VVD): Dan
weet u het nu!
De heer De L e e u w (CDA): Voorzitter! Ter afronding wil ik de staatssecretaris vragen, nog in te gaan op
een tweetal punten die ik in eerste
instantie naar voren heb gebracht en
waarop hij tot nu toe niet is ingegaan. Ik heb een vraag gesteld over
de relatie die er op dit moment is
met de fiscus, omdat de fiscus nu
gebruikt wordt, zij het tijdelijk,
uiteraard ook na de motie die wij
hebben ingediend. Dat zou als een
noodverband kunnen worden
gekwalificeerd. Zijn er sluitende
afspraken tussen de betrokkenen, de
federatie van bedrijfsverenigingen,
de fiscus en het ministerie? Een
tweede vraag is of de betrokkenen in
aanvulling op hetgeen daarover in de
w e t zelf is opgenomen desgevraagd
alle informatie kunnen krijgen uit de
bestanden die nu aan de orde zijn,
gekoppeld aan hun nummer en hun
inhoud. Geldt dat in alle situaties?
Duidelijkheid daarover lijkt mij
gewenst, zeker ook voor de betrokkenen.

D

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden De Leeuw,
Linschoten, Krajenbrink en Wiebenga. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 20 (20854).

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dan zou u uw eerste verhaal
moeten teruglezen.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Voorzitter! Ik heb de motie
alleen gehoord. Misschien kan de
heer De Leeuw nadere uitleg geven.
Het kan onmogelijk zo zijn, dat bij de

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat wij het niet eens zijn
behoeft niets nieuws te zijn. Dat u
eerst zegt dat u een wenselijkheid
heeft geformuleerd, met een ruime

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Graag wil ik
de staatssecretaris danken voor zijn
beantwoording. In eerste termijn
heeft mijn collega Van den Berg al
aangegeven dat de SGP-fractie alles
afwegend in beginsel positief staat
tegenover het hoofdmoment dat in
dit wetsvoorstel geregeld staat te
worden, het gebruik van het fiscaal
nummer binnen de sfeer van sociale
regelingen, dus de introductie van
het sofi-nummer. De redenen
daarvoor zijn deels van organisatorische aard in het gehele overheidsgebeuren en alle uitvoeringsorganen
van die sociale regelingen, lettend op
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De heer De L e e u w (CDA): Of u
moet het teruglezen.
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V a n der Vlies
automatiserings- en informatieprocessen. Er zijn ook beleidsmatige
overwegingen in die zin dat wij toch
tot een adequaat instrumentarium
moeten zien te komen om misbruik
en oneigenlijk gebruik van allerlei
zaken zo effectief mogelijk te kunnen
bestrijden.
Welnu, voorzitter, die argumentatie
kan mijn fractie dus volgen en
vandaar onze positieve houding
tegenover de gedachte die wij nu
bespreken, maar er moeten dan wel
voldoende waarborgen zijn dat wij
met het nieuwe instrument geen
mogelijkheden creëren die op enig
moment op een betreurenswaardige
wijze zouden kunnen worden
gebruikt, respectievelijk zouden
kunnen inwerken op de privacy.
In dit wetsvoorstel wordt uitgegaan van de gedachte dat, waar
verzekerden rechten hebben en
houden en als het ware daar omheen
meer bescherming gaan krijgen, ook
bepaalde plichten kunnen worden
gevraagd. Ik doel op de verplichting
van de verzekerden te reageren op
bepaalde verificatievraagstellingen.
Wat dat betreft, gaat mijn fractie dus
akkoord.
Ik kom nu op de waarborgen tegen
oneigenlijk gebruik van de databestanden en op de privacy-aspecten.
Automatisering is een proces en dat
proces is nog niet ten einde. Het
blijkt telkens weer dat de overheid
alle ins en outs van dat proces ook
nog niet in de vingers heeft. Dat ir op
zichzelf nog geen schande, want dat
blijkt elders ook wel. Maar, de
overheid is daarmee kwetsbaarder
dan nogal wat andere instellingen en
instanties. Vandaar dat juist voor de
overheid naar onze wijze van zien de
waarborgen extra moeten inwerken
en moeten worden ingebouwd. Ik
doel bij voorbeeld op de evaluatieresultaten van wat nu al bij de overheid
is gebeurd, het rapport van de
Algemene Rekenkamer. Telkens weer
op ongelegen momenten en vaak op
verrassende wijze blijken hobbyisten
toch te kunnen inbreken in allerlei
informatie. Dat is doorgaans nog in
de sfeer van het hobbyisme, van de
sport, maar dat zou op enig moment
ook meer dan dat kunnen zijn en dat
moet ten enenmale worden afgegrendeld, zo ver als maar enigszins
mogelijk is. Vandaar dat in onze
eerste termijn nogal de nadruk is
gelegd op de vraag of er op dit punt
wel voldoende waarborgen in de wet
zijn ingebouwd.
Wij stuiten dan op een cruciaal

punt, namelijk daar waar door derden
van opgeslagen gegevens gebruik
zou kunnen worden gemaakt, zij het
na toestemming. Daar wordt een
kan-bepaling aangetroffen ter zake
van de verplichting die de wetgever
zich oplegt om nadere regels te
stellen. W e l n u , het amendement op
stuk nr. 14 dat ik te zamen met
mevrouw Van Nieuwenhoven mocht
indienen, is ontvankelijk verklaard in
die zin, dat de staatssecretaris heeft
gezegd: naar mijn wijze van zien
hoeft het niet per se, maar er is ook
niet echt wat tegen. Ik stel dat met
erkentelijkheid vast. Ik zou dan ook
een en ander in de welwillende
aandacht van de fracties die zich
daar, althans tijdens mijn aanwezigheid, nog niet over hebben uitgesproken, willen aanbevelen.
Voorzitter! Ik ga nog even in op de
vraagstelling, hoe wij op de middellange of lange termijn verder gaan
met de nummers die daar zijn: het
sofi-nummer en het nog te ontwikkelen, te definiëren en te dimensioneren A-nummer. De staatssecretaris
stelt de Kamer in die zin gerust, dat
hij zegt: nu in ieder geval nog niet en
het moet allemaal eens zorgvuldig
worden afgewogen. Nu, dat is wel
het minste; inderdaad. Toch moet ik
zeggen dat de SGP-fractie voor dit
moment de grootst mogelijke
aarzeling daarover heeft en overigens
nog de stukken ter zake van het
GBA-nummer wil afwachten. In dat
licht vindt de SGP-fractie toch de
motie, zojuist ingediend door collega
De Leeuw, mede namens collega
Linschoten, wat prematuur, in die zin
dat je pas over een wenselijkheid
kunt spreken, als je ook weet hoe die
twee dingen die je wilt integreren er
echt gaan uitzien. Als dan in de
toelichting doorklinkt dat de wenselijkheid er is — dat is dan toch een
principebesluit —, moeten wij
vervolgens eens gaan zien wat de
voordelen daarvan zijn en wat de
nadelen daarvan zijn.
Jawel, voorzitter, maar de cruciale
vraag is dan natuurlijk de volgende.
Is er straks, als zo'n wenselijkheid
politiek is bepaald en zou steunen op
een meerderheid in deze Kamer,
überhaupt een weg terug of betreft
dit dan het afkoppelen van een
dergelijke doelstelling in de sfeer van
de beleidsontwikkeling? Nu, dat is
vooreerst, naar de wijze van zien van
de SGP-fractie, één brug of één
station te ver. Vandaar dat wij liever
die zorgvuldige afweging van de kant
van de regering maar eens zouden
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willen afwachten, die ons geworden
zal in het kader van de presentatie
van de ontwikkeling van het GBAnummer en in de sfeer van de
discussie die daarover al loopt.
Voorzitter! Nog twee korte punten.
In de eerste plaats de voorlichting.
Natuurlijk moet deze intensief
plaatsvinden. Het moet ook geadresseerd gebeuren: het moet zo dicht
mogelijk gebeuren bij de betrokkenen
en het moet ook alle betrokkenen
bereiken. Dus niet alleen via de
media, maar ook in de vorm van
foldermateriaal.
Dan de minderheden, voorzitter,
waarbij het om andere talen gaat en
de daardoor bestaande barrières. De
staatssecretaris heeft gezegd, op een
vraag van mijn collega Van den Berg
van gisteravond, dat dit zeker op zijn
plaats zou zijn. Ik heb dat niet anders
kunnen verstaan, dan dat hij daarin
ook zal voorzien, respectievelijk
daarin zal doen voorzien.
Een laatste opmerking, voorzitter.
Dit betreft de werkdruk van de
rechterlijke macht. De staatssecretaris deed daar wat globaal over. Ik
verwijs naar berichtgeving in de pers
van gisteren, die toch in zich draagt
dat er een forse discussie geweest
zou zijn tussen het departement van
Sociale Zaken en dat van Justitie
over de richtlijnen, met name voor
wat betreft het deel ervan dat als het
ware gedelegeerd zou kunnen
worden aan de sociale diensten en
de bedrijfsverenigingen. Als dat
spanningsveld daar nu al is en als wij
verwachten mogen en ook willen dat
als wij het sofi-nummer hebben
geïntroduceerd, er nog veel meer
boven water zal gaan komen, dan zal
die werkdruk wel heel intensief gaan
toenemen. Misschien zal deze wel
verdrie- of verviervoudigen, als je
kijkt naar de bedragen aan geld die
daar dan uit moeten komen. Dat zou
dan toch een groter spanningsveld
kunnen opleveren dan de staatssecretaris nu suggereert. Daar heeft
het kabinet zich ook tijdig rekenschap
van te geven, opdat wij t o t een
adequate inrichting komen, ook van
het justitiële apparaat. Niets is
immers frustrerender dan dat je
allerlei regelingen hebt die effect
moeten sorteren, maar die niet
worden nagekomen, respectievelijk
afgedwongen.

D
De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
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Schutte

De heer Schutte (GPV) voert het woord

regels betreft, merk ik op dat wij
ervoor moeten oppassen om bij
gelegenheid van een specifiek
wetsvoorstel een eigen interpretatie
te geven aan een terminologie die in
zeer veel wetten voorkomt. De
interpretatie moet uit de tekst van de
wet blijken.
Dan kom ik bij artikel 50h. Ik heb
gevraagd of het niet goed zou zijn
om een verplichting in plaats van een
bevoegdheid op te nemen. Het gaat
dan o m het kennis geven aan andere
organen, als er sprake is van een
misdrijf. De staatssecretaris heeft
verwezen naar het verschil in situatie,
als het openbaar ministerie een
aangifte krijgt. Dan zou een zorgvuldig onderzoek door het OM plaatsvinden, voordat eventueel tot
strafvervolging wordt overgegaan. Ik
kan mij eerlijk gezegd nauwelijks
voorstellen dat een uitvoeringsinstantie die een dergelijke melding krijgt,
anders handelt. Immers, ook de
uitvoeringsinstantie die hiermee
wordt geconfronteerd, moet zich
realiseren dat zij eventueel met
procedures te maken krijgt als zij
geen zorgvuldige afweging maakt.
Dit argument van de staatssecretaris
kan ik dus niet onderschrijven. Als wij
bedenken dat het gaat om misdrijven
en dus niet om een simpele overtreding, is het argument van de
staatssecretaris zeker niet overtuigend.

voor zijn antwoord. Ik ben hem ook
erkentelijk voor de toezegging dat hij
zal komen met een nota over de
verhouding tussen het van rechtswege verzekerd zijn en de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan
alvorens een uitkering kan worden
ontvangen. Het is goed dat een en
ander goed op een rij wordt gezet.
Het moet duidelijk zijn dat aan
weerszijden belangrijke belangen in
het spel kunnen zijn.
Dan kom ik bij de relatie met de
privacywetgeving. Het is duidelijk dat
er een directe samenhang is tussen
dit wetsvoorstel en de privacybescherming. Ik ben het met de
staatssecretaris eens dat dit niet
noodzakelijkerwijs betekent dat er
een directe samenhang moet zijn met
de formele totstandkoming en de
inwerkingtreding van de wet
persoonsregistraties. Het gaat erom
in hoeverre in de waarschijnlijk korte
tijd tussen de inwerkingtreding van
deze wet en de wet persoonsregistraties al vooruitgelopen kan en
moet worden in de praktijk op de
inhoudelijke normen en criteria van
de WPR. Ik ben ervan overtuigd dat,
nu de Tweede Kamer heeft gesproken over de inhoud van de WPR, in
eventuele procedures in ver gaande
mate zal worden vooruitgelopen op
de formele inwerkingtreding van die
wet. Het zou anders zijn, als de
debatten hier nog hadden moeten
plaatsvinden. In dit stadium is het

nauwelijks denkbaar dat men in de
praktijk op een andere toer zal gaan
dan uit de tekst van het wetsvoorstel
voortvloeit.
Vervolgens kom ik te spreken over
de relatie met het A-nummer.
Moeten wij van een sofi-nummer
naar een " s o f i - A - n u m m e r " ? Ik pleit
ervoor om die stap op zijn eigen
merites te beoordelen. De staatssecretaris heeft dat standpunt ook
ingenomen. Mede in verband met de
ingediende motie, pleit ik echter voor
een goede inhoudelijke discussie
over die stap voordat principiële
uitspraken op dit punt worden
gedaan. Ik herinner kort aan de
voorgeschiedenis van het sofi-nummer. Er waren aanvankelijk zeer veel
twijfels in vrij brede kring. Vanwege
de zorgvuldige en uit, uttende
bespreking die heeft geleid tot dit
wetsvoorstel, kunnen wij nu constateren dat er wel hier en daar
bezwaren leven, maar dat die in ieder
geval kunnen worden toegespitst op
heel concrete punten. Op grond van
min of meer gevoelsmatige, niet te
funderen bezwaren worden geen
standpunten meer ingenomen. Als nu
ten principale uitspraken worden
gedaan — "het is gewénst dat er een
nummer k o m t " — ben ik bang dat
het niet gunstig zal zijn voor een
breed draagvlak in de toekomst, bij
de definitieve besluitvorming op dit
punt.
Wat de discussie over de nadere

Mevrouw G r o e n m a n (D66):
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris voor de antwoorden. In principe
ben ik het eens met zijn verhaal Dat
bleek ook al in mijn eerste termijn. Ik
heb mij echter een beetje gestoord
aan de summiere aandacht, die de
staatssecretaris aan de voorlichting
besteed heeft. Wij hebben gehoord
dat er globale voorlichting zou
komen, waarin de werknemers op
hun verplichtingen zal worden
gewezen. Dat is naar mijn mening
gewoon te weinig. Wij hebben nu
nog een maand, waarin aan die
voorlichting aandacht kan worden
besteed. Ik heb begrepen dat het
Voorlichtingscentrum sociale
verzekeringen daarmee heel hard
bezig is, dat er een soort gezamenlijke campgne is van het departement
met het VSV. In die voorlichting
moeten echter ook heel nadrukkelijk
de rechten van de werknemers
worden omschreven. Natuurlijk, je
kunt een werknemer wijzen op het

Tweede Kamer

Sociaal-fiscaal nummer

1 december 1988
TK31

•

31-1833

Groenman
eigenbelang dat hij heeft bij het goed
doorgeven van gegevens aan
bedrijfsverenigingen, opdat die
gegevens goed in de verzekerdenadministratie terechtkomen. De
werknemer moet ook gewezen
worden op de rechten die hij heeft bij
voorbeeld ten aanzien van mogelijk
of vermoed misbruik door de
werkgever van bepaalde gegevens,
zodat hij in principe actie kan
ondernemen. Ik heb gezegd, dat
burgers best privacygevoelig zijn
maar dat zij vaak de wegen niet
kennen om hun eigen privacy veilig
te stellen. Dit moet allemaal in de
voorlichting aan de orde komen. Ook
moet duidelijk zijn, dat werknemers,
buiten de werkgever o m , zaken die zij
persoonlijk van belang vinden aan de
bedrijfsverenigingen kunnen
doorgeven. Mensen doen dat nu heel
zelden als het om opgave van
loonbelasting gaat. Men moet erop
geattendeerd worden, dat dit kan. Ik
stel mij voor dat wij een afschrift
krijgen van het verschillende
voorlichtingsmateriaal dat nu ter
beschikking komt. Ik kan mij ook
voorstellen, dat wij zullen zeggen: het
gaat veel te veel over de verplichtingen, dat is te globaal, wij willen dat
werknemers ook op hun rechten
gewezen wordt en dat er in de loop
van het voorjaar eventueel nieuw
voorlichtingsmateriaal gemaakt
wordt. Wij weten daarvan nu niets.
Het is toch van belang. Het sofi-nummer raakt aan de privacy. Wij vinden
dat daaraan meer aandacht besteed
moet worden dan tot nu toe gebeurd
is.
Voorzitter! Ik heb gevraagd welk
gat er nu zal vallen tussen de Wet
persoonsregistratie en dit sofi-nummer. Uit het antwoord van de
staatssecretaris heb ik begrepen, dat
er geen gat valt en dat indien er wel
een gat zou vallen, het privacyreglement daarin voorziet. Op dat
privacyreglement is ook een juridisch
beroep mogelijk. Ik vind het niet
elegant, maar als een werknemer ook
nu al zijn rechten te gelde wil maken,
zijn daarvoor op dit moment voldoende mogelijkheden aanwezig.
Wat de afstemming met de GBA
betreft, moeten wij inderdaad de
zorgvuldige afweging maken of men
één nummer zou kunnen hebben dat
ook qua inhoud hetzelfde is. Als ik
het goed begrijp, gaat het er bij de
fracties van CDA en VVD o m , dat er
een A-nummer is en een sofi-nummer. Twee nummers dus die wel
hetzelfde kunnen zijn. Stel, ik heb

1966 als A-nummer en nu heb ik ook
1966 als sofi-nummer. Dat kan. Als
wij echter overgaan naar één
nummer met één totaalinhoud, dan is
dat naar mijn gevoel een geheel
andere discussie. Daarover moeten
wij dan op een later moment
spreken. Het mag niet zo zijn, dat de
functie van het A-nummer uiteindelijk
overvleugeld wordt door het
sofi-nummer.
Voorzitter! Ik heb de suggestie
gedaan om ook op het loonstrookje
kenbaar te maken dat de werknemer
verplicht is de bedrijfsvereniging op
de hoogte te stellen van het feit, dat
hij geen registratieformulier heeft
gekregen. Ik heb hierop nog geen
antwoord gehad. Op zichzelf vind ik
het amendement van CDA en VVD
goed, omdat daarin wordt gevraagd
dat in de wet wordt opgenomen, dat
de werknemer redelijkerwijs op de
hoogte moet zijn. De invulling van
het redelijkerwijs zou ik praktisch
willen regelen door een standaard
toevoeging te doen op loonstrookjes.
Ik heb gevraagd naar de financiële
effecten en waarom er maar 2 0 %
van de premiefraude boven water
komt. Ik weet dat wij daarover in
ISMO-verband nader zijn voorgelicht.
Maar het ging mij er juist o m dat het
ook voor een groot publiek interessant is. Dat grote publiek neemt geen
kennis van onze ISMO-discussies,
laat staat dat het de stukken gelezen
heeft. Ik vind het volgende toch raar.
Je voegt een sofi-nummer in en je
haalt daarmee maar 2 0 % van de
premiefraude boven water. Kan in
grote lijnen worden aangegeven
waarom 8 0 % onder water blijft?
Voorzitter! Ik heb ook gevraagd
naar een onderzoek naar de privacyproblemen aan de fi-kant van het
sofi-nummer. De staatssecretaris
heeft in de stukken gezegd dat dat
niet nodig is maar in zijn eerste
termijn heeft hij hierop niet gereageerd. Ook als er zich nu geen
problemen voordoen, moet men, met
name omdat de wernemers zo slecht
geïnformeerd zijn, dat onderzoek
doen.
Voorzitter! De amendementen van
de Partij van de Arbeid, met name die
amendementen die handelen over de
voorhangprocedures bij algemene
maatregel van bestuur, zullen wij
steunen. Ook de wijziging van de
geheimhoudingsbepaling bij het
fi-deel lijkt ons een goede zaak.
De moties moet ik binnen mijn
fractie bespreken. Ik zeg nu maar
alvast dat ik het ongelukkig vind dat
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wij meteen na de middagpauze
stemmen.
De voorzitter: Dat zal in ieder geval
niet gebeuren. Ik ben van plan de
dupliek na de middagpauze te
houden.
Mevrouw G r o e n m a n (D66): Dat
geeft dan weer enige ruimte maar
wordt er dan ook niet meteen na de
dupliek gestemd?
De voorzitter: Daar is naar ik heb
begrepen, meningsverschil over.
Mevrouw G r o e n m a n (D66): Dat
zoeken we zo meteen dan wel uit.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn antwoorden. Hij heeft een
poging gewaagd, de door mij in
eerste termijn geventileerde vrees
voor ongewenste effecten van het
invoeren van het sofi-nummer weg te
nemen. Gedeeltelijk is hij daarin
geslaagd door met name te wijzen op
de beperkingen die zijn aangebracht
in het gebruik mogen maken van het
sofi-nummer. Er zijn duidelijk grenzen
getrokken. Er is dus een A-nummer,
een fiscaal nummer en een sofi-nummer. Deze mogen alleen in drie
gescheiden circuits worden gebruikt.
Dat stemt uiteraard tot tevredenheid
en, nogmaals, dat geeft mij ook
aanleiding, te zeggen dat de
staatssecretaris een deel van mijn
vrees heeft weggenomen.
De staatssecretaris heeft onvoldoende gereageerd op mijn ernstige
zorg over verdergaande ontwikkelingen in de automatisering en het
doorvoeren van één registratienummer voor de burger. De regering
denkt daarover nog na, maar wil de
regering dan in haar denkproces op
zijn minst de opmerkingen die ik in
eerste termijn heb gemaakt, nadrukkelijk betrekken? Ik zeg dit ook tegen
het CDA en de VVD, omdat er een
motie voorligt van de heer De Leeuw
en anderen. Zij vragen, deze zaak te
bespoedigen. Gelet op de argumenten die ik in eerste termijn heb
genoemd en op de gevaren die deze
met zich brengen, heb ik daar
ernstige bezwaren tegen. Ik vraag
daarom nadrukkelijk aan de CDAfractie hieraan aandacht te schenken.
De zaak moet in een wijder perspectief worden gezien.
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Leerling
De heer De L e e u w (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Voor alle duidelijkheid,
onze motie heeft niets te maken met
bespoediging.

Oort doorgaat, zullen de effecten
daarvan toch ook pas in 1990
meetbaar zijn? Kort en goed, uitstel
lijkt mij alleszins haalbaar, zo de
Kamer dat althans wenst. Mijn fractie
is er in ieder geval een voorstander
van.
Grote moeite blijf ik houden met
artikel 50d. Het gaat daar om de
meldingsplicht van de werknemers
als zij mankementen ontdekken in de
administratie van de werkgever. Of
het wetsartikel wordt een wassen
neus, en daar hebben wij natuurlijk
helemaal geen behoefte aan — ik
noem alleen al het begrip "dereguler i n g " — of de verhouding tussen
werkgever en werknemer wordt
zodanig onder druk gezet, dat de
werknemer zich nog wel drie keer zal
bedenken voordat hij iets zegt of
handelend optreedt.
Ik hoop straks te komen tot een
oordeelsvorming over de amendementen. Ik wacht op dat punt de
tweede termijn af. Ik zeg nu al dat
een aantal amendementen mijn
sympathie heeft. Ik noem in dat
verband het amendement op stuk nr.
14 van de heer Van der Vlies en
mevrouw Van Nieuwenhoven. Als ik
bij de stemming tot instemming met
het voorstel kom, doe ik dat met de
grootste aarzeling, vasthoudend aan
de beperkingen die in de wet zijn
aangegeven. Aanneming van de
motie van de heer De Leeuw en
anderen op stuk nr. 20 kan mijn
stemgedrag beïnvloeden. Ik verzoek
u. mijnheer de voorzitter, deze motie
in stemming te brengen voor het
wetsvoorstel.

De heer Leerling (RPF): Deze motie
is hier voorgelezen en ik heb haar
even onder ogen gehad. Ik heb
begrepen dat u aan de regering
vraagt, te komen t o t een combinatie
van één nummer. Dat is een zaak die
de staatssecretaris in zijn eerste
termijn ook aan de orde heeft
gesteld. Hij heeft gezegd: voorlopig
niet en pas na 1994. Ik heb begrepen
dat u een principe-uitspraak doet om
wel tot één nummer te komen. Ik heb
daar grote zorgen over, ik heb dat
ook duidelijk gemaakt in eerste
termijn en ik zet daar ook nu weer
een streep onder. Ik heb geen
koudwatervrees voor automatisering
en voor de opbouw van het c o m p u terbestand. Ik waarschuw alleen voor
de degradering van de burger tot één
nummer met alle verstrekkende
gevolgen die dit kan hebben. Ik
herhaal deze waarschuwing dus nog
eens.
Voorzitter! De fractie van de RPF
heeft nog meer aarzelingen met
betrekking tot het invoeren van het
sofi-nummer genoemd. Ik ben geen
computerdeskundige maar personen
die ik daarin wel deskundig acht,
houden nog steeds vol dat een
sofi-nummer niet nodig is voor
automatisering en vereenvoudiging
van de administratie. Ik heb gewezen
op de combinatie van naam en
geboortedatum. De staatssecretaris
heeft gezegd, dat dat niet werkt.
Toch houd ik vol dat het niet
noodzakelijk is Wij behoeven dan ook
niet met het voorstel in te stemmen.
Een ander punt van kritiek vormt
de nog niet van kracht zijnde WPR. Ik
sluit mij kortheidshalve aan bij reeds
eerder genoemde bezwaren tegen
het feit dat de kaderwet later tot
stand komt. Deze regeling geeft
immers een nadere invulling op dat
punt. Ik blijf er dan ook aan hechten
dat de WPR eerst in het Staatsblad
komt, voordat het sofi-nummer
wordt geëffectueerd. De staatssecretaris heeft gezegd dat uitstel
onmogelijk is. Hij heeft daarvoor
twee argumenten genoemd. Het
eerste is dat de loonopgave met
ingang van 1 januari 1989 via het
sofi-nummer wordt geleid. Het
tweede is een verwijzing naar de
operatie-Oort. Ik vraag mij af of die
administratie niet naar 1 april kan
worden geschoven. Als de operatie-

Mevrouw Van N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik
dank de staatssecretaris voor zijn
antwoorden. Ik noteer daarbij dat hij
ons, naast een heleboel andere
instellingen, dankte voor de voortvarende wijze waarop wij met het
wetsvoorstel zijn omgegaan. Ik ben
niet zo blij met die dank. De gedrukte
stukken van het eindverslag en de
nota naar aanleiding van het
eindverslag hebben de Kamer tot op
heden niet bereikt. Zo is er meer. Ik
kom straks terug op de motie die
volgens mij zeer onoverwogen door
de collega's van CDA en VVD is
ingediend.
Ik heb erop gehamerd dat het ook
voor werknemers erg belangrijk is,
dat het sofi-nummer wordt ingesteld.
De staatssecretaris was het gelukkig

met mij eens. De gedachte aan een
sofi-nummer kwam oorspronkelijk
voort uit de ISMO, als hulpmiddel bij
de controle en de fraudebestrijding.
Ik zie beide zaken echter als gelijk
oplopend en ben blij, dat de staatssecretaris dat met mij eens is.
Ik vind het jammer dat de staatssecretaris niet heeft gereageerd op
mijn vragen waarin ik erop gewezen
heb dat het misschien op het
departement vreugdevol stemt, dat
er steeds meer automatisering en
steeds meer technologische
ontwikkeling is, maar dat dat
tegelijkertijd leidt tot zeer fijnmazige
wetgeving. En dat is niet altijd een
voordeel, zeker niet voor de gebruiker. Daarover had ik nog wel iets
willen horen.
De staatssecretaris heeft twee
argumenten gegeven waarom dit
wetsvoorstel per 1 januari 1989 in
werking moet treden. Een van de
argumenten is dat de loonopgave per
31 december 1988 verwerkt moet
worden. Ik leg de staatssecretaris
een casuspositie voor. Stel dat de
Eerste Kamer de WPR half januari
behandelt en bij voorbeeld op 18
januari over deze wet stemt. Met een
beetje druk van allerlei kanten zou
dat wetsvoorstel voor 1 februari
kunnen zijn afgehandeld. Dan zou dit
wetsvoorstel toch gewoon op 1
februari in werking kunnen treden. Ik
heb in eerste instantie de datum van
1 april als voorbeeld genoemd. Nu
geef ik weer een ander voorbeeld. Ik
begrijp nog steeds niet waarom die
ene maand zoveel uitmaakt. In mijn
visie blijft de loonopgave van 31
december 1988 volledig intact. Het
enige waar het om gaat, is dat er
mogelijk mutaties opgetreden zijn
tussen 1 januari en 1 februari. Het
moet toch mogelijk zijn o m die
alsdan te actualiseren en de gegevens tot overeenstemming te
brengen. Er zullen nog wel meer
invoeringsproblemen optreden. Daar
wijs ik de staatssecretaris maar vast
op. Er zal wat dat betreft nog veel
nadere regelgeving gesteld moeten
worden. W a t dat betreft, kan de
staatssecretaris mij er niet van
overtuigen waarom hij aan de datum
van 1 januari vasthoudt. Hij zou dat
alleen kunnen doen, als hij zegt dat
hij niets met de WPR te maken heeft.
Dat zegt hij echter niet. Dat heeft hij
nooit gedaan. De collega's, zeker die
van het CDA, hebben dat in de
schriftelijke behandeling ook nooit
gezegd. Zij hebben ook steeds
gezegd dat zij de WPR een noodzaak
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Van Nieuwenhoven
De heer De L e e u w (CDA): De motie
over de integratie van het berichtenverkeer is nog niet ingediend.

vonden. Ik begrijp niet waarom wij
niet met elkaar kunnen afspreken dat
deze wet in werking zal treden op het
moment dat de Eerste Kamer haar
behandeld heeft. Ik kom hier nog op
terug, omdat ik over een gedeelte
hiervan een kameruitspraak wil
vragen.
De staatssecretaris heeft de heer
De Leeuw en de heer Linschoten een
notitie of een nota toegezegd over
hetgeen de heer De Leeuw in zijn
tweede termijn zo " m o o i " formuleerde, namelijk dat je, als je geen
sofi-nummer hebt, dan ook geen
recht op een uitkering hebt. Als de
nota daarover gaat, dan kan de
staatssecretaris deze nu wel op één
A4-tje schrijven. Dan gaat het
namelijk over niet meer dan dat. Dat
kan natuurlijk niet. Ik heb op dit punt
evenwel iets meer vertrouwen in de
staatssecretaris dan in de collega's
van CDA en VVD. Hij heeft in eerste
termijn al gezegd waarover de nota
volgens hem moet gaan. Ik herinner
hem daaraan. Ik wil graag dat hij dat
nog eens herhaalt, vooral voor de
collega's die dat kennelijk nog niet
begrepen hebben.
De staatssecretaris heeft gezegd
dat er een verbetering optreedt op
het punt van het arbeidsverleden.
Dat ben ik met hem eens. Dat heb ik
ook gezegd. Hij heeft echter niet
gereageerd op mijn opmerking dat hij
in deze wet een andere omschrijving
geeft van bij voorbeeld het 8-uren-

begrip in de W W dan in de W W zelf
geformuleerd is. Ik hoor hier graag
nog een reactie op, omdat ik dit een
essentieel punt vind.
Ik kom op de integratie van so en
fi. Als ik de staatssecretaris goed
begrijp, is er nog steeds geen
overeenstemming over bij voorbeeld
de berichtgeving. Het overleg gaat
echter wel door.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Ik heb het over de motie die
u heeft voorgelezen. Ik heb haar
weliswaar nog niet, maar zij is
daarmee wel ingediend.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): U begrijpt mij wel! Als de
samentrekking van so en fi al zoveel
problemen geeft bij de uitwerking op
de verschillende departementen en
er al zoveel overleg nodig is om tot
een goede berichtenstroom te
komen, hoe meent u dan nu al,
voordat die hele ontwikkeling bij de
GBA in werking is gesteld, principieel
te kunnen uitspreken dat het om één
nummer kan gaan? Ik denk dat u zich
daarin vergist. Maar goed, daarover
verschillen wij kennelijk van mening.
Voorzitter! Ik kom op de problematiek die door sommigen bij artikel
50d is behandeld, maar die ik in
eerste termijn meer benaderd heb
vanuit artikel 52. Ik deel ook wel de
zorg die sommigen uitspreken.
Mevrouw Van Es heeft een amendement ingediend o m het hele artikel
50d te schrappen. Ik ben het daar
niet mee eens. Ik denk dat de
staatssecretaris gelijk heeft dat je, als
je aan de ene kant uitvoerig alles
voor de rechten en de plichten van
de werkgevers regelt, dan aan de
andere kant gehouden bent om dat
ook te doen voor de werknemers. Ik
ben wel voor het amendement van
CDA en VVD om "redelijkerwijs kon
weten dat hij dit bericht had behoren
te ontvangen" in te voegen in het
tweede lid. De staatssecretaris zei
dat er wel oplossingen aanwezig zijn
voor mijn problemen met artikel 5 2 ,
maar ik denk dat één van de oplossingen het amendement van CDA en
VVD zou kunnen zijn, omdat dan de
rechter gaat toetsen of iemand
redelijkerwijs in staat geacht kon
worden, kennis te hebben genomen
van de berichten die over hem of
haar zijn verstrekt. Als ik dat verkeerd
zie, moet de staatssecretaris mij
corrigeren.
Ik kom toe aan de wettelijke
regeling om het sofi-nummer ook
voor de ABW te gebruiken. Ik heb
genoteerd dat die wettelijke regeling
er eind 1989 komt. Het moet mij van
het hart dat ik uit de beantwoording
van de staatssecretaris heb begrepen
dat adviesorganen op hem meer
invloed uitoefenen dan de Kamer. De
Kamer vindt dat eerst de WPR moet
zijn ingevoerd voordat het bovenstaande kan worden doorgevoerd.
Daar wordt door de staatssecretaris
goed naar geluisterd, maar hij stemt
er niet mee in. De adviesorganen
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Mevrouw Van Nieuwenhoven

(PvdA)

Staatssecretaris D e Graaf: Er is wel
overeenstemming.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat was mijn volgende zin.
Het overleg gaat door en er is wel
overeenstemming. Kan de staatssecretaris voor mijn goede begrip dan
nog eens uitleggen waar die
tegenstelling uit bestaat? Ondanks
die overeenstemming schijnt het
namelijk niet mogelijk te zijn o m de
berichtenstroom te integreren. Ik wijs
de collega's van CDA en VVD erop
dat dit al heel veel problemen geeft.
Misschien kunnen zij de tekst van
hun motie nog eens doorlezen.
De heer De L e e u w (CDA): U heeft
het over een motie die nog niet is
ingediend.

31-1836

Van Nieuwenhoven
hebben enige bedenktijd gevraagd
voor hun advies over het gebruik van
het sofi-nummer in de ABW, en daar
wordt kennelijk wel goed naar
geluisterd. Het laatste vind ik op
zichzelf correct - geen misverstand
daarover — maar de dank die is
uitgesproken aan andere adviesorganen die snel hebben geadviseerd,
komt daarmee in een vreemd
daglicht te staan.
Ik ben niet erg tevreden over de
discussie die ontstond over de door
mij geciteerde uitspraken van de
ministervan Binnenlandse Zaken in
het mondeling overleg van 17
november. Ik verzoek de staatssecretaris — hopend dat zijn ambtenaren
dit horen — om kennis te nemen van
bladzijde 17 van het gestencilde
verslag van dat mondeling overleg. Ik
blijf van mening dat de minister van
Binnenlandse Zaken daar andere
dingen zegt dan de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gelet op de korte tijd die
inmiddels is verlopen is dat niet echt
schandelijk, maar ik vraag wel om
wat meer eenheid van beleid ten
opzichte van de Kamer.
Ik ben geschrokken van de
uitspraak van de staatssecretaris dat
er geen overleg is gevoerd met het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dat kan niet! Immers, de minister van
Binnenlandse Zaken is coördinerend
bewindsman voor alle persoons- en
nummerregisters in dit land. Hoe kun
je dan een voorontweip van wet
indiener-bij de Kamer, zonder dat de
minister van Binnenlandse Zaken is
geraadpleegd? Dat lijkt me heel raar.
Ik moet op dit moment genoegen
nemen met de uitspraak van de
staatssecretaris dat de medische
gegevens, voor zover de GMD
daarmee te maken heeft, niet alleen
worden geregeld in artikel 7 van de
WPR. Deze wet regelt een flink stuk
geheimhouding.
Bij interruptie heb ik al gezegd dat
ik met de staatssecretaris van
mening blijf verschillen over diens
benadering van de vraag, wat nu
precies juridische belemmeringen
zijn bij niet-invoering van de WPR. Ik
hoop dat de staatssecretaris daar
nog op terugkomt.
Ook ik ben enigszins teleurgesteld
over het feit dat de staatssecretaris
wat luchthartig heenstapt — in de
tijd gezien — over de voorlichting.
Dit onderwerp dient iets serieuzer te
worden benaderd. Ik ben blij met de
steun van mevrouw Groenman voor
mijn principiële amendement over de

AWR. Ik heb overigens niet zelf
bedacht o m dit amendement
opnieuw in te dienen, dus het is niet
mijn verdienste. In de politiek is gelijk
hebben, hoewel erg plezierig,
"minder m o o i " dan gelijk krijgen van
een adviesorgaan van de regering.
De commissie-Hirsch Ballin heeft mij,
zij het drie jaar na dato — toen was
de commissie immers nog niet
ingesteld — bij dit wetsvoorstel
alsnog gelijk gegeven wat de
indiening van dit amendement
betreft. Die commissie, die door de
regering is ingesteld om te toetsen of
wetgeving op dit punt adequaat is,
heeft dat openlijk erkend. De
staatssecretaris heeft de commissie
in eerste instantie ook bedankt voor
de snelle advisering. Het is echter
niet voldoende dat hij zegt: dat moet
niet in het kader van dit wetsvoorstel
behandeld worden. Juridisch is er
namelijk geen enkele belemmering.
Ik heb mij erover geïnformeerd. Het
kan dus vandaag best behandeld
worden. Ik ben blij dat de koppeling
van de so-kant niet automatisch
gekoppeld is aan het IAS en de
studiefinanciering.
Ik heb de staatssecretaris in eerste
termijn gevraagd of klachten over
oneigenlijk gebruik van bij voorbeeld
deze w e t aangekaart kunnen worden
bij de in de WPR genoemde registratiekamer. Vormt deze w e t wat dat
betreft het kader voor al die dingen
die niet in deze wet geregeld
worden? Uit de schriftelijke behandeling begrijp ik dat het op zichzelf niet
meer de gewoonte is o m in deze w e t
te verwijzen naar zo'n kaderwet. Ik
vraag mij af of dit niet mede gebeurd
is vanwege het feit dat de kaderwet
er nog niet was. Anders was het
misschien ook in de wet gebeurd en
niet alleen in de memorie van
toelichting, zoals nu het geval is.
ue staatssecretaris heeft nog geen
antwoord gegeven op de vraag of de
commissie toezicht uitvoeringsorganen gezegd heeft dat zij het noodzakelijk vindt dat de WPR uitgevoerd
wordt. Ik erken wel dat het prettig is
voor de staatssecretaris dat het
presidium van de SVR alsnog gezegd
heeft dat ze de eerdere advisering,
ook aan ons, intrekken door hun
latere opmerkingen over de WPR. Ik
denk echter dat dit mede is ingegeven door het feit dat ook daar al erg
gewerkt wordt aan de voorbereiding
van de wetsvoorstellen in het kader
van Oort. Op zichzelf heeft dat
wellicht intrinsiek niet zoveel met dit
wetsontwerp te maken. W a t dat

betreft, is men daar natuurlijk al weer
een stapje verder. Ik vind dat niet
kwalijk, maar daarmede w o r d t de
waarde van een herroeping van een
eerder advies wat minder.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat is dan een verduidelijking. De weergave van de staatssecretaris van dat gesprek geeft mij
aanleiding om te concluderen
waarom dit op dit moment zo gezegd
wordt. De waarde van het feit dat zij
in eerste instantie zeiden dat de WPR
noodzakelijk is, is daarmee niet weg.
Ik vind de woorden van de heer
Schutte over de motie van het CDA
en de VVD volstrekt terecht. Ik geef
de collega's van CDA en VVD in
overweging nog eens goed na te
denken. Ik refereer aan de woorden
van de staatssecretaris op dit punt,
namelijk dat er nog geen kabinetsbesluiten zijn genomen over verdergaande integratie. De koppeling van
de so-kant aan de fi-kant betekent
weliswaar dat er één nummer is,
maar niet dat er ook nog maar één
bestand is. Het betekent dat er
verschillende bestanden zijn en aan
de so-kant zijn er zelfs verschillende
afzonderlijke bestanden die alleen
maar met elkaar verbonden kunnen
worden door hetgeen daarvoor in
deze wet geregeld is. Het principiële
uitgangspunt dat iedereen een
nummer heeft, vind ik een fout
uitgangspunt om mee te beginnen
nog voordat er een ontwerp van wet
over de GBA is. Staatsrechtelijk lijkt
mij dat een heel rare manier van
doen. De Kamer neemt zizhzelf niet
serieus door niet eerst met een open
mind te kijken naar wat er gebeuren
gaat. Men is niet meer geïnteresseerd in een eventuele advisering van
de Raad van State. Daar zegt men
wellicht dat het niet moet gebeuren.
De Kamer is klaarblijkelijk ook niet
meer geïnteresseerd in allerlei
andere adviesorganen die de
staatssecretaris en de Kamer van
dienst kunnen zijn. De Kamer spreekt
dat nu al uit. Ik vind dat die motie
echt moet worden ingetrokken.
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Staatssecretaris De Graaf: Ik wil op
dit punt een misverstand voorkomen.
Ik zeg niet dat de SVR het standpunt
heeft herroepen. Ik heb een gesprek
gehad met het presidium waarin
enige nuancering is aangebracht. In
de stukken staat hoe de SVR en de
commissie van toezicht hebben
geadviseerd. Dat is niet het herroepen van een eerder advies.

