66ste Vergadering

der Klaauw, Ministervan Buitenlandse
Zaken, Andriessen, Minister van FiTegenwoordig zijn 148 leden, te wenanciën, Scholten, Minister van Defenten:
sie, Beelaerts van Blokland, Minister
Aantjes, Aarts, Abma, Albers, Van
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Amelsvoort, B. Bakker, M. Bakker, BecOrdening, Van Aardenne, Minister van
kers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, BeiEconomische Zaken, mevrouw Haars,
nema. Van den Bergh, Berkhouwer, BeuStaatssecretaris van Justitie, Koning,
mer, Blaauw, H. A. de Boer, J . J . P. de
Staatssecretaris van Binnenlandse ZaBoer, Boersma, Bolkestein, De Boois,
ken, De Jong, Staatssecretaris van OnBorgman, Braams, Braks, Bremen,
derwijs en Wetenschappen, NooteBrinkhorst, Van den Broek, Castricum,
boom. Staatssecretaris van Financiën,
G. M. P. Cornelissen, P. A. M. CornelisVan Lent, Staatssecretaris van Defensen,G. C. van Dam, M. P. A. van Dam,
sie, Brokx, Staatssecretaris van VolksDankert, Dees, Deetman, Van Dijk, Dijkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
man. Van Dis, Van der Doef, Dolman,
De Graaf, Staatssecretaris van Sociale
Drenth, Duinker, Engwirda, EpemaZaken, Wallis de Vries, StaatssecreBrugman, Van Erp, Evenhuis, Eventaris van Cultuur, Recreatie en Maathuis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frinschappelijk Werk, en mevrouw Vederking, Gerritse, Geurtsen, GinjaarSmit, Staatssecretaris van VolksgeMaas, De Graaf, Gualthérie van Weezondheid en Milieuhygiëne.
zel, Van der Gun, Haas-Berger, De Hamer, Hartmeijer, Van der Hek, HenneDe Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
kam, Hermans, Hermsen, Van Houwemee, dat is ingekomen een bericht van
lingen, Jacobse, Jansen, Joekes, Kapverhindering van het lid Roels, alleen
peyne van de Coppello, Keja, Van Kevoor het eerste deel van de vergademenade, Klein, Kleisterlee, Knol, Koering.
koek, Kolthoff, Kombrink, Konings,
Dit
bericht wordt voor kennisgeving
Korte-van Hemel, De Korte, Kosto,
aangenomen.
Krouwel-Vlam, De Kwaadsteniet, Larrv
bers-Hacquebard, Langedijk-de J o n g ,
De Voorzitter: De ingekomen stukken
Lansink, Lauxtermann, Van Leijenstaan op een lijst, die op de tafel van
horst, Van der Linden, Lubbers, Meijer,
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst
Mertens, Molleman, Mommersteeg,
heb ik ook voorstellen gedaan over de
Moor, Van Muiden, Müller-van Ast,
wijze van behandeling. Als aan het einNijhof, Nijpels, Notenboom, Nypels,
de van de vergadering daarentegen
Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, Porgeen bezwaren zijn ingekomen, neem
theine. Pronk, Rienks, Rietkerk, Roels,
ik aan, dat de Kamer zich met de voorRoethof, Van Rooijen, Van Rossum,
stellen heeft verenigd.
Salomons, Van der Sanden, Schaapman, Schaefer, Schakel, Scherpenhuizen, Seijben, Van der Spek, Spieker,
Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen,
Terlouw, Van Thijn, Tolman, Tripels,
Aan de orde is de beantwoording van
Den Uyl, Veerman, Vellenga, Vervragen, overeenkomstig artikel 107
brugh, Verkerk-Terpstra, Vondeling,
van het Reglement van Orde, en
Voogd, De Voogd, Voortman, De Vries,
gesteld door de leden Patijn, Dankert
Vrijlandt-Krijnen, Waalkens, Walten Van der Hek aan de Minister-Presimans, Weijers, Wessel-Tuinstra, Wisdent, de Ministers van Buitenlandse
selink, Wolff, Wöltgens, Worrell, ZeeZaken, van Financiën en van Economivalking en Van Zeil,
sche Zaken, over het groeipercentage
Voorzitter: Vondeling

en de heren Van Agt, Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Wiegel, Vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken, Van
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van de Europese economie. 2
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)

Ingekomen stukken
Vragen

D
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Op 7 en 8 april j l . is in Kopenhagen een streefpercentage van
4,5 vastgesteld voor de groei van de
economie van de EG. Minister Van der
Klaauw zei in deze Kamer een paar dagen later in een toelichting hierop dat
dit