31-1837

Van Nieuwenhoven
De heer Leerling vroeg aan het
einde of hierover eerst gestemd kon
worden. Ik steun dat van harte. Los
van het feit dat ik het toch al moeilijk
heb om mijn fractie te adviseren voor
te stemmen in het kader van de
opmerkingen in eerste termijn over
het niet noodzakelijk zijn van het
functioneren van de WPR, maakt dit
het voor mij extra moeilijk om mijn
fractie hiervoor te adviseren. Als dat
het odium is dat boven deze wet
hangt, namelijk dat dit zal gebeuren
— gezien de ondertekening van de
motie moet ik daarmee ernstig
rekening houden — maakt het dit
wetsontwerp een stuk minder waard
dan het tot nu toe was. De staatssecretaris weet immers dat ik in
beginsel positief denk over de
waarde van een sofi-nummer. Ik heb
nog een motie die ik wil indienen.

aandacht te besteden. Verder zal ik
mijn fractie adviseren o m te sternmen voor de twee amendementen
van CDA en VVD en tegen het
andere amendement van mevrouw
Es.

D

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Ik maak in deze motie heel
duidelijk een onderscheid. Ik zie wel
degelijk in dat het sofi-nummer als
zodanig kan functioneren. Echter, de
vulling van de verzekerdenadministratie heeft nog meer te maken met
de WPR. Ik zal mijn fractie adviseren
voor het amendement van mevrouw
Van Es te stemmen. Ik heb de motie
ingediend om een nadere zekerheid
in te bouwen. Ik doe een beroep op
de collega's om ook aan dit punt

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris voor de gegeven antwoorden. Hij
is begonnen met te zeggen dat niet
alleen het sofi-nummer moet worden
ingevoerd, maar dat het vooral ook
snel moet gebeuren, namelijk per 1
januari aanstaande. Ik heb zijn
argumenten daarvoor als volgt
begrepen. Wil je het sofi-nummer
volgend jaar in ons land van kracht
laten zijn, dan is invoering per 1
januari geen conditio sine qua non.
Dat neemt niet weg dat invoering per
1 januari een groot aantal voordelen
heeft, onder andere op het punt van
het opzetten van de verzekerdenadministratie en de voorbereiding van
de uitvoering van wetsvoorstellen die
nog in behandeling zijn, zoals de
Oort-voorstellen.
Bij een antwoord op de vraag of
ervoor gezorgd moet worden dat per
1 januari aanstaande het onderhavige wetsvoorstel tot w e t verheven
wordt, is voor mijn fractie van belang
of dit verantwoord kan gebeuren.
Gelet op de beantwoording van de
staatssecretaris, ben ik gesterkt in de
opvatting dat het om een verantwoorde zaak gaat. Waar collega's de
samenhang met de wet persoonsregistraties aan de orde stellen,
moeten wij ons heel goed realiseren,
dat ook indien het wetsvoorstel tot
invoering van het sofi-nummer van
kracht wordt voordat de kaderregeling die neergelegd is in de WPR van
kracht wordt, er bij voorbeeld op het
punt van de geheimhoudingsverplichting een verbetering optreedt
ten opzichte van de huidige regeling.
Wij weten dat de uitgangspunten
zoals die zijn verwoord in de WPR,
integraal zijn neergelegd in het
wetsvoorstel dat wij nu bespreken.
De staatssecretaris heeft bij zijn
interpretatie inzake de voorwaarden
met name wat betreft de privacybescherming, in dit debat één element
toegevoegd. Hij heeft namelijk
gezegd dat de voorwaarden en de
waarborgen met betrekking tot de
WPR voor de sociale zekerheid van
kracht worden nadat het onderhavige
wetsvoorstel het Staatsblad heeft
bereikt. Met andere woorden: mijn
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Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat, gelet op het belang
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers/
uitkeringsgerechtigden, de vulling
van de verzekerdenadministratie niet
kan aanvangen, voordat het wetsvoorstel Persoonsregistratie tot wet
is verheven;
verzoekt de regering, zodanige
maatregelen te treffen, dat de vulling
van de verzekerdenadministratie zal
aanvangen, nadat de WPR tot wet zal
zijn verheven,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Van
Nieuwenhoven. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 22 (20854).

fractie acht het verantwoord om
eraan mee te werken dat nog per 1
januari aanstaande dit wetsvoorstel
van kracht wordt.
Vervolgens ga ik in op de vraag of
het punt van het van rechtswege
verzekerd zijn, overeind kan blijven na
invoering van het sofi-nummer. Ik
denk dat deze zaak serieuzere
overweging verdient dan waarvan
mevrouw Van Nieuwenhoven blijk
geeft. Zij heeft er eigenlijk alleen
maar een karikatuur van gemaakt, in
die zin dat wanneer iemand geen
sofi-nummer heeft deze dan ook
geen uitkering zou krijgen. Daar gaat
het niet o m . Het is bekend dat er in
Nederland tal van discussies worden
gevoerd die alles te maken hebben
met Europa 1992. Ik verwijs onder
andere naar een mondeling overleg
hierover dat recentelijk heeft
plaatsgevonden. Met elkaar hebben
wij geconstateerd dat veel meer dan
het harmoniseren van niveaus van
uitkeringen, het harmoniseren van de
systemen van uitkeringen in Europa
van grote betekenis is in de toekomst. Wij weten dat op het punt van
het van rechtswege verzekerd zijn,
Nederland een uitzondering is. Op
het moment waarop je een sofi-nummer invoert, heb je een instrument
om een nadere voorwaarde aan
uitkeringen te verbinden. Mijn fractie
is op dit punt nog niet t o t een
conclusie gekomen. Ik zeg hier niet
dat wij nu moeten besluiten dat het
sofi-nummer in dat kader een
absolute voorwaarde is, maar naar
mijn oordeel verdient dit wel
overweging, omdat bij voorbeeld in
het kader van de Europese richtlijnen,
het Europees recht, wat betreft
migrerende werknemers consequenties worden verbonden aan de wijze
waarop in het land van verblijf
sociale-zekerheidsregelingen en de
kring van verzekerden worden
opgezet.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat is nu juist de reden
waarom mijn ex-collega Salomons al
jaren geleden heeft gevraagd om
naar die aspecten in het kader van
ISMO te kijken. De heer Linschoten
moet dan ook niet zeggen dat ik er
een karikatuur van maak. Mijn fractie
heeft deze zaak juist altijd heel
serieus genomen en serieus aangekaart. De heer De Leeuw heeft
letterlijk gezegd: geen sofi-nummer,
geen uitkering. Welnu, dat kan
natuurlijk niet.
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Linschoten
De heer Linschoten (VVD): We
hebben in eerste termijn op dat punt
ook geen enkel misverstand laten
bestaan. Ik heb dat ook niet begrepen uit de woorden van collega De
Leeuw. Zeker daar mevrouw
Salomons daarom in het verleden al
heeft gevraagd, is het onzin hier net
te doen alsof we het met elkaar
oneens zijn. Het gaat niet o m de
karikatuur van het sofi-nummer en
het recht op uitkering. Natuurlijk
dient er een brede overweging te zijn.
Al die elementen zullen, zo begreep
ik van de staatssecretaris, in de
toegezegde notitie aan de orde
kunnen komen.
Dan is er de integratie van
berichtenstromen. De staatssecretaris vindt dat de bereikte resultaten
teleurstellend zijn. Er zat niet meer in.
Ik kijk tegen de problematiek als
volgt aan. Ik denk dat " s o " t j e en
" f i " t j e met elkaar wat ruzie hebben
gekregen en dat daarom een
belangrijk deel van de werkgevers,
met name in het midden- en
kleinbedrijf, volslagen overbodig
worden opgezadeld met niet
noodzakelijke papieren rompslomp.
Dat is niet iets waarvan w e hier zo
maar kennis nemen en waaraan we
dan helemaal niets kunnen doen.
Invoering van het sofi-nummer biedt
de mogelijkheid te komen tot een
administratieve lastenverlichting. Ik
vind het niet acceptabel als die
mogelijkheid niet wordt benut. Als er
argumenten voor zijn, kan ik het mij
voorstellen en danSvil ik ze hier ook
graag horen, maar als twee departementen met elkaar ruziën over de
vraag, hoe het precies handen en
voeten moet krijgen, vind ik dat op
zichzelf niet voldoende reden. Ik vind
dan ook dat het verstandig zou zijn
als de Kamer op dit punt de staatssecretaris een uitspraak meegaf.
Daartoe wil ik ook een voorstel doen
door de Kamer de volgende motie
voor te leggen, mede namens collega
De Leeuw.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat integratie van
berichtenverkeer van belang is om de
administratieve lasten van werkgevers en bedrijfsverenigingen te
verminderen;
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verzoekt de regering, een verdergaande integratie van het berichtenverkeer op korte termijn, in het
bijzonder op het gebied van de
sociale verzekering en de belastingen, te bevorderen,

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Dan nog een korte
opmerking over het amendement op
stuk nr. 13, dat ook door mij is
ondertekend, en de vraag, in
hoeverre een redelijkheidseis moet
worden ingevoerd. De staatssecretaris heeft gezegd, dat hij daar niet
gelukkig mee is. Omdat de staatssecretaris nadrukkelijk verwees naar,
als het een misdrijf is, de sanctie, die
ook in de wet staat, denk ik dat wij
hem een beetje op het verkeerde
been hebben gezet door daarover
ook in de toelichting op het amendement te spreken. Het gaat erom dat
de redelijkheidstoets die in talrijke
andere onderdelen van de wet wel is
genoemd, hierbij niet geldt. Dat
alleen al is reden om deze daarin op
te nemen. Bovendien gaat het om
een verplichting in de richting van de
werknemer, waarbij wij ons als
wetgever moeten realiseren dat de
praktische uitvoering ervan wel eens
ingewikkeld zou kunnen zijn tegen de
achtergrond van wat we in redelijkheid van de mensen kunnen verwachten. Dat is dan ook de reden dat
ik ook na het antwoord van de
staatssecretaris ervan overtuigd ben
dat het een goede zaak is als we de
wet op dit punt aanpassen.
Hetzelfde geldt eigenlijk v or het
amendement op stuk nr. 12. De
staatssecretaris zei dat het eigenlijk
niet nodig is, omdat er een SVR-circulaire is die prima functioneert.
Waar gaat het om? Als in een nieuwe
wet, de wet die we vandaag behandelen, verplichtingen voor werkgevers en werknemers worden
opgenomen, bij voorbeeld de
verplichting om aan de bel te trekken
als je in redelijkheid kunt vermoeden
dat er gerommeld wordt, bij voorbeeld door je werkgever, moet je de
mogelijkheid voor werknemers om
dat te kunnen vaststellen, niet
afhankelijk maken van een circulaire
van de SVR maar moet je het in

dezelfde wet regelen. Je moet de
mensen niet alleen een verplichting
opleggen maar ze het ook gemakkelijker maken om die verplichting waar
te maken. Dat is de reden waarom ik
het evenwichtig vind om ook op het
punt van het statusoverzicht te
bepalen dat ten minste éénmaal per
jaar de betrokken werknemers
daarvan op de hoogte worden
gesteld.
Voorzitter! Ik vind het teleurstellend dat het nog een jaar moet duren
voordat het sofi-nummer met alle
daarbij behorende zaken ook
betrekking heeft op de Algemene
bijstandswet. Ik hoop dat de
staatssecretaris erin slaagt, het te
bespoedigen. Het lijkt mij niet
noodzakelijk nog weer een heel jaar
te nemen voor alle mogelijke
adviseringen door tal van organen,
die allemaal al weten, welke beslissing ten principale is genomen. Het
gaat waar het de Algemene bijstandswet betreft, niet om een
principiële beslissing; die hebben we
hier genomen bij de aanneming van
dit wetsvoorstel. Het gaat dan met
name om de praktische uitvoering
ervan.
Voorzitter! De koppeling van het
sofi-nummer aan het A-nummer.
Moeten we naar een sofi-A-nummer
toe, zo vroeg de heer Schutte net. Ik
geloof dat de collega's veel meer
betekenis toekennen aan de motie
die door collega De Leeuw, twee
andere collega's en ondergetekende
is ingediend, dan er in feite in staat.
W a t er niet in staat — dat is het
belangrijkste — is dat er één
compleet geïntegreerd bestand moet
komen: fiscaal nummer, sociaal
nummer en A-nummer. Wat er wel in
staat is dat het in gevallen, waarin
het A-nummer als verificatiebestand
dient voor het fiscaal en het sociaal
nummer en er dus een aantal
technische koppelingen wat dit
betreft tot stand komen — die niet
verder gaan dan die verificatie tot op
dit moment — buitengewoon
praktisch is om dan hetzelfde
nummer te hanteren. Het betekent
niet meer dan dat, als iemand
sofi-nummer 303 heeft, hij ook
A-nummer 303 heeft. Daarmee is
helemaal niets gezegd over de
manier waarop deelbestanden binnen
dit geheel onderling uitwisselbaar
zijn. Dat zijn zaken die in de wet
geregeld worden en die bij het
vormgeven van het A-nummer
handen en voeten moeten krijgen.
Het enige wat met deze motie wordt
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en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Linschoten en De Leeuw. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 23 (20854).
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Linschoten
uitgesproken, is dat het om puur
praktische redenen wenselijk is om
met betrekking tot de techniek
waarmee dat nummer gestalte moet
krijgen voor een en hetzelfde
nummer te kiezen. Nogmaals,
daaraan kunnen geen consequenties
worden verbonden ten aanzien van
de betekenis van onderdelen van die
bestanden.

van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door de leden Rienks en
Feenstra aan de minister-president,
over het vliegveld Beek.

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Ik heb begrepen wat de
heer Linschoten heeft gezegd en met
name wat hij heeft gezegd over
hetgeen niet in de motie staat. In de
motie wordt echter wel gesteld dat
een koppeling tussen drie bestanden
essentieel is en dan denk ik: wij
hebben het dus toch over iets
anders.

De voorzitter: Wilt u alleen de
vragen stellen?

De heer Linschoten (VVD): Er wordt
gesproken over een koppeling tussen
die bestanden met betrekking tot de
verificatie. Dit betekent dat de motie
niet verder gaat dan die verificatie,
waarmee u het ook eens bent. Aan
die koppeling kunnen geen consequenties worden verbonden in de
richting van andere zaken dan die
verificatie. Laat dat volslagen
duidelijk zijn. Dat is ook de reden
waarom ik heb gemeend te moeten
opmerken dat ik vermoed dat
sommige collega's denken dat de
strekking van deze motie verder gaat
dan feitelijk de bedoeling is van de
heer De Leeuw en mij.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 13.05 uur
tot 13.45 uur geschorst.

D
De heer Rienks (PvdA): Voorzitter!
In Zuid-Limburg gonst het al...

De heer Rienks (PvdA): Ja! ...geruime tijd van de geruchten en daarom
de volgende vragen.
1. Wil de minister-president
aanstaande vrijdag verdergaande
besluitvorming in de ministerraad
bevorderen over het vliegveld Beek?
2. Welke nieuwe feiten zijn van
betekenis om de onlangs door de
ministers ter kennis van deze Kamer
gebrachte beslissingen nader te
bezien?
3. Wil de minister-president de
Kamer inlichten welke nieuwe feiten
tot het bijstellen van de eerder
vastgestelde procedures en besluiten
aanleiding kunnen geven?
4. Is de patstelling met België
mede een gevolg van moeizame
verhoudingen tussen de bewindslieden van beide landen op terreinen
van verkeer en waterstaat?
5. Is het steeds aannemelijk
geweest, dat de Belgische regering
nimmer zou willen meewerken aan
de wijziging van het luchtruimgebruik
als gevolg van de aanleg van de
oost-westbaan?

D

de na de mededeling aan de Kamer
ingewonnen juridische adviezen op
het punt van de rechtsplicht die op
de overheid rust ter zake van
normstelling. Het kabinet heeft
gemeend dat het bestuurlijk juister
en duidelijker zou zijn, de genoemde
problemen eerst nader onder ogen te
zien alvorens de procedure tot
aanwijzing te vervolgen. Dit besluit
houdt verband met het gegeven dat
er rekening mee moet worden
gehouden dat een keuze voor een
bepaalde normstelling in het geval
Beek uitstraling zou kunnen hebben
naar de situatie op andere luchthavens. Dit aspect wordt ook bij de
nadere oriëntatie betrokken. Voor de
goede orde voeg ik hieraan toe dat
de problematiek van de normstelling
los staat van het al dan niet kunnen
gebruiken van het luchtruim van
België en Duitsland. Bovengenoemde
omstandigheden hebben ertoe geleid
dat met het aan de Kamer bekend
gemaakte procedureschema nog niet
is begonnen.
Met België vindt nader overleg
plaats op ministerieel niveau. Er is
geen sprake van een patstelling. Het
is wel zo dat concrete resultaten nog
niet bereikt zijn en dat de eerstverantwoordelijke bewindslieden van
beide landen daarover in goed
overleg zijn. In de contacten is van
Belgische zijde nimmer uitgesproken
dat van die zijde nooit de bereidheid
zou bestaan tot meewerken aan de
aanpassing van de luchtruimstructuur voor het gebruik van de
oost-westbaan.

•

Aan de orde is de beantwoording

Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Vanmiddag spreek ik met
de meest betrokken bewindslieden
over de verder te volgen procedure
voor de besluitvorming. De aanpak
van de aanwijzingsprocedure was en
is erop gericht, te bereiken dat de te
geven aanwijzing naar verwachting
ook daadwerkelijk gevolgd kan
worden door de aanleg van de
oost-westbaan en het gebruik, meer
in het bijzonder het nachtgebruik,
daarvan.
De met het nachtgebruik samenhangende problematiek van geluidshinder heeft genoodzaakt tot een
diepere oriëntatie op de te hanteren
normstelling en daarmee samenhangende financiële gevolgen in de sfeer
van geluidsisolatie en sanering. Deze
nadere oriëntatie is ingegeven door

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter!
Ik dank de minister-president voor
zijn antwoorden. Hij legt het accent
op het inwinnen van juridische
adviezen, die mogelijkerwijze tot een
nadere beleidsbepaling leiden. Ik
koppel daaraan nu de vraag wanneer
naar het oordeel van de minister-president de Kamer daarover verdergaand kan worden geïnformeerd. Zal
dat nog veel tijd vragen, tegen de
achtergrond van de adviezen die al
eerder van verschillende zijden zijn
uitgebracht?
De tweede vraag die ik wil stellen
is of de minister-president contacten
heeft gehad of voornemens is op
korte termijn te hebben met zijn
Belgische ambtgenoot, inzake het
vliegveld en de daaraan verbonden
problemen en procedures.
Mijn derde aanvullende vraag is de
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D
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.
De minister-president heeft een
conflict van plichten. Ik stel nu eerst
aan de orde de vragen van de leden
Rienks en Feenstra. Daarna komt de
regeling van werkzaamheden.

31-1840

Rienks
volgende. Heeft de minister-president ook contacten met beheerders
van andere vliegvelden? In de pers is
met name Lelystad aan de orde
geweest. Zo ja, is dat dan te rijmen
met het vigerende structuurschema
burgerluchtvaart? Zo neen, is er dan
reden om toch iets te doen om het
verdwijnen van werkgelegenheid naar
het buitenland te voorkomen?
Mijn laatste aanvullende vraag is,
of de minister-president het nu al
mogelijk acht o m een tussenbalans
op te maken van de procedures die
tot nu toe zijn gevolgd. In onze ogen
begint het erop te lijken dat de
feitelijke procedures op het gebied
van ruimtelijke ordening en milieubeh e e r t o c h op een eigenaardige
manier door het interimbeleid
dreigen te worden doorkruist. Het is
de vraag of wij in Nederland met dit
soort ontwikkelingen wel op de
goede weg zijn.

D
Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Het antwoord op de eerste
vraag luidt: nog voor het kerstreces.
Dan kan misschien ook beter een
tussenbalans worden opgemaakt. Ik
ben daartoe nu niet in staat en
bovendien denk ik dat het ook niet
wijs zou zijn o m dat nu te doen. Dan
zal er ook gesproken kunnen worden
over het laatste punt van de heer
Rienks, de verhouding tussen de
procedures en de normstelling. Om
een tipje van de sluier op te lichten:
de vraag is nu juist, of de normstelling voldoende scherp in de regelgeving is vastgelegd om te bereiken dat
er bij zorgvuldige procedures sprake
is van rechtszekerheid, of dat burgers
ook bij de toepassing van de
procedures in formele zin het gevoel
hebben dat er rechtsonzekerheid
blijft, omdat processen daarna weer
mogelijk zijn. Het gaat dus om de
scherpte van de regelingen en de
beleidsmarges in de milieu-effectenrapportage. Bij die gelegenheid
kunnen wij hier misschien w a t
inhoudelijker over spreken.
Ik heb met de minister van Verkeer
en Waterstaat afgesproken dat,
zodra zij meent dat er een dergelijke
situatie optreedt in het overleg met
haar Belgische collega, het goed zou
zijn als ik er zelf met premier Martens
over spreek en dat zij mij daartoe een
seintje zal geven. Zij heeft mij echter
laten weten dat dat moment in ieder
geval niet gekomen is.
Er is nu geen contact met beheer-
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ders van andere vlieghavens.
Misschien zal dat op een gegeven
moment nodig zijn, maar nu zeker
niet. Uiteraard zullen wij bij onze
afwegingen meenemen het werkgelegenheidsbelang waarop de geachte
afgevaardigde de heer Rienks heeft
gewezen.

D
De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter! Ik vond het antwoord van de
minister-president eerlijk gezegd niet
helemaal helder. Voor mij is het nog
steeds niet echt duidelijk wat hij
precies met zijn interventie wil. Bij
het vliegveld Beek is er natuurlijk wel
sprake van een heel langdurige
procedure, waarbij ook het kabinet —
als ik dat zo mag zeggen — al een
aantal keren op de vingers is getikt.
Nu krijgen wij iedere keer nieuwe
tijdschema's en de vraag is, of het
laatste tijdschema dat wij van het
kabinet hebben gekregen een
minimumschema is, zodat de
interventie van de minister-president
er hoogstens toe zou kunnen leiden
dat de schema's in de tijd gezien
langer worden enop geen enkele
wijze korter. Ik neem aan, dat
ondanks al die nieuwe schema's, die
nieuwe procedures en ook die
nieuwe nota's die gemaakt moeten
worden, de zorgvuldigheid van het
bestuur, waar de koningin het in de
troonrede over had en waarover de
minister van Verkeer en Waterstaat
ook in haar brief van 2 november
schreef, toch zeker voorop blijft
staan. Mooie woorden over het
milieu hebben wij zat gehoord, maar
het gaat er natuurlijk om wat er in
feite van waar wordt gemaakt!

D
Minister Lubbers: Dat mag de
geachte afgevaardigde aannemen!

Regeling v a n w e r k z a a m h e d e n

•
De voorzitter: Ik stel voor, aan de
orde te stellen en de behandeling
ervan toe te voegen aan de agenda
van volgende week:
1. het verslag van de
december te houden
met spreektijden van
voor de grootste drie

op 2 en 3
Europese Raad,
10 minuten
fracties en 5

Regeling van werkzaamheden

minuten voor elk van de overige
fracties;
2. de gezamenlijke behandeling van:
• het wetsvoorstel Het achterwege
laten van de herziening van het
wettelijk minimumloon, van de
uitkeringen krachtens een aantal
sociale-zekerheidswetten en van een
aantal uitkeringen en pensioenen
krachtens enige andere wetten per 1
januari 1989 en per 1 juli 1989
(20915);
- het wetsvoorstel Nadere wijziging
van de Algemene Kinderbijslagwet
(houdende een bijzondere verhoging
van de kinderbijslag met ingang van
1989) (20927), indien de voorbereiding zal zijn voltooid.
Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen in de vergaderingen
van 13, 14 en 15 december:
1. de stemmingen over:
- hoofdstuk XIV (Landbouw en
Visserij) van de begroting voor 1989
(20800-XIV);
• de begroting van het Landbouwegalisatiefonds voor 1989 ( 2 0 8 0 0 B);
• de UCV-moties Bosbouw (UCV van
7 november);
- de UCV-moties Visserij (UCV van
21 november);
- de moties Landbouw;
2. de gezamenlijke behandeling van:
- hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken)
van de begroting voor 1989 (met
uizondering van de delen NAVO en
Ontwikkelingssamenwerking)
(20800-V);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven van
hoofdstuk V (ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1987
(slotwet; derde wijziging) (20817),
indien de voorbereiding zal zijn
voltooid;
3. de delen NAVO van de hoofdstukken V (Buitenlandse Zaken) en X
(Defensie) van de begroting voor
1989 (20800-V en X ) ;
4. de gezamenlijke behandeling van:
- hoofdstuk X (Defensie) van de
begroting voor 1989 (met uitzondering van het deel NAVO) (20800-X);
• het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven van
hoofdstuk X (ministerie van Defensie) voor het jaar 1987 (slotwet;
derde wijziging) (20823), indien de
voorbereiding zal zijn voltooid;
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voorzitter
5. een brief inzake de werkgelegenheid (nog te ontvangen), met
spreektijden van 20 minuten voor de
fracties van het CDA en de PvdA, 1 5
minuten voor de VVD, 10 minuten
voor D66 en 5 minuten voor elk van
de overige fracties;
6. de gezamenlijke behandeling van:
• het wetsvoorstel Wijziging van
artikel 21 van de Wet op het
leerlingwezen (20367);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het voortgezet onderwijs, de
Wet op het leerlingwezen en de
Experimentenwet onderwijs,
houdende harmonisatie van onderwijswetgeving inzake overleg met
besturenorganisaties ( 2 0 5 0 0 ) ;
7. het wetsvoorstel Wijziging van de
Les- en cursusgeldwet in verband
met de invordering van het lesgeld
en van de W e t op de studiefinanciering in verband met de invordering
van de studieschuld (20667), indien
de voorbereiding zal zijn voltooid.
Ik stel voor, op donderdag 15
december aan het einde van de
vergadering te stemmen over:
• hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) van de begroting voor 1989 (20800-XVI);
- de moties Welzijn en Cultuur;
- de moties Volksgezondheid;
- de UCV-moties 20848 (UCV van 7
november);
• de UCV-moties Cultuur (UCV van
28 november);
- de UCV-moties Jeugdhulpverlening
(UCV van 28 november);
- de motie Kok over de langdurige
zorg voor geestelijk gehandicapten
en psychiatrische patiënten (20800,
nr. 20);
- het wetsvoorstel 2 0 2 2 6 (suppletoire 1987);
- het wetsvoorstel 20359 (suppletoire 1987).

Hoor ik het goed dat u op de agenda
voor de laatste vergaderweek van de
Kamer in dit jaar wel Buitenlandse
Zaken hebt gepland, maar niet
Onderwijs? Onze voorkeur is duidelijk
een omgekeerde.
De voorzitter: De situatie is de
volgende. Op de agenda voor
volgende week staat reeds zeer veel.
Als mijn voorstel wordt aangenomen,
is daar nog iets aan toegevoegd.
Daarnaast heb ik nog voorgesteld
voor de laatste week — zoals reeds
twee maanden in de bedoeling lag
— : drie begrotingsonderdelen en nog
een paar wetsvoorstellen die grote
haast hebben. Het is duidelijk dat
zowel volgende week als in de laatste
week vele onderwerpen zullen
moeten worden geschrapt. Ik weet
echter nog niet welke, omdat er
buitengewoon schaars door alle
fracties is ingeschreven. Soms
ontbreekt een tijdopgave, soms
ontbreekt de inschrijving geheel. Ik
heb dus maar alles opgevoerd in de
zekerheid dat weer de helft zal
moeten worden afgevoerd. Ik schrap
liever dan later in verlegenheid te
komen. Ik zal dat zo spoedig mogelijk
doen. Uiteraard maak ik in de
avondpauze het schema voor de
komende week. Ik hoop dinsdag al
meer duidelijkheid te geven over de
onderwerpen die zowel in die week
als in de laatste week geheel van de
agenda zullen verdwijnen.

afgesproken, eerst te overleggen met
de stichting. Dat is een debat van
enige omvang. Als ik de spreektijden
van het debat inzake het paspoort
bezie, meen ik ervan te kunnen
uitgaan dat er op zijn minst van
gelijke spreektijden sprake zal zijn: 30
minuten voor de grote fracties enz.
De voorzitter: Ik neem kennis van
die wens. Die kan wellicht mede
worden betrokken bij het overleg met
de fracties over de prioriteitstelling.
Mevrouw V a n Es (PSP): U stelde
zojuist voor, na de avondpauze over
het wetsvoorstel inzake het sofinummer te stemmen. Als dit vandaag
nog moet gebeuren, gaat mijn
voorkeur uit naar stemming voor de
avondpauze. Dat voorstel zou ik u
willen doen.
De voorzitter: Direct nadat de
staatssecretaris is uitgesproken, of
onmiddellijk voor de avondpauze?
Mevrouw V a n Es (PSP): Onmiddellijk
voor de avondpauze.
De voorzitter: Dus na afhandeling
van het wetsvoorstel AKW? Dat zal
dan zijn o m ongeveer 17.00 uur. Ik
constateer dat daar geen bezwaar
tegen is.
De precieze afspraak is dus: na de
afhandeling van het wetsvoorstel
AKW.

De heer Eversdijk (CDA): Voorzitter!

De heer A l d e r s (PvdA): Voorzitter! Ik
heb inmiddels begrepen, dat wij
allemaal ons best zullen doen om
hedenmiddag nog alle spreektijden
op de lijsten te krijgen. Er moet
natuurlijk wel zo spoedig mogelijk
duidelijkheid komen, niet alleen voor
uzelf maar ook voor de fracties. Het
vergt namelijk nogal wat voorbereiding. Er staat zoveel op de agenda,
dat wij dat nooit allemaal kunnen
behandelen. Dat weten wij allemaal.
Ik zou willen vragen, of wij niet reeds
in de loop van de dag, nadat u over
de spreektijden beschikt en een
eerste overzicht gemaakt heb,
overleg kunnen plegen zowel over de
agenda van de komende week als
over de inventarisatie voor de laatste
week.
U heeft zojuist een voorstel gedaan
over de spreektijden bij het debat
over de werkgelegenheid. De brief
daarover moeten wij nog ontvangen.
Bij dat debat gaat het in feite om de
rest van de algemene beschouwingen. Wij hebben bewust met elkaar

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter!
Ik zou mede namens de collega's
Jabaaij, Eisma, Beckers-de Bruijn en
Van Es een tweetal series vragen
willen stellen aan de minister van
Buitenlandse Zaken.
1. Hebt u kennis genomen van het
rapport van Amnesty International
(Amsterdam 1988) over "gewetensgevangenen, marteling en slechte
behandeling, dood in detentie,
oneerlijke processen, doodstraf" in
Turkije?
2. Is u bekend, dat momenteel in
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Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Ik bepaal nader, dat
de UCV van a.s. maandag van de
vaste Commissie voor het emancipatiebeleid niet doorgaat.
Ten slotte kondig ik de Kamer aan,
dat ik er rekening mee houd dat over
het nog in behandeling zijnde
wetsvoorstel inzake het sociaal-fiscaal nummer onmiddellijk na de
avondpauze zal worden gestemd.

Aan de orde is de b e a n t w o o r d i n g
v a n v r a g e n , gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door de leden Melkert, Jabaaij,
Eisma, Beckers-de Bruijn en Van Es
aan de minister van Buitenlandse
Zaken, over p o l i t i e k e g e v a n g e n e n
e n Iraanse asielzoekers in
Turkije.

D
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Melkert
een aantal gevangenissen hongerstakingen van politieke gevangenen
plaatsvinden als reactie op een op 1
augustus jl. gepubliceerde circulaire
van de Turkse minister van Justitie?
3. Bent u bereid, uw verontrusting
over de aangevoerde feiten aan de
Turkse autoriteiten kenbaar te
maken?
4 . Bent u bereid, er bij de Turkse
autoriteiten op aan te dringen
tegemoet te komen aan de eisen van
de politieke gevangenen die in
hongerstaking zijn?
De tweede serie vragen luidt:
1. Zijn negen Iraanse asielzoekers
door de Turkse regering naar Iran
teruggezonden?
2. Was met ten minste twee van
hen door tussenkomst van de
Nederlandse ambassade een aspraak
gemaakt, een door de Nederlandse
regering utigezonden ambtelijke
missie te ontmoeten met het oog op
de beoordeling van hun asielverzoek?
3. Bent u van mening dat hier
sprake is van een ernstige schending
van het volkenrechtelijke beginsel en
gewoonterecht van non-refoulement?
4 . Bent u bereid, de Turkse
regering van uw afwijzing van dit
optreden in kennis te stellen?

betekenen, dus het beginsel van niet
terugzending naar het land van
herkomst.
Dan de vraag onder punt 4 : bent u
bereid de Turkse regering van uw
afwijzing van dit optreden in kennis
te stellen? Zoals ik al heb gezegd,
heb ik op 30 november, dus gisteren,
de Turkse ambassadeur op het
departement laten ontbieden. In een
gesprek is ernstige zorg uitgesproken
en is getracht meer informatie
hierover te krijgen. Maar, zoals
gezegd, is het Hoge commissariaat
voor de vluchtelingen nog doende,
de exacte achtergronden te achterhalen. Hoewel Turkije onze belangstelling op dit gebied zeer wel kent,
hebben wij nog eens heel uitdrukkelijk onze zorg uitgesproken. De
geachte afgevaardigden weten ook
dat Nederland een extra inspanning
heeft geleverd om een groter aantal
Iraniërs uit Turkije naar Nederland te
krijgen. Vandaar ook de missie die
binnenkort in Turkije een aantal
onderzoeken zal doen. Voor 1988 zal
het om 187 plaatsen gaan, waarvan
60 recentelijk zijn toegezegd. Dat zijn
plaatsen die wij hier vrij maken voor
het opnemen van deze mensen uit
Turkije.

M i n i s t e r V a n den Broek: Voorzitter!

Ik heb hedenochtend vernomen dat
in verschillende Turkse kranten het
bericht is verschenen dat in vijf
gevangenissen, waaronder die te
Diyarbakir, de hongerstakingen
zouden zijn beëindigd, nadat een
compromisoplossing zou zijn bereikt.
Ik heb er geen bevestiging van. Ik
weet alleen dat dit bericht in de krant
is verschenen. Ik zal een en ander
natuurlijk laten navragen. Ik heb ook
geprobeerd meer inzicht te krijgen in
het eisenpakket van de hongerstakers. De ambassade in Ankara heeft
mij bericht dat één van de eisen zou
zijn: de oprichting van politieke
organisaties in gevangenissen. Met
name die eis veroorzaakt nogal w a t
problemen. Zoals gezegd, kan ik niet
echt iets zeggen over de exacte
situatie van dit moment. Ik kan wel
zeggen dat zowel in Den Haag bij de
Turkse ambassadeur als via onze
ambassadeur in Ankara de aandacht
op onze zorg is gevestigd. Er is
daarbij uiteraard aandrang uitgeoefend om deze situatie op te lossen.
Ik kom bij de tweede serie van
vragen, over Iraanse asielzoekers in
Turkije. Ik heb onze ambassade in
Ankara gevraagd, een onderzoek in
te stellen naar aanleiding van de
berichten waarop de geachte
vragenstellers doelen. Dat onderzoek
heeft uitgewezen dat inderdaad in
het weekend van 2 6 en 27 november
een negental Iraniërs door de Turkse
autoriteiten naar Iran is teruggezondën. In antwoord op vraag 2 voeg ik
daaraan toe dat zich onder hen één
persoon bevond die met de Nederlandse selectiecommissie, die in het
weekend van 3 en 4 december
aanstaande naar Turkije afreist, een
afspraak had. Die afspraak was
geregeld via het Hoge commissariaat
voor de vluchtelingen en was
gemaakt voor een onderzoek naar
mogelijke hervestiging van betrokkene in Nederland.
De vraag of hier sprake is van
schending van het beginsel van
non-refoulement laat zich op dit
moment nog niet met stelligheid
beantwoorden. Ik heb begrepen uit
informatie uit Ankara dat de UNHCR
het onderzoek op dit punt nog niet
heeft afgerond. Deze organisatie is in
ieder geval zeer alert op de situatie.
Als zou blijken dat deze mensen
zonder gegronde reden zijn teruggestuurd — nogmaals, de exacte
achtergronden zijn mij op dit moment
niet bekend - dan zou dat op zich
een duidelijke inbreuk op het
beginsel van non-refoulement

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter!
De meer algemene achtergrond
waartegen wij deze vragen hebben
gesteld, is gelegen in onze indruk dat
het proces naar volledig herstel van
democratie en de handhaving van de
mensenrechten tot stilstand lijkt te
komen, ja misschien op dit moment
een terugslag ondervindt. Kan de
minister zich in dit beeld herkennen,
gegeven de informatie over behandeling van politieke gevangenen,
systematische martelingen zoals ook
door Amnesty International geconstateerd en de opvang van vluchtelingen waarover vragen zijn gesteld? En
juist gezien de verhouding met
Turkije in het kader van de Raad van
Europa en de betrekkingen met de
Europese Gemeenschappen is het
van bijzonder belang dat de Turkse
autoriteiten stelselmatig worden
gewezen op de verontrusting die ons
hier heeft bevangen.
Ik ben de minister erkentelijk voor
de stappen die hij heeft genomen. Ik
acht het adequaat dat hij de Turkse
ambassadeur heeft uitgenodigd om
hem op de hoogte te stellen van de
zorgen die Nederland heeft. Maar het
terugsturen van Iraanse vluchtelingen
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Minister V a n d e n Broek: Mijnheer
de voorzitter! Ik begin uiteraard met
de beantwoording van de eerste
serie vragen, betreffende het lot van
de hongerstakers in gevangenissen in
Turkije. Ik heb inderdaad kennis
genomen van de inhoud van het
recente rapport van Amnesty
International. Mij is voorts bekend
dat in een aantal gevangenissen in
Turkije hongerstakingen plaatsvinden
o m eisen gericht op versoepeling van
de gevangenisregels kracht bij te
zetten. Hoewel ik de zekerheid heb
dat de Turkse regering vertrouwd is
met de hier te lande bestaande
inzichten over het belang van
volledige eerbiediging van de
fundamentele rechten van de mens,
heb ik andermaal de aandacht van de
Turkse autoriteiten — zowel hier in
Nederland als in Ankara — gevestigd
op de in Nederland bestaande
bezwaardheid over de voortduring
van berichten over martelpraktijken
in Turkije.
De voorzitter: Ik schors de vergadering enkele ogenblikken.

D
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Melkert
naar Iran waarvan er nota bene
eentje door de UNHCR in Ankara als
vluchtelin was erkend en waarorrv
trent dus een afspraak met Nederland was gemaakt, is een wel zeer
grove schending van een elementair
beginsel van het vluchtelingenrecht.
Als ik de minister goed heb beluister,
houdt hij om procedurele redenen
een slag om de arm met de conclusie
dat hier sprake zou zijn van een
ernstige schending van het beginsel
van non-refoulement. Ik ga ervan uit
dat het ook louter om procedurele
redenen is dat hij tot die uitspraak is
gekomen, want nu de feiten bevestigd zijn, is er mijns inziens geen
enkel argument te bedenken dat nog
kan worden aangevoerd om de
Turkse houding in dezen te kunnen
ondersteunen. Wij zijn daar bijzonder
verontwaardigd over en dat moet ook
nog consequenties hebben. Ik wil
daarom nog drie vragen stellen.
De voorzitter: Dat zal een ander dan
moeten doen!

D
Minister V a n d e n Broek: Voorzitterl
De gebeurtenissen waarop de
geachte afgevaardigde doelt en
waarvan ik de exacte achtergronden
nog niet ken, geven in ieder geval
reden tot grote ongerustheid en alle
aanleiding om de situatie in Turkije
op het gebied van de mensenrechten
zorgvuldig te blijven volgen. Dat ben
ik met de geachte afgevaardigde
eens. Als hij opmerkt: wenst u thans
nog niet de conclusie te trekken dat
er onrechtmatige terugzending, het
zogenaamde " r e f o u l e m e n t " heeft
plaatsgevonden, omdat u onvoldoende over informatie beschikt, kan ik
antwoorden dat dit juist is. Maar ik
zeg hier direct bij dat als zou blijken
dat hier sprake is geweest van
refoulement, dat op zich een heel
ernstige zaak is. Ik heb geprobeerd,
aan te geven dat onze hele betrokkenheid bij het lot van de Iraanse
vluchtelingen in Turkije een bijzonder
nauwe is, zowel door de ruimte die
wij zelf ter beschikking stellen voor
hervestiging in Nederland als wel
door de daarvoor meest geijkte
kanalen, dat wil zeggen, de contacten die wij hierover regelmatig
hebben met de Hoge commissaris of
zijn vertegenwoordiger in Den Haag.

Naar aanleiding van het eerste blok
vragen maak ik een enkele opmerking en stel ik een enkele vraag. Het
rapport van Amnesty International is
ter sprake gekomen in een interview
met de premier van Turkije in Le
Figaro van 28 november. Daarin
wordt gemeld dat de heer Ozal in
feite het rapport van Amnesty
International ontkent. In hoeverre
spoort die opmerking met de
opmerking van de minister dat hij het
rapport kent? Moet hij dan niet
nagaan in hoeverre het rapport van
Amnesty International wel degelijk
serieus wordt genomen in Turkije?
Wij hebben net binnengekregen
het memorandum van het voorzitterschap van de EPS over de mensenrechten, gedateerd 31 mei 1988, niet
erg recent dus. Wij krijgen deze
rapportage ieder jaar. Ik dring er bij
de minister op aan, dat in de
volgende rapportage duidelijk naar
voren komt wat in EPS-verband is
gedaan om nader onderzoek te
plegen naar en onze verontrusting te
uiten over de situatie van de
mensenrechten in Turkije.
Mijn derde punt...
De voorzitter: Uw tijd is o m .
De heer B l a a u w (VVD): Voorzitter!
Wij hebben twee blokken van
verschillende vragen.
De voorzitter: Zo staat het er w e l ,
maar het is één serie. De heer
Melkert heeft ook maar twee minuten
gekregen.

D
Minister V a n d e n Broek: Voorzitter!
Ook ik heb vernomen dat de Turkse
autoriteiten kritiek hebben op het
rapport van Amnesty International.
Zij ontkennen niet het bestaan ervan,
maar zijn het op onderdelen niet met
de inhoud eens. Zij hebben kritiek en
vinden de opmerkingen ongenuanceerd.
Ik ben graag bereid, met EPS-collega's te overleggen hoe aan het
verzoek van de heer Blaauw kan
worden voldaan.

het zorgvuldig volgen, ook door de
ambassade in Ankara, van de
mensenrechtensituatie in Turkije en
vooral die van de politieke gevangenen aldaar, veel aandacht besteden
aan de positie van de Koerden in de
Turkse gevangenissen? Er zijn
berichten dat deze groep, als de
anderen al een slechte behandeling
krijgen, nog slechter behandeld
worden.

D
Minister V a n den Broek: Voorzitter!
Dat wil ik graag doen. Ik plaats
daarbij een kanttekening waarmee de
geachte afgevaardigde het wel eens
zal zijn. Het gaat ons in eerste
instantie om het fenomeen dat
mensenrechten in gevangenissen
worden geschonden. Als er groepen
zijn die daar extra kwetsbaar voor
zijn, dan verdienen die extra aandacht.

D
De heer V a n Traa (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Er kan geen twijfel over
bestaan, dat als een vluchteling
wordt teruggestuurd naar het land
dat hij ontvlucht is, sprake is van
refoulement. Dat hoeven wij niet
verder uit te zoeken.
Wil de minister dit in EPS-verband,
tot op Rhodos aan de orde stellen
om een gezamenlijk appel op Turkije
te doen om geen vluchtelingen of
asielzoekers terug te sturen naar
Iran?
De derde vraag is de belangrijkste.
In aanvulling op de heer Wiebenga
op de radio — samen hebben wij dus
de meerderheid — vraag ik de
regering of zij bereid is, geen Iraanse
asielzoekers terug te sturen naar
Turkije zolang deze situatie niet
opgehelderd is en zolang er geen
duidelijk rapport is van de ambtelijke
commissie ter zake.

D

De heer B l a a u w (VVD): Voorzitter!

De heer De H o o p S c h e f f e r (CDA):
Voorzitter! Wat de situatie zorgwekkend maakt is juist de combinatie van
deze twee blokken vragen. Ik stel één
aanvullende vraag aan de minister.
Wil hij in het reguliere contact en in

Minister V a n den Broek: Voorzitter!
Ik heb getracht in mijn eerste termijn
uiteen te zetten, dat de informatievergaring door UNHCR en het
overleg van UNHCR met de autoriteiten blijkbaar op dit moment nog
voortgaat. De heer Van Traa heeft
zijn conclusies al getrokken. Mij
bereikt informatie dat de UNHCR zijn
definitieve conclusies nog niet heeft
getrokken. Het lijkt mij dat daar op
zijn minst op moet worden gewacht.
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V a n den Broek
Reden waarom het initiatief van
Rhodos dat de heer Van Traa
voorstelt, voorbarig is.
Zijn derde vraag is mij ontschoten.
De heer V a n Traa (PvdA): Ik stelde
mijn derde vraag samen met de heer
Wiebenga op de radio. Is de regering
bereid, geen Iraanse asielzoekers
terug te sturen naar Turkije zolang
deze kwestie niet is opgehelderd
door de ambtelijke missie die
daarnaartoe wordt gestuurd?

maatregelen tegen Turkije te
overwegen. Ik geloof wel dat het erg
belangrijk is dat wij met name vanuit
West-Europa — dit meer in het
bijzonder vanwege de belangstelling
die Turkije zo uitdrukkelijk in de
richting van de EG heeft uitgesproken — duidelijk maken dat wij deze
ontwikkelingen op de voet volgen en
ook bereid zijn om daar de vinger bij
te leggen, wanneer soortgelijke
berichten ons bereiken.

D

Minister V a n den Broek: Voorzitter!
Gezien mijn antwoord op de eerdere
vraag van de heer Van Traa dat hier
nog niet vaststaat dat er van
refoulement sprake is, denk ik dat het
ook niet juist zou zijn o m daar voor
het Nederlandse beleid conclusies
aan te verbinden.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Naar aanleiding van het
eerste blok vragen wil ik nog vragen
of de minister bereid is o m de zaak
van de mensenrechten in Turkije aan
de orde te stellen in het kader van
het overleg in de Raad van Europa.

D

D

Mevrouw V a n Es (PSP): Voorzitter!
De minister meldt ons in elk geval
dat hij via de Nederlandse ambassadeur in Ankara en de Turkse ambassadeur in Den Haag de aandacht
heeft gevestigd op de zorg van de
Nederlandse regering. Hoe beoordeelt de minister in het licht van deze
gebeurtenissen eigenlijk de verslechtering van de mensenrechtensituatie
in Turkije en de achteruitgang van het
democratiseringsproces, waar hij
toch herhaaldelijk positief over
gesproken heeft? W i l hij daarbij de
toenadering van Turkije tot de EG
betrekken? Als het uitspreken van
zorg niet helpt, overweegt de
minister dan ook andere maatregelen? Ik wil het woord "sancties" niet
direct in de mond nemen, maar ik
denk wel aan de komende leverantie
van F-16's aan Turkije. Men moet er
niet automatisch van uitgaan dat dat
altijd maar kan doorgaan.

Minister V a n den Broek: Voorzitter!
Het comité van ministers van de
Raad van Europa heeft onlangs
vergaderd. Daarom denk ik dat het
nu eerst zaak is om te bezien of er tot
een uitwisseling van gedachten kan
worden gekomen met de Europese
collega's over de situatie daar en te
bezien op welke wijze nogmaals extra
reliëf kan worden gegeven aan de
aandacht die ook de Nederlandse
regering aan de ontwikkelingen in
Turkije geeft.

verzekering en enkele andere
sociale v e r z e k e r i n g s w e t t e n t o t
invoering v a n een sociaal-fiscaal
n u m m e r , nadere r e g e l i n g v a n het
gegevensverkeer tussen verzek e r d e , w e r k g e v e r en u i t v o e ringsorgaan e n aanpassing van
de g e h e i m h o u d i n g s b e p a l i n g e n
(invoering sociaal-fiscaal
n u m m e r ) ( 2 0 8 5 4 ) , en van:
- de motie-De Leeuw c.s. over het
A-nummer bij de gemeentelijke
bevolkingsadministratie ( 2 0 8 5 4 , nr.
20);
- de motie-Van Nieuwenhoven over
de vulling van de verzekerdenadministratie ( 2 0 8 5 4 , nr. 2 2 ) ;
- de motie-Linschoten/De Leeuw
over een verdergaande integratie van
het berichtenverkeer ( 2 0 8 5 4 , nr.
23).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister V a n den Broek: Voorzitter!
Ik denk dat de ontwikkelingen die wij
hier vandaag bespreken en die de
geachte afgevaardigde deze vragen
hebben doen stellen, ongetwijfeld
een aanleiding vormen om onze
aandacht voor de situatie in Turkije
niet te laten verslappen. Ik kan echter
ook niet zeggen dat dat in het
afgelopen jaar het geval is geweest
bij de Nederlandse regering. Ik geloof
niet dat de tijd is aangebroken om
aan de hand van hetgeen hier
vandaag besproken is, politieke

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
• het w e t s v o o r s t e l W i j z i g i n g
van de O r g a n i s a t i e w e t sociale

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de voorzitter! Ik heb goed begrepen
dat ik in ieder geval mevrouw Van Es
niet heb kunnen overtuigen van de
noodzaak van plaatsing in het
Staatsblad van de WPR. Ik kom daar
nog op terug naar aanleiding van de
motie die op dit punt door mevrouw
Van Nieuwenhoven is ingediend. Het
spijt mij dat ik die overtuiging niet
heb kunnen overbrengen. Dat geldt
ook voor mijn ontrading van het
amendement op artikel 50, onder d.
Ik heb geprobeerd, de samenhang
aan te geven tussen de verplichtingen van werkgevers en die van
werknemers, inclusief het belang van
deze zaak voor de werknemers. Ik
blijf dat staande houden.
De veronderstelling van mevrouw
Van Es dat de voorlichting pas in
april 1989 van start zal gaan, is
volstrekt ongegrond. De voorlichting
die wij op het oog hebben, zal op 1
januari aanstaande van start gaan.
De vertraging die zij onder woorden
bracht, zal echt niet optreden. Het is
niet zo dat ik daar luchthartig
overheen ben gestapt. Het gaat om
voorlichting in den brede, die ook zal
worden gegeven in de taal van de in
ons land verblijvende vreemdelingen.
Expliciet zal worden vermeld dat de
werknemer bepaalde gegevens
rechtstreeks aan de bedrijfsvereniging kan verstrekken. Ook in die zin
kom ik tegemoet aan de wensen die
daaromtrent hier leven.
De heer De Leeuw was mij
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De heer W e i s g l a s (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Naar aanleiding van de
tweemaal gestelde tweede vraag van
de heer Van Traa wil ik vanaf deze
plaats graag zeggen dat de heer Van
Traa goed naar de heer Wiebenga
heeft geluisterd via de radio. Ik wil de
minister vragen of dat voor hem
misschien aanleiding is o m nog eens
na te denken over het antwoord dat
hij heeft gegeven op de tweemaal
gestelde tweede vraag van de heer
Van Traa.

D
Minister V a n den Broek: Voorzitter!
Ik weet niet wat ik aan mijn eerdere
antwoorden moet toevoegen.

31-1845

De Graaf
erkentelijk voor mijn reactie op zijn
inbreng. Hij was het eens met mijn
uitleg omtrent de noodzaak van de
WPR. Ik heb al toegezegd dat ik een
notitie zal schrijven over de problematiek van het van rechtswege
verzekerd zijn en alles wat daarmee
verband houdt. Natuurlijk ligt er dan
ook de relatie met het sofi-nummer
en de maatregelen in het kader van
misbruik en oneigenlijk gebruik.
Ik kom toe aan het tweede lid van
artikel 50d en het amendement
daarop. De heer De Leeuw zag twee
alternatieven: schrappen of een
toevoeging van "redelijkerwijs". De
heer Linschoten zei al dat ik misschien op het verkeerde been ben
gezet door de toelichting op dit
amendement. Ik blijf bij het oordeel
dat ik al eerder heb aangegeven en ik
wacht in dit opzicht het oordeel van
de Kamer af. Als ik het goed heb
begrepen zullen de meeste woordvoerders dat amendement ondersteunen.
De heer Linschoten (VVD): Hebt u
nog argumenten?
Staatssecretaris De Graaf: Die heb
ik in eerste termijn al genoemd. Ik
ben er zeker van dat wij hiermee
kunnen leven.
Ik kom nu toe aan de lastenverzwaring voor het midden- en kleinbedrijf
en het rapport-Grapperhaus daarover. Er is inderdaad toegezegd dat
daar verder aan gewerkt gaat
worden. Dat zal minder snel gaan
dan ik zou wensen. Dat is ook wel
begrijpelijk, omdat juist de commissie-Grapperhaus een advies uitbrengt
over een aantal zaken die de
bedrijfsverenigingen in hun uivoering
raken. Men is op dit moment al
bijzonder zwaar belast met onder
andere de verzekerdenadministratie
en de operatie-Oort. Ik begrijp zeer
wel dat juist daarom het berichtenverkeer zo bijzonder belangrijk is. De
motie die door de heer Linschoten is
ingediend, beschouw ik eerder als
een ondersteuning van het beleid dat
ik terzake voer dan dat ik er een
andere betekenis aan geef.
De heer Linschoten (VVD): Maar
gaat u er ook wat mee doen.
Staatssecretaris De Graaf: Met
aangenomen moties wordt altijd wat
gedaan.
Ik kom toe aan het GBA, het
A-nummer en de relatie met het
sofi-nummer en het fi-nummer. Er is
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gevraagd of dit moet resulteren in
één nummer. Daarover is een motie
ingediend op stuk nr. 20. Op zichzelf
heb ik niets toe te voegen aan de
reactie die ik in eerste instantie op de
motie heb gegeven. Ik kan ook
moeilijk een ander oordeel geven
zonder dat ik met mijn collega van
Binnenlandse Zaken heb gesproken.
Ik ben gaarne bereid de inhoud van
de motie met deze minister te
bespreken en naar aanleiding van dat
gesprek een notitie naar de Kamer te
sturen. Wellicht is het een oplossing
dat de motie wordt aangehouden en
er een vervolgdiscussie plaatsvindt
als ik de toegezegde notitie naar de
Kamer heb gestuurd.
De heer De Leeuw (CDA): Ik kan op
zichzelf akkoord gaan met de
suggestie van de staatssecretaris om
namens het kabinet een notitie over
deze problematiek aan de Kamer te
sturen. Ik wil wel de afspraak maken
dat dit op vrij korte termijn gebeurt,
laten wij zeggen in het begin van het
volgend jaar, dus zo rond februari.
Als de staatssecretaris bereid is dat
aan de Kamer toe te zeggen, wil ik de
motie aanhouden tot dat moment.
Staatssecretaris De Graaf: Ik zal
mijn uiterste best doen om zo
mogelijk deze verslaglegging ergens
in februari aan de Kamer te doen
toekomen. Dat ligt natuurlijk niet aan
mij, maar ik wil wel de inspanningsverplichting op mij nemen.

van bespoediging. Ik krijg nu wel die
indruk, omdat hij de staatssecretaris
onder druk zet met de termijn van
anderhalve maand tot februari.
Kunnen wij niet beter rustig afwachten tot de staatssecretaris zelf
beslagen ten ijs komt? Anders krijg ik
de indruk dat vanochtend iets gezegd
is, dat niet helemaal correct is.
De heer De Leeuw (CDA): Die
indruk is onjuist. Het element van
bespoediging heeft betrekking op het
eventuele moment van invoering van
het A-nummer in de GBA. Er wordt
gesproken over het jaar 1994 in dit
verband. Ik heb behoefte om het
onderwerp als zodanig niet op de
lange baan te schuiven, omdat ik de
motie al heb ingediend. Daarover wil
ik op vrij korte termijn met de
staatssecretaris of het kabinet van
gedachten te wisselen. Het liefste
doe ik dat in februari. Gezien de
toezegging van de staatssecretaris,
houd ik de motie aan tot het moment
dat wij de notitie kunnen bespreken.
De voorzitter: Op verzoek van de
heer De Leeuw, stel ik voor, zijn
motie (20854, nr. 20) van de agenda
af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

De heer Leerling (RPF): Vanmorgen
interrumpeerde de heer De Leeuw
mij door te zeggen dat de intentie
van de motie niet was het bereiken

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de voorzitter! De heer De Leeuw
heeft verder nog twee concrete
vragen gesteld waarop ik graag wil
antwoorden. Zijn eerste vraag was of
alles met betrekking tot de verificatie
nu goed geregeld is tussen de
Federatie van bedrijfsverenigingen,
de SVR, Financiën en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Ik kan die vraag
zonder meer bevestigend beantwoorden. De tweede vraag van de heer
De Leeuw was, of betrokkenen in
aanvulling op de overzichten,
desgevraagd alle informatie kunnen
krijgen die in het desbetreffende
bestand is opgeslagen. Ook deze
vraag kan ik ronduit bevestigend
beantwoorden.
De heer Van der Vlies heeft zich in
beginsel positief uitgelaten over het
wetsvoorstel. De meeste overwegingen die zijn aangevoerd, beoordeelt
hij dan ook in dat licht. Het gaat er
naar zijn oordeel om of er voldoende
waarborgen zijn. Ik heb geprobeerd
om het evenwicht ter zake in
voldoende mate aan te brengen in
het wetsvoorstel. Ik heb begrepen
dat de heer Van der Vlies het in ieder
geval waardeert dat ik het oordeel
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Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Naar ik meen te weten, ligt
het wetsontwerp over de GBA bij de
Raad van State. Is het niet beter om
te wachten tot dat wetsvoorstel er is
en dan gezamenlijk met de minister
van Binnenlandse Zaken met die
notitie te komen?
Staatssecretaris De Graaf: Ik kan
eerlijk gezegd niet goed beoordelen
of dat een beter tijdstip is. Dit kan
een punt van overweging zijn in het
gesprek met de minister van
Binnenlandse Zaken. Ik weet ook niet
hoe lang het nog duurt voordat de
advisering daarover afgerond is. Ik
zal het als gesprekspunt meenemen
en zo mogelijk in februari de
rapportage aan de Kamer doen
toekomen.
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De Graaf
aan de Kamer laat over het amendement nr. 14. Voor het overige ben ik
het met hem eens, dat het gaat om
rechten en verplichtingen voor èn
werkgevers èn werknemers. In dat
opzicht dient er ook sprake te zijn van
evenwicht. Als ik hem goed aanvoel,
is dat op dit punt het geval, zeker als
de amendering plaatsvindt.
Wat betreft de voorlichting merk ik
nog op, dat het er daarbij om gaat
dat alle betrokkenen worden bereikt.
Over het punt van de minderheden
heb ik zoeven al gesproken.
De heer Van der Vlies heeft verder
nog de aandacht gevestigd op de
spanning die er is tussen de werkdruk bij de rechters in het kader van
het sanctiebeleid en de richtlijnen die
nu zijn vastgesteld. Deze zijn de
Kamer toegestuurd. Als ik het goed
heb, vindt er in februari 1989 in het
kader van de ISMO over deze zaak
een discussie plaats. Met name de
minister van Justitie als coördinerend
bewindsman is daarbij betrokken.
Juist het punt van de werkbelasting
zal dan besproken kunnen worden.
Het betreft hier de eerste verantwoordelijkheid van Justitie om hierop
een reactie te geven.
De heer Schutte was erkentelijk
voor de grote lijnen van het antwoord
en de voorstellen die nu op tafel
leggen. Hij sluit zich graag aan bij de
gedachte om de belangrijke punten
in het kader van het van rechtswege
verzekerd zijn, op een rijtje te zetten.
In de richting van de heer Linschoten
merk ik op dat daarbij ook de
Europese dimensie aan de orde zal
komen.
Ik heb begrepen dat de heer
Schutte mijn mening deelt over de
noodzaak met betrekking tot de
WPR. Ik heb hem niet helemaal
kunnen overtuigen aangaande mijn
reactie op zijn suggestie met
betrekking tot artikel 50h. Ik vind dat
jammer. Ik proefde bij hem wel een
zeker begrip voor het feit dat het
toch wel om iets anders gaat. Hij
vroeg of de uitvoeringsorganen niet
even zorgvuldig te werk zullen gaan.
Het punt is dat men dat altijd zal
moeten doen. Daarop wordt ook
getoetst. Als een en ander doorgegeven wordt aan het openbaar ministerie, weet men dat daar de zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden.
Als het doorgegeven wordt aan een
uitvoeringsorgaan, is dat iets anders.
Daarom blijf ik van oordeel dat de
huidige formulering een betere is.
Mijnheer de voorzitter! Mevrouw
Groenman vroeg in het kader van de

voorlichting aandacht voor de
privacy-aspecten. Dat zal zeker
gebeuren. Ik ben graag bereid een
pakketje voorlichtingsmateriaal, dat
op korte termijn beschikbaar komt en
vervolgens vrij frequent zal worden
verstrekt, aan de Kamer toe te
sturen. Uiteraard zal kritisch naar de
voorlichting worden gekeken en als
aanpassing nodig is, zal die zeker
plaatsvinden.
Mijnheer de voorzitter! Op basis
van de reglementen van nu is een
rechtsgang mogelijk, maar ik heb er
geen moeite mee te erkennen dat het
eleganter was geweest, als ook de
WPR in werking was getreden.
Zij vroeg, op het loonstrookje
eventueel aan te geven dat de
werknemer kan reageren op het
registratiebericht. Ik kan niet geheel
overzien, wat dat zou betekenen,
maar ik wil graag op mij nemen met
de meest betrokkenen door te
nemen, of hierin een hanteerbaar
hulpmiddel zit. Het moet wel effect
hebben en het moet niet te omslachtig zijn. Misschien is het al eens in
discussie geweest, maar dat kan ik
nu niet achterhalen.
Zij vroeg waar de 8 0 % van de
opbrengst van de maatregel blijft. Ik
heb al gezegd dat het wat mij betreft
1 0 0 % is. Het gaat om een tentatieve
berekening, die ik niet onnodig heb
willen opschroeven. Men verwijt mij
af en toe al, dat ik juist met deze toch
vrij gematigde berekening te
optimistisch ben, terwijl dat zo meen
ik niet het geval is.
De heer Leerling is voor een deei
wel verlost van zijn twijfel en zijn
vrees, maar hij wacht toch nog met
zijn eindoordeel, mede gezien de
motie over het ene nummer, die ter
tafel lag. Dat is nu anders komen te
liggen. Ik hoop dat zijn oordeel,
ondanks de twijfels die misschien
hier en daar bij hem blijven bestaan,
in het voordeel van het wetsvoorstel
mag uitvallen.
Ik blijf met hem verschil van
mening houden over de vraag, of een
nummer op basis van geboortejaar
en geboortedatum beter is dan het
sofi-nummer. Ik heb mijn argumenten daarvoor eerder gegeven en ik
voel mij daarin gesteund door de
organen die de sociale verzekering
uitvoeren.
Voorzitter! Ik kom direct mede naar
aanleiding van de motie van mevrouw Van Nieuwenhoven terug op
de vraag, of uitstel in dezen nog
mogelijk is. Ik ben van oordeel dat
dat niet het geval is.

Voorzitter! Mevrouw Van Nieuwenhoven vindt dat mijn dank voor de
snelheid van advisering door
sommige organen niet helemaal op
zijn plaats is. Toch blijf ik mijn
waardering houden voor niet alleen
de snelheid maar ook de hoeveelheid
werk die door uitvoerders en
toezichthouders in dezen is verricht.
Ik heb begrepen dat haar vreugde en
haar blijdschap op dit punt iets meer
getemperd zijn dan de mijne.
Zij heeft terecht in mijn woorden
beluisterd dat ik het met haar eens
ben dat ik als het om het sofi-nummer gaat, niet alleen kijk naar het
ISMO-aspect maar ook naar het
belang dat verzekerden daarbij in
velerlei opzicht hebben. Ik heb die
relatie zo duidelijk mogelijk in eerste
termijn onder woorden trachten te
brengen.
Voorzitter! Mevrouw Van Nieuwenhoven heeft gezegd dat ik nog niet
heb gereageerd op haar opmerkingen over de fijnmazigheid in de
wetgeving. Ik denk geenszins dat het
gebruik van een sofi-nummer en de
introductie van een verzekerdenadministratie op zichzelf redenen zijn
o m de wetgeving fijnmaziger te
maken. In die zin moet men een en
ander ook niet vertalen. Ik erken
echter dat de wetgeving op een
aantal punten betrekkelijk fijnmazig
is, fijnmaziger dan naar de mening
van mevrouw Van Nieuwenhoven
juist is. Ik denk alleen maar aan een
aantal invullingen in het kader van de
bijstandswet. De mate van fijnmazigheid wordt vaak ingegeven door het
antwoord op vragen als: kan Bruin
het trekken en hoever kun je gaan
met je voorzieningen? Soms moet je
wel eens fijnmazig bezig zijn om het
geld daar te brengen waar het het
hardste nodig is. In die zin beoordeel
ik onze benaderingswijze positief,
zoals men zal begrijpen.
Mijnheer de voorzitter! Mevrouw
Van Nieuwenhoven is teruggekomen
op de invoering van het sofi-nummer
en de opname in de verzekerdenadministraties. Zij verwees allereerst
naar de opname van het sociaal-fiscaal nummer in de administraties
voor de invoering van de bijstandsregelingen. Ik wijs erop dat het feit, dat
iemand in deze administraties is
opgenomen onder dit nummer, niets
zegt over het verzekerd zijn. In de
verzekerdenadministraties bij de
uitvoeringsorganen worden alleen
personen opgenomen die verzekerd
zijn voor de sociale verzekeringswetten. Bij die personen wordt het
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sofi-nummer vermeld o m hen sneller
herkenbaar te maken. Als iemand
niet verzekerd is, staat hij/zij niet bij
de verzekerdenadministraties
ingeschreven. Om arbeidsverleden te
kunnen opbouwen, moet iemand ten
minste acht uur in dienstbetrekking
hebben gestaan. Je kunt ook in
dienstbetrekking staan voor kortere
tijd en toch heel normaal verzekerd
zijn, zeg ik met nadruk. Ik denk dat de
geachte afgevaardigde van mij die
bevestiging wilde horen. Het gaat
hierbij om een dienstbetrekking in de
zin van de Werkloosheidswet,
waardoor iemand verzekerd is en het
gaat niet om een willekeurig
dienstverband, zoals mevrouw Van
Nieuwenhoven kennelijk in artikel 42
van de Werkloosheidswet leest. Er
moet wel degelijk sprake zijn van
verzekerde arbeid. Deze perioden van
verzekerde arbeid zijn uit de verzekerdenadministraties af te leiden.
Vooral vanwege de nieuwe vormgeving van de Werkloosheidswet is dat
een zaak van bijzonder veel belang en
gewicht.
Voorzitter! Ik kom tot de motie-Van
Nieuwenhoven op stuk nr. 22, waarin
een verband wordt gelegd met de
Wet personenregistraties. Als ik het
goed begrijp, wordt in deze motie als
het ware hetzelfde uitgesproken als
in een amendement dat door
mevrouw Van Es is ingediend.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dat is een misverstand. Ik
heb gezegd dat ik mijn fractie zal
adviseren om voor het amendement
van m e v r o u v Van Es te stemmen,
omdat ik dat de beste manier vind
om het beoogde in de wet te regelen.
Mijn motie is second best. Als het
amendement van mevrouw Van Es
verworpen wordt, kan naar onze
mening het sofi-nummer als zodanig
wel ingevoerd worden. Onze zorg
betreft dan de vulling van de
verzekerdenadministraties, die
volgens mij meer problemen kan
geven als de WPR niet werkt. Daar
zit voor mijn fractie het echte
knelpunt. Ik ben het met de staatssecretaris eens dat een groot deel van
het wetsvoorstel kan functioneren,
hoewel onze voorkeur naar iets
anders uitgaat. De voorkeur van de
staatssecretaris staat nadrukkelijk
vermeld in de memorie van toelichting.
Kortom, mijn motie heeft een
totaal andere inhoud dan het
amendement van mevrouw Van Es.
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Staatssecretaris De Graaf: Wat
betreft de vormgeving is dat zeker
het geval.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Ook qua inhoud!
Staatssecretaris De Graaf: Ik zou
graag een nadere toelichting geven.
Het gaat in deze wetgeving om twee
zaken: een verzekerdenadministratie
en het daarbij gebruik maken van het
sofi-nummer. Deze twee zaken zijn in
één wettelijke regeling ondergebracht. De verzekerdenadministratie
is echter allang op gang gebracht en
mevrouw Van Nieuwenhoven weet
dat ook. Die is op gang gebracht op
basis van een aanwijzing mijnerzijds,
die gebaseerd is op de Organisatiewet sociale verzekering. Dat is
gebeurd in 1985. Op basis van die
aanwijzing is de voorbereiding met
de wetgeving begonnen. Juist bij de
verzekerdenadministratie luistert het
zo nauw, dat het op 1 januari 1989
gaat gebeuren.
De eerste reden hiervoor is dat de
jaaropgaven verstrekt moet worden,
met het nummer erop. Als de
wettelijke basis er niet is vanaf 1
januari, dan kunnen werkgevers niet
meewerken. Zij zullen dit overwegend
niet doen, want ik vermoed dat men
ook zonder meer wel zal meewerken.
Als er geen wettelijke basis is, kan
daarop geen beroep worden gedaan.
Dan zal ook bij de jaaropgaven de
situatie kunnen ontstaan, dat zij niet
binnenkomen op de manier zoals in
de verzekerdenadministratie is
bedoeld, te weten met het nummer
erbij. Dat k j n heel snel tot een wat
moeilijke situatie bij de uitvoerders
leiden.
De tweede reden is dat bij de
mutaties bestandsvervuiling al bij een
vertraging van een maand kan
optreden. Het gaat hier — ik hoop
dat wij dit goed beseffen en mevrouw van Nieuwenhoven weet dat
— om een administratie voor
miljoenen mensen. De uitvoerders
staan in de startblokken. Ik vind dat
wij juist voor de verzekerdenadministratie, waarvan ik eigenlijk zeker ben
dat men daar volledig achter staat,
die start per 1 januari moeten
hebben. Misschien begrijp ik de
motie niet helemaal goed, maar ik wil
met klem wijzen op de noodzaak om
per 1 januari te starten en niet te
wachten met de vulling daarvan.

het almaar moeilijker. Juist omdat
het om een bestand van enkele
miljoenen gaat - de staatssecretaris
zei in eerste termijn dat het een
bestand van circa vijf miljoen is —
krijg je misschien wel een miljoen
mutaties per jaar. Als de mutaties
van die ene maand januari in de
casuspositie dat men per 1 februari
van start gaat, al dusdanige problemen opwerpen dat het bijna niet kan
functioneren, dan vraag ik mij met
grote zorg af hoe het moet functioneren bij die één miljoen mutaties
per jaar die minstens bij zo'n bestand
plaatsvinden. Ik wil mij best laten
overtuigen, maar dan moeten wel
goede argumenten naar voren
worden gebracht. De vulling van de
verzekerdenadministratie heeft een
goede wettelijke basis met beroepsmogelijkheden nodig.
Staatssecretaris De Graaf: Er is
misschien een misverstand ontstaan,
dat ik graag weg wil nemen. Juist de
Wet personenregistratie heeft
minder betekenis voor de verzekerdenadministratie en meer betekenis
voor het sofi-nummer. Desondanks
vind ik dat het kan zonder dat
nummer, ook voor het sofi-nummer,
vanwege de argumenten die ik al
eerder heb genoemd. In deze
wetgeving zijn immers die privacybescherming, die zekerheid en die
garanties naar mijn gevoel prima
verwoord. Ik zou het verschrikkelijk
jammer vinden als er wat die
verzekerdenadministratie betreft
sprake zou zijn van een misverstand,
want, nogmaals, ik ben ervan
overtuigd dat het voor de verzekerdenadministratie op zichzelf als het
erop aankomt nog een graadje
gemakkelijker ligt. Vandaar mijn
klemmend verzoek. Ik doe dat niet
voor mijzelf, want ik weet dat de
organisaties als het ware klaar staan.
Bovendien moeten wij in die
bestanden die vervuiling niet
toelaten. Voor mij is dat een reden te
meer voor dit klemmende beroep,
ook op mevrouw Van Nieuwenhoven,
om mij door een dergelijke motie niet
in dat probleem te brengen. Ik denk
ook, dat zij die niet nodig heeft voor
haar doelstelling!
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Neen, het amendement is
beter, dat weet ik wel!

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): De staatssecretaris maakt

Mevrouw V a n Es (PSP): Voorzitter!
De motie is niet voor niets bij dit
wetsontwerp ingediend, want het
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probleem wordt nu juist veroorzaakt
door de koppeling van de verzekerdenadministratie met het sofi-nummer. De staatssecretaris zei dat het
hoogst noodzakelijk is dat dit
wetsontwerp per 1 januari in werking
treedt, ook al omdat vrijwel iedereen
met de voorbereiding bezig is.
Kortom, die wettelijke basis is nodig.
W e l n u , dat is precies hetzelfde als ik
heb betoogd met betrekking tot de
WPR. Ik vind het dan toch een beetje
inconsequent dat de staatssecretaris
de redenering die hij voor dit
wetsontwerp hanteert zo gemakkelijk
verwerpt voor de WPR. Ik ben ervan
overtuigd dat hij zichzelf vele
problemen zou besparen als hij het
bij wijze van spreken netjes zou
afhandelen en ervoor zou zorgen dat
het sofi-nummer pas ingaat als de
WPR van kracht zou zijn. Hoe
mensen ook staan te trappelen, dat
mag geen druk op de ketel zijn om
met wetgeving nonchalant om te
springen. Laten wij wel wezen, ook
bij het ontbreken van de inwerkingtreding van de WPR kunnen er
problemen ontstaan!
Staatssecretaris D e Graaf: Nogmaals, voorzitter, als het gaat o m de
inrichting van de verzekerdenadministratie, is die relatie met de WPR er
mijns inziens niet. Die relatie ligt er
wel als het gaat om het in die
verzekerdenadministratie gebruik
maken van dat sofi-nummer. De
motie van mevrouw Van Nieuwenhoven spreekt echter zo nadrukkelijk
over de vulling van de verzekerdenadministratie. Ik wil dat beroep op
haar nogmaals herhalen, omdat ook
zij terecht heeft gezien en geregistreerd de twee zaken die in de
wetgeving zijn opgenomen; het
sofi-nummer en de verzekerdenadministratie. Stel u voor dat er geen
sofi-nummer zou zijn en geen WPR,
dan zou die verzekerdenadministratie
ook plaatsvinden. Dat nu is het punt.

memorie van toelichting ook gezegd.
Dat die WPR er niet is, daar zit niet
alleen de staatssecretaris mee, maar
ook de SVR. Als de staatssecretaris
mij kan toezeggen dat hij nogmaals
met de SVR in overleg gaat treden
om de Kamer gedurende de tijd dat
de WPR niet functioneert nader te
informeren inzake de vraag hoe met
die problemen om kan worden
gegaan, ben ik een eindje geholpen.
Staatssecretaris D e Graaf: Ik wil die
toezegging graag doen, voorzitter. Ik
heb dat eerste gesprek — ik noem
het een eerste gesprek, omdat het
kan zijn dat er een tweede komt —
met het presidium van de SVR gehad
om die problematiek onder ogen te
zien. Ik begrijp ook heel goed de
verwijzing naar eerdere adviezen.
Mevrouw Groenman sprak ook over
het gat vanwege het feit dat de SVR
dat in één van de adviezen inderdaad
zo nadrukkelijk heeft gekopppeld. Ik
erken dat. Ik heb daar in mijn stukken
eigenlijk ook wel bij aangesloten,
maar eigenlijk een beetje in de
gedachte van: je mag toch aannemen
dat die Wet op de personenregistratie al lang gereed had kunnen zijn.
Die veronderstelling is misschien iets
te gemakkelijk geweest.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Heeft u hierover met uw
collega van Justitie gesproken?

.

Staatssecretaris D e Graaf: Ik begrijp
het; het is een vertraging die ik zelf
ook betreur. Maar u hebt wel
aangevoeld dat ik met die motie in de
problemen zit. Ik wil u echter graag
toezeggen om, gehoord ook deze
discussie en voortzettende het
beraad dat ik heb gehad met het
presidium van de Sociale Verzekeringsraad, wat betreft dit punt de
zaak verder te bespreken. Dan wil ik
graag de Kamer daarvan verder in
kennis stellen, voorzitter. Dat wil ik
graag doen. Als daarmee dan dit
probleem opgelost is, zou mij dat
bijzonder veel goed doen.

het amendement van het CDA en de
VVD met betrekking tot artikel 5 0 d .
Ik heb al gezegd dat ik het oordeel
aan de Kamer overlaat. Ik ben blij dat
de geachte afgevaardigde in ieder
geval die evenwichtigheid wel wil
handhaven in dat geheel. Dat is heel
essentieel.
Gevraagd werd of het met die
bijstandswet en het sofi-nummer
toch niet iets vlugger kan. Welnu, ik
hoop het. Het is wel zo dat een Raad
van State nooit een wetsontwerp
behandelt, als adviezen die wettelijk
gevraagd moeten worden, er niet
zijn. Als ik dan de kalender een beetje
bekijk, stel ik vast dat het toch niet
zo'n irreële termijn is die ik in dat
opzicht heb genoemd.
Ik heb toch de indruk dat de
geachte afgevaardigde blz. 17 van
het stencil betreffende het mondelinge overleg met de minister van
Binnenlandse Zaken net een slag
anders leest dan ik. Ik heb daar ook
in eerste termijn al op gereageerd.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Het is nog niet vastgesteld.
Staatssecretaris D e Graaf: Daar
komen wij dan ook nog wel een keer
over te praten.
Ik heb goed begrepen dat de
voorlichting niet te luchthartig mag
zijn, voorzitter.
Voorzitter! Dan kom ik bij een
amendement op stuk nr. 17.
Mevrouw Van Nieuwenhoven erkent
overigens dat het een nieuwe poging
van haar is om in die fiscale wetgeving, in de Algemene wet rijksbeiastingen, een verandering aan te
brengen die zij eerder heeft trachten
te bewerkstelligen en die in de
Kamer is afgewezen. Toen is bij mijn
weten bewust gekozen voor het
verlenen van die bevoegdheid aan de
minister van Financiën. Ik denk dat
dit op zichzelf een goede keuze is.
Het loopt ook goed.

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): In zijn advies heeft de SVR
uitgesproken dat het naar zijn mening
een voorwaarde is dat die WPR er
zou zijn.
Ik wil het nog eens proberen, want
misschien is mijn motie wat dat
betreft niet het meest uitputtend
geformuleerd. De SVR heeft in zijn
advies mogelijke problemen beschreven en vandaar zijn opmerking dat
het eigenlijk het mooist zou zijn als
de WPR er wèl zou zijn; maar dat
heeft de staatssecretaris in de

Staatssecretaris D e Graaf: Bijzonder
dank, voorzitter.
Voorzitter! Over de notitie
betreffende het "van rechtswege
verzekerd zijn" en het arbeidsverleden hebben wij al gesproken.
Mevrouw Van Nieuwenhoven steunt

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Voorzitter! Mijn amendement
is indertijd niet aangenomen, omdat
het CDA, dat er eerst wel voor
voelde, er tegen gestemd heeft op
grond van de toezegging van de
staatssecretaris, dat hij altijd zou
zorgen dat, als er een wijziging
plaatsvond of als hij een koppeling
met een ander bestand aanbracht, hij
dan eerst toestemming van de Kamer
zou vragen. Dat is in feite hetzelfde
als een algemene maatregel van
bestuur met een voorhangprocedure.
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Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Ik zal dit in overweging
nemen.
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D e Graaf
Dat is ook gebeurd in het geval van
het ministerie van Onderwijs en in
het geval van het ministerie van
VROM. Dus in feite gebeurt hier
ongeveer hetzelfde. Uit een oogpunt
van eenduidigheid van wetgeving
leek het mij het beste, dat wij het dan
ook net zo regelen.
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Ik ben het daar niet mee eens. Er
is bewust zo gekozen voor die zaak.
Ik vind dan dat wij niet — ik kan het
zeker niet doen en ik moet het ook
zeker niet doen — op de stoel van de
ministervan Financiën moeten gaan
zitten, die melding doet van zo'n
besluit aan de Kamer. Ik vind dat wij
daaraan moeten vasthouden.
Vandaar ook dat ik niet anders kan
doen dan het ontraden van hetgeen
mevrouw Van Nieuwenhoven in die
zin voorstelt.
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Hebt u daarover contact
gehad met het ministerie van
Financiën?
Staatssecretaris De Graaf: Ja, ik
spreek hier ook namens het ministerie van Financiën.
De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Kan de staatssecretaris
mij het volgende uitleggen? Wij
hebben te maken met het nieuwe feit
dat wij nu niet alleen meer met het
fi-nummer, maar met het sofi-nummer komen te zitten, waarbij
vergelijkbare voorwaarden van even
grote betekenis zijn. Waarom kunnen
dan die voorwaarden ook niet
gelijkgeschakeld worden op het punt
van het beschermen van de privacy
en al dat soort zaken? Het argument
is op zichzelf natuurlijk merkwaardig.
Staatssecretaris D e Graaf: Voorzitter. Nogmaals: mijn standpuntbepaling die ik hier heb verkondigd, is ook
een standpuntbepaling namens mijn
collega van Financiën. Dat is heel
nadrukkelijk van die zijde ook bepleit.
Als men van de zijde van Financiën
daarvoor nadere argumenten wil
horen, dan moeten die daar gevraagd
worden. Ik ondersteun de situatie
zoals die nu in de Algemene wet
rijksbelastingen is. Ik vind het onjuist
dat wij van die procedure afwijken.

ook de Eerste Kamer daarmee
akkoord gaat, dan hebben wij op het
moment dat deze wet in het Staatsblad komt, wel een sofi-nummer. Dat
nieuwe feit rechtvaardigt een nader
oordeel met betrekking tot deze zaak.
Als u dan alleen maar zegt, dat er
destijds in een periode dat wij geen
sofi-nummer hadden een andere
afweging gemaakt is, vind ik dat een
te eenvoudig argument tegen dit
wijzigingsvoorstel van mevrouw Van
Nieuwenhoven.
Staatssecretaris De Graaf: Als wij
vanwege dit nieuwe feit tot een
andere invulling moeten komen,
moeten wij naar mijn mening veel
verder gaan dan in het amendement
wordt voorgesteld. Als ik het goed
zie, hebben wij in onze wetgeving
een heel limitatieve opsomming. Als
je dit ook in de fiscale wetgeving zou
willen doen, zou je die systematiek
moeten volgen. Nogmaals, ik wil in
die zin ook niet gaan zitten op de
stoel van mijn collega's. Ik weet niet,
of men in de verdere wetgeving op
dit punt misschien tot eventuele
aanpassingen komt. Dit is net een
brug te ver!
De heer Linschoten (VVD): Ik kan
mij dat voorstellen. Ik hoor alleen de
argumenten daarvoor niet. Is de
staatssecretaris in staat o m , mede
namens zijn collega van Financiën,
ons nog voor de stemmingen te laten
weten, welke argumenten er gelden
om nu er een sofi-nummer komt, niet
met andere afwegingen te komen?
Staatssecretaris D e Graaf: Ik kan
die argumenten niet zo uit mijn
mouw schudden.
De heer Linschoten (VVD): Er is een
oordeel gevormd. De desbetreffende
argumenten moeten dus ook
voorhanden zijn. Het op papier zetten
daarvan, mag geen uren duren.

verschillende bestanden. Bij het
fi-nummer gaat het echter maar om
één bestand. Daar kan het met één
wijziging in de wet geregeld worden.
Het gaat daar niet om een aantal
wijzigingen zoals u die nodig hebt
voor de so-kant.
Staatssecretaris De Graaf: Er wordt
nog overleg gepleegd. Ik hoop dat er
nog een reactie komt, zodat wij voor
de stemmingen daarover kunnen
spreken.
De heer Linschoten acht de keuze
die wij nu in deze wetgeving maken,
gezien ook de discussie, verantwoord.
Over het onderwerp van rechtswege verzekerd zijn en wat wij daar
verder meedoen, is voldoende
gesproken.
Over de teleurstelling met
betrekking tot de wat magere
invulling van het berichtenverkeer
hebben wij ook al voldoende
gesproken. Er ligt een motie op tafel.
Ik heb de indruk dat die motie een
steun in de rug is om in dit berichtenverkeer de zaak in een goede richting
te leiden.
Wat het amendement op stuk nr.
12 betreft, begrijp ik de argumenten
en laat ik het oordeel graag aan de
Kamer over.
De voorzitter: Ik schors de beraadslaging tot na de behandeling van het
volgende onderwerp.

Aan de orde is de behandeling van:
• het wetsvoorstel Nadere
w i j z i g i n g v a n de A l g e m e n e
K i n d e r b i j s l a g w e t ( h o u d e n d e de
w i j z i g i n g v a n de financieringsstructuur A K W ) (20892)
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Linschoten (VVD): Die
afweging is gemaakt in een situatie,
waarin er geen sofi-nummer was. Als
wij vandaag deze wet afhandelen en

Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Uw argument dat u daarin
niet kunt treden, is op zichzelf
terecht. Bij Financiën gaat het slechts
om één bestand. Bij u gaat het om

De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Toen de WIR werd
aangenomen in dit huis heeft mijn
voorganger duidelijk gemaakt, deze
wet alleen als een tijdelijke regeling
te aanvaarden. Ik ben dan ook in dat
zelfde spoor gebleven, toen ik begon
te pleiten voor een alternatieve
aanwending van de WIR-gelden,
zodanig dat er een meer direct
werkgelegenheidseffect mee zou
kunnen worden bereikt. Ik dacht
daarbij aan investeringsprojecten en
aan een verlaging van de werkgevers-
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Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Als men op het ministerie
van Financiën meeluistert, kunnen zij
meteen de argumenten doorgeven.
Staatssecretaris D e Graaf: Er wordt
even gebeld door een van mijn
ambtenaren.

31-1850

Schutte
premies. Voor mij was het dan ook
een stap in de goede richting, toen
het kabinet in het vroege voorjaar
besloot om de WIR-basispremie op
nul te stellen en de uitgespaarde
gelden aan te wenden voor verlaging
van werkgeverspremies. Tot zover ga
ik dus akkoord.
Het is mijns inziens echter niet
onverschillig welke werkgeverspremies in aanmerking komen voor
verlaging en voor overneming door
financiering uit de algemene
middelen. Ik zie even af van het feit
dat ik in zijn algemeenheid een
voorkeur heb voor het financieren
van sociale regelingen door middel
van premies boven het financieren uit
de algemene middelen, omdat bij
premiebetaling het verzekeringselement veel duidelijker spreekt. Bij
sommige van de bestaande sociale
verzekeringen staat het inkomenskarakter wat minder duidelijk voorop.
Die bergen ook vaak elementen van
sociale voorzieningen in zich.
Medefinanciering vanuit 's Rijks
schatkist zou in die gevallen ook te
verdedigen zijn. Ook hoeft niet altijd
per definitie sprake te zijn van een
exclusieve premieplicht voor
werkgevers. Ten aanzien van de
kinderbijslag ligt het mijns inziens
iets anders. Ik wil daarvoor toch de
ontstaansgeschiedenis van de
kinderbijslagregelingen even in
herinnering roepen.
De overheid liep hierbij voorop
door in 1912 ten behoeve van de
postbeambten een kinderbijslagregeling in het leven te roepen. Spoedig
daarop kwamen het spoorwegpersoneel en de onderwijzers aan de beurt.
In 1920 gold de regeling voor het
gehele overheidspersoneel. In dat
jaar was 12% van de werknemers in
het particuliere bedrijfsleven
betrokken bij een dergelijke regeling.
Tien jaar later was dat al 2 2 % .
Gemeenschappelijk element van al
die kinderbijslagfondsen was dat de
financiering plaatsvond door de
werkgevers.
Overigens, maar dat ter zijde, liep
ons land op het punt van de kinderbijslagregelingen ook toen al achter
bij bij voorbeeld België en Frankrijk.
Als het Convent van christelijk-sociale organisaties nu constateert dat het
beleid in ons land eigenlijk weinig
kindvriendelijk is, is er niet veel
nieuws onder de zon.
P.A. Diepenhorst schrijft in zijn " D e
Loonarbeid" dat moet worden
vastgehouden aan de gedachte dat
de kindertoeslag een element van het

loon is. Een rijkskinderfonds wijst hij
af. Die gedachte dat de kinderbijslag
een element van het loon is, kwam
steeds t o t uitdrukking bij alle
wijzigingen die het kinderbijslagsysteem voor werknemers door de jaren
heen doormaakte: de financiering
vond plaats door middel van
werkgeverspremies.
Ook wat recentere politieke
geestverwanten van de huidige
bewindsman hebben zich steeds op
het standpunt gesteld dat de
kinderbijslag gefinancierd diende te
worden door de werkgevers.
Toenmalig CNV-secretaris en
AR-kamerlid de heer Amelink schreef
in de veertiende jaargang van
AR-Staatkunde dat de werkgever de
door hem verschuldigde premie noch
geheel noch gedeeltelijk mag
verhalen op de werknemers. Het gaat
om een andere verdeling van de
loonsom. Men kan van de arbeider
moeilijk verlangen dat hij meebetaalt
in de kosten van zijn eigen loon,
aldus Amelink. In feite gebeurt dat bij
financiering uit de algemene
middelen.
Het element van loon naar
behoefte dat in de bestaande
financieringssystematiek nog maar
zwak aanwezig is, zal straks helemaal
zijn verdwenen. Voorzitter, wat is er
toch gebeurd dat de staatssecretaris
zo makkelijk afstand neemt van zijn
en mijn politieke geestverwanten uit
het verleden? De bewindsman toont
zich in de memorie van antwoord
weinig bezorgd over mogelijke
toekomstige aanslagen op het
budget voor de kinderbijslag. Ik ben
daar heel wat minder gerust op. Ik
meen dat de gang van zaken rond de
studiefinanciering ons al een
voorproefje heeft laten zien van wat
wij op dit terrein kunnen verwachten.
De minister van Onderwijs en
Wetenschappen kwam met ingrijpende maatregelen ten aanzien van de
studiefinanciering, omdat het grotere
beroep op de regeling dan was
geraamd het beschikbare budget
overschreed. Dat beroep op budgetoverschrijding was slechts ten dele
terecht, omdat het nieuwe studiefinancieringsstelsel voor een groot
deel gefinancierd wordt uit voormalige kinderbijslaggelden. Toen die uit
premies werden betaald, werd nooit
een beroep gedaan op een mogelijke
budgetoverschrijding als gevolg van
demografische of andere externe
factoren. Nu de financiering loopt via
de rijksbegroting, worden zulke
factoren opeens wel als een legitie-

me rechtvaardiging aanvaard voor
incidentele bezuinigingsmaatregelen
op het terrein van de studiefinanciering. Ik wijs in dit verband ook op de
brief van het Nederlands centrum
buitenlanders die wij een dezer
dagen kregen. Het NCB wees mijns
inziens terecht op het gevaar dat als
de kinderbijslag meer het karakter
van een sociale voorziening krijgt, het
makkelijker wordt, de prestatiekant
van de regeling te beperken tot het
Nederlands grondgebied. Voorstellen
tot invoering van het woonlandbeginsel in de kinderbijslag zijn onder
andee gestuit op het argument dat je
de werkingssfeer van een sociale
verzekering niet naar believen kunt
beperken. Ook ten behoeve van
buitenlandse werknemers wordt
premie betaald. Ik herinner mij, dat
dit ook voor de CDA-fractie indertijd
een belangrijke overweging was
tegen de invoering van het w o o n landbeginsel. Dat argument zal men
straks niet meer in stelling kunnen
brengen tegen het kabinet. Welke
gevolgen dat zal hebben, zal de tijd
overigens moeten leren.
Een derde overweging die hierbij
een rol speelt, is dat de voorgestelde
financiering er mijns inziens gemakkelijker toe kan leiden dat de
discussie over inkomensafhankel jke
kinderbijslag weer wordt heropend.
Het inkomensafhankelijk maken van
een uitkering krachtens een sociale
ver. ekering vergt namelijk een zeer
principiële inbreuk op het bestaande
systeem. Wanneer het karakter van
de voorzieningen echter voorop
staat, is er uit de aard daarvan zelfs
veel minder principieel verweer
mogelijk tegen het introduceren van
elementen van inkomensafhankelijkheid. De bewindsman onderschrijft
het karakter van de kinderbijslag als
instrument voor horizontale inkomensherverdeling. Maar een sociale
voorziening is wel heel makkelijk om
te bouwen tot een instrument voor
verticale inkomensherverdeling.
Van verschillende kanten is de
relatie gelegd tussen dit voorstel en
het misschien ooit nog eens komende advies van de SER over de
structuur van de kinderbijslag. De
voorgestelde wijziging van het
financieringssysteem is mijns inziens
zo principieel dat die eigenlijk niet via
een afzonderlijke regeling behoort te
worden gerealiseerd. De vraag naar
de wijze van financiering moet mijns
inziens beantwoord worden in
samenhang met een meer fundamentele discussie over de structuur
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van de kinderbijslag. In dit verband
deed de Commissie sociale verzekeringen van de SER in haar advies
over dit wetsvoorstel een interessante suggestie, namelijk om het
verzekeringskaraktervan de kinderbijslag overeind te houden maar de
premie op 0 % te stellen vanwege de
rijksbijdrage van 1 0 0 % . Materieel
gezien, wordt daarmee hetzelfde
bereikt als wordt beoogd, maar er
worden geen principiële wijzigingen
in het systeem voorgesteld. Daarover
kan dan later worden beslist in
samenhang met de discussie over de
structuur van de kinderbijslag.
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn, dat
ik vooralsnog grote problemen heb
met het wetsvoorstel. Ik zie het
antwoord van de staatssecretaris dan
ook met belangstelling tegemoet.

D
Mevrouw Ter V e l d (PvdA): Voorzitter! Het zal niet vaak voorkomen dat
deze staatssecretaris een wetsvoorstel indient dat ik best zelf had willen
indienen. Wij hebben als Partij van de
Arbeid regelmatig bepleit om de
subsidies aan het bedrijfsleven, zoals
de WIR, terug te brengen of af te
schaffen en tegelijkertijd maatregelen
te treffen om de loonkosten te
verlagen, omdat dat naar onze
opvatting een gunstig effect kan
hebben op de werkgelegenheid. En
zie, wellicht zelfs zonder dat deze
overwegingen een rol hebben
gespeeld — gelukkig werden deze in
de memorie van toelichting even
genoemd — is als donderslag bij
heldere hemel de WIR afgeschaft en
de kinderbijslag overgeheveld naar
de rijksbegroting, een vorm van een
rijksbijdrage aan de fondsen. Ik blijf
het ietwat merkwaardig vinden, dat
de staatssecretaris het niet in die
constructie heeft gegoten. Het blijft
een fondsfinanciering, maar de
kosten worden volledig overgenomen
door de rijksoverheid. Ik vind het een
wat merkwaardig fonds waarin geen
liquiditeitsreserves zijn opgenomen
en ik vraag mij ook af of de consequenties voor de andere fondsen in
de onderlinge leningsverhoudingen
niet wat moeilijker worden en
vereisen dat er een hogere liquiditeitsreserve wordt gehanteerd,
omdat immers de kinderbijslag zo'n
handig fonds is en een en ander niets
te maken had met de vakantiegeldfluctuaties, zoals het AOF en
dergelijke. Maar goed, de verlaging
van de loonkosten door een groter
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deel van de sociale zekerheid over te
hevelen naar een andere financieringsgrondslag dan wel naar de
rijksbegroting, is gunstig voor de
werkgelegenheid, brengt Nederland
qua financiering dichterbij de
systematiek van de financiering van
andere Europese landen en is vanuit
die opvatting zeer zeker toe te
juichen.
Ik constateer dat de staatssecretaris malle verschillen aanbrengt
tussen een voorziening en een
verzekering. Immers, het begrip
"sociale zekerheid" slaat niet op
verzekeringen zoals wij die kennen in
de particuliere verzekering tegen
brand en dergelijke. Het gaat o m de
zekerheid die de samenleving haar
burgers biedt in het geval van het
ontstaan van een sociale calamiteit,
dan wel bij het optreden van extra
kosten die wij als samenleving in
totaliteit van belang vinden. De
kosten die samenhangen met het
hebben van kinderen behoren
daarbij. Of iets een voorziening of
een verzekering heet, het gaat in
beide gevallen niet om een verzekering in de zin van een particuliere
verzekering. Het gaat om een
collectiviteit waarbij op zichzelf, ook
binnen Europees recht, geen
onderscheid gemaakt behoeft te
worden naar de kring van rechthebbenden bij volksverzekeringen en
voorzieningen. Ik heb mij altijd
vreselijk verbaasd over discussies
inzake de vraag of bij verstrekkingen
krachtens de AWBZ een eigen
bijdrage wel mogelijk is, omdat het
gaat om een verzekering.
Zo zie ik absoluut niet in waarom,
omdat de kinderbijslag een voorziening zou zijn geworden, er enige
aanleiding is, op grond daarvan de
kring van rechthebbenden te
wijzigen. Ik betreur het dan ook, dat
die suggestie door de minister-president wel gewekt is tijdens het
zogenaamde paasdebat. De heer
Schutte verwees al naar de brief van
het NCB, dat vreest dat door een
dergelijk kunstmatig onderscheid
tussen voorziening en verzekering,
opnieuw getracht zal worden de
kring van rechthebbenden te
wijzigen.
Ik zie trouwens ook niet in waarom
hierbij meer of minder mogelijkheden
zouden ontstaan om inkomensafhankelijke kinderbijslag in te voeren als
wij dat zouden willen. Ik herinner mij
nog erg goed, dat de kinderbijslag
vroeger inkomensafhankelijk was, zij
het op een wijze, omgekeerd aan wat

wij thans zouden willen. Toen was
het kennelijk technisch wel uitvoerbaar, terwijl de omgekeerde situatie,
hoe lager het inkomen, hoe meer
kinderbijslag, altijd met technische
argumenten als onuitvoerbaar wordt
aangemerkt. Ik pleit op dit moment
overigens niet voor inkomensafhankelijke kinderbijslag, hoewel ik die
optie op zichzelf heel aantrekkelijk
vind.
Eén ding begrijp ik absoluut niet. Ik
hoop dat de staatssecretaris mij dit
wil uitleggen, zonder te zeggen dat
hij in het kader van de Oort-voorstellen terugkomt op de inkomenseffecten. Door het afschaffen van de WIR
en het overhevelen van de kinderbijslagpremie van werkgevers naar de
rijksbegroting, zouden volgens de
stukken voor de rijksbegroting geen
negatieve effecten zijn ontstaan. De
3,1 mld. die rijksoverheid zou moeten
opbrengen, zou meer dan volledig
gedekt zijn door het terugvloeien van
de WIR-premie. Ook voor werknemers zou het afschaffen van de
kinderbijslagpremie, die niet door
hen betaald w e r d , geen enkel
verschil maken. Hoe kan deze
herstructurering dan in de berekeningen van de commissie-Oort leiden
tot een negatief inkomenseffect voor
de werknemers op minimumniveau
van 0,6%? Daarmee zou een groot
aantal honderden miljoenen verklaard worden die het extra zou
moeten kosten om op minimumniveau tot een neutraal inkomenseffect
voor werknemers te komen.
Ik begrijp niet hoe een premie die
nooit door werknemers betaald is,
die bij afschaffing voor werknemers
geen negatief effect oplevert, die
voor de rijksbegroting budgettair
neutraal uitwerkt, die in de voorstellen-Oort van de werkgever naar de
werknemer zou worden overgeheveld, maar gewoon individueel
inkomensneutraal gecompenseerd
zou worden door een overhevelingstoeslag, in de voorstellen van de
commissie-Oort tot een extra
uitgavenpost kan leiden. Ik vind dat
de staatssecretaris mij dat moet
kunnen uitleggen. Het gaat hier niet
om de voorstellen van de commissieOort als zodanig, maar om de
merkwaardige situatie dat een
inkomenseffect dat positief is voor
zelfstandigen, in 1990 negatief zou
hebben kunnen zijn voor werknemers
en extra zou moeten worden
gecompenseerd. Ik vond het
antwoord van de staatssecretaris op
deze vragen onbegrijpelijk. Als hij mij
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geen antwoord kan geven, moet hij
zich hierop beraden. Als ik geen
antwoord krijg, kom ik erop terug bij
de schriftelijke behandeling van de
wetsvoorstellen-Oort.

D
De heer V a n der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De voorgestelde wijziging van de financieringsstructuur van de A K W is een
uitvloeisel van het pakket maatregelen inzake lastenverschuiving, dat in
het voorjaar genomen is. Voor de
werkgevers trad er een lastenverzwaring op door afschaffing van de WIR
en beperking van fiscale aftrekposten. Die verzwaring wordt gecompenseerd door het bekostigen van de
A K W uit algemene middelen en niet
meer uit werkgeverspremies. Een
bijkomend voordeel van de voorgestelde wijziging is volgens de
regering dat de loonkosten iets zullen
dalen, nu de AKW-premie vervalt. De
wig wordt kleiner. Aangezien de
hoogte van de loonkosten een
belangrijke oorzaak is van de grote
werkloosheid, zal de voorgestelde
wijziging een gunstig effect kunnen
hebben op de werkgelegenheid.
Hoewel duidelijk is dat de loonkosten
voor de werkgever dalen, zet onze
fractie toch wat vraagtekens bij deze
redenering. Voorgesteld wordt om de
5,8 mld. kinderbijslag uit de algemene middelen te betalen. Wanneer het

Rijk deze verplichting niet aan zich
getrokken had, zouden de belastingen dan niet met 5,8 mld. per jaar
kunnen worden verlaagd? Zouden op
die manier ook niet de loonkosten
worden verlaagd en de wig worden
verkleind? Zouden de effecten op de
werkgelegenheid dan niet ongeveer
hetzelfde kunnen zijn als bij de nu
voorgestelde wijziging?
In relatie tot het plan-Oort kan
gesteld worden dat er een zekere
vereenvoudiging optreedt, nu de
AKW-premie niet meer in de
overhevelingstoeslag behoeft te
worden meegerekend en de uitzonderingspositie voor ongehuwde
vrouwelijke zelfstandigen, die geen
recht hebben op kinderbijslag,
vervalt. Gezien het ingewikkelde
belastingsysteem geldt voor ons: hoe
eenvoudiger hoe beter!
Een belangrijke vraag die in de
schriftelijke voorbereiding een rol
heeft gespeeld, is die naar het
karakter van de AKW. Is het een
sociale voorziening of een sociale
verzekering? Is het mogelijk dat door
de wijziging van de financieringsstructuur ook het karakter zelve van
de A K W verandert? In theorie kan
een duidelijk onderscheid worden
aangebracht tussen een sociale
verzekering en een sociale voorziening. Dat onderscheid houdt geen
verband met de bekostigingswijze op
zichzelf. W a t dat betreft, verandert
de A K W niet. Bepalend is de

De heer Van der Vlies (SCP)
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doelstelling van de desbetreffende
regeling. Een verzekering is gericht
op het ondervangen van inkomensderving als gevolg van een bepaalde
gebeurtenis. Er bestaat dan ook een
koppeling tussen het plaatsvinden
van die gebeurtenis en het recht op
uitkering van de verzekering. Die
uitkering staat in principe los van het
inkomen of het vermogen van de
betrokkene. Een sociale voorziening
daarentegen is niet gekoppeld aan
een bepaalde gebeurtenis, maar is
primair gericht op de koopkracht van
de betrokkene. Vandaar dat in het
geval van een sociale voorziening het
inkomen en het vermogen wel
degelijk van belang zijn.
In de praktijk komt dit verschil
soms duidelijk naar voren. Zo is de
Algemene bijstandswet een duidelijk
voorbeeld van een sociale voorziening, terwijl bij voorbeeld de W W een
duidelijk voorbeeld van een sociale
verzekering is. Soms is het onderscheid minder duidelijk. Zo is er ook
bij de A K W sprake van een mengvorm. Enerzijds is er sprake van een
koppeling aan een gebeurtenis,
namelijk het krijgen en vervolgens
verzorgen van een kind. In tegenstelling tot die bij de meeste andere
verzekeringen is dit weliswaar geen
droeve, maar een blijde gebeurtenis.
Zodra een kind is geboren, hebben
de ouders recht op kinderbijslag.
Daarnaast staat kinderbijslag ook los
van het vermogen en inkomen van de
ouders. Gezien dit verzekeringselement in de A K W dat ook met de
gewijzigde financieringsstructuur niet
verandert, is handhaving van de
regeling voor de gemoedsbezwaarden naar onze opvatting dan ook op
zijn plaats. Wij hebben goede nota
genomen van het feit dat de
staatssecretaris op dit punt niets wil
veranderen. Wij zijn hem daarvoor
dan ook erkentelijk.
Anderzijds is de AKW niet gericht
op compensatie van inkomstenderving naar aanleiding van een zekere
gebeurtenis, maar op een tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan
het hebben en verzorgen van één of
meer kinderen. Kinderen zijn een rijk
bezit maar financieel vormen ze, om
met de fiscus te spreken, een last, en
soms zelfs een bijzondere last. Dit
element van een sociale voorziening
komt in de structuur van de A K W
duidelijk tot uiting. Wanneer kinderen
een groter beroep doen op het
gezinsbudget, wordt de kinderbijslag
ook hoger. Dit geldt als kinderen
ouder worden en als een gezin meer
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V a n der Vlies
kinderen telt. Deze kenmerken van
een sociale voorziening pleiten
ervoor, de kinderbijslag uit de
algemene middelen te betalen.
Immers, loonkosten voor de werkgever zijn een tegenprestatie voor de
waarde van de arbeid die de
werknemer inbrengt. De overheid
heeft er daarentegen voor te waken
dat een burger niet onder een
bepaalde minimumgrens terechtkomt, waardoor hij niet meer in het
levensonderhoud van hem en zijn
gezin kan voorzien. Een regeling als
de A K W past duidelijk bij deze
overheidstaak. Dat zijn de twee
kanten van de mengvorm die de
A K W is.
Aan de financiering van de A K W
uit de algemene middelen kleven
gevaren, maar zitten ook mogelijkheden. Een gevaar kan zijn dat de
overheid, wanneer het financieel
slecht gaat, de kinderbijslag gaat
gebruiken als middel tot bezuiniging.
Kan de staatssecretaris op dit punt
harde garanties geven? Zulke
garanties lijken namelijk echt nodig.
De wijziging van de financieringsstructuur van de A K W kan echter ook
goede mogelijkheden bieden tot het
voeren van een gezinsvriendelijk
beleid. In internationale verdragen
heeft Nederland zich verplicht, onder
andere de sociale bescherming van
het gezin te bevorderen, onder
andere door het doen van sociale
uitkeringen en gezinsuitkeringen
(artikel 16 van het Europees sociaal
handvest). Daartoe krijgt zij nu meer
mogelijkheden, aangezien de kosten
van de AKW, die immers een
gezinsvriendelijk instrument bij
uitstek is, niet meer door anderen
opgebracht moeten worden.
Regering en parlement kunnen nu,
zonder rekening te houden en zich te
verstaan met anderen, zelf beslissen
over de hoogte van de kinderbijslag.
Uit de Nota gezinsbeleid van het
Convent van christelijke sociale
organisaties blijkt dat Nederland, in
vergelijking met de ons omringende
landen, op het gebied van gezinsvriendelijk beleid het een en ander
dient te verbeteren. Geeft de
gewijzigde financieringsstructuur van
de kinderbijslag hiervoor geen betere
mogelijkheden? Zal de regering die
mogelijkheden ook optimaal gaan
benutten? Wat stelt de staatssecretaris zich daarbij voor?

het woonlandbeginsel naderbij te
brengen. Daarover is in het verleden
ettelijke malen en indringend
gediscussieerd. Mijn vraag is of het
opgeroepen beeld een spookbeeld is
of dat dit beleidsmatig gewogen voor
de nabije toekomst een basis vindt in
voornemens in de boezem van het
kabinet. Hoe staat het daarmee?
Voorzitter! Wij wachten graag het
antwoord van de staatssecretaris af,
voor wij een eindoordeel over het
wetsvoorstel geven.

D

Uit kringen van het NCB wordt
gewezen op de vergemakkelijking die
na deze besluitvorming voor de
regering ontstaat o m toepassing van

De heer (.inschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Het wetsvoorstel dat w e vandaag behandelen
(20892) is een uitvloeisel van een
pakket aan maatregelen dat in dit
voorjaar is genomen, een pakket van
maatregelen dat kan worden
gekenschetst als een lastenverschuiving, met het oogmerk de doeleinden
van het regeerakkoord dichterbij te
brengen. De VVD-fractie vindt dat
een mooi doel. Waar ging het om?
Allereerst ging het natuurlijk om de
afschaffing van de WIR, daarnaast
om het op nihil stellen van de
vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting en o m een beperking van de gemengde kosten in de
winstsfeer. Daartegenover werd, bij
wijze van lastenverlaging, het
verminderen of afschaffen van een
deel van de werkgeverspremies
gesteld. De keuze is wat dat betreft
gevallen op de AKW-premie, die in
zijn geheel door werkgevers wordt
betaald. Als gevolg daarvan kunnen
de loonkosten dalen, wat gunstige
werkgelegenheidseffecten zal
hebben. Daarbij gaat het om een
totaal aan AKW-lasten van 5,8 mld.
W a t verandert er nu eigenlijk als
gevolg van dit wetsvoorstel? Met
betrekking tot de Algemene kinderbijslagwet is dat op het eerste
gezicht niet bar veel. De fondsconstructie wordt gewoon gehandhaafd.
Er is in feite gekozen voor een
situatie die op dit moment ook al
bestaat in het kader van de Toeslagenwet bij het toeslagenfonds. Het
algemeen kinderbijslagfonds zal ook
in die constructie de huidige functie
houden. Het bestuur blijft hetzelfde,
namelijk het bestuur van de Sociale
verzekeringsbank en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Algemene kinderbijslagwet. Het
bestuur blijft ook verantwoording
verschuldigd aan de minister.
W a t er verandert met betrekking
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tot het fonds is eigenlijk alleen maar
het afbouwen van de reserves en het
feit dat het fonds niet langer gevuld
wordt met premies, maar zal worden
gevuld met algemene middelen. Dat
heeft als belangrijkste consequentie
dat het fonds ten opzichte van
andere fondsen een andere positie
moet gaan innemen, ook in het
onderling verkeer met die andere
fondsen. Ik sluit mij aan bij de vragen
die mevrouw Ter Veld over dit
onderwerp heeft gesteld.
Het belangrijkste discussiepunt bij
dit wetsontwerp is niet dit onderdeeltje van het WIR-dossier als
zodanig, want daarover hadden wij in
politieke zin al een aantal conclusies
bereikt. Het belangrijkste discussiepunt betreft het karakter van de
Algemene kinderbijslagwet op
langere termijn. Wat is precies het
karakter van de Algemene kinderbijslagwet? Heeft het kiezen van een
andere financieringstructuur
consequenties met betrekking tot dat
karakter?
In het algemeen is het in Nederland niet ongebruikelijk dat het
karakter van iets in hoge mate
bepaald wordt door de vraag wie er
betaalt. Het is dus niet geheel
onlogisch om te veronderstellen dat
als iemand anders gaat betalen voor
een dergelijke voorziening dat op
termijn ook wat te maken kan hebben
met het karakter. In Nederland
worden in het algemeen sociale
voorzieningen betaald uit de
algemene belastingmiddelen en
sociale verzekeringen worden over
het algemeen betaald door degenen
die verzekerd zijn en die premie
opbrengen. Met de verschuiving die
als gevolg van dit wetsontwerp te
weeg wordt gebracht kunnen wij
vaststellen dat er sprake is van een
verschuiving in de richting van een
voorziening, althans als wij de
merkwaardige scheiding tussen
voorzieningen en verzekeringen zo
strikt overeind willen houden.
Het is voor mijn fractie overigens
niet een absoluut uitgemaakte zaak
d3t vanuit de financieringskant de
vraag moet worden beantwoord wat
het karakter van een bepaalde wet is.
Je zou bij het bepalen van zo'n
karakter ook heel nadrukkelijk kunnen
kijken naar de prestatiekant. Met
elkaar kunnen wij vaststellen dat
zowel voor deze wet als na deze wet
de algemene kinderbijslag verzekerings- en voorzieningselementen in
zich heeft. Je kan in feite op dit
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moment dus al van een mengvorm
spreken.
Over de principiële discussie wil ik
eigenlijk maar een opmerking maken
in afwachting van de meer principiële
discussie die wij krijgen over de
structuur van de kinderbijslag die wij
krijgen naar aanleiding van het
SER-advies. Is het eigenlijk wel nuttig
om pratende over de kinderbijslag,
dit in het hokje van een voorziening
of van een verzekering neer te
zetten? Gaat het bij de Algemene
kinderbijslagwet niet om een sociale
verzekering of een voorziening, maar
veel meer om een inkomenspolitiekinstrument, dat niet zozeer aansluit
bij een verticale inkomensverdeling
of herverdeling in Nederland, maar
aansluit bij opvattingen met een
brede steun in ons land met betrekking tot het horizontale draagvlak?
Afgezien van de vraag welke keuze
wordt gemaakt, als de keuze alleen
maar is verzekering of voorziening, is
het voor mijn fractie in ieder geval zo
dat het gegeven dat en inkomenspolitiekinstrument of een voorziening of een verzekering, betaald
wordt uit de algemene middelen op
zichzelf in alle opzichten bepalend is
voor de vraag hoe een en ander eruit
moet zien. Wij staan niet op het
standpunt dat voorzieningen bij
voorbeeld alleen maar ten doel
kunnen hebben in het kader van een
verticale inkomensverdeling iets te
kunnen bijdragen. Wij staan dus ook
niet op het standpunt dat het bij
voorzieningen per definitie moet
gaan om zaken die een aanvulling
geven tot het relevante sociale
minimum. Het kan voor ons best zo
zijn dat een voorziening in de sfeer
van de sociale zekerheid of een
inkomenspolitiekinstrument vanuit de
algemene middelen gefinancierd
wordt en door ons gesteund wordt
zonder dat op voorhand een keuze
moet worden gemaakt in welk hokje
het in het kader van de sociale
zekerheid in te delen is. Het antwoord op deze vraag is overigens
niet bepalend voor het al of niet
verlenen van steun aan dit wetsontwerp. Naar aanleiding van een
bredere afweging in het totale
WIR-dossier was onze fractie al
eerder tot het standpunt gekomen
dat moet gebeuren wat nu in het
wetsontwerp geregeld wordt. Wij
zetten graag de discussie over aard
en karakter van de A K W met deze
staatssecretaris voort als daarover
een nader advies is uitgebracht.
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Zoals ik al in het voorlopig verslag
naar voren heb gebracht, brengt de
nu to N gepaste methode het vermoeden van een ad-hoc-wetgeving met
zich. De structuur wordt gewijzigd op
grond van overwegingen die met de
sfeer van de w« t heel weinig van
doen hebben. Dat behoeft geen
bezwaar te zijn als die wijziging de
wet zelf in feite onverlet laat. In dit
geval heeft de structuurwijziging
echter wel degelijk gevolgen voor de
AKW. Daarbij komt dat de financiering van de kinderbijslag, min of
meer op declaratiebasis, wat
onzekerder is dan wanneer wordt
uitgegaan van premiebetaling. De
vrees dat via het onderhavige
wetsvoorstel gemakkelijker een
verkapte bezuinigingsoperatie kan
worden ingezet, is niet geheel uit de
lucht gegrepen. In een tijd van
bezuiniging is het altijd een kwestie
van prioriteiten stellen. Wie zegt dan
dat er nooit eens zal worden
beknibbeld op de kinderbijslag,
hoeveel bezwaar dat op zichzelf zou

kunnen oproepen? Ik vraag dit zelfs
in een tijd waarin heel nadrukkelijk
gepleit wordt voor een verhoging van
de kinderbijslag. Ik wijs met name op
de geluiden uit de kring van het CDA.
De eventuele invoering van het
woonlandbeginsel is, niet o m
onbegrijpelijke redenen, met de
herziening van de financieringsstructuur in verband gebracht. Ik plaats
die opmerking, los van mijn opvatting
over de wenselijkheid van het al of
niet invoeren van dat beginsel.
Meermalen heeft de bewindsman
verzekerd, dat het wetsvoorstel in
geen enkel opzicht de bedoeling
heeft vooruit te lopen op de komende
discussie rond het SER-advies met
betrekking tot de financieringsstructuur van de kinderbijslag. De fractie
van de RPF hecht daar zeer aan. Dit
zo zijnde, lijkt het mij van belang,
zoveel als mogelijk is bij het oude te
laten. In dat opzicht waardeer ik het,
dat de fondsstructuur gehandhaafd
wordt, zodat zonder al te veel moeite
zou kunnen worden teruggekeerd
naar de huidige financieringsstructuur. In deze lijn spreekt mij ook zeer
aan, het advies van de SER o m het
Rijk de AKW-uitgaven te doen
bekostigen als ware het een premiebetaling. De regering heeft een
andere mening. Het is mij niet
duidelijk geworden waarom dat
advies niet kan worden gevolgtf. Kan
de staatssecretaris dat nader
uitleggen?
Het karakter van de AKW staat
vandaag enigszins ter discussie, ook
al wordt daarover nog nader van
gedachten gewisseld. Immers, het
verzekeringskarakter gaat, hoe je het
ook wendt of keert, althans ten dele
teloor. Wij willen de kwestie niet zo
zwart/wit zien, dat de AKW nimmer
kan worden gezien als een voorziening, ofschoon je daar stellig een
aantal kanttekeningen bij zou kunnen
plaatsen. Dat laatste heeft collega
Schutte zoeven heel nadrukkelijk
gedaan. Voor een groot deel kan ik
mij in zijn woorden vinden.
Zo is er bij voorbeeld ook de
kwestie van de eigen verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Een omschakeling van verzekering naar voorziening raakt natuurlijk
wel de eigen verantwoordelijkheid
van de werkgever ten opzichte van
de werknemer. De kinderbijslag
draagt er toe bij, dat het inkomen
meer naar behoefte wordt verdeeld,
zonder de lasten direct op het loon te
laten drukken. Het is dus in die zin
een inkomenspolitiek instrument.
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De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Het voornemen tot
wijziging van de financieringsstructuur van de kinderbijslag is een wat
merkwaardig voorstel. Immers, de
reden om de financieringsbron te
verleggen, is niet gelegen in het
functioneren van de huidige structuur
zelf. De huidige premiebetaling
functioneert immers goed. De
achtergrond van het voorstel ligt ook
niet in een fundamentele bezinning
op doel en functies van de kinderbijslag op grond waarvan het juister of
beter zou zijn, het Rijk de lasten te
laten dragen. Deze fundamentele
discussie moet immers nog worden
gevoerd. Kortom, de argumentatie
voor het onderhavige wetsvoorstel
komt voort uit geheel andere
omstandigheden. Het wetsvoorstel is
een direct uitvloeisel van de WIRoperatie en is eigenlijk slechts
bedoeld als wisselgeld richting
bedrijfsleven. Het voorstel berust dus
niet op een zelfstandige overweging.
Ik vraag de staatssecretaris heel
concreet of overwogen is een ander
instrument te gebruiken o m de
werkgevers te compenseren. Wil hij
verder nog eens ingaan op de vraag,
of kinderbijslag, als wij de regeling
aan dit soort besluitvorming blootstellen, niet veel te veel een speelbal
wordt tussen de belangen van
overheid, bedrijfsleven en werknemers?
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Leerling
Aan het solidariteitselement dat aan
de kinderbijslag ten grondslag ligt,
kan zowel via een voorzieningenstructuur als een verzekeringsstructuur vorm worden gegeven. Ik moet
echter zeggen dat het mij meer
aanspreekt, als de de verantwoordelijkheid in dezen vooral ligt bij de
sociale partners. Dan kom je bij een
verzekering uit, zoals nu het geval is.
Verder komt het mij voor dat het
onderhavige wetsvoorstel enigszins
op gespannen voet staat met de Nota
overdracht bevoegdheden aan
sociale partners. Hoe dan ook, ik
hoop, dat we in de loop van 1989
over het SER-advies kunnen
discussiëren. Kan de staatssecretaris
daar enige duidelijkheid over geven?
Wel zou ik de bewindsman nog
willen vragen, of de optie om terug te
keren naar de huidige situatie,
afhankelijk van het verloop van deze
discussie ook bespreekbaar is en
blijft.
Mijnheer de voorzitter! Los van
argumenten inzake de AKW zelf
heeft het wetsvoorstel ook een aantal
pluspunten. De premiedruk voor de
werkgevers wordt verlaagd. Het
gewicht van de factor arbeidskosten
neemt dus af. Dat spreekt aan in een
tijd waarin de collectieve lastendruk
in relatie tot de werkgelegenheid
volop in de belangstelling staat.
Anderzijds is, zoals gezegd, de
AKW-overdracht het wisselgeld voor
de opheffing van de WIR. In het
paasdebat heb ik daarmee in
hoofdlijnen ingestemd, mits de
kinderbijslag als zodanig onaangetasv
zou blijven. Op grond van deze twee
argumenten zal ik mij niet verzetten
tegen aanneming van het wetsvoorstel, mits alle opties naar de toekomst open blijven. Overigens had ik
graag gezien, dat de besluitvorming
rond het onderhavige voorstel meer
weloverwogen en minder opportunistisch had kunnen plaatsvinden.

D
De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
Wij hebben in het kader van de
WIR-operatie ingestemd met
wijziging van de financieringsstructuur. Op alle argumenten die daarbij
hebben gespeeld en die wat ons
betreft diep doordacht zijn geweest,
zal ik dus niet ingaan. Dit wetsontwerp zouden we los van de
WIR-operatie zelf niet bedacht
hebben. Desondanks kan het toch
nog een goed wetsontwerp zijn en
wordt het dus ook door ons ge-
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steund. Wij zijn het ermee eens dat
men de weg heeft gekozen van de
rijksbijdrage in het kinderbijslagfonds, met handhaving van de rol van
de SVR en dus de Sociale verzekeringsbank. Mijn vraag aan de
staatssecretaris is, of je kan zeggen
dat op het gebied van de uitvoering
en de bemoeienis van de overheid er
niets verandert.
Verder wil ik nog iets zeggen in
verband met de vraag, of het een
verzekering is dan wel een voorziening. De staatssecretaris zegt in de
stukken dat het een mengvorm is.
Wij hebben als CDA in de voorlopige
reacties daarop gezegd, dat wij het
daarmee wel eens zijn. Voor de
duidelijkheid tegenover het NCB wil
ik hier wel zeggen dat ons standpunt
inzake het woonlandbeginsel niet is
gewijzigd door de wijziging van de
financieringsstructuur.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Dit wordt door de heer
Terpstra een beetje cryptisch
geformuleerd: Het standpunt van het
CDA inzake het woonlandbeginsel is
niet gewijzigd door de wijziging van
de structuur. Hoort het laatste er
beslist bij, of is het sowieso niet
gewijzigd?
De heer Terpstra (CDA): Het is
sowieso niet gewijzigd en het zal in
de toekomst ook niet worden
gewijzigd door de wijziging van de
financieringsstructuur. Daarbij laat ik
open dat de regering in de toegezegde nota dergelijke goede argumenten
zou kunnen geven, dat we het in
principe niet zouden kunnen
uitsluiten, maar die kans is niet groot,
denk ik dus.
Wat de bezuinigingen betreft wil ik
tot troost van de heren Leerling en
Van der Vlies opmerken dat deze
staatssecretaris noodgedwongen
veel heeft moeten bezuinigen in de
sociale zekerheid maar dat hij altijd
het indexeringsmechanisme in de
kinderbijslag heeft gehandhaafd. Dat
lijkt mij een aardige gedachte.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Bedoelt
de heer Terpstra: in de tijd dat hij in
de Kamer zit, of bedoelt hij dat het
echt zo is?. Ik heb hier een aantal
keren de bevriezing van de kinderbijslag behandeld, tegen mijn zin en
met tegenstemmen van ons maar
met voorstemmen van het CDA. Is
het nu de heer Terpstra die heeft
gezorgd dat het nooit is gebeurd, of
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denkt hij echt dat de staatssecretaris
het nooit heeft gedaan?
De heer Terpstra (CDA): Ik denk dat
het een mengvorm is. In ieder geval
is er minder in bezuinigd dan in
andere sociale verzekeringen.
Daardoor bestaat dus niet per
definitie het gevaar dat de overheid
deze verzekering ziet als de eerste
verzekering die voor bezuinigingen in
aanmerking zou moeten komen. In
die geest heb ik het ongeveer
bedoeld te zeggen.
Over de inkomensafhankelijkheid
zijn ook een paar vragen gesteld.
Aangezien het risico bestaat dat er
mensen in Nederland voor zijn, wil ik
graag opmerken dat ik er niet zo
geweldig voor ben, omdat het
redelijk ingewikkeld wordt en
misschien ook nog fraudegevoelig.
Op dit punt wil ik een vraag stellen
aan de staatssecretaris. Ik heb
vernomen dat in de EG een richtlijn
gefabriceerd zal worden, waarin
wordt gesteld dat, als een inkomensafhankelijke kinderbijslag wordt
ingevoerd, alleen maar het inkomen
van de moeder als norm mag worden
genomen. Ik hoop dat dit juist is,
want dan zullen denk ik veel voorstanders tot andere gedachten
komen.
Ik wil nog iets zeggen over het
principiële punt dat de heren
Schutte, Van der Vlies en Leerling
hebben ingebracht naar aanleiding
van de vraag of de verantwoordelijkheid van de werkgever voor het gezin
zal wc den ondermijnd door deze
wijziging van de financieringsstructuur. De oorspronkelijke gedachte
was dat het loon een relatie zou
moeten hebben met de gezinsgrootte. Dat betekent dat er loonverschillen zouden moeten bestaan. Dat zou
uiteraard verstorend werken op de
arbeidsmarkt. Vandaar, dat een
kinderbijslagsysteem is ingevoerd. Bij
het huidige kinderbijslagsysteem in
het licht van de volksverzekeringen is
het al zo dat ook niet-werkgevers
meobetalen aan de premie en
niet-werknemers kinderbijslag
ontvangen. Het proces van verwatering — een begrip dat in dit verband
wel gebruikt mag worden — is dus al
aan de gang. De kinderbijslagsystematiek ligt niet alleen in de werkgevers-werknemerssfeer, maar is
breder doordat, zoals gezegd, ook
niet-werkgevers meebetalen en
niet-werknemers kinderbijslag
ontvangen. Er zit dus wel een zekere
principiële kant aan dit wetsvoorstel,
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maar het wetsvoorstel is minder
principieel dan het lijkt omdat het
huidige systeem ook al een zekere
mengvorm is.
Verder speelt in onze visie ook nog
een vrij grote rol dat de werkgeversen werknemersorganisaties unaniem
hebben ingestemd met dit wetsvoorstel. De heer Van der Vlies heeft
gewezen op de Nota gezinsbeleid,
die door het NCW en het CNV naar
de Kamer is gestuurd. Als deze
partijen instemmen met de voorgestelde wijziging van de financieringsstructuur neem ik aan dat het met de
rol van het gezin wel goed zit.

D
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Alle woordvoerders hebben
terecht een relatie gelegd met de
pakketoperatie in het kader van
lastenverlichtingen en het wegvallen
van de WIR. Dit is inderdaad een
onderdeel van de uitvoering daarvan.
De heer Schutte heeft gezegd: het
is niet onverschillig waar je op een
gegeven moment de lastenverlaging
zoekt en op welke wijze je dat doet.
Hij sprak in beginsel zijn voorkeur uit
op principiële gronden voor de
financiering van de sociale zekerheid
door middel van premies. Die
benaderingswijze ligt ook ten
grondslag aan de invulling, die het
kabinet geeft aan de sociale verzekering in het algemeen. Ik behoef maar
te wijzen op de systematische
terugtrekking van de rijksbijdragen uit
de sociale verzekering. Dit neemt niet
weg dat er best aanleiding kan zijn
o m een rijksbijdrage in de sociale
verzekering te handhaven. In feite
geldt dit nog steeds op het terrein
van de gezondheidszorg. De lijn die
de heer Schutte trekt, ligt in het
algemeen ten grondslag aan de
inhoud die wij aan de sociale
verzekering geven.
Mevrouw Ter V e l d (PvdA): Ik begrijp
hieruit dat de staatssecretaris de
mogelijkheid van een rijksbijdrage als
principe een goede zaak vindt.
Staatssecretaris D e Graaf: Nee, ik
heb net gezegd dat de heer Schutte
in het algemeen de financiering van
de sociale verzekering door premies
voorstaat. Dat vind ik op zichzelf een
goede lijn. Dat neemt niet weg dat
er, zoals hij ook zegt, best aanleiding
kan zijn om een rijksbijdrage te
handhaven, in te voeren, te verhogen
of te verlagen.

Tweede Kamer

Mevrouw Ter V e l d (PvdA): Dan heb
ik de staatssecretaris dus goed
begrepen. Dat die mogelijkheid kan
bestaan, acht de staatssecretaris een
goede zaak omdat het om de een of
andere reden gewenst kan zijn.
Staatssecretaris De Graaf: Natuurlijk. Ik heb heel wat voorstellen in die
richting gedaan en verdedigd, maar
ook wel in een andere richting. Dat
waren niet alleen voorstellen van
onze kant; door groeperingen buiten
de huidige coalitie zijn ook soortgelijke suggesties gedaan.
De heer Schutte heeft, anders dan
de anderen, een vrij principieel
betoog opgezet over de financiering
van de kinderbijslag door de
werkgever. Hij herinnert aan de
regelingen die vroeger bestonden bij
de postbeambten en het overheidspersoneel en aan de principiële
discussies die destijds werden
gevoerd over de kinderbijslag als
instrument voor de rechtvaardige
verdeling van het loon. Hij zegt dat
het loon voldoende moet zijn voor
het gezin om ervan te leven en dus
gedifferentieerd moet zijn naar de
grootte van het gezin. Dat functioneert niet, omdat de concurrentie
dan met de zaak op de loop gaat.
Daarom moet je een systeem van
verzekeringen hebben dat wel een
rechtvaardig loon introduceert.
In dit verband herinnert hij aan
roemruchte mensen uit de wereld
van de sociale beweging. Als hij dat
doet, spreekt mij dat uiteraard aan.
Hij haait de heer Amelink aan, maar
ik denk dat de heer Terpstra er
terecht op wijst dat er sedert de
vormgeving van de kinderbijslag in
het verleden toch wel op allerlei
punten het nodige is veranderd. Je
vindt dat ook wel terug in de stukken.
Om een voorbeeld te noemen: de
kinderbijslag die wij nu hebben is een
A K W , een algemene kinderbijslagwetgeving. Deze betreft niet alleen
het vraagstuk van het loon, maar ook
van een rechtvaardig inkomen; niet
alleen de loonvorming van de
werknemer, maar ook voor diegenen
die op een andere wijze een inkomen
hebben zonder dat in de prijzen af te
kunnen wentelen. Dan blijkt het
karakter van de regeling een
correctie op loon of inkomen langs
horizontale weg ten voordele van
gezinnen met kinderen te zijn. Dan
denk ik dat de nogal principiële lijn
van de heer Schutte dat de zaak
eigenlijk via premies van de werkge-
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ver gefinancierd zou moeten blijven,
toch niet geheel opgaat.
Nogmaals, er is heel wat veranderd. Ik noem de integratie van de
kinderaftrek en de kinderbijslag in
één systeem van niet-belastbare
bedragen voor de kinderbijslag,
terwijl je vroeger kinderaftrek en
belaste kinderbijslagen had. Ik wijs
ook op het feit dat de kinderbijslag
voor gehandicapte kinderen vanaf 18
jaar op een gegeven moment is
geëindigd, omdat wij daarvoor een
aparte regeling in de A A W hebben
gekregen. Ik wijs op de studiefinanciering, die in beginsel de kinderbijslag kapt bij 18 jaar. Wat dat betreft
zou ik zo'n principiële keuze voor het
blijvend financieren van de kinderbijslag uit een bijdrage in de vorm
van een premie van de werkgever
niet kunnen verdedigen.
De heer S c h u t t e (GPV): Ik ben het
met de staatssecretaris en met de
heer Terpstra eens, dat dit punt
behoorlijk is verwaterd sinds 1938,
toen het voorstel-Romme in discussie was. Nu wij op het punt staan om
te beslissen over een voorstel o m er
klaar water van te maken, zal de
staatssecretaris er toch wel enig
begrip voor kunnen opbrengen dat ik
deze vraag stel. Dan wil ik de laatste
stap ook wel zetten en zeggen dat
het heel goed is om zich de oorsprong te herinneren.
Staatssecretaris D e Graaf: Ik kan mij
dat goed indenken. Dit is niet de
laatste stap in het geheel.
De heer Linschoten (VVD): Er komt
nog een stap!
Staatssecretaris De Graaf: Er komen
nog veel meer stappen. De politiek
eindigt meestal niet op dit moment,
ook niet wat betreft de kinderbijslag
of de sociale zekerheid. Dit is een
incidenteel gebeuren in afwachting
van een definitieve nieuwe vormgeving van de kinderbijslagwetgeving,
een zaak die heel principieel verder
bediscussieerd zal gaan worden.
Ongetwijfeld — men vindt dat ook in
de reactie van de SER — zal er ook
een heel principiële discussie
plaatsvinden over het karakter van de
kinderbijslag nu en in de toekomst. Ik
denk dat met de hierin opgesloten
mengvorm — de heer Linschoten
heeft dat heel pragmatisch benaderd
— heel goed valt te leven.
Voorzitter! De veronderstelling van
de heer Schutte en van enkele
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andere woordvoerders dat door deze
verandering in de financiering er als
het ware een snellere aanslag op het
budget voor de kinderbijslag zou
kunnen komen, heeft geen enkele
grond. De heer Terpstra heeft er
terecht op gewezen dat, ook al is de
kinderbijslag wel eens bevroren, de
indexering toch het langste is
toegepast. Ook hij noemde dat een
zekere mengvorm. In ieder geval zijn
er naast die indexering enkele extra
uitgaven gedaan in het kader van de
kinderbijslag. Ik ben er zeker van dat
dit voor deze verandering in de
financiering niet behoeft te veranderen. Op zichzelf kan er reden zijn om
de kinderbijslag ook uit anderen
hoofde te verhogen, bij voorbeeld in
het kader van de gezondheidswetgeving. Ik denk dus dat men in dit
opzicht tè ongerust is en dat een
verwijzing naar het budget van
Onderwijs niet juist is. Inderdaad is
Onderwijs gebudgetteerd, maar de
kinderbijslag niet. Daarbij is bepalend
het aantal kinderen en niet een
budget, alhoewel uitgaven in deze
sector natuurlijk ook belangrijk zijn.
De heer Linschoten (VVD): Dat
neemt niet weg dat het hier om een
andere index gaat dan bij die andere
uitkeringen die op grond van andere
overwegingen hier wat langer is
toegepast. Het is ook maar de vraag
of, indien de kinderbijslag in 1982 uit
de algemene middelen zou zijn
gefinancierd, diezelfde lijn zou zijn
gevolgd.

doen voor gezinnen met kinderen.
Het maakt dan niet uit of het
gefinancierd wordt uit premies of
door het Rijk, al zijn het wel verschillende departementen die daar
verantwoordelijk voor zouden zijn. De
toeslagwetgeving wordt toch ook
rijksgefinancierd? Dat ligt in wetten
vast en daar kan niet zomaar aan
worden getornd. Als men dat wil, zal
toch op zijn minst de wetgeving
moeten worden veranderd. Het is dus
geen financiering bij beschikking of
een subsidiebesluit of wat dan ook
en wat dat betreft, denk ik dat de ook
door het NCB uitgesproken vrees en
de spookbeelden waarover de heer
Van der Vlies sprak naar mijn gevoel
niet opgaan.
De heer S c h u t t e (GPV): Voorzitter!
Door de wijze van financiering is de
kinderbijslag, zij het inderdaad op
wettelijke grondslag, in feite toch
geworden een van de nog resterende
open-einderegelingen in ons bestel
en de staatssecretaris weet ook wat
ter zake het kabinetsstandpunt is.
Kan hij toezeggen dat wat daarover
ook gediscussieerd gaat worden, de
kinderbijslag er niet bij betrokken zal
worden?
Staatssecretaris D e Graaf: Ik doe
nooit uitspraken...
De heer S c h u t t e (GPV): Neen, voor
deze kabinetsperiode!

Staatssecretaris De Graaf: Andere
overwegingen die met name
betrekking hadden op het feit, dat
kinderbijslag niet toereikend is voor
de dekking van de kosten van het
kind en op het feit dat je in enig jaar
op een bepaald moment wat krap
kan zitten, en dan, met name daar
waar het het meest knelt — kijk naar
de enquêtes en onderzoeken die
worden gehouden — iets extra's wilt

Staatssecretaris De Graaf: In deze
kabinetsperiode zal dat zeker niet
gebeuren; dat durf ik wel te zeggen.
Ik kan uiteraard geen uitspraak doen
over wat er na deze kabinetsperiode
zal gebeuren.
De heer Schutte zei dat dit nog
een van de open-einderegelingen
was. Bij mijn weten zijn alle regelingen op ons departement voor 9 5 %
nog steeds open-einderegelingen. En
natuurlijk is er vervolgens wel de
discussie over de budgetdiscipline in
dat opzicht. Daar moeten wij ook
mee bezig zijn. Ik kijk ook naar het
regeerakkoord: de belastingdruk, de
collectieve lastendruk en alles wat
ermee samenhangt.
Voorzitter! De heer Schutte is bang
dat je langs deze weg weer een
heropening krijgt van inkomensafhankelijke kinderbijslag, althans dat
dit makkelijker wordt. W e l n u , ik
geloof dat niet. Ik geloof dat de
argumenten om geen inkomensafhankelijke kinderbijslag in te voeren
en de bezwaren daartegen — de heer
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Staatssecretaris De Graaf: Als ik kijk
naar de achter ons liggende jaren en
naar de redenen die zijn gehanteerd
voor het verhogen van de kinderbijslag, bij voorbeeld in 1988 die 330
min. in één keer, dan zou, als de
A K W toen rijksgefinancierd zou zijn,
volgens mij precies hetzelfde zijn
gebeurd.
De heer Linschoten (VVD): Er
waren ook andere overwegingen die
een rol speelden!

Terpstra heeft ze nog eens genoemd
— ook nu nog bestaan en dat die ook
in de toekomst zullen blijven bestaan.
Ik weet dat er best verschil is in
benadering over deze zaak. Mevrouw
Ter Veld heeft dit nog even onder
woorden gebracht.
Voorzitter! Om nu te zeggen dat de
huidige horizontale verdeling
daardoor makkelijker om te bouwen
is in een verticale verdeling, zoals de
heer Schutte het onder woorden
heeft gebracht, lijkt mij niet juist,
want ook een ommezwaai van
horizontaal naar verticaal vergt
wetgeving in dit opzicht. In dat
opzicht is dat ook zeker niet gemak-

kelijk.
De heer Schutte en, naar ik meen,
ook enkele anderen hadden een
zekere voorkeur om de suggestie van
de SER te volgen, namelijk om de
premie op nul te zetten en voor de
rest datgene te doen wat wij ook
doen. Ja, dat is een kwestie van
vormgeving. U hebt mijn argumenten
daartegen gevonden. Het doet toch
nog te veel aan een premie denken,
hoewel alle opties open blijven. Ik
geloof dat de heer Leerling met
name zei: ik wil daar best voor zijn,
mits de opties open blijven. W e l n u ,
die blijven uiteraard open, zodra je
die principiële discussie krijgt naar
aanleiding van het SER-advies. Ik
denk evenwel niet dat het daarmee
gauw zo zal worden, dat in één keer
die 5,7 mld. weer op een andere
wijze gefinancierd zullen worden.
Maar in beginsel blijven elke optie en
elke invulling mogelijk.
Mevrouw Ter Veld had graag dit
wetsvoorstel zelf ingediend. W e l n u ,
dan had zij moeten zorgen, voorzitter, dat haar fractie deel uitmaakte
van een kabinet. Dan had dat ook
gekund. Zij krijgt echter alle kansen,
zo denk ik. Hetzij nu of later.
Mevrouw Ter V e l d (PvdA): Nu?
Staatssecretaris D e Graaf: Ja, dat
weet ik niet...
Voorzitter! Mevrouw Ter Veld blijft
de wijze van invulling wat merkwaardig vinden, vanwege de fondsconstructie. Maar ik denk toch dat deze
aanpak verstandig is. Er verandert
namelijk nu zo weinig mogelijk. Dat
geldt voor de fondsconstructie, voor
het bestuur en al die dingen meer. Ik
denk dat in het algemeen daar wel
overeenstemming over bestaat. Zij en
de heer Linschoten vroegen ook: hoe
zit het nu straks met de onderlinge
hulp van de fondsen jegens elkaar?
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bezuinigen dan bij andere constructies het geval is.
Er wordt inderdaad niet vooruitgelopen op de toekomstige wijziging.
Ook al nemen wij het voorstel van de
SER om de premie op nul te stellen
niet over, wij handhaven in alle
opzichten zoveel mogelijk de
bestaande constructie. Ik ben het
met mevrouw Ter Veld eens, dat
daarmee de zaak als het ware
volledig ingebed blijft in de wijze van
invulling in het kader van de Europese verordeningen met betrekking tot
de sociale zekerheid. Dat geldt ook
volledig voor de kinderbijslag.
Voorzitter! Er is gevraagd of dit op
gespannen voet staat met de nota
over de overdracht van bevoegdheden naar de sociale partners. Ik
geloof dat dit niet het geval is. Ik
geloof niet dat deze keuze verandering brengt in de stellingname van de
nota.
Er is ook gevraagd, of er een
terugkeer mogelijk is. In de politiek is
elke terugkeer mogelijk, in welke zin
dan ook. Als daarover politieke
overeenstemming wordt bereikt, kan
dat.
Ik heb de vragen van de heer
Terpstra zo goed mgelijk beantwoord. Hij heeft mijn benaderingswijze en de kritische benadering van de
heer Schutte voor een groot deel
ondersteund. Hij vindt dat wij met de
mengvorm goed kunnen leven. Ik heb
de opvatting van de heer Terpstra
aangehoord. Ik verwachtte eigenlijk
ook niets anders van hem te horen.
De heer Terpstra is tegen de
inkomensafhankelijkheid. Wij 'nebben
geen plannen. Wat er in Europees
verband mag worden voorbereid aan
richtlijnen, is niet bezwaarlijk. Ik heb
daarover geen exacte informatie. Wij
hebben in ieder geval geen plannen
om enige vorm van inkomensafhankelijkheid nu of later in te voeren.

Ja, daar verandert inderdaad iets.
Dat stem ik toe. Er komt één centraal
fonds minder bij, zonder de reserves.
Dat is dan een zaak die vervolgens
door de overige centrale fondsen
onderling dient te worden opgelost.
Wij zijn het er wel over eens,
voorzitter, dat het gunstig is voor de
werkgelegenheid.
Mevrouw Ter Veld spreekt
vervolgens van malle verschillen, als
het gaat om voorziening en verzekering. Ja, dat is zo; het is een heel
vreemde discussie soms. De heer
Schutte merkte op: eigenlijk heb je
voorzieningen alleen maar of met
name bij de bijstandswet; dan houd
je rekening met vermogen en
inkomsten en dergelijke. Dit hoeft
echter niet altijd zo te zijn. De W W V
zelf bij voorbeeld was ook een
voorziening: loongerelateerd, zonder
enige toets, noch naar vermogen,
noch naar inkomen. Ik denk dat er
ook wel een aantal rijksgroepsregelingen zijn, die precies dezelfde
kenmerken vertonen. De scheiding
ligt niet altijd even absoluut als in dat
verhaal lag opgesloten.
Voorzitter! De relatie met het
woonlandbeginsel is door verschillende woordvoerders, ook door
mevrouw Ter Veld, nog even naar
voren gebracht. Ik denk dat er in dat
opzicht geen ongerustheid hoeft te
bestaan, zoals die verwoord is door
de NCB. De heer Terpstra vroeg daar
ook nog even naar en anderen ook.
Daar zijn in die zin geen plannen. Iets
anders is dat de discussie over het
wc :nlandbeginsel op dit moment
nog niet helemaal is afgerond. Dit is
overigens een discussie die, als het
gaat om dat oude voorstel met
betrekking tot het woonlandbeginsel,
misschien ook het beste nog eens
een goede heroverweging of een
goede beraadslaging zou kunnen
vinden op het moment dat de
Sociaal-economische raad adviseert
over de totale problematiek met
betrekking tot de kinderbijslag. De
SER-advisering wordt begin volgend
jaar verwacht. Deze problematiek kan
met name in dat kader bekeken
worden.
Ik ben blij dat mevrouw Ter Veld
begrijpt, dat de technische informatie
over de gevolgen van dit wetsvoorstel met betrekking tot de voorstellen
van de commissie-Oort nu niet te
geven is. Dat hangt van een heleboel
zaken af. Ik wil haar graag toezeggen, dat het beraad over de premievaststelling in 1990 echt wel gevolgd
zal worden tijdens de verdere

voorbereiding van de voorstellen van
de commissie-Oort. Er is dan naar
mijn overtuiging voldoende tijd en
gelegenheid om die door haar
aangestipte problemen en punten te
bezien.
Voorzitter! De vragen van de heer
Van der Vlies heb ik voor een groot
deel reeds beantwoord. Hij prijst elke
vereenvoudiging. Ook dit wetsvoorstel betekent een vereenvouding. Hij
heeft minder moeite met een
mengvorm van de regeling zoals die
nu is voorgesteld, omdat hij de
doelstelling van de kinderbijslagwetgeving in deze wetgeving ook
voldoende tot uitdrukking ziet komen.
Ik zie hier ineens dat met name de
heer Van der Vlies gesproken heeft
over de relatie van de bijstandswet
tot de RWW. Ik reageerde in de
richting van de heer Schutte, maar
het was de heer Van der Vlies die
hierover heeft gesproken.
De heer Van der Vlies was ook
ingenomen met de handhaving van
de regels voor de gemoedsbezwaarden. Het is juist, dat mensen die toch
gemoedsbezwaren houden de
gelegenheid krijgen hieraan uiting te
geven. Verder wilde de heer Van der
Vlies harde garanties voor het
veiligstellen van de financiering van
de kinderbijslagen. Als ik kijk naar de
toekomst, is er zeer zeker op korte
termijn geen aanleiding minder uit te
geven voor de kinderbijslag. Gezien
allerlei oorzaken is er eerder
aanleiding om in een andere zin
oplossingen te zoeken. Onze
kinderbijslag gaat in verhouding t o t
de ons omringende landen minder
ver. De heer Schutte heeft gezegd,
dat voor de oorlog in België al
gunstigere regelingen bestonden.
Het karakter van die kinderbijslag
was in die tijd ook anders, in die zin
dat vaak ook bevolkingspolitieke
overwegingen daarbij een rol
speelden. Dat heeft in de Nederlandse situatie in die zin nooit een rol
gespeeld.
Voorzitter! De heer Linschoten
heeft vrij pragmatisch het karakter
van de A K W benaderd. De principiële
discussie zal nog gevoerd worden
nadat de SER een advies gaat
uitbrengen. Er is alle reden daarover
dan verder te spreken met elkaar.
De heer Leerling vreest dat deze
vormgeving er misschien toe kan
leiden dat de kinderbijslag een
speelbal wordt. Ik heb reeds laten
blijken dat dit zeker niet de bedoeling
is. Je kunt door middel van deze
constructie zeker niet gemakkelijker

De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn antwoord. Ik zal nog slechts
een korte reactie geven, waarbij ik
ook in rekening breng wat de
collega's hebben gezegd. Het was
heel duidelijk hoe bij anderen de
continuïteit met het verleden
zichtbaar was. Mevrouw Ter Veld
vond het voorstel prachtig. Het
voorstel komt neer op bekostiging
van de kinderbijslag uit de algemene
middelen. Misschien heeft zij alsnog
gekregen wat haar geestverwanten

Tweede Kamer

Kinderbijslag
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Schutte
voor de oorlog al lang wilden
hebben. Zij hebben zich heel lang
verzet tegen een stelsel van kinderbijslag waaraan een premiestelsel
was gekoppeld. Deze reactie van
mevrouw Ter Veld is dus heel
begrijpelijk. De reactie van de heer
Van der Vlies is evenzeer begrijpelijk.
Zijn partij stond ook destijds niet
vooraan om een dergelijk systeem
voor kinderbijslag in te voeren
vanwege de in die kring bekende
bezwaren tegen het verzekeringsstelsel. De heer Terpstra voelt zich
happy bij de inmiddels ingetreden
verwatering.
Voorzitter! Ik wil terug naar 1938,
toen op dit punt klare wijn werd
geschonken, die inmiddels — met
name via de AKW — sterk is
aangelengd. Nu wordt het, zoals ik al
bij interruptie zei, klaar water. De
staatssecretaris wil ons daarbij doen
geloven dat er dan nog allerlei opties
zijn op het opnieuw verkrijgen van
wijn in de toekomst. Ik heb er de
nodige twijfels over. Als wij de opties
open willen houden, moeten wij zeker
niet het laatste restje wijn meteen
weggooien!
Wat de effecten van het voorstel
betreft, ziet de staatssecretaris de
toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Ik houd hem daaraan. Ik zal met
gepaste kritische aandacht de
ontwikkelingen op dit punt volgen.
Mijn conclusie zal duidelijk zijn: het
lijkt mij het beste om nu niet voor het
wetsvoorstel te stemmen.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de voorzitter! Ik constateer dat de
heer Schutte terecht een continuïteit
vaststelt in de benaderingswijze
vanuit de verschillende politieke
groeperingen. Ik heb dat ook
geregistreerd. Ik blijf inderdaad
vertrouwen hebben in de toekomst,
wat de gelden betreft die wij
beschikbaar stellen ten behoeve van
kinderen in gezinnen. Ik vind het
jammer dat ik de heer Schutte niet
over de streep heb kunnen halen.
Gezien zijn principiële benaderingswijze heb ik daar echter wel begrip
voor.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, straks te
stemmen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
• het wetsvoorstel Wijziging
van de Organisatiewet sociale
verzekering en enkele andere
sociale verzekeringswetten tot
invoering van een sociaal-fiscaal
nummer, nadere regeling van het
gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van
de geheimhoudingsbepalingen
(invoering sociaal-fiscaal
nummer) (20854), en van:
- de daarbij voorgestelde moties.
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter. Ik verzoek om een korte schorsing.
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.
De voorzitter: In derde termijn is
het woord aan mevrouw Van
Nieuwenhoven.

•
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik heb
nog twee punten waarop ik graag
een antwoord van de staatssecretaris
wil hebben.
Allereerst mijn motie op stuk nr.
22. Ik ben bereid deze motie aan te
houden en ik stel mij voor, dat te
doen tot bij voorbeeld het kerstreces,
als ik van de staatssecretaris de
eigenlijk al toegezegde informatie
van zijn onderhandelingen met de
SVR krijg over de vraag, wat er
gebeurt als de WPR misschien nog
niet functioneert op het moment dat
dit wetsontwerp wel in werking moet
treden. Nogmaals, als de minister mij
dat wil toezeggen, houd ik mijn motie
op stuk nr. 22 aan.
Ik trek mijn amendement op stuk
nr. 17 in.
De voorzitter: Aangezien het
amendement-Van Nieuwenhoven
(stuk nr. 17) is ingetrokken, maakt
het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): In plaats daarvan dien ik,
mede namens de collega's Linschoten en De Leeuw, de volgende motie
in.

Daartoe wordt besloten.
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Sociaal-fiscaal nummer

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat bij de Wet
invoering sociaal-fiscaal nummer, het
fi-nummer uitgebreid wordt tot
sofi-nummer;
constaterende, dat de ontheffing van
de geheimhoudingsplicht in de wet
tot invoering van het fi-nummer
anders geregeld is dan in de wet met
betrekking tot het sofi-nummer;
verder constaterende, dat in de
praktijk de staatssecretaris van
Financiën de Kamer inlicht over
ontheffing van de geheimhoudingsplicht volgens artikel 67 AWR op
het punt van het fi-nummer;
verzoekt de regering, de Kamer te
informeren hoe de wetgeving met
betrekking tot het fi-nummer in
overeenstemming kan worden
gebracht met de Wet sofi-nummer,
mede gebaseerd op de aanbevelingen van de commissie-Hirsch Ballin,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van
Nieuwenhoven, Linschoten en De
Leeuw. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 24 (20854).

•
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Ik kan heel kort zijn. Ik wil graag
toezeggen aan mevrouw Van
Nieuwenhoven dat ik over de inhoud
van de motie op stuk nr. 22 voor de
kerst nog overleg zal plegen met de
SVR en ik zal de Kamer daarover
informeren.
De voorzitter: Aangezien de
motie-Van Nieuwenhoven (stuk nr.
22) is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Ten aanzien van de vervanging
van het amendement op stuk nr. 17
door een motie die net is ingediend,
het volgende. Ik kan best met deze
motie leven en ik wil nu heel duidelijk
onder woorden brengen dat ik de
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D e Graaf
constructieve wijze waarop wij
vandaag samen overleg hebben
gepleegd buitengewoon waardeer.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

D
De voorzitter: Wij gaan nu over tot
de stemmingen.

Het begin van artikel I en de onderdelen A t / m G worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementDe Leeuw/Linschoten (stuk nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene sternmen is aangenomen.
Onderdeel H, zoals het is gewijzigd
door aanneming van het amendement-De Leeuw/Linschoten (stuk nr.
12), wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde artikel 50d is dus
aangenomen.

16, II), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 50e en 50f worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel L wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Nieuwenhoven
(stuknr. 2 1 , I).

De onderdelen M t / m R worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD en de SGP tegen
dit gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige leden
ervoor, zodat het is verworpen.
In stemming komt het amendementVan der Vlies/Van Nieuwenhoven
(stuk nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene sternmen is aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Nieuwenhoven
(stuknr. 2 1 , II).

Het begin van onderdeel L en de
artikelen 50a t / m 50c worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de PPR, de PSP en het
GPV voor dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Het eerste lid van artikel 50d wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementVan Nieuwenhoven (stuk nr. 16, I).

In stemming komt het amendementDe Leeuw/Linschoten (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV en de RPF tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 16 voorkomende amendement als aangenomen kan worden
beschouwd.

De onderdelen I t / m K worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene sternmen is aangenomen.
Het tweede lid van artikel 50d, zoals
het is gewijzigd door de aanneming
van het amendement-De Leeuw/Linschoten (stuk nr. 13), w o r d t zonder
stemming aangenomen.
Het derde lid van artikel 50d wordt
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementVan Es (stuk nr. 18), strekkende om
artikel 50d te laten vervallen.

Artikel 50g, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendemunt-Van der Vlies/Van Nieuwenhoven (stuk nr. 14) en het amendement-Van Nieuwenhoven (stuk nr.
16, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de PPR voor dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

De artikelen 50h t / m 50m worden
zonder stemming aangenomen.

Tweede Kamer
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Artikel 50n, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven (stuk nr.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
De artikelen II t / m IX worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementVan Es (stuk nr. 19).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, D66, de SGP en
het GPV tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
verworpen.
Artikel X wordt zonder stemming
aangenomen.
De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR en de PSP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van
de overige fracties ervoor, zodat het
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Linschoten/De Leeuw (20854, nr. 23).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR en de PSP tegen deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fractie ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Nieuwenhoven c.s. (20854, nr. 24).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n in
verband met het wetsvoorstel
N a d e r e w i j z i g i n g van de A l g e m e ne K i n d e r b i j s l a g w e t ( h o u d e n d e
d e w i j z i g i n g v a n de f i n a n c i e ringsstructuur A K W ) ( 2 0 8 9 2 ) .
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voorzitter
De artikelen I t / m V en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de PSP en het GPV tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen over de
onderwerpen waarover zojuist is
gestemd.
Sociaal-fiscaal nummer

D
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! De
toezegging van de staatssecretaris
met betrekking tot mijn motie op stuk
nr. 22 is meer dan niks. Principieel
blijven wij echter van mening dat het
onjuist is dat de WPR niet in werking
is getreden, als dit wetsvoorstel in
werking treedt. Daarom hebben wij
ook voor het amendement van
mevrouw Van Es gestemd. Ik bevind
mij met die mening in het goede
gezelschap van de staatssecretaris
zelf die met de Raad van State en tot
en met de indiening van het wetsvoorstel hetzelfde vond. De toezegging van de staatssecretaris heeft
ertoe kunnen leiden dat mijn fractie
voor dit wetsvoorstel heeft gestemd.
De procedurele problemen zijn
daarmee verhuisd naar de overkant,
de Eerste Kamer. Voorzitter, u hoort
niet iedere dag dat mijn fractie
uitspreekt dat zij blij is dat de Eerste
Kamer er is.

Aan het woord is mevrouw Groenman (D66)

nummer is echter gebaseerd op de
uitgangspunten van de WPR, waar
het de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft, en gaat hier
en daar zelfs verder. Ook is het zo
dat een juridisch beroep op het
privacyreglement, opgesteld door de
uitvoeringsorganen, nu al mogelijk is.
Er is dus bescherming genoeg van de
privacy. Daarom hebben wij voor dit
wetsvoorstel en tegen het amendement van mevrouw Van Es op stuk
nr. 19 gestemd.

D

Mevrouw G r o e n m a n (D66):
Voorzitter! Formeel en principieel
gezien had de fractie van D66 tegen
het wetsvoorstel moeten stemmen,
zolang de WPR niet in werking is
getreden. De Eerste Kamer heeft
daar namelijk nog niet over beslist.
Het wetsvoorstel inzake het sofi-

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Ook ik wil een stemverklaring afleggen vanwege mijn stemgedrag in verband met de invoering van
het sofi-nummer. Alles tegen elkaar
afwegend, heb ik uiteindelijk toch
mijn steun gegeven aan het invoeren
van het sofi-nummer. Een zwaarwegend argument vormde de uitdrukkelijke toezegging van de staatssecretaris dat het sofi-nummer binnen strikt
afgepaalde sectoren mag worden
gebruikt en dat de privacyaspecten
zijn beschermd door bepalingen die
zijn afgestemd op de inhoud van de
WPR. Mijn fractie acht het sofi-nummer helaas nodig vanwege de
fraudebestrijding. De andere
argumenten die de staatssecretaris
heeft genoemd, wegen bij mij minder
zwaar. Ik heb dat zowel in eerste als
in tweede termijn heel nadrukkelijk

Tweede Kamer

Ziektekostenverzekeringen

De voorzitter: Bedoelt u deze of die
Kamer?
Mevrouw V a n N i e u w e n h o v e n
(PvdA): Dè!
De voorzitter: Die Kamer dus.

D

naar voren gebracht. Dat geldt voor
mijn gereserveerdheid in totaliteit ten
opzichte van het wetsvoorstel. Ik zeg
echter nogmaals dat de fraudebestrijding ook bij mij zo'n hoge
prioriteit heeft dat ik in dit geval mijn
stem aan dit voorstel heb gegeven,
hopend dat daarmee inderdaad de
effecten worden bereikt die de
staatssecretaris beoogt.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
• het w e t s v o o r s t e l W i j z i g i n g
van de W e t op de t o e g a n g t o t
ziektekostenverzekeringen
(20702);
- de brief inzake u i t k o m s t e n
van het o v e r l e g m e t h e t KLOZ
(20200 X V I , nr. 207).
(Zie vergadering van 30 november
1989.)
De (algemene) beraadslaging wordt
hervat.

•
Staatssecretaris Dees: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb met belangstelling
geluisterd naar de inbreng van de
leden van uw Kamer. Ik heb kunnen
constateren dat het wetsvoorstel in
algemene zin in brede kring steun
ondervindt, zij het dat er op belangrijke onderdelen daarvan een aantal
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wijzigingsvoorstellen is ingediend.
Tijdens de parlementaire behandeling
van de WTZ in het najaar van 1985 is
een poolingsregeling voor de
verliezen die de particuliere verzekeraars zouden lijden op de standaardpolissen van de ex-vrijwillig
verzekerden uitgebreid aan de orde
geweest. Als gevolg van het voornemen om de vrijwillige ziekenfondsverzekering op te heffen is uitvoerig
met de particuliere ziektekostenverzekeraars gepraat over de opvang
van de ex-vrijwillig verzekerden op de
particuliere markt. Uiteindelijk is
toen, na veel overleg, gekozen voor
de constructie zoals die in de
vigerende WTZ is neergelegd.
Ex-vrijwillig verzekerden werd de
mogelijkheid geboden om op de
particuliere markt te kiezen voor een
pakket dat nagenoeg overeenkwam
met het ziekenfondspakket. Voor de
premie die hiervoor betaald zou
moeten worden, werd gekozen voor
een premieniveau dat het geraamde
gemiddelde bedroeg dat op de
particuliere markt voor dat pakket
gevraagd zou kunnen worden als een
groot deel van de particuliere markt
die polisvorm zou hebben gekozen.
De vastgestelde ƒ 135 per maand
was dus een marktgemiddelde,
waarvan tevoren bekend was dat dit
vermoedelijk niet kostendekkend zou
zijn voor de ex-vrijwillig verzekerden
die voor die verzekeringsvorm
zouden opteren.
De gedachte hierachter was dat de
particuliere markt jarenlang in de
gelegenheid was, slechte risico's af
te wentelen op de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Bij het opheffen
van de vrijwillige ziekenfondsverzekering werd het daarom redelijk geacht
dat de totale particuliere markt zou
meebetalen aan de opvang van de
ex-vrijwillig verzekerden. Indien zij
zich min of meer conform de
marktverhoudingen tot de particuliere verzekeraars zouden wenden, zou
er geen probleem ontstaan, zo was
de inschatting. Die situatie was
echter niet te verwachten. Allereerst
werd vanaf het begin al aangenomen
dat, vanwege de band tussen de
ziekenfondsen en de bovenbouwmaatschappijen, een relatief groot
aantal ex-vrijwillig verzekerden zich
tot een bovenbouwmaatschappij zou
wenden. Verder was de problematiek
van de werkgelegenheid aan de orde.
Door de opheffing van de vrijwillige
ziekenfondsverzekering zou bij de
ziekenfondsen een aantal werknemers overbodig worden, en aange-

zien de ziekenfondsen in een groot
deel van de gevallen de administratie
voor de bovenbouwmaatschappijen
verzorgen, kon voor dit probleem een
oplossing worden gevonden indien
de ex-vrijwillig verzekerden zich
vooral bij de bovenbouwmaatschappijen zouden verzekeren. Het
resultaat van die overwegingen was
in die tijd de zogenaamde gedoogconstructie, waarbij binnen het KLOZ
werd afgesproken dat de overige
maatschappijen zouden gedogen dat
de ex-vrijwillig verzekerden hoofdzakelijk door de bovenbouwmaatschappijen zouden worden opgevangen.
Die oplossing schiep echter wel
het probleem van de ongelijke
lastenverdeling in de particuliere
markt. Het was duidelijk dat op deze
wijze de bovenbouwmaatschappijen
met het grootste gedeelte van het
tekort op de standaardpolissen
zouden komen te zitten. Om dat op
te lossen, is toen artikel 18 in het
vizier gekomen. De particuliere
verzekeraars zouden zelf een
onderlinge poolingregeling treffen
die via artikel 18 in zekere zin
algemeen verbindend zou worden
verklaard. Over de omvang van de te
poolen groep is bij de parlementaire
behandeling uitgebreid gediscussieerd. In beginsel is aan de verzekeraars de vrijheid gegeven de pooling
over de gehele groep van ex-vrijwillig
verzekerden met de standaardpolis te
laten uitstrekken. Men heeft er toen
zelf voor gekozen de pooling te
beperken tot personen die bij de
inwerkingtreding van de WTZ al de
65-jarige leeftijd hadden bereikt.
Gelet op de overeenstemming die
daarover toen in de markt bestond, is
dat ook in de politiek geaccepteerd
geworden. Na inwerkingtreding van
de WTZ heeft de hiervoor geschetste
constructie toch tot problemen
geleid, welke zijn terug te vinden in
de twee aspecten van het voorliggende wetsvoorstel.
Het eerste aspect betreft de
verbetering van de poolingregeling,
zoals die co grond van artikel 18
functioneert. De volgende problemen
liggen hieraan ten grondslag.
Allereerst bleek de mondelinge
overeenstemming tussen de
verzekeraars over het opzetten van
de vrijwillige poolingregeling niet zo
hecht als destijds werd aangenomen.
Daardoor is de situatie ontstaan dat
door een weigering van een enkeling
o m mee te doen aan de pooling de
dreiging bestaat dat het gehele
bouwwerk kan instorten. Dat is niet

aanvaardbaar. Dat heeft er ook toe
geleid dat dit wetsvoorstel is
ingediend om de pooling een
duidelijk wettelijke positie te geven.
Ook blijkt dat er onenigheid
bestaat binnen de particuliere markt
over de omvang van de te poolen
groep. De oorspronkelijke afspraak
om de pooling te beperken tot
ex-vrijwillig verzekerden die op het
moment van de WTZ 65 jaar of ouder
w a r e n , blijkt aan de krappe kant te
zijn. De maatschappijen die een groot
aantal standaardpolissen hebben,
willen op zijn minst een zogenaamde
ingroei van bejaarden, terwijl het
ideaal voor hen zou zijn de tekorten
van alle ex-vrijwillig verzekerden te
poolen. Binnen de particuliere markt
was men niet in staat om zelf met
een oplossing te komen. Dat heeft
tot gevolg gehad dat in het huidige
voorstel, mede op advies van de
Verzekeringskamer, wordt voorgesteld de pooling te doen uitstrekken
tot iedere ex-vrijwillig verzekerde met
een standaardpolis die 65 jaar of
ouder is. Dat wil zeggen, niet alleen
degenen die op het moment van
inwerkingtreding van de WTZ 65 jaar
waren, maar ook degenen die
sindsdien 65 jaar zijn geworden en zij
die dat nog moeten worden. Voor
hen geldt het dan vanaf het moment
dat zij 65 jaar zijn.
Het tweede aspect van het voorstel
betreft de mogelijkheid de te poolen
groep uit te breiden tot ook niet-exvrijwillig verzekerden. De achtergrond daarvan is voor een belangrijk
deel gelegen in de groei van het
aantal verzekerden met een zogenaamde standaardpakketpolis. Ook
deze groep is niet gelijk over de
markt verdeeld, zodat de mogelijkheid tot pooling in beginsel mogelijk
moet zijn. Vooral op de problematiek
van de bejaarden is destijds geduid
door een motie van de heer Lansink
die kamerbreed is aangenomen.
Uit het voorgaande blijkt dat het
wetsvoorstel een beperkte strekking
heeft. Door de regering is herhaaldelijk tot uitdrukking gebracht dat dit
wetsvoorstel slechts ten doel heeft
ernstige actuele knelpunten op te
lossen in verband met het functioneren van de pooling en in verband met
de problematiek van bejaarden die
soms in relatie tot hun inkomen voor
extreem hoge premielasten staan.
Met dit wetsvoorstel wordt niet
beoogd het laatste woord te spreken
ter oplossing van alle problemen die
er in de sfeer van het verzekeringsstelsel bestaan. Dat laatste zal zijn
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beslag krijgen in het kader van de
route die is aangegeven in de nota
Verandering verzekerd. Daar gaat het
meer om de fundamentele wijzigingen in de structuur en de financiering, niet alleen voor het verzekeringsstelsel maar ook in de sfeer van
de marktwerking, terwijl bij dit
wetsvoorstel een beperkte wijziging
van de WTZ aan de orde is. Als wij
doorgaan met "Verandering verzekerd", waarvan het kabinet een
voorstander is, zal de WTZ overigens
een beperkte geldingsduur hebben,
omdat op termijn de WTZ, AWBZ en
de Ziekenfondswet zullen verdwijnen.
Het kabinet heeft dus de routes
uitgezet. In dat kader vind ik het geen
goede zaak om terwijl de route van
"Verandering verzekerd" in ontwikkeling is op een tweede spoor
opnieuw tot zeer drastische wijzigingen te komen. Ik doel in dat verband
op een mogelijke oplossing die door
enkele kamerleden is aangeduid,
namelijk de mogelijkheid om
particulier verzekerde bejaarden
weer onder de ziekenfondsverzekering te brengen. Ook de mogelijkheid
om iedere ingezetene het recht op
acceptatie van de standaardpakketpolis te geven, werd in dit verband
genoemd. Het betreft hier het
amendement van de heer Van
Otterloo.
Als ik de opmerkingen van de
zoeven genoemde leden goed heb
begrepen, dan vloeit de wens voor
die ingrepen voor een belangrijk deel
voort uit een zekere bezorgdheid
over een tijdige realisering van de
wijzigingen in het kader van de nota
Verandering verzekerd. De heer
Nypels heeft in dit verband nog eens
op het verleden gewezen, waarin een
81 3lselwijziging eigenlijk nooit echt
goed is gelukt.
Ik wijs erop, dat er de laatste jaren
heel wat is gebeurd sinds de
inwerkingtreding van de WTZ op 1
april 1986. Binnen de ziekenfondsverzekering is nu sprake van gelijke
behandeling van gehuwden en
ongehuwden. Er is een regeling tot
stand gekomen voor de samentelling
van de verschillende inkomensbestanddelen. Bovendien hebben wij
een eerste stap gezet in het kader
van de nota Verandering verzekerd.
Ter informatie merk ik in dit verband
op, dat de maatregelen die op 1
januari zullen ingaan voor bij
voorbeeld bejaarden met alleen maar
A O W en die zijn aangewezen op de
particuliere verzekeringsmaatschappijen, een koopkrachtverbetering met

zich zullen brengen. Dat is een
aspect dat in het kader van de
motie-Lansink moet worden gezien.
Bij de invoering van het Dekker-stelsel moeten ook de maatregelen
betrokken worden ter verbetering van
de positie van bejaarden met een
laag inkomen die aangewezen zijn op
particuliere verzekeringsmaatschappijen.

Staatssecretaris Dees: Het eerste
effect per 1 januari van "Verandering
verzekerd" zal voor een alleenstaande bejaarde die particulier verzekerd
is en alleen een AOW heeft, inhouden een koopkrachtvooruitgang van ƒ
220 per jaar, die weer samenhangt
met een optrekking van de A O W ten
gevolge van koppelingsmechanismen. Een tweede effect dat echter
niet van tevoren te calculeren is, is
dat door de pakketverkleining — een
deel van het particuliere pakket gaat
naar de A W B Z — een positief effect
optreedt. Dat effect is alleen niet te
calculeren, omdat tegenover de min
een plus staat. Dat betekent dat
maatschappijen hun premies zullen
verhogen met het oog op bepaalde
kostenontwikkelingen. Doordat die
twee zaken op 1 januari samenvallen,
zijn ze moeilijk uit elkaar te halen. Als
zodanig gaat het hier om een
positieve ontwikkeling wat betreft de
positie van bejaarden met een
particuliere verzekering. Ook wat
betreft de volgende stappen, zoals
de uitbreiding van de AWBZ, de
nieuwe uitvoeringsstructuur en het
normuitkeringenstelsel zullen in de
komende jaren ten aanzien van de
positie van particulier verzekerde
bejaarden verbeteringen optreden.
Aangezien wij die hoofdroute hebben
ingezet, ben ik er geen voorstander
van om het onderhavige wetsvoorstel, dat een aantal bijstellingen in de
WTZ beoogt, te combineren met een
nogal fundamentele wijziging in het
stelsel. Deze fundamentele wijziging
vindt plaats via de nota Verandering
verzekerd. Wij moeten nu tot een
aantal aanpassingen in de WTZ

Wat dat betreft is het een goede
zaak, gezien ook de motie-Lansink,
die om een oplossing van het
bejaardenvraagstuk vroeg en
verzocht er met de verzekeraars over
te gaan praten — het overleg stond
in die motie dus ook centraal — dat
binnen de particuliere verzekeringssector op vrijwillige basis een
regeling voor een oplossing van de
bejaardenproblematiek tot stand is
gebracht. Daarop kom ik straks nog
in detail terug.
Ik merk op dat het niet zinvol is iets
te regelen dat niet geregeld behoeft
te worden. Dat geldt ook voor het
amendement op stuk nr. 12 van de
heer Van Otterloo. Dat amendement
strekt ertoe de overheid te verplichten, een maximale premie voor de
standaardpakketpolis vast te stellen,
imperatief dus. Ik acht dat een
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De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): Over
welke groep bejaarden heeft de
staatssecretaris het nu precies?
Betekent zijn uitspraak dat hij
groepen bejaarden kan beschermen
tegen de premieverhogingen die
uiteindelijk het effect van de
maatregelen van 1 januari meer dan
zullen compenseren en die zullen
leiden tot een premiestijging van
gemiddeld 4 % a 6%?

komen — noem het reparatiewetgeving - in verband met de pooling en
de positie van de bejaarden. Ik voel
er dan ook niet veel voor, nu de
mogelijkheid te creëren o m degenen
die bij particuliere maatschappijen
zijn verzekerd weer onder te brengen
bij de ziekenfondsverzekering.
Wat dat betreft heeft de heer
Nypels er terecht op gewezen dat je
hiermee zou afwijken van een
fundamentele lijn die in de WTZ is
gekozen, namelijk dat elke sector
voor zijn eigen bejaarden zorgt. Dat
is een van de fundamenten van de
WTZ. Die hoofdlijn zou eveneens
geweld worden aangedaan, wanneer
het recht op toegang tot de standaardpakketverzekering aan iedere
ingezetene zou worden toegekend.
Immers, het doel van de WTZ — we
moeten de considerans en de
ontstaansgeschiedenis van de WTZ
ook uit legislatief oogpunt goed in de
gaten houden — was en is niet, een
standaardpakketverzekering te
bieden aan personen die reeds
verzekerd zijn maar om een garantie
voor een ziektekostenverzekering te
bieden aan iedereen die voor het
eerst op de particuliere markt
verschijnt, onder andere — daar
wees de heer Nijhuis op — de
loongrensoverschrijders. In de visie
van het kabinet kan het afwijken van
een lijn die nauwelijks twee jaar
geleden is uitgezet, geen positieve
bijdrage zijn tot een goede aanpak
van de wijzigingen in het verzekeringsstelsel. De hoofdroute voor de
stelselwijziging ligt in de nota
Verandering verzekerd. In de WTZ
moeten we nu een aantal actuele,
concrete problemen oplossen.

31-1864

Dees
onnodige wijziging van de WTZ. Op
grond van artikel 2, vierde lid,
bestaat reeds de mogelijkheid op
momenten dat dat wenselijk zou
kunnen worden, een dergelijke
maximale premie vast te stellen. Uit
het feit dat daarvan tot nu toe geen
gebruik is gemaakt, kan worden
afgeleid dat ik geen reden heb
gezien, een maximale premie vast te
stellen welke lager is dan die welke
thans door de particuliere verzekeraars op vrijwillige basis wordt
vastgesteld. Indien de verzekeraars
een premie vaststellen die ik of de
Kamer onverantwoord zou achten,
bestaat op grond van de huidige
wettekst de mogelijkheid dit tegen te
gaan. Dat acht ik voldoende. Daarom
heb ik geen behoefte aan het
amendement.
Iets anders is dat in het kader van
de overeenkomst die met het KLOZ is
gesloten over het tegengaan van
premiedifferentiatie bij de aanpassingen van premies, dus geen leeftijdsafhankelijke premiedifferentiaties
meer, en over het restitutiesysteem,
de suggestie die de heer Nijhuis
heeft gedaan, om de maatschappijen
hun bandbreedte bij de premiedifferentiatie te laten vaststellen, zodat
het verschil tussen de kosten van
polissen voor jong en oud eerder
kleiner dan groter wordt — ik
probeer ook op dat punt met het
KLOZ tot overeenstemming te komen
in het voetspoor van de overeenstemming die nu over een aantal
belangrijke punten is bereikt — mij
aanspreekt. Pas wanneer blijkt dat
die route niet begaanbaar is, zou
overwogen kunnen worden op dat
punt met een aanvullende wettelijke
regeling te komen.
De heer Lansink heeft gevraagd of
bij volledige inwerkingtreding van de
ILPZ het onderhavige wetsvoorstel
had kunnen worden voorkomen. Ik
ben van mening dat die vraag in
formele zin ontkennend moet worden
beantwoord. De ILPZ zou voor een
klein gedeelte de kostenverschillen
tussen maatschappijen als gevolg
van verschil in leeftijdssamenstelling
hebben gemitigeerd, maar dat effect
zou pas geleidelijk aan worden
bereikt. Dit zou de noodzaak o m de
pooling ex artikel 18 een steviger
wettelijke basis te geven niet kleiner
hebben gemaakt. Die noodzaak was
per definitie aanwezig. Met andere
woorden: op die aanleiding tot het
huidige wetsvoorstel bestaat geen
duidelijke invloed.
Ter afronding van mijn algemene

opmerkingen — ik kom straks in een
aantal capita selecta tot de beantwoording van de meer gerichte
vragen — wil ik ingaan op de
veronderstelling van de heer Van
Otterloo dat het straks bij de
invoering van de basisverzekering
een grote schok zal geven wanneer
niet nu, bij gelegenheid van de
behandeling van dit wetsvoorstel,
wordt besloten tot een algemene
acceptatieplicht voor de standaardpakketverzekering. Voorzitter! Een
dergelijke schok ligt niet in de lijn der
verwachtingen. Juist om zoiets te
voorkomen, heeft het kabinet immers
besloten tot een stapsgewijze
invoering van het nieuwe stelsel,
waarbij onder een gelijktijdige
vermindering van het belang van de
nu bestaande ziekenfondsverzekering, particuliere ziektekostenverzekering en ziektekostenregelingen
voor ambtenaren de huidige A W B Z
als scharnierpunt zal worden
uitgebreid en zowel wat betreft de
premiestructuur als de uitvoering
ervan geleidelijk zal worden omgevormd tot de nieuwe basisverzekering.
De heer Van der Vlies heeft
gevraagd of het nodig is om in de
considerans van het wetsvoorstel
melding te maken van de in de nota
van wijziging opgenomen correctie
van artikel IV van de wet met
betrekking tot de nominale ziekenfondspremie. Aangezien het hierbij
louter een redactionele aangelegenheid betreft ten gevolge van een
technische fout ben ik van mening
dat er geen aanleiding bestaat om
hiervan melding te maken in de
considerans van het wetsvoorstel dat
wij thans behandelen. Mijn juristen
hebben mij verzekerd dat het
geenszins gebruikelijk is om dit soort
ondergeschikte redactionele punten
in de considerans van een wetsvoorstel tot uitdrukking te brengen.
Voorzitter! Ik kom tot het eerste
hoofdpunt, de verbetering van de
poolingregeling. In plr „ts van de nu
bestaande plicht voor verzekeraars
om een overeenkomst te sluiten
waarin die pooling w o r d t geregeld,
wordt voorzien in een rechtstreekse
plicht voor de verzekeraars om aan
een poolingregeling deel te nemen.
Tegelijk wordt de huidige vrijheid van
verzekeraars om de poolingsbijdrage
al dan niet aan hun verzekerden door
te berekenen omgezet in de wettelijke plicht om tot die doorberekening
over te gaan. Dit aspect van het
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wetsvoorstel, stel ik tot mijn genoegen vast, is eigenlijk onomstreden.
De heer Nijhuis stelde nog wel de
vraag of het mogelijk is om met
terugwerkende kracht de huidige
poolingsregeling zodanig te herformuleren dat de betalingsplicht van
zowel de verzekeraar als van de
verzekerden wettelijk wordt verankerd. De bedoeling van een dergelijke
maatregel met terugwerkende kracht
is, zoals de heer Nijhuis het uitdrukte,
het voorkomen dat verzekeraars en
verzekerden, die tot op heden
weigerachtig zijn gebleven om de
poolingsbijdragen te betalen, voor
deze negatieve houding als het ware
zouden worden beloond door de
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel. Om het maar kort
en krachtig te zeggen: slecht gedrag
zou achteraf beloond worden.
Ik moet zeggen dat ik begrip heb
voor de argumentatie van de heer
Nijhuis. Niettemin wijs ik de Kamer
erop — ook daarover kunnen wij in
tweede termijn doorpraten — dat het
opnemen van terugwerkende kracht
in een wetsvoorstel altijd problematisch is, al besef ik dat de poolingsbijdrage in dit geval bij de betrokken
verzekerden naar mijn informatie wel
zou zijn geïnd. Niettemin moet ik de
opmerking over de terugwerkende
kracht maken, in verband met het
staatsrechtlijke aspect. Ik hoop dat
wij er in tweede termijn nog wat
dieper op kunnen ingaan.
De heer Lansink (CDA): Dat vind ik
natuurlijk wel goed, maar er is toch
wel wat meer te zeggen over de
staatsrechtelijke aspecten? Ik denk,
mede gelet op de adviezen die over
andere onderwerpen zijn uitgebracht,
aan de mogelijkheid dat de Eerste
Kamer zo'n oplossing onaanvaardbaar vindt. Daarmee zet je het hele
wetsvoorstel op het spel.
Staatssecretaris D e e s : Er is een
staatsrechtelijk punt, waar de heer
Lansink terecht op duidt. Daar staat
een materieel punt tegenover. Ik geef
dat in overweging. Uit informatie is
gebleken dat in het geval er weigerachtigheid was - men kent de
feiten — de poolingsbijdrage bij de
verzekerde is geïnd.
De heer Nijhuis (VVD): Om misverstand te voorkomen wijs ik de heer
Lansink erop, dat het niet altijd zo is
dat de Eerste Kamer een bepaling
met terugwerkende kracht niet
accepteert. Het hangt er maar van af
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Dees
van welke aard en soort zo'n
bepaling is. Daar kunnen wij in
tweede termijn nog over spreken.

Staatssecretaris Dees: Mijnheer de
voorzitter! Door alle woordvoerders,
de heer Van Otterloo, de heer
Lansink, de heer Nijhuis, de heer
Nypels en de heer van der Vlies, zijn
vragen gesteld over de omvang van
de groep ex-vrijwillig verzekerden die
bij de pooling moet worden betrokken. Die vraag is indertijd ook aan de
orde geweest bij de parlementaire
behandeling van de WTZ. De
verzekeraars hadden op grond van
artikel 18 de vrijheid alle of een deel
van de ex-vrijwillig verzekerden bij de
pooling te betrekken. Zij hebben
destijds zelf voor de 65-jarigen
gekozen. De argumentatie daarvoor
was dat voor de groep onder de 65
jaar de tekorten en overschotten
elkaar min of meer zouden dekken.
Bij de vraag hoever de thans
voorgestelde wettelijke omslagregeling — in plaats van een vrijwillige
omslagregeling wordt het nu een
wettelijke omslagregeling — zich zou
moeten uitstrekken, is in eerste
instantie gedacht aan het vaststellen
van een leeftijdsgrens, bij voorbeeld
60 jaar. De heer Lansink heeft de
overwegingen voor deze benaderingswijze geciteerd:
Het zou daarbij moeten gaan om
een een leeftijdsgrens, "zodanig dat
enerzijds de omvang van het aantal
onder de omslagregeling vallende
standaardpolissen zo beperkt
mogelijk zou zijn, terwijl anderzijds
wordt voorkomen dat ziektekostenverzekeraars die een onevenredig
groot aantal van dergelijke polissen
in portefeuille hebben zodanige
verliezen lijden op afgesloten
overeenkomsten, dat hun solvabiliteit
in gevaar k o m t " .
Op grond van de gegevens die wij
bij de indiening van het wetsvoorstel
hadden, gingen onze gedachten uit
naar een leeftijd van 60 jaar. De
verwachting bestond dat die
leeftijdsgrens op basis van nieuwe
inzichten van tijd tot tijd eventueel
zou moeten worden bijgesteld.
Op grond van het advies van de
Verzekeringskamer over het wets-

voorstel, zo kan ik de heer Van der
Vlies mededelen, is de gedachtengang van de leeftijdsgrens van 60
jaar verlaten.
De Verzekeringskamer heeft mijns
inziens een duidelijk en helder advies
gegeven. Zoals in dat advies te lezen
valt - dit is ook in de memorie van
antwoord geciteerd — is er bij de
overstap van vrijwillig verzekerden
naar de particuliere markt een sterke
risicoselectie toegepast. Ik ben het
eens met de heer Van Otterloo en de
heer Nijhuis dat het nu achteraf
enigszins theoretisch is om te gaan
redetwisten over de vraag of de
structuur van de particuliere
ziektekostenverzekeringsmarkt nu al
dan niet de verzekeraars, met name
de bovenbouwmaatschappijen,
daartoe dwong. Los van die historische vraag, blijft overeind dat hoe
meer een maatschappij deze selectie
heeft toegepast, hoe groter het
verlies zal zijn dat geleden wordt op
de standaardpolissen onder de 65
jaar. Met de Verzekeringskamer ben
ik van mening dat er goede argumenten zijn om de pooling te beperken
t o t de groep van 65 jaar en ouder,
dat wil zeggen met ingroei. Immers
— ik probeer dat ook in mijn eigen
woorden nog eens duidelijk te maken
— de problematiek bij deze maatschappijen is het gevolg geweest van
risicoselectie, waardoor groepen die
normaal gesproken misschien de
standaardpolis zouden hebben
genomen, goedkopere maatschappijpolissen hebben genomen. Dat
mechanisme zou je naar mijn oordeel
als het ware gaan belonen door een
groter omslagstelsel te kiezen,
waarvan de particulier verzekerden
de dupe zouden worden, want die
zouden dan een grotere omslagbijdrage moeten betalen. Niettemin
hebben wij oog voor de bedrijfseconomische positie van verzekeraars,
want ook daar hebben verzekerden
belang bij en vandaar dat wij tot de
afweging zijn gekomen die u vindt in
het citaat dat in de memorie van
antwoord is opgenomen.
In dat verband hebben de heren
Van Otterloo en Lansink gewezen op
het advies van de Verzekeringskamer
met als vraag of dat eigenlijk niet
moet worden gelezen als een
pleidooi om de pooling betrekking te
doen hebben op alle standaardpolissen. Ik vind van niet. Zoals in de
memorie van antwoord al is geciteerd, schrijft de Verzekeringskamer
— na erop gewezen te hebben dat de
pooling vanaf 65 jaar niet alle
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De voorzitter: Ik heb er bezwaar
tegen om, zoals tegenwoordig steeds
meer gebeurt, iets af te wijzen omdat
de Eerste Kamer het afwijst. Iets is
juist of iets is niet juist.
De heer Nijhuis (VVD): Heel goed!

problemen oplost — letterlijk:
"Indien in verband daarmee toch een
uitgebreidere pooling noodzakelijk
wordt geacht, dient naar ons inzicht
voor een pooling van alle standaardpolissen te worden gekozen."
Daarmee — dat is eigenlijk de
kwintessens van dit citaat —
verwerpt de Verzekeringskamer de
eerder bij mij levende gedachte o m
op een soort evenwichtsleeftijd, 6 0
jaar, te gaan zitten. Met andere
woorden, de Verzekeringskamer stelt
dat als men een uitgebreidere
pooling wil daarbij alle standaardpolissen zouden moeten worden
betrokken. Zij zegt niet dat op dit
moment een uitbreiding van de
pooling beneden de 65 jaar noodzakelijk is.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA):
Voorzitter! De staatssecretaris zei dat
als alle standaardpolissen gepoold
worden de bovenbouwmaatschappijen in feite worden beloond voor hun
gedrag. Ik vraag hem dat nader toe
te lichten tegen de achtergrond van
het feit dat bij pooling van alle
standaardpolissen voordelen noch
nadelen zullen optreden, omdat de
voordelen van de bestaande
standaardpolissen, voor zover ze
geboekt worden, kunnen worden
weggestreept tegen de nadelen van
de hogere leeftijdsgroepen.
Als je kijkt naar het advies van de
Verzekeringskamer, dan moet je toch
vaststellen dat zij daarin stelt dat als
het gaat om het principe "eigen
schuld dikke bult" het leeftijdscriterium van 65 jaar moet worden
gehanteerd en dat, als het erom gaat
de problemen op te lossen die zijn
ontstaan rond de standaardpolissen,
in feite alle standaardpolissen
zouden moeten worden gepoold. Zo
moet je volgens mij dit advies ook
lezen, want onder bepaalde voorwaarden wordt gekomen tot de
conclusie van 65 jaar.
Staatssecretaris D e e s : Neen, het
advies van de Verzekeringskamer,
mijn ambtenaren hebben zich
daarvan vergewist, moet zo worden
gelezen dat er staat: zo zou het
kunnen, een oplossing van 60 jaar
heeft geen zin en voor zover een
uitgebreidere pooling noodzakelijk
wordt geacht — de Verzekeringskamer spreekt niet uit dat zij dat
noodzakelijk vindt — kun je beter
kiezen voor een totale omslag in
plaats van voor een andere leeftijdsgrens.
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Ik begrijp de eerste vraag van de
heer Van Otterloo. Hij kan gelijk
hebben, maar ik kan het getalsmatig
op dit moment niet onderbouwen,
maar voor het gemak van de
redenering ga ik er maar even van
uit, dat het voor verzekeringsmaatschappijen gesaldeerd neutraal uit
zal werken. Dat was echter niet de
kern van mijn betoog.
De kern van mijn betoog was, dat
dit een extra last gaat worden voor
de particulier verzekerden, die een
omslagbijdrage moeten gaan betalen
die met 6 a 7 % omhoog zal gaan. Ik
erken, met andere woorden, dat je
hier op een evenwichtspunt zit. Aan
de ene kant gaat het daarbij om
vragen als: wat is het belang van het
voortbestaan van een verzekeringsmaatschappij? Daarbij let je op de
solvabiliteit en de soliditeit. Nu, daar
doen wij wat aan; ik kom straks nog
over dat tientje te spreken. Je doet er
ook w a t aan door die pooling steviger
te verankeren. Maar wanneer je die
pooling tot de hele categorie
standaardpolissen zou uitbreiden,
dan leidt dat tot een premieverhoging voor, zeg maar, alle andere
particulier verzekerden. Daarvan zeg
ik dat ik in mijn afweging tot een wat
andere conclusie kom, omdat het
verschijnsel mede is ontstaan — ik
laat de schuldvraag in het midden —
doordat er maatschappijpolissen
onder het niveau van de standaardpolissen zijn aangeboden.
Mij gaat het nu om het volgende.
Het is ook een rechtvaardigheidspunt, want het is niet zo dat ik ten
opzichte van de heer Van Otterloo op
dit punt een dogmatisch standpunt
inneem. Ik vraag mij hierbij af: wat is
nu bestuurlijke wijsheid en wat is
rechtvaardigheid? Je moet een aantal
maatregelen treffen om de kwetsbaarheid van een aantal verzekeringsmaatschappijen te verbeteren.
Dat is ook in het belang van de
verzekerden. Omgekeerd moet je ten
aanzien van die maatregelen bekijken
wat de gevolgen zijn voor de
individuele verzekerden. Ik redeneer
dan als volgt. Daar waar de omslagbijdrage ten gevolge van de pooling
van alle 65-jarigen, ook de komende
65-jarigen, al tot een hogere
omslagbijdrage leidt, zal het voorstel
van de heer Van Otterloo ertoe leiden
dat die omslagbijdrage wel met 6 a
7 % gaat toenemen. Ten opzichte van
de particulier verzekerden kom ik dan
op basis van rechtvaardigheid tot een
andere afweging.

De heer V a n O t t e r l o o (PvdA):
Voorzitter! Zou de staatssecretaris
dat cijfer van 6 a 7 % nog verder
kunnen onderbouwen? In het advies
van de Verzekeringskamer worden
echte percentages immers niet
genoemd. Daar wordt gesproken
over enkele procenten verhoging.
Staatssecretaris Dees: Nee, wat
betreft de enkele procenten heb ik in
de memorie van antwoord geantwoord op een vraag van de heer
Nijhuis. Dit betreft, laten wij zeggen,
het ingroeimodel: ook nieuwe
65-plussers worden gepoold. Dat zou
tot die enkele procenten leiden.
Wanneer je echter de totale omslag
zou doen, van alle standaardpolissen,
dan zou dat naar mijn informatie tot
een stijging van 6 a 7 % leiden. Dit
cijfer is volgens mijn medewerkers —
ik heb het uiteraard niet persoonlijk
nagerekend — gebaseerd op het
advies van de Verzekeringskamer.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): En
hoeveel zou dan de verhoging
bedragen, als er alleen voor 60-jarigen w o r d t gepoold?
Staatssecretaris Dees: Dan zou het
in ieder geval meer worden dan de
enkele procenten en minder dan de 6
a 7%.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): Dan
is er sprake van een misverstand.
Juist bij die 60-jarigen zou namelijk
de stijging van de omslagbijdrage
veel groter zijn dan wanneer alle
standaardpolissen zouden worden
gepoold. Ik zou graag zien dat de
staatssecretaris daar nog wat nadere
toelichting op geeft.
Staatssecretaris Dees: Als ik daar de
gegevens nog over kan verkrijgen, zal
ik dit in tweede termijn mededelen.
Het betreft, met andere woorden, de
vraag: wat is het stijgingspercentage
als het vanaf de 60-jarigen zou gaan?
Mijn logisch verstand gaf aan, dat ik
gelijk had, maar ik sluit niet uit dat
het anders is. Ik denk evenwel dat
het in de kern van mijn betoog om de
volgende achterliggende vraagstelling en verhouding gaat: wat doe je
in het belang van de verzekeringsmaatschappijen en wat doe je in het
belang van de verzekerden? In die
afweging kom ik tot een andere
conclusie dan de heer Van Otterloo,
zonder dat dit nu op dogmatische
overwegingen is gebaseerd.
Die afweging brengt met zich — ik
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wijs dan weer op de zin die de heer
Lansink in zijn eerste termijn heeft
geciteerd - dat sprake is van
flexibiliteit in de wijze waarop wij dit
wetsvoorstel hebben gemaakt. Deze
flexibiliteit maakt het mogelijk om de
afweging tussen die twee elementen
in de toekomst eventueel weer
opnieuw te maken. Dat is, zo denk ik,
wel een belangrijk punt, waarvan ik
ook zeg dat je daarvoor open moet
staan.
Een tweede belangrijk punt betreft
de mogelijkheid die het wetsvoorstel
biedt om de poolingregeling ook van
toepassing te doen zijn op andere
groepen verzekerden dan ex-vrijwillig
verzekerden. Dat geldt vooral de
problematiek van de bejaarden. Ik
zeg nogmaals met nadruk dat dit
wetsvoorstel vooral ingegeven is
door de motie van januari 1988. Die
motie vormde voor mij en staatssecretaris Evenhuis de directe aanzet
tot overleg met de particuliere
verzekeraars. In een bestuurlijk
overleg met het KLOZ in maart van
dit jaar werden door het KLOZ nog
voor de zomer concrete voorstellen
toegezegd over de maximering van
premies voor bejaarden op een
niveau van ƒ 1 8 1 en over beëindiging
van leeftijdsafhankelijke premiedifferentiaties bij verhogingen. Van mijn
kant zou daar het creëren van een
wettelijke basis voor de WTZ-pooling
tegenover staan, alsmede een
mogelijke verhoging van de maximale
premie voor de standaardpremie met
ƒ 10 per maand. Dit laatste uit
bedrijfseconomische overwegingen
omdat het verlies op die polis te
groot was.
Ik zal de hele geschiedenis nu niet
uitvoerig herhalen. Ik kan u verzekeren dat er zeer veelvuldig overlegd en
beraadslaagd is in het kabinet om er,
op basis van de voorstellen van het
KLOZ en de eisen van het kabinet
zelf, uit te komen. Wij hebben nu
eenmp^l nog steeds te maken met
een ze •* ingewikkelde regelgeving.
Er zijn veel koppelingen met allerlei
systemen, waardoor er, ook al lijkt
het op het eerste gezicht een vrij
eenvoudig te realiseren zaak, tal van
andere besluiten in het kabinet
moesten worden genomen. De
hoogte van de premie voor de
standaardpolis bij voorbeeld is
gekoppeld aan de interimuitkering
voor ambtenaren. Om belemmeringen weg te nemen teneinde het de
package deal met het KLOZ tot een
goed einde te brengen, hebben er
zeer veel beraadslagingen plaatsge-
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v o n d e n ; interdepartementaal, in de
vijfhoek, in het kabinet, met het KLOZ
en andere organisaties. Dit heeft
ertoe geleid dat het langer geduurd
heeft dan de heer Lansink en vele
anderen wenselijk vonden. Ik
onderschrijf dat. Als ik echter een
overzicht zou moeten geven van de
data waarop hierover is gesproken,
dan zou ik tot een document van acht
a negen pagina's komen. Dat geeft
aan, hoe zaken die politiek op het
eerste gezicht relatief eenvoudig
lijken, toch heel wat inspanning
kunnen vergen alvorens een resultaat
bereikt wordt.
Dat resultaat is bereikt. Het KLOZ
heeft een brief gestuurd. De afspraak
is gemaakt dat wij drie dingen gaan
doen. Het gaat o m een package deal
die bestaat uit drie onderdelen die
onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. De heer Nypels heeft daarop
terecht gewezen. In de eerste plaats
zullen de particuliere verzekeraars
een premierestitutieregeling voor
bejaarden met een jaarinkomen
beneden de ƒ 3 5 . 0 0 0 invoeren. Het
tweede punt van de afspraak is, dat
er binnen één verzekeringsmaatschappij niet langer naar leeftijd
gedifferentieerde premie-aanpassingen zullen plaatsvinden. Het stemde
mij t o t vreugde van het KLOZ te
mogen vernemen, dat intern een
beperking van differentiatie in
premieniveau wordt voorbereid door
middel van het vaststellen van
externe en interne bandbreedten. De
heer Nijhuis heeft hierop aangedrongen.
Het derde punt ging over de
structurele verhoging van de premie
voor de standaardpolis met ƒ 10 per
maand. Nadat het KLOZ mij al had
laten weten, dat het de package deal
uitvoerde, hebben wij op vrijdag 18
november nog een vrij fiks gesprek
daarover gehad. De vier lidorganisaties van het KLOZ hadden al een
zekere garantie gegeven. Gisteren is
de brief binnengekomen waarin
staat, dat verzekeraars die 8 7 % van
de premie-omzet vertegenwoordigen, zowel hun medewerking zullen
geven aan de premierestitutieregeling — het teruggeven van premies
aan bejaarden die een hoger bedrag
dan ƒ 181 betalen — als de beëindiging van de leeftijdsafhankelijke
premiedifferentiatie zullen garanderen. W a t dat betreft, kan ik de heer
Van der Vlies enigszins geruststellen.
De heer Nijhuis heeft aan het
verkrijgen van de garanties — die op
dit moment voor 8 7 % zijn binnenge-

Verschillende sprekers hebben
opmerkingen gemaakt of vragen
gesteld over de verschillende
onderdelen van de totaalafspraak
met het KLOZ, waarover ik zojuist al
heb gesproken. Ik wil eerst enkele
misverstanden uit de weg ruimen. Uit
de betogen van de heren Van
Otterloo en Nijhuis heb ik begrepen
dat zij ervan uitgaan dat de standaard-pakketpolis wordt open gesteld
voor bejaarden, al dan niet met een
inkomen tot ƒ 3 5 . 0 0 0 . Dat is niet het
geval. Dat is een misverstand. Het
voor ons liggende wetsvoorstel opent
weliswaar in principe de mogelijkheid
om andere groepen — bij voorbeeld
bejaarden — toe te laten tot de
standaardpakketpolis — maar het
kabinet doet daartoe op dit moment
geen voorstellen. Er is in de constructie met het KLOZ alleen sprake
van premierestitutie voor bejaarden
die een premie betalen die hoger is
dan ƒ 1 8 1 . Dat is min of meer
toevallig het huidige premieniveau
van de stadaardpakketpolis. Het
bedrag van ƒ 181 en dus niet het
begrip "standaardpakketpolis" is het
ijkpunt voor de premierestitutie. Er
zijn garanties gegeven. Ik ga ervan uit
dat gemaakte afspraken worden
nagekomen. Mocht onverhoopt
blijken dat deze regeling niet werkt,
dan is er met dit wetsvoorstel een
instumentarium om de bejaarden
toegang te verlenen tot de standaardpakketpolis. Er is ten aanzien van
het KLOZ een stok achter de deur
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komen, maar dat is de dagstand —
de conclusie verbonden dat nu ook
een algemeenverbindendverklaring
op grond van de W e t economische
mededinging moet plaatsvinden. Het
is juist dat de W e t economische
mededinging de mogelijkheid biedt
tot algemeenverbindendverklaring.
Het aantal verzekeraars dat wil
deelnemen, vertegenwoordigt 8 7 %
van de premie-omzet. Dat is een
basis om die route te kunnen volgen.
Ik kan het betoog van de heer Nijhuis
op dit punt dan ook heel goed
volgen. Een opmerking van formele
aard is echter dat zo'n algemeenverbindendverklaring er niet automatisch komt. Ik wijs er mede namens
collega Evenhuis op — die voor dit
punt verantwoordelijk is — dat eerst
de gebruikelijke procedure, zoals in
de w e t omschreven, moet worden
gevolgd. De afloop daarvan staat niet
bij voorbaat vast. Collega Evenhuis
en ik zijn van oordeel dat de noodzakelijke procedure zo snel mogelijk in
gang moet worden gezet.

met dit wetsvoorstel, als het
onverhoopt niet zou lukken. Het zal
bekend zijn dat het algemeen
adagium van het kabinet is - mede
in het licht van de deregulering dat eerst afspraken met betrokkenen
moeten worden nagekomen, voordat
wettelijke stappen worden overwogen.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA):
Voorzitter! De staatssecretaris zegt:
wij hebben niet gesproken over een
standaardpakketpolis, maar over een
bedrag van ƒ 1 8 1 , een bedrag dat
toevallig net zo hoog is als de premie
van de standaardpakketpolis. Wat
houdt de afspraak dan precies in? Is
dat bedrag van ƒ 181 ook onderhevig
aan de premieverlagingen en de
premieverhogingen die plaatsvinden
ten opzichte van de standaardpakketpolis? En wat zal volgens de staatssecretaris de premie in het komende
jaar zijn?
Staatssecretaris D e e s : Nogmaals, de
premie voor de standaardpakketpolis
wordt op dit moment nog niet door
de overheid vastgesteld. Dat is een
zaak van de verzekeraars zelf. Er is
een afspraak gemaakt dat de premie
van de standaardpakketpolis per 1
januari aanstaande op ƒ 181 blijft.
Dat is dus een eigen bevoegdheid
van betrokkenen. In het gesprek zijn
wij echter tot die conclusie gekomen.
Het is iets anders hoe een en ander
in de jaren daarna moet lopen.
Daarover zullen wij in 1989 met het
KLOZ verder overleg voeren.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): Dus u
heeft alleen een afspraak gemaakt
voor het komende jaar?
Staatssecretaris D e e s : Ja, over dat
bedrag van ƒ 1 8 1 , omdat het KLOZ
heeft gezegd — en ik begrijp die
vraag van dit Kontaktorgaan heel
goed — dat de premierestitutieregeling als zodanig niet mag betekenen
dat daardoor de premie voor de
standaardpakketpolis automatisch,
dus voor de eeuwigheid, op ƒ 181
blijft. Als er kostenverhogingen zijn,
moet men die kunnen doorberekenen.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): En als
er kostenverlagingen zijn op grond
van de AWBZ?
Staatssecretaris D e e s : Ja, dan ook.
Het is alleen een beetje vervelend dat
er op 1 januari toevallig twee zaken
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samenvallen, namelijk de pakketverkleining particuliere verzekering en
de overgang naar de AWBZ aan de
ene kant wat tot een min leidt en een
plus-ontwikkeling aan de andere
kant. Het handhaven van ƒ 181 is een
resultaat van een plus en een min.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA):
Voorzitter! Als het om de inhoud van
de verzekeringspakketten gaat, moet
ik hieruit dan begrijpen dat de
desbetreffende ouderen hun eigen
polis houden? Ik had de stellige
indruk dat die polis toch zal worden
aangepast aan de inhoud van de
standaardpakketpolis.
Staatssecretaris Dees: Neen, dat is
niet het geval. De ouderen behouden
hun polis, zij het dat het hier
uitsluitend gaat om derde klas
verzekerden. Maar dat staat allemaal
in die brief die ik de Kamer in
september gestuurd heb.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA):
Daaruit maakte ik nu juist op dat het
ging om de aanbieding van een
standaardpakketpolis.

gemaakte afspraak, een afspraak die
ook al een hele lange voorgeschiedenis had. Ik heb echter geen bevoegdheden om hieraan iets te doen.
De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter!
Het is misschien toch nuttig dat de
staatssecretaris over deze zaak met
die club gaat praten. Wij bespreken
nu deze hele operatie, maar dat komt
door de problematiek die zich
afspeelde bij de bovenbouwmaatschappijen. Het betreft hier een
bovenbouwmaatschappij. Juist
daarom heb ik dat als verwerpelijk
aangemerkt. Gelet op deze achtergronden lijkt het mij nuttig dat de
staatssecretaris een pittige, maar
dan ook een hele pittige brief schrijft
naar deze verzekeringsmaatschappij.
Staatssecretaris Dees: Ik wil dat
zeker overwegen maar ik heb alleen
maar meegedeeld dat ik geen
bevoegdheden heb. Het ware
uiteraard wenselijk dat argumenten
van regering en parlement een rol
spelen. Ik vind het in ieder geval in
strijd met de geest van het overleg,
dat erop was gericht, dit soort
methoden te voorkomen. Het is
ronduit schandalig — ik neem dit
woord bewust in de mond — dat op
het moment dat de handtekeningen
onder het akkoord worden gezet, nog
eventjes een maatregel wordt
getroffen. Ik heb daar geen goed
woord voor over.

gewoon niet door of wordt een
redresserende maatregel getroffen.
Afspraak is afspraak. Dit was het
pakket. Ik heb ook tegen het KLOZ
gezegd dat ik dit pakket zou verdedigen in de Kamer, mede namens
staatssecretaris Evenhuis. Wij
moeten dat samen uitvoeren. Onder
die voorwaarden vind ik deze
verhoging van ƒ 10 zowel onontkoombaar als aanvaardbaar.
De heer Van Otterloo heeft
hierover een aantal andere opmerkingen gemaakt. Ik kan die opmerkingen
begrijpen. Hij gaat echter te ver op
het moment dat hij veronderstelt, dat
deze ƒ 10 automatisch een voorbode
is van een uiteindelijke gelijktrekking
van de premies voor de standaardpolis en de standaardpakketpolis. Wij
hebben richting KLOZ geen enkele
andere toezegging gedaan dan die
inzake de verhoging van ƒ 10.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA):
Prima. Ik baseerde mij op een brief
van het KLOZ waarin het verzoek
werd gedaan, de prijs van de
standaardpolis jaarlijks met ƒ 10 te
mogen verhogen. Ik begrijp dat dat
verzoek nu wordt en eerder is
afgewezen.

Staatssecretaris Dees: Neen, maar
nogmaals, dit wetsvoorstel creëert
wel de mogelijkheid dat wanneer de
package deal met het KLOZ in de
toekomst onverhoopt niet goed
loopt, voor de constructie standaardpakketpolis te kiezen. Ik hoop dat
de Kamer mij zal volgen bij hetgeen
ik heb gezegd over de package deal.
De heer Nypels wees erop dat bij ean
deal verschillende partijen betrokken
zijn. Ik hecht eraan, dat de Kamer mij
de mogelijkheid geeft die package
deal zo te ontwikkelen. Als daar
wijzigingen in zullen komen, kan het
afgesproken complex in gevaar
komen.
De heer Van der Vlies en de heer
Nijhuis hebben gevraagd of het waar
is dat er, vooruitlopend op de
afspraken die per 1 januari moeten
ingaan, een verzekeraar is die nog op
de valreep een scherpe prijsverhoging voor uitsluitend oudere verzekerden heeft doorgevoerd. Ik moet
die vraag helaas bevestigend
beantwoorden. Het betreft hier de
VZS in Tilburg. Ik kan niet ontkennen
dat deze premieverhoging niet in
strijd is met de letter van de afspraak
met het KLOZ want die gaat immers
formeel pas in op 1 januari 1989. Ik
ben het met de heer Nijhuis volstrekt
eens dat dit soort zaken duidelijk
indruist tegen de geest van de

Staatssecretaris Dees: Ik heb kennis
genomen van het interruptiedebatje
tussen de heren Van Otterloo en
Nijhuis over dit punt. Ik heb er in dit
stadium geen behoefte aan, hierop in
te gaan, vanwege de toekomstgerichtheid van dit wetsvoorstel.
De heren Van Otterloo en Nypels
hebben opmerkingen gemaakt over
de verhoging van de premie voor de
standaardpolis met ƒ 10. Ik ben het
volledig met de heer Nypels eens,
dat het doorvoeren daarvan afhankelijk is van de realisatie van de andere
afspraken. Met andere woorden, als
de premiedifferentiatie bij komende
verhogingen of andere aanpassingen
doorgaat, als de restitutieregeling er
niet komt, dan gaat het tientje

Staatssecretaris Dees: Wij hebben
op dit punt in ieder geval geen
toezeggingen gedaan. Bovendien
spelen hierbij de neerwaartse
tendensen ten gevolge van het
wetsvoorstel inzake nominale
premies AWBZ. Ik merk wel op, dat
het ook de verantwoordelijkheid van
het kabinet is om het oog te houden
op een gezonde situatie bij verzekeringsmaatschappijen. Dat is in het
belang van de verzekerden. De
solvabiliteit is dus wel degelijk een
punt. De Verzekeringskamer ziet
daarop toe. Als mij hierover berichten van de Verzekeringskamer
bereiken, dan zullen die tot bepaalde
aanpassingen kunnen leiden.
Nogmaals, er is nu alleen een
afspraak gemaakt over het ene
tientje. Er zijn geen toezeggingen
voor de toekomst gedaan. Met het
oog op de problematische situatie bij
sommige verzekeringsmaatschappij en kan ik niet op voorhand uitsluiten,
dat in de toekomst additionele
verhogingen zullen plaatsvinden. Ik
stel mij daar in ieder geval gereserveerd tegenover op.
Ook de heer Nypels heeft gevraagd
naar de stand van zaken rond de
vrijwillige beperking binnen de markt
van de interne of externe bandbreed-
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te. Nieuwe informatie heb ik daarover
niet. Ik heb echter wel positief
gereageerd op de opmerking van de
heer Nijhuis dat het verder bewandelen van deze route in verband met
het tegengaan van risicoselectie een
goede zaak zou zijn.
De heer Lansink heeft in het kader
van zijn motie gevraagd naar een
aantal mogelijke alternatieven. Ik wil
er van mijn kant op wijzen dat het bij
de problematiek van de bejaarden
niet alleen gaat om de premierestitutieregeling voor bejaarden die hoge
premies betalen en dat het bij
premie-aanpassingen niet alleen gaat
om het tegengaan van leeftijdsafhankelijke premiedifferentiaties. Ook de
Dekker-route speelt voor de bejaarden een belangrijke rol, zeker voor
die bejaarden die een lager inkomen
hebben en particulier verzekerd zijn.
In het Dekker-model zit voor hen een
duidelijke plus die van jaar tot jaar
groter zal worden en dus koopkrachtvooruitgang inhoudt.
De heer Lansink heeft nog eens
aandacht gevraagd voor de Prijzenwet, de vergrijzingsreserves en de
mogelijkheid van toetreding tot de
verplichte ziekenfondsverzekering.
Wij hebben daar in de stukken op
gereageerd. Wat de vergrijzingsreserves betreft, gaat het om een
volledig autonome bevoegdheid van
de Verzekeringskamer, waar de
regering geen invloed op heeft. Uit
de verschillende stukken die ik
hierover heb gelezen, heb ik moeten
concluderen dat het ook in financiële
zin onverantwoord zou worden
geacht om stortingen in de reservepot te verminderen of achterwege te
laten, respectievelijk om uit die
fondsen te putten. Ik heb begrepen
dat dat in verband met de veiligstelling van de aanspraken van verzekerden geen verstandige operatie zou
zijn, nog afgezien van het feit dat de
regering hier geen invloed op kan
uitoefenen. Op de Prijzenwet is in de
stukken gereageerd. Het weer
onderbrengen van bejaarden in de
verplichte ziekenfondsverzekering
zou echt principieel strijdig zijn met
de opzet van de WTZ. De heer
Nypels heeft op dit punt gewezen.
De heer Nypels heeft een vraag
gesteld over de restitutieregeling. Ik
heb begrepen dat hij op grond van de
schriftelijke gedachtenwisseling iets
meer gerustgesteld is op het punt
van de vertrouwelijkheid ten aanzien
van de inkomensgegevens, al wijst hij
hier in verband met de privacy op
een belangrijk punt. In aansluiting op

de opmerkingen die wij in de
memorie van antwoord hebben
gemaakt, kan ik in dit kader nog
zeggen dat hetzelfde probleem zich
voordoet bij de uitvoering van de
TZZ-regeling voor kleine zelfstandigen. Ook daarbij spelen inkomensgegevens een rol. Bij navraag is ons
gebleken dat er zich op dit punt geen
problemen voordoen, in die zin dat
wij daar tot nu toe geen klachten
over hebben ontvangen. Ik heb geen
aanleiding om te veronderstellen dat
de nieuw op te richten stichting die
de premierestitutie voor bejaarden
moet behartigen — de individuele
verzekeraars doen dit dus niet zelf —
dit onzorgvuldig zou doen.
De heer Nypels heeft ook gevraagd
of particulier verzekerde bejaarden
die in aanmerking komen voor die
premierestitutie, automatisch het
aanvraagformulier thuis kunnen
krijgen. De ervaring leert namelijk
dat, als men het zelf moet aanvragen,
als het ware onderbenutting van de
mogelijkheid plaatsvindt. Wij hebben
begrepen — ik neem aan dat dat
gecheckt is — dat er van de zijde van
de particuliere verzekeraars geen
bezwaar tegen bestaat om een
aanvraagformulier toe te zenden aan
alle bejaarde verzekerden die een
premie van meer dan ƒ 181 betalen.
De heer Van Otterloo heeft ook in
staatsrechtelijke zin de opmerking
gemaakt dat hij het een te vergaande
delegatiebevoegdheid vindt, wanneer
op grond van het wetsvoorstel de
mogelijkheid wordt geopend om
nader te omschrijven groepen van
verzekerden de mogelijkheid te
geven voor acceptatie van de
standaardpakketpolis, nog los van de
vraag wie dat zouden moeten zijn.
Hier moet sprake zijn van een
vergissing, omdat de mogelijkheid
w
an acceptatie voor de standaardpakketpolis voor nader aan te
duiden groepen al was opgenomen in
het huidige artikel 4, eerste lid, van
de WTZ. Hiervan is ook gebruik
gemaakt in een enkel geval, namelijk
waar het ging om standaardpakketverzekeringen voor missionarissen,
een punt waar vele kamerleden alles
van afweten. Waarschijnlijk bedoelt
de heer Van Otterloo dat in dit
wetsvoorstel de mogelijkheid wordt
geopend om nader aan te duiden
groepen van personen die zo'n
standaardpakketverzekering juist al
hebben — die personen konden al
worden aangewezen — onder de
nieuwe poolingregeling te brengen.
Dat is een uitbreiding van dat

De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Ik ben de staatssecretaris
erkentelijk dat hij zijn standpunt nog
eens heeft uiteengezet, maar ik moet
helaas constateren dat hij, wat het
algemene kader betreft, toch te
weinig durf toont om met echte
stappen op weg naar een veranderde
situatie voor de particuliere verzekeraars te komen. Hij zegt dat de
huidige weg, zoals vastgelegd in
"Verandering verzekerd", ertoe zou
leiden dat er straks geen grote
schokken meer plaatsvinden als die
nota wordt omgezet in een basis- en
een aanvullende verzekering. In 1990
en 1992 zullen nominale premiepercentages van respectievelijk 13 en 25
van toepassing zijn, waarbij ik de
staatssecretaris voorhoud dat langs
de huidige weg nog altijd een fors
deel binnen de particuliere markt
blijft, dat in de particuliere verzekeringen niet de relatie met het
inkomen maar vooral met de
gezondheidstoestand (en daarmee
ook vaak met de leeftijd) bepalend is
en dat dit dus wel degelijk zal leiden
tot grote schokken. Vandaar mijn
pleidooi in eerste termijn om
werkelijk wat te doen aan de
bandbreedte binnen de huidige
verzekeringen.
Ook het voorstel om de premies
met ingang van 1 januari met
hetzelfde percentage te verhogen,
zal de huidige premieverschillen in
stand houden, waardoor de verschillen in guldens gemeten groter zullen
worden. Als de premie met 6%
omhoog gaat, is dat voor een polis
van ƒ 100 veel minder pijnlijk dan
voor één van ƒ 200. We praten bij
vooral ouderen vaak over nog hogere
bedragen. De staatssecretaris heeft
nu aangegeven dat voor een aantal
van hen via het restitutiesysteem de
mogelijkheid wordt geopend, ƒ 181
te gaan betalen. Helaas bestond bij
mij in eerste instantie een misverstand over de reikwijdte van het
voorstel van het KLOZ, wat mijn
appreciatie voor het voorstel nog
verminderde. Ik dacht namelijk dat
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wetsvoorstel, waarvan ik heb
opgemerkt dat, als de package deal
met het KLOZ, waaraan ik erg hecht,
niet zou werken, van die wettelijke
bepaling gebruik kan worden
gemaakt om bejaarden onder de
standaardpakketpolis te brengen en
om eventueel pooling te doen
plaatsvinden.
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betrokkenen wel de standaardpakketpolis zou worden aangeboden. Ik
moet nu echter constateren dat een
aantal mensen de gelegenheid krijgt,
ƒ 181 te betalen, maar dat daarbij het
eigen risico, het beperkte pakket en
dergelijke blijven bestaan, zodat de
feitelijke kosten voor deze mensen
nog belangrijk hoger kunnen zijn dan
het bedrag van ƒ 1 8 1 dat nu wordt
voorgesteld. Daarbij wil ik er de
nadruk op leggen dat de staatssecretaris niet de bereidheid heeft o m de
"kan"-bepaling in een " m o e t " - b e p a ling te laten omzetten. Hij heeft
voorshands nog niet de neiging om
per 1 januari een maximumprijs voor
het standaardpakket in te voeren. Dat
maakt dat zeker voor de wat langere
termijn een akkoord met het KLOZ op
zachte grond gebouwd is en dus
grote kans heeft om te verzakken,
zoals zovele afspraken overigens
binnen deze markt. Op zichzelf kan ik
het waarderen dat iemand optimistisch blijft tot aan het einde, maar
juist in deze sector waarin wij nu jaar
in jaar uit praten over afspraken die
gemaakt zijn, blijken deze afspraken
toch weer niet zo te werken als wij
hadden gedacht of gehoopt. Als blijkt
dat ook dit voorstel er weer komt,
omdat datgene wat wordt overgelaten aan de sector niet blijkt te
werken, moeten wij ons wat wijzer
tonen en wat minder hardleers
moeten zijn in het niet kennis nemen
van de ervaringen die er zijn.

betoogd, dat het onderbrengen van
meer mensen in de standaardpakketpolis dan thans het geval is, een
meer directe en wezenlijke invloed
zal hebben op de bandbreedte en op
de verschillen in premies dan in
vergelijking met het huidige kabinetsvoorstel. In de nieuwe situatie zal er
meer sprake zijn van een relatie zijn
tussen het inkomen en de premie en
zal er veel minder sprake zijn van een
relatie tussen de leeftijd en de
premie. Wat dat betreft zou het goed
zijn, als voorafgaand aan de basisverzekering, de bandbreedte daadwerkelijk fors zou worden beperkt. W a t
ons betreft is een handhaven van de
huidige bandbreedte dus onvoldoende.

De staatssecretaris heeft in zijn
betoog met nadruk gezegd dat het
niet gaat om dogmatiek, maar o m
het principe van rechtvaardigheid
voor de pooling van alle polissen in
plaats van alleen voor de pooling van
de polissen voor mensen van 65 jaar
en ouder. Ik moet vaststellen dat de
brief van de Verzekeringskamer
erover spreekt dat een verhoging van
enkele procenten van de omslagbijdrage noodzakelijk is als de pooling
van de polissen voor alle 65-jarige
standaardpolissen wordt doorgevoerd. Men spreekt over een
verhoging van 1 0 % van de omslagbijdrage indien de 60-jarigen erbij
worden betrokken. Voor de pooling
van de leeftijd van alle standaardpolissen is een verhoging nodig van een
percentage dat tussen deze twee
inligt, dus tussen ongeveer 3 % en
1 0 % . Ik neem aan dat de staatssecretaris daardoor aan een percentage
van ongeveer 7 kwam. Dat betekent
concreet dat wij praten over een
verhoging van ruim twee gulden of
tussen de vier en vijf gulden per jaar

van de omslagbijdrage. Ik vind dat
geen reden om te zeggen dat
daarmee een zo grote wissel op de
rechtvaardigheid w o r d t getrokken
dat daarmee niet de pooling van alle
polissen kan worden doorgevoerd.
De bedragen zien er dus wat
vriendelijker uit dan de percentages.
Over de standaardpakketpolis
heeft collega Lansink inmiddels een
amendement ingediend. Indien ons
eigen amendement het niet haalt,
zullen wij dit amendement vermoedelijk steunen, omdat wij minder
vertrouwen hebben in het maken van
afspraken voor deze zaak. Wij
hebben er behoefte aan duidelijk te
omschrijven dat een aantal mensen
kunnen toetreden tot de standaardpakketpolis. De leeftijd van 65 jaar
is een begin. Wij hopen dat als de tijd
vordert, er nog meer groepen
ondergebracht kunnen worden,
vooral ook van mensen die op grond
van hun gezondheidstoestand
worden geconfronteerd met hoge
premies. Wij hebben vastgesteld dat
het bij ons niet gaat om slechts het
oplossen van ernstige actuele
knelpunten, maar wij zien dit voorstel
duidelijk als een ingreep in de
particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt, teneinde processen op
gang te brengen die binnen de
ziekenfondsen al heel hard op gang
worden gebracht. Deze markt blijft
daarbij achter.
Wij zijn het daarom oneens met de
staatssecretaris; niet omdat de WTZ
uiteindelijk bedoeld is als een
garantie voor iedereen, maar wel
omdat vast te stellen is dat het gaat
over het verdelen van mensen in
deze samenleving over de ziekenfondsen en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Het gaat er dan
niet om dat de WTZ uiteindelijk
bedoeld zou zijn als een garantie voor
iedereen. Wij stellen wel vast dat het
niet aangaat grote groepen mensen
het slachtoffer te laten worden van
een verdeling over het ziekenfonds
en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Wij moeten ons bewust zijn
van de grote inidividuele problemen
die de WTZ voor veel mensen met
zich brengt. Om die reden hebben wij
gemeend dat de last die wordt
gelegd bij de particuliere ziektekostenverzekeringen, gelijkelijk moet
worden verdeeld over alle particulier
verzekerden. Het was ook één van de
doelstellingen van de WTZ dat niet
alle slechte risico's in hetziekenfonds terechtkwamen. Ook in eerste
termijn heb ik namens mijn fractie al

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn antwoorden. Hij is begonnen
met het geven van een kort overzicht
van de geschiedenis van de WTZ. Ik
volg hem daarin. Destijds heb ik de
totstandkoming van die wet en de
follow-up volop beleefd.
De stelling van de staatssecretaris
is, dat vanwege de beperkte
strekking en geldigheidsduur van het
onderhavige wetsvoorstel, nu niet het
laatste woord rond een aantal
kernthema's kan worden gesproken.
Ik noem onder andere de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie, zaken die in wijzigingsvoorstellen van college Van Otterloo zijn
opgenomen. Enerzijds zou het om
politieke redenen aardig zijn om die
thema's er wel bij te betrekken, met
het oog op een eventuele vergroting
van het draagvlak van "Verandering
verzekerd". Anderzijds acht ook ik mij
gehouden aan de afspraken die zijn
gemaakt bij de bespreking van de
nota Verandering verzekerd, het
stappenplan enz. De vraag op welk
moment deze kernthema's wel aan
de orde kunnen komen, is niet
beantwoord. Dat heeft natuurlijk te
maken met de onzekerheid rond het
verschijnen van onder meer de
raamwet zorgverzekering. Ik zou het
in ieder geval op prijs stellen als
voortvarend op die route verder w e r d
gegaan.
De staatssecretaris heeft heel wel
geproefd dat nogal wat mensen, ook
in de Kamer, bezorgd zijn over de
tijdige inwerkingtreding van het
gehele stelsel. Daarom blijf ik ook
pleiten voor een zo groot mogelijk
draagvlak. Ik heb dan ook betreurd
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de slotzin van de eerste termijn van
collega Van Otterloo, waarin hij met
zoveel woorden zegt dat de nominaliseringwetgeving een stap terug is. Ik
geloof dat dit niet juist is, althans dat
het een zekere vertekening geeft. Ik
begrijp overigens wel waarom hij dit
heeft gezegd. Ik zelf geloof echter
dat aanvaarding van dat wetsvoorstel
heel wat voordelen met zich heeft
gebracht. Ik wijs nog eens op het
grote draagvlak voor het wetsvoorstel in de Kamer.

De heer Lansink (CDA): Om de
amendementen die u hebt ingediend
en ook de intentie recht te doen, heb
ik gezegd wat ik zei over het
draagvlak.
Wat de raamwet betreft, heb ik
twee weken geleden al een toereikend antwoord gekregen. Ik blijf
overigens van oordeel dat als in het
eerstvolgende wetsvoorstel dat raam
niet voldoende is aangeduid en
vastgelegd, wij over deze thema's
nader zullen moeten spreken. Nu
gaat het dus niet om fundamentele
wijzigingen als bedoeld in de nota
Verandering verzekerd. Ik zal ermee
instemmen, ook al omdat die
wijzigingen veel tijd zullen vergen en
mij er veel aan gelegen is, dat we in
ieder geval de aanleiding tot dit
wetsvoorstel, de problematiek van de
bejaarden, op zo kort mogelijke
termijn afdoende regelen. Tegen die
achtergrond heb ik geen bezwaar
tegen de term "reparatiewetgeving"
die de staatssecretaris heeft
gebruikt, mede gelet op de considerans van dit wetsvoorstel.
Voorzitter! Het antwoord op mijn
vraag of dit wetsvoorstel overbodig
zou zijn geweest als de wet inzake de
interne lastenverevening particuliere
ziektekostenverzekeringen wel tot
uitvoering was gebracht, kan ik
billijken, zelfs aanvaarden. Natuurlijk
zou die regeling een werking op zeer
lange termijn hebben gehad. Ik heb
die opmerking echter ook gemaakt

vanwege de intenties die hier en daar
op de particuliere markt zichtbaar
zijn. Ik zal niet verder ingaan op het
geval waaraan door collega Nijhuis
het woord "schandalig" is gehecht:
de VZS in Tilburg. Men kan evengoed
zeggen dat voor de hele sector geldt
dat het wat problemen geeft als wij
pas op de dag van de behandeling
antwoord krijgen op de vragen over
de package deal. De sector zelf weet
drommels goed dat de motie over de
bejaardenproblematiek eind januari is
ingediend, in februari in stemming is
gebracht en per 1 april eigenlijk tot
iets had moeten leiden. Het zijn de
zorg voor die sector en de vrees dat
almaar vertragingen zullen blijven
optreden, ook in het Dekker-proces,
die mij nog altijd kritisch stemmen.
De poolingregeling zelf is onomstreden. Meer omstreden is het punt
van de terugwerkende kracht. Nu
voel ik er veel voor, eerst iets tot
onze geachte voorzitter te zeggen,
omdat hij een opmerking maakte
over de Eerste Kamer, waarover ik bij
interruptie als eerste had gesproken.
Ik heb niet bedoeld te zeggen dat wij
hier bij voorbaat rekening moeten
houden met wat daar gebeurt,
evengoed als voor de Elektriciteitswet niet gold dat bij voorbaat
rekening moest worden gehouden
met wat eventueel een Europees Hof
en een Europese Commissie zouden
doen. Wij hebben onze eigen
bevoegdheid en wij moeten kijken
wat juist of niet juist is. Ik heb met de
verwijzing slechts willen aangeven,
dat een nadere discussie op één punt
met een onzekere afloop wel eens
het hele wetsgebouwtje onderuit zou
kunnen halen. Overigens heb ik in
eerste termijn gezegd dat de intentie
van de terugwerkende kracht, zoals
door de heer Nijhuis naar voren
gebracht, mij zeer aanspreekt. Kijk
naar de wetsgeschiedenis. Maar het
blijft toch een staatsrechtelijk punt. Ik
heb het amendement niet medeondertekend, maar ik sluit niet uit dat ik
na de tweede termijn en na overleg in
eigen kring wel een positief advies
zou kunnen uitbrengen. Ik ben er
gewoon nog niet uit. Ik wil gewoon
goed nagaan, wat feitelijk de
staatsrechtelijke werking van dit
amendement is. Misschien heb ik
een litteken overgehouden van de
behandeling van de Harmonisatiewet. Ik laat het litteken niet zien,
want het zit natuurlijk ergens waar je
het niet verwacht.
Een interessant punt is nog, hoe de
Kamer het advies van de Verzeke-
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De heer Van Ottterloo (PvdA): Ik
heb dat met name een stap terug
genoemd, omdat, anders dan tijdens
de behandeling van dat wetsvoorstel,
blijkt dat er eerder geen dan wel een
raamwet komt en dat dit zal leiden
tot verslechteringen en hoge kosten
in plaats van tot verbetering van het
stelsel. Daarom had ik gehoopt dat
het onderhavige wetsvoorstel zou
kunnen leiden tot structurele
verbeteringen bij de particuliere
ziektekostenverzekeringen.

ringskamer inzake de leeftijdsgrens
moet beoordelen. Als we het erover
eens zijn dat het vastleggen van een
grens op bijvoorbeeld 60 jaar of zo
iets niet verstandig is en dus in die
zin het advies volledig volgen, blijft
de vraag interessant, waarom de
Verzekeringskamer achter die stelling
niet een punt heeft gezegd. Zij
filosofeert in de brief verder over
onevenwichtigheden en zij stelt dat
als wij die onevenwichtigheden eruit
willen halen, wij helemaal geen
leeftijdsgrens moeten vaststellen. Ik
heb uit die volgorde opgemaakt dat
de tweede lijn ook de moeite waard
is. Ik erken overigens, de brief nog
eens nalezend, dat de volgende
alinea daaraan iets afdoet. Misschien
zou het goed zijn als wij de Verzekeringskamer vroegen, waarom die
tekst zo is geschreven. Ik aanvaard in
ieder geval het argument van de
risicoselectie. Een tussengrens acht
ik niet verstandig. Ik kan dus nog
geen oordeel uitspreken over het
wijzigingsvoorstel dat door de heer
Van Otterloo ter zake is ingediend.
Mijnheer de voorzitter! De motie
die ik destijds heb mogen indienen
over de bejaardenproblematiek, heeft
in ieder geval nu tot effect geleid. Er
is een package deal uit voortgekomen, zoals de staatssecretaris
terecht heeft gezegd. Ik heb in eerste
termijn niets over die tien gulden
gezegd, omdat ik van oordeel was
dat het op zichzelf wel een aanvaardbare zaak was. Ik schaar mij wel in
het koor van degenen die hebben
gezegd: dit moet niet betekenen dat
de volgende fase automatisch
volgens deze trits gaat. Uit contacten
heb ik begrepen dat men aanvankelijk
een grotere bijdrage verwachtte en
bovendien ook enige regelmaat in de
aanpassing, en dan zodanig, dat er
sprake zou zijn van een veel forsere
ophoging. Dat kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn, niet alleen vanwege
de effecten op de TZZ-regeling en
andere zaken, maar ook in verband
met de wetsgeschiedenis.
De staatssecretaris heeft gezegd:
die zaken lopen later wat door elkaar
als wij denken aan de premiereducties die optreden als gevolg van de
overheveling van pakketten naar de
AWBZ. Ik vind dat bedenkelijk. Dat
het deze keer toevallig zo uitkomt, wil
niet zeggen dat er altijd een volledige
menging kan optreden. Men zal die
twee effecten altijd moeten onderscheiden en nagaan wat er gebeurt.
Ik denk dat de tien gulden erbij en
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De heer Nijhuis (VVD): Dit houdt in
dat, als de partijen die gezamenlijk
met de staatssecretaris die package
deal gesloten hebben dit tevoren

De heer Nypels (D66): Mijnheer de
voorzitter! De fractie van D66 blijft er
teleurgesteld over dat vele ouderen
met terugvallende inkomens niet
kunnen worden ondergebracht in de
ziekenfondsen. Gegeven het karakter
van de huidige WTZ heb ik echter
met genoegen vele antwoorden van
de staatssecretaris aangehoord.
Dat geldt met name voor zijn
opvattingen over de onverbrekelijke
drie-eenheid van de afspraken die ik
zou willen aanduiden als het
KLOZ-akkoord. Hij heeft uitdrukkelijk
gezegd dat wanneer er geen sprake
is van algemene toepassing van de
aangekondigde premiereductieregeling en van het principe, dat er geen
verdere leeftijdsafhankelijke premiedifferentiaties zullen plaastsvinden.

in zijn ogen ook het derde onderdeel
niet voor toepassing in aanmerking
komt. Dat onderdeel heeft betrekking
op de verhoging van de premie voor
de standaardpolis met tien gulden.
Nu blijkt op het ogenblik dat er op
zichzelf goede vorderingen zijn
gemaakt bij het interne overleg in de
kringen van de particuliere verzekeraars. Er is een deelname van 8 7 %
gegarandeerd. Ik vraag mij af hoe
gegarandeerd wordt dat de resterende 1 3 % nog o n d e r d e regelingen
wordt gebracht. Heb ik goed
begrepen dat eventueel als laatste
instrument overwogen zal kunnen
worden, af te zien van de goedkeuring van juist de verhoging van de
premie met tien gulden?
Ook heb ik met genoegen gehoord
en met instemming vastgesteld, dat
de staatssecretaris uit contacten met
het KLOZ heeft opgemaakt, dat er in
de kringen van de particuliere
verzekeraars geen bezwaar bestaat
tegen het bij de reductieregeling
toepassen van het principe, dat het
eerste initiatief moet uitgaan van de
particuliere verzekeringen zelf. Die
zullen dan de in aanmerking komende bejaarde verzekerden die op het
ogenblik premies van meer dan ƒ 181
betalen informeren. Ik zou het op
prijs stellen als de staatssecretaris
duidelijk liet blijken, dat hij het ook
wenselijk vindt dat het principe wordt
toegepast dat het eerste initiatief
voor het toepassen van de regeling
van de verzekeraar uitgaat. De
staatssecretaris zegt wel dat hij uit
contacten heeft begrepen dat men er
geen bezwaar tegen heeft, ik zou het
op prijs stellen als hij liet blijken dat
hij van zijn kant — naar ik aanneem is
dat ook het standpunt van de
verschillende woordvoerders van de
fracties — het gewenst vindt dat het
initiatief van die kant komt. Daarvan
uitgaande zal ik de op dit punt
aangekondigde motie op dit moment
in ieder geval niet indienen.
Ik maak enkele opmerkingen over
de kwestie van de pooling. Op grond
van het hier gevoerde debat en de
uitwisseling van argumenten, zowel
van bij voorbeeld de heer Van
Otterloo als van de staatssecretaris,
zal ik hierover nog overleg voeren in
mijn fractie, maar ik wil nu wel
aangeven hoe ik daar op dit moment
tegen aankijk bij wijze van voorlopig
standpunt. Het komt mij voor, dat de
benaderingswijze van de staatssecretaris redelijk en juist is. Hij gaat ervan
uit dat een deel van de problemen
met name bij de bovenbouworgani-
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vervolgens de normale indexering
voldoende zijn, ook voor de verzekeraars.
Voorzitter! Dan kom ik tot de
kwestie van de algemeen verbindendverklaring en de toepassing van
de Wet economische mededinging
nadat meer dan 8 0 % van de markt
— overigens volgens de definitie
zoals aangeduid naar aanleiding van
de interruptievraag van collega Van
Otterloo — is bereikt. En die is
kennelijk bereikt. De beschouwingen
daarover van de kant van de
staatssecretaris vond ik zeer
verhelderend. Zij geven tegelijkertijd
aan dat geen zekerheid bestaat over
een behoorlijke afloop. Dat overtuigt
mij er des te meer van dat het van
belang is om de w e g , die ik heb
aangegeven in het amendement op
stuk nr. 15, te volgen. Het amendement heb ik vanochtend ingediend,
gelet op de inbrengen die gisteren
zijn geleverd en het beraad dat ik in
eigen kring erover heb gevoerd. De
staatssecretaris heeft over dat
amendement nog geen oordeel
kenbaar gemaakt. De heer Van
Otterloo ben ik dankbaar voor de
reeds toegezegde steun.
De heer Nijhuis (VVD): Ik heb dit
amendement iets anders gelezen. Ik
heb begrepen dat het gaat om een
veel grotere groep. Dat betekent naar
mijn oordeel dat alle 65-jarigen
kunnen opteren voor die standaardpakketpolis.
De heer Lansink (CDA): Dat hebt u
goed begrepen. Ik wil zoveel mogelijk
gelijkberechtiging.
De heer Nijhuis (VVD): Dit betekent
dus een forse afwijking van de
package deal die is gesloten. Er komt
dus als het ware een heel andere
grondslag voor de package deal. Uw
amendement gaat dus veel verder
dat wat u net beoogde te zeggen.
De heer Lansink (CDA): Ja, omdat
de package deal betrekking heeft op
het probleem dat er lag en op de hele
geschiedenis. Denkend aan reparatie
en dan op een zo goed mogelijke
wijze lijkt het mij dat dit een weg is,
die beter is en uiteindelijk voor de
verzekeringsmarkt beter zal blijken te
zijn vanwege de wettelijke basis.

hadden geweten, het best mogelijk
was geweest dat men die package
deal niet zou hebben gesloten. Dit
gaat echt een straatlengte verder en
dan druk ik mij nog voorzichtig uit.
De heer Lansink (CDA): Wij hebben
ook een eigen verantwoordelijkheid
als wij aan wetgeving doen.
De heer Nijhuis (VVD): Akkoord.
De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik wil nog iets zeggen over de
alternatieven. Ik heb gisteren over de
Prijzenwet een wat badinerende
opmerking gemaakt door te zeggen
dat de zeer forse verhoging van de
premies voor bejaarden voor die
mensen een stuk inflatie meebrengt
en dat ik ook wel zie dat de considerans van de Prijzenwet iets anders
aangeeft. Ik kom daarop nu niet
terug, hoewel het op zichzelf een
instrument zou kunnen zijn.
W a t het ziekenfonds betreft, duurt
het veel te lang. Bovendien is er
strijdigheid met de wet. Wanneer
deze wet niet zou werken, zou toch
deze weg kunnen worden gevolgd. Ik
laat het hier echter bij.
Het blijft voor mij onbegrijpelijk,
dat er nooit helderheid kan komen
over de vraag wanneer een vergrijzingsreserve tot stand komt, wordt
gebruikt, enzovoort. Wat gebeurt er
met de reserves die zijn opgebouwd
als de wet op de zorgverzekering
werkelijkheid wordt? Dan zijn er
natuurlijk ook weer vergrijzingsreserves nodig. Dat zie ik wel, maar die
kunnen misschien aanzienlijk
geringer zijn dan nu.
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saties is te wijten aan het beleid dat
zijzelf in het verleden hebben
gevoerd. Op grond daarvan zegt hij
dat wij ervoor moeten zorgen dat wij
door het poolingsysteem niet een
minder juist beleid gaan belonen. Als
wij over zouden gaan tot een
algemene pooling zou dat als
zodanig kunnen gaan werken. Als
tweede argument — dat spreekt mij
ook aan — brengt hij naar voren dat
voorkomen moet worden dat niet
onnodig alle particulier verzekerden
met standaardpolissen het slachtoffer worden van zo'n algemene
pooling, omdat zij uiteindelijk een
hogere premie moeten betalen. Op
die gronden kan ik akkoord gaan met
het voornemen van de regering om
vooralsnog de pooling te beperken
tot de polissen van degenen die de
65-jarige leeftijd hebben overschreden. Wèl wil ik de staatssecretaris
vragen — ik heb dat in eerste termijn
ook gedaan, maar daarop geen
antwoord gehad; alvast mijn excuses
als mij dat is ontgaan — of hij over
de ontwikkelingen op dit punt bij
voorbeeld in de memorie van
toelichting op de begrotingen wil
rapporteren, zodat, wanneer het
nodig blijkt, een ruimere pooling
plaats kan vinden door verlaging van
de leeftijd die thans door de regering
op 65 jaar is gesteld.
De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Als de heer Nypels zegt
dat een aantal bovenbouwmaatschappijen geen standaardpolissen
heeft aangeboden, heeft dat er wel
toe geleid dat de mensen die geen
standaardpolis aangeboden hebben
gekregen wèl de lasten dragen van
de poolingsbijdrage. Dat betekent
dat zij in een aantal gevallen
inmiddels boven de standaardpolispremie zijn uitgekomen op grond
van leeftijd en dergelijke.
Als de heer Nypels vraagt of de
leeftijd verlaagd kan worden, wil ik
hem nog eens met nadruk het advies
van de Verzekeringskamer onder de
aandacht. Het sleutelen met leeftijd
zal op termijn altijd leiden tot hogere
poolingsbijdragen, omdat de marge
tussen 65 en 60 maar gering is, dan
wanneer alle polissen zouden worden
gepoold, dus alle voordelen van
standaardpolissen zouden worden
gepoold.

D
De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! Ik
wil beginnen met een onderwerp
waarover ik een motie in wil dienen,
omdat er nu in ieder geval nog vijf
leden aanwezig zijn, maar niet dan
nadat ik de staatssecretaris heb
bedankt voor zijn antwoord en ik heb
geconstateerd dat wij het in hoofdlijnen wel met elkaar eens zijn.
Bovendien wil ik er nog eens mijn
vreugde over uitspreken dat met dit
wetsontwerp en met de package deal
die is gesloten tussen overheid en de
particuliere verzekeringssector toch
een begin kan worden gemaakt met
de oplossing van de "bejaardenproblematiek" van de 65-plussers die
verhoudingsgewijs een zeer hoge
premie betalen en bovendien ook
verder licht is gekomen in de richting
van wellicht een regeling van de
bandbreedte.
Allereerst de motie, want de
staatssecretaris heeft vele positieve
opmerkingen gemaakt, maar toch
een punt niet in zijn beantwoording
meegenomen, nl. mijn opmerking
over de bekende en inmiddels
beruchte 400-mln-affaire. Laat ik
nog eens in het kort de historie
schetsen. Destijds stond het vrijwillig
ziekenfonds op de tocht. Toen zijn de
particuliere verzekeringsmaatschappijen bereid geweest om geheel
onverplicht twee keer een heel fors
bedrag, nl. 180 min., bij te dragen in
de verwachting en in de veronderstelling dat de vrijwillige ziekenfondsverzekering zou kunnen worden
gered. Dat bleek later helaas niet het
geval te zijn geweest. Die ene 180
min. is betaald uit de vergrijzingsreserve. Daar heeft de Verzekeringskamer toen, zij het met grote moeite,
toestemming voor gegeven. Maar de
tweede keer is het betaald uit de
premies van de particulier verzekerden. Dan is het toch wel erg navrant
dat, zoals ik heb geconstateerd, zo'n
liquidatie-overschot niet boven water
kan komen. Het is om deze reden dat
ik de volgende motie indien,
voorzitter.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;

De heer Nypels (D66): Dat ligt min
of meer voor de hand, maar ik zal dit
zeker meenemen in de afweging!
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constaterende, dat in de WTZ is
bepaald dat het liquidatie-overschot
van de voormalige vrijwillige
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ziekenfondsen ten goede dient te
komen aan de ex-vrijwillig verzekerden;
constaterende, dat grote bedragen
(te zamen circa 400 min. gulden)
door de besturen van de vrijwillige
ziekenfondsen zijn doorgeschoven
naar (daartoe opgerichte) afzonderlijke stichtingen;
constaterende, dat door die handelwijze dit omvangrijke bedrag is
onttrokken aan de democratische
besluitvorming en in strijd met de
wet niet ten goede is gekomen aan
de ex-vrijwillig verzekerden;
constaterende bovendien, dat
hierdoor een deel van het genoemde
bedrag geen rol kan spelen in de te
poolen kosten ex artikel 18 WTZ met
als gevolg dat de overige particulier
verzekerden meer moeten bijdragen
dan strikt nodig is;
dringt er bij de regering met klem op
aan, dat alle ten dienste staande
middelen worden gehanteerd opdat
in dezen de wet wordt uitgevoerd,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Nijhuis. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 17 (20702).
De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Zou de heer Nijhuis kunnen aangeven, welke die alle ten dienste
staande middelen zijn, welke gebruikt
zouden kunnen worden om deze
uitspraak te effectueren?
De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter!
Voordat ik die vraag beantwoord, wil
ik nog even een opmerking maken
over het advies van de Ziekenfondsraad in dezen. Ik heb er namelijk
grote moeite mee, mij te voegen in
een soort sfeer en een gevoel van
machteloosheid. Dat is hier toch
immers aan de orde; ook de vraag
van collega Lansink gaat een beetje
in die richting, te weten de vraag wat
voor middel je dan moet hanteren.
Aanvankelijk heeft de Ziekenfondsraad een advies gegeven waarin de
tanden werden getoond, en vervolgens komt er dan een advies waarin
men het volstrekt laat afweten: een
beetje een pact-van-non-interventiesfeertje en ook een gevoel van
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machteloosheid waar het betreft de
instrumenten.
Ik heb in het verleden al een keer
gezegd: als het niet goedschiks kan,
dan maar kwaadschiks. Er moet dan
maar een paardemiddel gehanteerd
worden. De staatssecretaris is bij
machte om bij voorbeeld — ik heb
het toen ook aangegeven — de
rijksbijdrage voor de ziekenfondsen
te korten met hetzelfde bedrag. Dan
zullen vervolgens de ziekenfondsen
niet anders kunnen dan toch te
zorgen, in eigen kring, dat dit bedrag
boven water komt.
Ik vind dat het niet zo kan zijn,
voorzitter, dat zo'n groot bedrag dat
over had moeten blijven na de
liquidatie van de vrijwillige ziekenfondsen — want het was bedoeld o m
te hanteren en te gebruiken ten
genoege en ten behoeve van de
ex-vrijwillig verzekerden — gewoon
onder water is verdwenen. Wij weten
allemaal waar het zit: in een aantal
stichtingen. Dat zijn de stichtingen
die destijds zijn opgericht door de
stichtingsbesturen van de vrijwillige
ziekenfondsverzekeringen. Deze
stichtingen worden nog steeds
bestuurd door diezelfde bestuurders.
Ik vind dat die bestuurders een zeer
grote verantwoordelijkheid op zich
hebben geladen door dit bedrag op
deze wijze weg te sluizen ten
behoeve van een doel dat niet
conform de wet was.
De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik heb gewoon een objectieve vraag
gesteld, die op dit moment nog
zonder enige strekking is. Ik wil
weten wat wij uitspreken, als wij
zeggen: alle ten dienste staande
middelen. Ik heb die zelfde vraag
overigens bij een ander debat aan
collega Van Otterloo gesteld, toen
het ging over de motie inzake de
specialisten. De achtergrond van zo'n
vraag is dat als wij iets uitspreken, wij
ook moeten weten wat wij doen. De
heer Nijhuis spreekt nu van korten op
de rijksbijdrage, maar daar moet dan
wel een rechtstitel voor zijn. Zou het
dan niet veel verstandiger zijn om
een wetswijziging te bepleiten in het
kader van de WTZ, o m als het ware
iets terug te halen? Dat is de
achtergrond van mijn vraag. Ik heb
nog geen oordeel over die motie; ik
wil weten wat wij doen, als wij daar ja
tegen zeggen.
De heer Nijhuis (VVD): Nu, voorzitter, ik vraag in ieder geval aan de
staatssecretaris om al die mogelijk-
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heden nog eens te inventariseren. Ik
acht het in ieder geval mogelijk om
de rijksbijdrage te korten. Dat acht ik
in dit geval mogelijk, zeker gelet op
hetgeen er gebeurd is. Ten tweede
denk ik dat als het niet anders kan, je
misschien zelfs - dit heeft de heer
Lansink zelf al aangegeven — met
een specifieke wet moet komen in
het kader van uiteraard de WTZ: een
specifiek wetsartikel. Maar ik vind
dat het niet zo kan zijn, dat wij
berusten in iets waarvan wij allemaal
vinden dat het niet toelaatbaar is. Als
zo'n groot bedrag wordt weggesluisd
— ik heb dit gewoon heel eerlijk
genoemd: sjoemelen met stichtingen
— vind ik dat je daar als parlement
niet in mag berusten. Wij moeten dan
kijken wat de mogelijkheden zijn,
maar ik acht in ieder geval de eerste
mogelijkheid die ik heb genoemd,
daadwerkelijk een serieuze mogelijkheid.
Voorzitter! Uit de betogen van
collega Van Otterloo en van collega
Lansink is gebleken, dat men
eigenlijk verder wilde gaan dan
hetgeen nu wordt voorgesteld.
Collega Van Otterloo gebruikte
daarbij een opmerkelijke argumentatie. Hij zei met zoveel woorden: het
zou verder moeten gaan; het zou
meer moeten passen in de structuurwijzigingen a la Dekker. Ik vond dat
een positieve benadering. Ik proefde
daaruit dat de deur voor Dekker bij
de Partij van de Arbeid toch nog niet
helemaal dicht is. Ik heb dat als zeer
positief ervaren.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): Voor
de juiste geschiedschrijving wil ik
even het volgende opmerken. Wij
hebben gestemd tegen een wetsvoorstel dat van buiten af het etiket
Dekker opgeplakt heeft gekregen. Ik
heb dat voorstel een stap terug
genoemd.
Wij hebben ons echter steeds als
een positieve partner opgesteld op
de weg naar een volksverzekeringnieuwe-stijl, of die nu "Dekker" heet
of "Verandering verzekerd". Wij
willen die weg op, maar wel met de
juiste middelen. Dat is onze inzet.
De heer Nijhuis (VVD): Ik vind het
heel plezierig dit te horen, voorzitter.
Ik vraag mij dan toch af, waarom de
PvdA tegen het vorige wetsvoorstel
heeft gestemd. Dat paste immers
ook heel goed in die structuur.
Ik ervaar het als positief dat men
dit wetsvoorstel ziet in relatie tot de
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verdere structuurwijziging a la
Dekker.
Ik ben het met college Van
Otterloo niet eens. Ik vind dat je dit
wetsvoorstel zo moet zien als de
staatssecretaris heeft aangegeven,
namelijk als een wetsvoorstel om de
acute knelpunten op te lossen en niet
om door te schieten naar iets
waarvoor dit wetsvoorstel niet is
bedoeld. Ook in die zin ben ik niet
positief gestemd over het amendement van college Lansink op stuk nr.
15. Ook de heer Lansink gaat verder
dan naar mijn mening bij dit wetsvoorstel bedoeld is. Collega Lansink
staat een structurele maatregel voor,
waarbij bovendien een soort
premieplafond in de particuliere
markt wordt gelegd. Dat is vrij ver
strekkend. Dat is de consequentie
van dat amendement. Ik geef echter
toe, dat collega Lansink in zijn
amendement lang niet zo ver gaat als
collega Van Otterloo, want die stelt
dat alle 65-jarigen in aanmerking
moeten kunnen komen voor de
standaardpolis. Collega Lansink
spreekt over de standaardpakketpolis. Daarin zit dus nogal een fors
verschil. Ik vind beide amendementen echter veel te ver gaan.
De heer V a n Otterloo (PvdA): In
ons amendement wordt niet
gesproken over standaardpolissen. Er
wordt gesproken over de standaardpakketpolis en daarbij wordt geen
leeftijdsgrens gehanteerd. Iedereen
moet in onze ogen het recht hebben
om zich door middel van de standaardpakketpolis te verzekeren. Het
gaat dus niet om een standaardpolis.
Er is sprake van een acceptatieplicht
en geen premiedifferentiatie.
De heer Nijhuis (VVD): Het amendement van collega Van Otterloo gaat
in ieder geval vele malen verder dan
dat van collega Lansink. Ik vind
echter dat zij allebei te ver gaan in
het kader van deze wet.
Voorzitter! Ik was heel gelukkig
met de opmerking van de staatssecretaris over het regelen van de
bandbreedte. Ik vind het uitstekend
zoals hij dit ziet. Hij heeft zich
aangesloten bij mijn opvattingen in
dezen. Ik heb echter één ding gemist.
Welke termijn vindt de staatssecretaris in dit verband redelijk? Ik heb zelf
gesproken over drie maanden. Ik
geef toe dat dit arbitrair is. Het zou
echter wel goed zijn, als de staatssecretaris een termijn noemt waarover
hij gaat praten met de verzekeraars.
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De staatssecretaris is het eens met
de zogenaamde ingroeivariant. Ik ben
daarmee buitengewoon blij. Ik vind
dat een wijdere pooling niet juist zou
zijn.
Inzake de Verzekeringskamer koos
de staatssecretaris dezelfde interpretatie als ik in eerste termijn heb
gedaan. Dat betekent alleen poolen
vanaf 65 jaar — ook de nieuwe
65-jarigen - en niet alles poolen. Ik
vind echter wel dat de mogelijkheid
opengelaten moet worden, indien dat
onverhoopt nodig mocht zijn. Ook
om die redenen hebben wij niet
geamendeerd met betrekking tot het
bepalen van die leeftijd. De Raad van
State had geadviseerd om de leeftijd
van 65 jaar in de wet op te nemen. Ik
heb mij niet daarbij aangesloten. Ik
heb het opengelaten. Ik sluit mij heel
nadrukkelijk aan bij het advies van de
Verzekeringskamer en wil de
flexibiliteit handhaven in dit wetsontwerp.
Voorzitter! Ik was buitengewoon
gelukkig met de opmerking van de
staatssecretaris dat hij met de
staatssecretaris van Economische
Zaken van oordeel is dat de verbindendverklaring op grond van de W e t
economische mededinging moet
geschieden, althans dat de procedure daartoe moet worden gestart. Ik
ben ervan overtuigd dat die procedure tot een goed einde kan worden
gebracht, zeker nu zo'n groot deel
van de markt heeft laten weten de
afspraak te willen nakomen. Stel dat
er meer garantieverklaringen
binnenkomen en de 1 0 0 % wordt
gehaald. Dan is het natuurlijk niet
meer nodig! Als het bij die 8 7 % blijft,
is het een goede zaak dat de
verbindendverklaring wordt gerealiseerd.
Ik kom te spreken over de terugwerkende kracht, een niet onbelangrijk punt. Het desbetreffende
amendement is inmiddels ingediend.
Ik was buitengewoon gelukkig met
de medeondertekening van collega
Van Otterloo en met de positieve
bejegening van collega Lansink. Het
amendement heeft overigens een
dubbele werking. Het werkt naar de
verzekeraar toe: die moet verplicht
alsnog de afdracht realiseren. Het
werkt ook naar de verzekerden toe:
die moeten alsnog de bijdrage
betalen. Ik heb hiervan al gezegd dat
de bijdrage al is geïnd en dus niet tot
lastenverzwaring zal leiden. Dit is een
belangrijk punt bij de bepaling inzake
terugwerkende kracht.
Ik was blij met uw interventie,

voorzitter, over de positie van de
Eerste Kamer. De heer Lansink heeft
hier ook een en ander over gezegd. Ik
hoef er niets meer over te zeggen.
Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid.
W a t het staatsrechtelijke element
in dezen betreft, maak ik nog de
volgende opmerking. Een bepaling
inzake terugwerkende kracht is
toelaatbaar, wanneer de wetgever
een bepaald doel voor ogen heeft
gehad. Dat is gebleken uit de
wetshistorie. Ik verwijs naar de
Handelingen. Het is gebleken dat de
praktijk anders is, omdat er een
onvolkomenheid in de wet is
geslopen. Ik herhaal dat dit onbedoeld is gebeurd. In dat geval kan en
mag met terugwerkende kracht zo'n
reparatie plaatsvinden. Ik wil dit
staatsrechtelijke argument hanteren
o m toch de bepaling inzake terugwerkende kracht te verdedigen.
Daarbij gaat het niet aan om negatief
of slecht gedrag te belonen. Bovendien vindt hier geen lastenverzwaring
plaats, omdat in het desbetreffende
geval de poolingbijdrage is geïnd,
maar niet is afgedragen.
Tot slot kom ik te spreken over het
amendement op stuk nr. 12, van
collega Van Otterloo. Dit amendement betreft de kan- dan wel
moet-bepaling. Er zit een zekere
logica in het betoog van de heer Van
Otterloo. Om die reden zal ik in
positieve zin heel serieus naar het
amendement kijken.
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•

volgen. Er zit een zekere argumentatie achter. In mijn afweging kom ik
echter tot een andere opvatting. Ik
verwijs naar de conclusies van de
heer Nypels. Ik vind het evenwichtiger om de pooling te beperken tot
het ingroeimodel. De onderlinge
afstand hoeft in dit debat niet zo
groot te zijn. Immers, als er in de
toekomst aanwijzigingen komen van
bij voorbeeld de Verzekeringskamer
dat een en ander problematisch is of
wordt, moeten verder gaande
stappen worden overwogen. Ik vind
dat, bestuurlijk gezien, verstandiger.
In de eerste plaats zijn poolingregelingen per definitie ingewikkeld. Dus
hoe minder poolingregelingen, hoe
beter dat in principe is. In de tweede
plaats gaat het mij hier o m een
afweging. De heer Van Otterloo en ik
denken nu verschillend maar,
nogmaals, ik kan zijn verhaal volgen.
Ik vind in deze afweging de belangen
van de particulier verzekerden die die
omslagbijdrage moeten betalen iets
belangrijker dan dat punt van de
verzekeraars, waar w e langs andere
weg al instemmen met enige
tegemoetkomingen. Mede door dit
debat in de Kamer bepleit ik, te
kiezen voor het voorstel dat het
kabinet heeft gedaan, zij het dat ik
tegen de woordvoerders die hierop
hebben gewezen kan zeggen, dat wij
wat deze zaak betreft heel attent
moeten zijn. Mocht het nodig zijn dat
de pooling van de standaardpolissen
wordt uitgebreid in verband met de
kwetsbare positie van een aantal
verzekeringsinstellingen, dan kan dat
onder ogen worden gezien.

Staatssecretaris D e e s : Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigden voor hun opmerkingen in tweede termijn. Ik heb de
betogen als buitengewoon constructief ervaren, zeker waar het ging o m
het uitspreken van steun aan dit
wetsvoorstel.
De heer Van Otterloo heeft met
zijn getallen over de pooling voor de
standaardpolissen gelijk. Bij pooling
van alle 65-plussers zal er een
toename van de omslagbijdrage voor
de particulier verzekerden komen van
enkele procenten. Bij een pooling van
mensen boven de 60 jaar zal de
toename 1 0 % bedragen. Bij een
algehele pooling zal het percentage
daartussenin liggen. Zo kom je
inderdaad uit op 6 % è 7 % . De heer
Van Otterloo had dus gelijk op dit
punt.
De heer Van Otterloo heeft op dit
punt een verhaal gehouden dat ik kan

Ik heb de vraag van de heer Nypels
hierover niet direct doch indirect
beantwoord. Tegen hem kan ik
zeggen dat de Verzekeringskamer
toeziet op de soliditeit en de
solvabiliteit. De ervaring heeft
uitgewezen, dat de Verzekeringskamer dat buitengewoon accuraat doet.
Met andere woorden: een rapportage
in de memorie van toelichting bij een
begroting is niet nodig, omdat wij
ervaren hebben dat als de Verzekeringskamer hier problemen ziet, men
daar buitengewoon snel bij is; ook de
minister van Financiën. De zaken
komen dan op tafel. Dit als eerste
belangrijke hoofdpunt, waar het o m
de pooling voor standaardpolissen
gaat.
De heer Van Otterloo heeft ook al
gesproken over het amendement van
de heer Lansink. Ik wil hierop meteen
ingaan. Ik moet zeggen dat ik het
amendement begrijp maar dat ik
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Dees
daarmee toch moeite heb. Op grond
van de motie-Lansink bewandelen wij
met het KLOZ een weg. Daaruit is
een package deal voortgekomen. De
heer Lansink heeft gelijk dat de
Kamer een eigen verantwoordelijkheid heeft en kan zeggen wat zij van
die package deal vindt. Die package
deal kan echter in gevaar komen
wanneer dit amemdement wordt
aangenomen. Ik moet daartegen
waarschuwen. Kunnen wij in dit
debat niet tot de afspraak komen en wellicht is het amendement dan
overbodig — dat de package deal de
eerste kans krijgt? Mocht dit
onverhoopt niet lukken, dan kunnen
wij afspreken dat dan de route van de
heer Lansink wordt ingeslagen. In
materiële zin lijkt het mij, als de
premierestitutie niet lukt, onvermijdelijk om alle 65-plussers de mogelijkheid te bieden, toegelaten te worden
tot de standaardpakketverzekering
waarbij er dan een omslagregeling is.
Het is mijns inziens voorbarig om dit
nu in de wetstekst vast te leggen,
omdat daardoor de package deal in
gevaar kan worden gebracht. Hierbij
vertegenwoordigt de package deal
niet alleen het belang van de
premierestitutie maar ook een ander
belang, namelijk dat er een einde
komt aan de leeftijdsafhankelijke
premiedifferentiatie bij premieverhoging. De heer Lansink bepleit èn
package deal èn dit amendement.
Deze twee verdragen zich moeilijk
met elkaar. Ik neig er ook toe, dit
amendement te ontraden omdat ik
vrees dat bij het aannemen daarvan
de package deal gevaar loopt.
Wanneer de heer Lansink het
misschien nodig vindt om dit in de
vorm van een motie te gieten,
waarover de Kamer zich kan
uitspreken en hij in die motie een
volgtijdelijkheid wil inbouwen, heb ik
minder moeilijkheden omdat de lijn
dan kan zijn dat de package deal
wordt uitgevoerd en — om met de
woorden van de heer Nijhuis te
spreken - mocht dat onverhoopt
niet lukken, dan kunnen wij op een
wettelijke route terugvallen. Ik zeg dit
des te meer omdat het amendement
mijns inziens ook niet per se nodig is.
Als ik het huidige wetsvoorstel goed
interpreteer, is het mogelijk om ook
zonder dit amendement, via een
algemene maatregel van bestuur,
een eventuele acceptatieplicht tot de
standaardpakketpolis en een pooling
in te voeren.

staatssecretaris zegt dat de package
deal in gevaar komt. Heeft hij daarbij
vooral op het oog het feit dat de
premies niet met gelijke percentages
omhoog gaan? Als gevolg van de
pooling van de standaardpakketpolis
voor 65-jarigen, zullen alle premies
met een zelfde bedrag omhoog gaan.
Van een voorstel zoals dat in het
amendement van de heer Lansink
staat, gaat meer effect uit op de
verschillen in premies tussen jong en
oud dan van de uiteindelijke afspraak
met het KLOZ.
Staatssecretaris Dees: Het risico van
het amendement is, dat de twee
belangrijke elementen uit de afspraak
met het KLOZ, de premierestitutie en
vooral de premiedifferentiatie, niet
zullen worden doorgevoerd. Het
amendement dat de heer Lansink nu
indient, was voor het kabinet in de
onderhandelingen de stok achter de
deur om tot een package deal te
komen. Het was geen theekransje
met het KLOZ, het waren harde
onderhandelingen op basis van
verschillende belangen. Het KLOZ
vroeg om meer dan een tientje, ook
in een meerjarig perspectief. Daar is
hard en eerlijk over onderhandeld. Ik
zou haast zeggen: als mannen onder
elkaar. Feitelijk was dat overigens
ook zo. Daar is een deal uit gekomen.
Het punt dat in de onderhandeling
als stok achter de deur werd
gehanteerd, voert de heer Lansink nu
als amendement op. Dat verhoudt
zich moeilijk tot de package deal.
Natuurlijk, de Kamer heeft haar eigen
verantwoordelijkheid. Ik voel mij
echter geroepen de package deal te
verdedigen. Als het amendement van
de heer Lansink wordt aangenomen,
vrees ik dat de package deal zal
komen te vervallen. Naar mijn
inschatting is dit amendement ook
niet per se nodig. Als ik even naar
mijn ambtenaren kijk, weet ik dat
zelfs zeker. Datgene wat de heer
Lansink vraagt, kan al via het
wettelijk instrumentarium in het
voorliggende wetsvoorstel, zij het via
een algemene maatregel van
bestuur. De heer Lansink legt het
met zijn amendement imperatief in
de wet vast. De AMvB-constructie
biedt de mogelijkheid. Bestuurlijk
vind ik het verstandiger, de volgtijdelijkheid in acht te nemen.

deur voor de ontwikkelingen die nog
komen. De staatssecretaris zegt: het
is overbodig, want ik heb die
maatregelen al tot mijn beschikking.
Waarom zouden de verzekeraars zich
er dan over opwinden? In een lange
volzin ontraadt de staatssecretaris
het amendement en verklaart hij het
overbodig. Daar zit een rare spanning
tussen. Een gezond wantrouwen of
het allemaal kan gaan werken, is op
zijn plaats. Stel dat de zaak gaai
werken en de restitutie niet loopt.
Dan moet de staatssecretaris later
dat tientje weer gaan terughalen met
weer een andere maatregel. Het lijkt
mij beter, de zaak nu meteen
afdoende te regelen.
Staatssecretaris Dees: Het verhoudt
zich moeilijk tot de package deal die
op grond van de motie tot stand is
gekomen. Het verschil tussen het
regeringsstandpunt en het standpunt
van de heer Lansink is als volgt. Als
er onverhoopt iets fout gaat met de
package deal, kunnen wij op grond
van het nieuwe wettelijke instrumentarium via een AMvB datgene doen
wat de heer Lansink materieel wil.
Met het amendement wordt de
rechtstreekse mogelijkheid van de
standaardpakketpolis vastgelegd. Ik
vind dat niet wijs. Ik zal het nauwgezet checken, maar ik denk dat de
kans bestaat, dat daardoor de
package deal komt te vervallen. Dat
zou ik een nadeel vinden, omdat
daarin niet alleen iets werd gedaan
aan de hoge premies boven de ƒ 181,
maar ook aan de premiedifferentiatie, en dat punt is niet in het amendement vastgelegd.
De heer Van O t t e r l o o (PvdA):
Voorzitter! Ik heb gevraagd o m te
reageren op de stelling dat door de
verhoging van de poolingbijdrage, die
noodzakelijk zal zijn als mensen van
65 jaar en ouder het recht krijgen op
de standaardpakketpolis, een grotere
aanval op de bandbreedte wordt
uitgevoerd dan door de afspraak die
nu in de package deal zit. Zitten er
nog andere elementen in de package
deal dan alleen de bandbreedte?

De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): De

De heer Lansink (CDA): Ik vind dit
een mooie beschouwing. De kracht
van het amendement is nu juist het
vastleggen van de stok achter de

Staatssecretaris Dees: Neen, ik heb
u precies over de package deal
geïnformeerd. Ik bedoel dit niet
negatief. Er is evenwel geen informatie achtergehouden. Ik heb in eerste
termijn gezegd dat ik mij meer thuis
voelde in het betoog van de heer
Nijhuis en het betoog van de heer
Nypels. Als je de discussie over de
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Dees
bandbreedte aangaat, moet je niet
alleen naar de bovenkant kijken, in
die zin dat je je afvraagt wat je doet
met een maximumpremie of een
standaardpakketpolis, maar moet je
ook naar de onderkant kijken. Het
bandbreedteverhaal is daarom
completer dan hetgeen in de
amendementen is neergelegd.
De heer V a n O t t e r l o o (PvdA): Neen,
dan gaat het om de werking. Op het
moment dat je poolingsbijdragen
moet gaan omslaan over premies,
betekent het dat elke polis met
eenzelfde bedrag wordt verhoogd.
Dat valt gelijkelijk weg. Dat is geen
procentuele verhoging. Dat is in onze
ogen ook de reden waarom gekomen
moet worden tot een algehele
acceptatieplicht voor de standaardpakketpolis. Op die manier worden
de premies namelijk wat op elkaar
gedrukt. De onderkant wordt
verhoogd, omdat daar een omslagbijdrage op zit. Er wordt tevens een
plafond gecreëerd in de vorm van de
standaardpakketpolispremie. Dat
leidt tot een beperking van de
bandbreedte. De package deal leidt
slechts tot het in procenten gelijk
houden van de bandbreedte en dus
het in guldens vergroten van de
bandbreedte tussen de laagste en de
hoogste polis. Dat vind ik een
bezwaar van de package deal. Die
leidt namelijk niet tot een verkleining
van de verschillen, maar juist tot een
vergroting van de verschillen,
gemeten in guldens.

heid kunt regelen, een eerste kans te
geven. Als dat mislukt, komt de
wettelijke optiek om de hoek kijken.
Deze overweging — ik zeg dit voor
de volledigheid — is voor mij ook een
argument geweest om voor het
Dekker-traject te zijn. In verband met
deze systematiek noem ik de MOOZ,
de ILPZ en de WTZ. Ik zeg het nu wat
demagogisch, maar wij barsten
langzamerhand van de poolingregelingen en verleggingen van geldstromen. Dat is een buitengewoon
onnatuurlijke zaak. Het voordeel van
de Dekker-systematiek is dat, als wij
een goed systeem van normuitkeringen uit de centrale kas weten te
ontwikkelen, wij dan een veel
zuiverder vorm van geldtoedeling
krijgen dan het sturen en schuiven
met geldstromen, zoals wij dat doen
bij de MOOZ, zoals wij dat van plan
waren te doen bij de ILPZ en zoals
dat nu in de WTZ aan de orde is. ik
begrijp dat de amendementen met
goede bedoelingen zijn ingediend. Zij
geven echter weer toevoegingen aan
het schuiven met geldstromen, terwijl
ik dat juist zou willen verminderen.

ties via voorlichting wordt aangegeven, wat een gevolg is van een
wettelijke maatregel (in dit geval is
dat een min) en wat een plus is ten
gevolge van andere zaken. Voor een
helder inzicht zou ik dat een goede
zaak vinden.
De heer Nypels heeft gevraagd
hoe, nu 8 7 % van de verzekeraars,
gemeten naar hun premie-inkomen,
hebben toegezegd dat ze het
restitutiesysteem garanderen, dit
wordt uitgevoerd. Hij noemde als
mogelijkheid het afzien van het
bedrag van ƒ 10. Het antwoord is de
algemeenverbindendverklaring. Deze
route kan worden opgestart, maar
staatssecretaris Evenhuis kan pas
aan het eind van de rit, als de
procedure is doorlopen, zeggen of hij
dat wel of niet doet.
De heer Nypels heeft de wens
geuit om de mogelijkheid van
restitutie van de hogere premies door
de particuliere verzekeraars actief
onder de aandacht van de bejaarden
te brengen. Hij vroeg daarbij of ik die
wens aan het KLOZ wil overbrengen.
Het antwoord is " j a " .

Staatssecretaris D e e s : Ik heb al
gezegd dat ons gemeld is dat de
verzekeraars bezig zijn met een
oplossing voor de bandbreedte. Ik
heb aangekondigd dat wij met de
verzekeraars zullen gaan overleggen
over een bandbreedtebenadering.
Daarbij wordt iets aan de bovenkant
en iets aan de de onderkant gedaan.
Je moet in dat verband misschien
aan het begrip " m i n i m u m p r e m i e "
gaan denken. Ik zeg dat evenwel
voorzichtig. Mocht dat overleg niet
tot resultaten leiden, dan kan op dat
punt eventueel tot wettelijke
maatregelen worden overgegaan.
Dat heeft ook een bestuurlijk motief
als achtergrond. Wettelijke poolingregelingen zijn buitengewoon
ingewikkeld. Wij hebben er al een
heel ingewikkelde zaak van gemaakt.
Ik geef er ook in bestuurlijke zin de
voorkeur aan om datgene wat je via
overleg buiten de wet om op grond
van afspraken op basis van vrijwillig-

De heer Lansink en de heer Nijhuis
hebben gesproken over de terugwerkende kracht in verband met het
kunnen innen van de poolingsbijdragen. Ik heb daar een aantal opmerkingen over gemaakt. Het is een
dilemma. Ik heb mijn aarzelingen op
dat punt. Die aarzelingen zijn vooral
ingegeven door het staatsrechtelijke
argument. Dit is een zinsnede die ook
in de Aanwijzigingstechniek voor de
wetgeving voorkomt. Daar tegenover
staat echter — de heer Nijhuis heeft
daar gelijk in — dat dit punt materieel gezien geen probleem behoeft
te zijn, omdat de bijdrage bij de
individuele verzekerden is geïnd. Dit
schildert evenwel precies het
dilemma. Ik ga er niet toe over om nu
een term te gebruiken die ertoe zou
leiden dat ik het amendement met
kracht moet ontraden. Ik geef de
nuanceringen in het geheel aan. Ik
heb in dit stadium in ieder geval op
de risico's willen wijzen.
De heer Lansink heeft een
behartigenswaardige opmerking
gemaakt over de samenloop van een
aantal wettelijke maatregelen,
waardoor in het premiebeeld alleen
het saldo van de plussen en de
minnen zichtbaar wordt, terwijl die
plussen en minnen eigenlijk afzonderlijk zouden moeten worden
geëtaleerd, zodat je de effecten
naast elkaar kunt zetten. Bij het KLOZ
zal ik aanbevelen dat bij premiemuta-

De heer V a n O t t e r l o o (PvdA):
Krijgen we dan geen affaire van een
veel grotere omvang dan nu,
waarover de heer Nijhuis een motie
heeft ingediend? Op dat moment zal
immers de vraag aan de orde zijn of
de vergrijzingsreserve alleen van
toepassing zal zijn op het gedeelte
dat met de eigen premies wordt
bekostigd, wat inhoudt dat de
vergrijzingsreserves veel te groot
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De heer N y p e l s (D66): En naar ik
aanneem ook de wens van de
staatssecretaris zelf.
Staatssecretaris Dees: Jazeker.
De heer Lansink heeft gesproken
over de vergrijzingsreserves. Ik ben
het met hem eens dat het vrij moeilijk
is te voorspellen, wat de positie van
de vergrijzingsreserves bij de
inwerkingtreding van de basisverzekering zal zijn. Moeten die reserves
lager of hoger zijn? Het antwoord op
die vraag hangt mede af van het
definitieve karakter dat w e aan die
basisverzekering zullen toekennen.
Omdat we daarop zeker nog zullen
terugkomen, heb ik op dit moment
alleen willen zeggen dat hier sprake
is van een autonome bevoegdheid
van de Verzekeringskamer om over
de hoogte van een toevoeging aan de
vergrijzingsreserve te kunnen
beslissen.

31-1878

Dees
zullen zijn. Hoe haal je bij één
concern dat vele verzekeringsvormen
heeft, de reserves weg? Zeker gelet
op het bedrag van 400 min. zou de
staatssecretaris eens moeten kijken
naar de miljarden die daarmee
gemoeid zullen zijn!

dat aanwending alleen kan geschieden na toestemming van het
ziekenfonds, terwijl een jaarlijkse
rapportage aan het ziekenfonds
diende te geschieden. De Ziekenfondsraad als wettelijk toezichthoudend orgaan, zou dan in het kader
van die functie de zaak kunnen
beoordelen. Op basis van dat advies
van de Ziekenfondsraad heb ik op 10
oktober 1986 een gesprek gehad
met de VNZ. In dat gesprek heb ik op
twee punten aangedrongen, te weten
tijdelijke blokkade van de gelden
totdat nadere besluitvorming over de
bestemming heeft plaatsgevonden
en inschakeling van de Ziekenfondsraad als controle-orgaan omdat het
verzekeringsmiddelen betreft. Bij
nota van 5 maart 1987 heeft het
hoofd van de sector wetgeving en
juridische zaken van mijn ministerie
mij medegedeeld, dat ik over geen
enkel juridisch middel beschikte dat
de overdracht ongedaan zou kunnen
maken. Juist omdat ik zo zwaar aan
deze zaak trok, heb ik een second
opinion gevraagd aan de landsadvocaat om de conclusie nog eens te
toetsen. Ook toen bleef overeind dat
ik over geen enkel rechtsmiddel
beschikte om deze ontwikkeling
ongedaan te maken.

Staatssecretaris Dees: Ik begrijp uw
opmerking heel goed. Als voorschotje op de door mij aangekondigde
discussie hierover zal ik uitvoerig
ingaan op de motie van de heer
Nijhuis.
De heer Nijhuis heeft, evenals bij
een aantal begrotingsbehandelingen
in het verleden, aandacht besteed
aan de reserves van de vrijwillige
ziekenfondsverzekering. In het
verleden ben ik daar al op ingegaan,
zodat ik dacht dat dat in eerste
termijn niet meer nodig was. Omdat
de heer Nijhuis hierover een motie
heeft ingediend, zal ik daar uitvoerig
op ingaan. Uit mijn beantwoording
zal blijken dat ik aan deze kwestie
zeer nauwgezet en zeer nauwkeurig
aandacht wens te besteden. Ik wil bij
het begin beginnen. In de parlementaire discussie over de WTZ is nooit
gesteld dat de reserves van de
vrijwillige verzekering zouden worden
aangewend ter dekking van de
tekorten op de standaardpolissen.
Het wetsvoorstel sprak zelfs niet over
een bepaalde bestemming. In de
toelichting van het wetsvoorstel werd
er wel op gewezen dat voor de
aanwending gedacht zou kunnen
worden aan de ex-vrijwillig verzekerden. De eventuele vorm die een
dergelijke aanwending zou kunnen
krijgen, is in het debat nimmer
concreet ingevuld.
Als wij de ontwikkeling van de
problematiek beschrijven, komt het
volgende beeld naar voren. In artikel
14, derde lid, van de WTZ is bepaald
dat de ziekenfondsen er zorg voor
dragen dat het bedrag dat na de
inwerkingtreding van deze wet nog
resteert ter uitvoering van de
vrijwillige verzekering, na aftrek van
de door de Ziekenfondsraad verantwoord geachte kosten, wordt
aangewend op een door onze
minister en onze minister van
Financiën, gehoord de Ziekenfondsraad, aan te geven wijze ten behoeve
van een bij dat besluit aan te geven
bestemming.
Op grond van deze bepaling heeft
mijn ambtsvoorganger op 3 maart
1986 aan de Ziekenfondsraad advies
gevraagd over de aanwending van de
resterende reserves. Toen na mijn

aantreden uit de stukken van de
commissie financiële zaken van de
Ziekenfondsraad viel op te maken dat
het grootste deel van de reserves
bleek te zijn weggeschonken, zodat
de wettelijke bepaling niet meer
geëffectueerd kon worden, heb ik
terstond na mijn aantreden op 22 juli
1986 de Ziekenfondsraad om
uitgebreide informatie verzocht. Bij
advies van 25 september 1986 heeft
de Ziekenfondsraad geadviseerd.
Geconstateerd werd dat de reserves
voor de vrijwillige verzekering op 1
januari 1985 4 2 9 min. bedroegen en
per 1 april 1986, de datum van de
invoering van de wet, nog slechts 73
min. Een bedrag van circa 356 min.
is in de desbetreffende periode door
de ziekenfondsen geschonken aan
allerlei soorten stichtingen die op een
of andere wijze bestuurlijke binding
hebben of hadden met de betrokken
ziekenfondsen. Geconstateerd werd
dat de VNZ in een brief van 1 5
oktober 1985 de ziekenfondsen
geadviseerd heeft een eventuele
overheveling van de middelen te
doen geschieden onder de volgende
last. De VNZ was er dus op zichzelf
tijdig bij. Die last betrof allereerst de
door het ziekenfonds aan de stichting
verevening resultaten verschuldigde
bedragen. Die moesten worden
voldaan. Daarnaast moesten uit een
eventuele reorganisatie van het
ziekenfonds ten gevolge van de
opheffing van de vrijwilige verzekering voortvloeiende kosten worden
gedragen. De contractuele verplichting inzake overdracht van reserves
van het ziekenfonds jegens de
bovenbouwinstelling in het kader van
de individuele samenwerkingsovereenkomst moest worden nagekomen.
Het dan resterende gedeelte zou
volgens de lastgeving van de VNZ
aan de eventuele ziekenfondsen
gebruikt moeten worden voor
doeleinden verband houdend met de
geneeskundige verzorging van de
ex-vrijwillig verzekerden en daarmee
gelijk te stellen personen als
maatregel ter voorkoming van
ziekten. Geconstateerd werd dat niet
alle ziekenfondsen zich hieraan
hadden gehouden. Geconstateerd
werd dat voor de Ziekenfondsraad
geen juridische mogelijkheden
bestonden om de overdrachten
ongedaan te maken. De Ziekenfondsraad heeft mede naar aanleiding van
mijn brieven de ziekenfondsen
verzocht de overdrachten voor zover
noodzakelijk te voorzien van de last
van de VNZ en daaraan toe te voegen

Op grond van het advies van de
Ziekenfondsraad, waaraan ik mijn
visie steeds kenbaar heb gemaakt,
hebben alle ziekenfondsen inmiddels
de schenkingslast bijgesteld. Er vindt
thans een jaarlijkse rapportage plaats
door de desbetreffende stichtingen
aan de ziekenfondsen. Via de
jaarlijkse controle op de ziekenfondsen heeft de Ziekenfondsraad thans
inzicht in de aanwending van de
gelden. Op die wijze kan deze erop
toezien, dat er geen uitgaven worden
gedaan welke in strijd zijn met de
schenkingslastgeving. Gegeven de
situatie die ik bij mijn aantreden heb
aangetroffen, denk ik dat dit de enige
oplossing is die nog een zekere
publieke controle op de aanwending
van gelden waarborgt. Men kan een
en ander betreuren. Ik heb ook alles
gedaan om eerdergenoemde lijn
tegen te gaan, maar er restte mij
uiteindelijk niets anders dan alleen
maar aan te dringen op een zo groot
mogelijke publieke verantwoording
via de Ziekenfondsraad. Mijn
conclusie is derhalve dat ik op
zichzelf begrip heb voor de motie. Ik
heb mij zeer veel inspanningen
getroost om wat te kunnen doen aan
het punt waarop de heer Nijhuis
doelt. Over juridische instrumenten
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daartoe beschikte ik echter niet. Mijn
acties en interventies hebben er in
ieder geval toe geleid, dat er een
duidelijke lastgeving van de VNZ
richting ziekenfondsen is gekomen
en dat de Ziekenfondsraad dat kan
controleren. Hoewel ik begrip heb
voor het ongenoegen bij de heer
Nijhuis op dit punt — dat ongenoegen is bij mij ook aanwezig — moet ik
toch zeggen dat ik met de motie, als
die wordt aanvaard, niet veel meer
kan doen gelet op alle acties die ik in
het verleden op dit punt heb
ondernomen.
De heer Nijhuis (VVD): Dan hoop ik
toch dat de motie wordt aangenomen, zijnde een signaal vanuit het
parlement dat hier iets gebeurd is
wat niet door de beugel kan. Ik maak
enkele korte opmerkingen. In de
eerste plaats...
De v o o r z i t t e r . Hebt u nog een vraag
aan de staatssecretaris?
De heer Nijhuis (VVD): Ik zou wel
willen reageren op het betoog van de
staatssecretaris.
De voorzitter: Vraagt u een derde
termijn?
De heer Nijhuis (VVD): Neen.
De voorzitter: Houd u het nu dan
kort, alstublieft.
De heer Nijhuis (VVD): Het betoog
van de staatssecretaris bevat een
heel verhaal over de historie. Echter,
daar kopen wij met z'n allen niets
voor. Het erkent dat er een groot
bedrag ergens is terechtgekomen en
niet wordt gebruikt waarvoor het
historisch gezien bedoeld is.

Die wetshistorie is in de lastgeving
niet gevolgd. Daar heb ik mijn kritiek
op geuit.
Staatssecretaris Dees: Ik heb de
heer Nijhuis in mijn interventie
uitvoerig melding gedaan van al mijn
activiteiten in dit kader. Het zijn er
vele geweest. Ik beschik verder niet
over instrumenten. We hebben in
mondelinge overleggen al een aantal
malen hierover debatten gehad. Mijn
activiteiten hebben plaatsgevonden
vlak na mijn aantreden in het jaar
1986. Ik heb voor mijzelf een aantal
eindconclusies getrokken in maart
1987. Dat waren de juridische
eindconclusies, ook gegeven het
advies van de landsadvocaat. Ik vind
eerlijk gezegd dat ik niet meer kon
doen dan ik heb gedaan. Datgene
wat ik heb gedaan heeft er in ieder
geval toe geleid dat er een stevige
lastgeving is gekomen en dat de
publieke controle via de Ziekenfondsraad beter is verzekerd. Het ongenoegen van de heer Nijhuis deel ik.
De heer Nijhuis (VVD): Er is gewoon
erkend dat is gehandeld in strijd met
die lastgeving. Er is oneigenlijk
gebruik gemaakt van die gelden. Ik
vind het een schande dat wij hier
moeten erkennen dat we machteloos
staan tegenover iets dat we geen van
allen gewild hebben. Zoveel geld is er
weggestopt in stichtingen. Ik vind dat
ermee gesjoemeld is.
De (algemene) beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 18.59 uur.

Staatssecretaris Dees: Laten wij het
materieel nu zuiver houden. Het punt
waarin u gelijk heeft, is dat het geld
gebruikt moest en moet worden voor
de kosten die gemoeid zijn met het
afschaffen van de vrijwillige ziektekostenverzekering. De lastgeving was
dat het geld ten gunste moest komen
van de ex-vrijwillig verzekerden.
De heer Nijhuis (VVD): Die lastgeving is ontwikkeld, nadat er door de
Ziekenfondsraad kritiek was geuit.
Destijds bij de behandeling van de
WTZ in dit parlement is helder
aangegeven waarvoor dat geld
bestemd was. Er ligt dus wel degelijk
een wetshistorie aan ten grondslag.
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Lijst van i n g e k o m e n s t u k k e n ,
m e t de d o o r de v o o r z i t t e r ter
zake g e d a n e v o o r s t e l l e n :
1. drie Koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van wet:
Wijziging van de begroting van de
uitgaven van hoofdstuk V (ministerie
van Buitenlandse Zaken) voor het
jaar 1987 (slotwet; derde wijziging)
(20817);
Wijziging van de begroting van de

Ingekomen stukken

uitgaven en van de begroting van de
ontvangsten van hoofdstuk XVI
(ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1987
(slotwet; derde wijzigingsvoorstel)
(20829);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven van hoofdstuk VI (ministerie van Justitie) voor het jaar 1987
(slotwet; derde wijziging) (20818).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de daarbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, t.g.v. de overeenkomst
met Pakistan inzake technische
samenwerking (20933);
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, over de instroom van
schoolverlaters in de bouw ( 2 0 8 0 0 XI, nr. 61);
een, van de minister van de
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en de
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, over de toekomst van de
groeikernen (20800-XI, nr. 6 0 ) ;
twee, van de ministervan Economische Zaken, te weten:
een, over economische gevolgen van
wetgeving (19820, nr. 4);
een, t.g.v. het verslag van de
Energieraad van 8 november 1988
(20800-XIII, nr. 39);
een, van de minister van Landbouw
en Visserij, over het hoger agrarisch
onderwijs (20800-XIV, nr. 4 3 ) ;
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over het
additioneel pakket arbeidsmarktmaatregelen (20800-XV, nr. 2 6 ) ;
zeven, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, over de herstructureringsoperatie (18047, nr. 38);
een, over de gepremieerde en
gesubsidieerde sector ( 2 0 6 2 2 , nr.
14);
een, t.g.v. het evaluatieverslag inzake
het Landelijk steunpunt randgroepjongerenwerk (20800-XVI, nr. 51);
een, over de conserveringsproblematiek op audiovisueel terrein ( 2 0 8 0 0 XVI, nr. 52);
een, over de Stichting studio IM
(20800-XVI, nr. 54);
een, over de leenvergoedingsregeling
voor 1988 (20800-XVI, nr. 5 9 ) ;
een, t.g.v. een reactie op amendementen (20800-XVI, nr. 6 0 ) ;
drie, van de staatssecretaris van
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Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, over deregulering rijkssubsidieregeling gezinsverzorging ( 2 0 8 0 0 XVI, nr. 55);
een, t.g.v. een advies inzake nationaal racecircuit (20800-XVI, nr. 56);
een, over het Financieel overzicht
zorg 1989 ( 2 0 8 4 8 , nr. 11).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, t.g.v. het steekproefcontroleprogramma;
een, van de minister van Economische Zaken, t.g.v. het AER-jaaradvies
1988.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te laten drukken en voor
kennisgeving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken commissies;
4. een brief van R. Faury, over
euthanasie.
Deze brief ligt op de griffie ter
inzage;
5. de volgende brieven e.a.:
een, van de Raad voor het filiaalen grootwinkelbedrijf, over de
produktie en verkoop van zeep- en
wasmiddelen;
een, van de Federatie van ouderverenigingen, over het voornemen tot
het beëindigen van de subsidiëring
van de ISP-arbeidsplaats;
een, van de WJ-CNV-vakbondsjongerenorganisatie, over de Wet
studiefinanciering;
een, van P. Möhringer, over een
communicatieve staat.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage. Kopie is gezonden aan de
betrokken commissies;
6. de volgende brieven e.a.:
een, van de FNV, over een
demonstratie in Den Haag;
een, van M.J.A. Kesseler, over de
recente studentenacties;
het Milieujaarverslag van de
provincie Zuid-Holland 1987;
een, van de Nederlandse vereniging tot integratie van homosexualiteit, over de demonstratie tegen
section 2 8 ;
een, van het Orthopedagogisch-
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psychotherapeutisch instituut, over
de jeugdhulpverlening;
een, van het gemeentebestuur van
Domburg, over de investeringsimpuls
1989;
een, van het gemeentebestuur van
Hilversum, t.g.v. notulen;
het jaarverslag van de Dienst der
domeinen;
een, van B. Stam, over verhoging
van de salarissen;
een, van het gemeentebestuur van
Diever, over een investeringsimpuls;
een, van het gemeentebestuur van
Bloemendaal, inzake herverdeling
politiesterkte;
een, van het gemeentebestuur van
W e h l , over investeringsimpuls 1989;
een aantal inzake opheffing
subsidie bijdrageregeling emancipatiewerk;
een groot aantal inzake een betere
kinderopvang;
een, van mevrouw E.P. Bom-Tjauw
a Hing, over kinderen in Suriname;
een, van het gemeentebestuur van
Overijssel, inzake reikwijdteverbreding W e t op de bejaardenoorden;
een, van P.M. Adriaanse, inzake
verdeling van aandacht voor alle
kamerleden;
een, van de burgemeester van
Nederweert, over herschikkingsvoorstel van de Stuurgroep kwantificering
politiewerk;
een, van het gemeentebestuur van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten,
inzake PKP-rapportage;
een, van de Stichting samenwerkingsverband van Marokkanen en
Tunesiërs, over subsidie voor het
blad Samenwijs;
een, van de HBO-kamer, t.g.v.
notulen.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage;
7. de volgende proefschriften:
"Taalvaardigheid en schoolsucc e s " door A.J.M. Kerkhoff;
" A r m e n van geest" door T. Jak;
"Unemployment and psychological
health" door W.B. Schaufeli;
"Binnenlandse Zaken en het
onstaan van de moderne overheidsbureaucratie in Nederland 18131 9 4 0 " door P.G. van IJsselmuiden,
" D e rijdende psychiater" door
J.F.J. Jonkers.
Deze proefschriften zijn opgenomen
in de bibliotheek der Kamer.
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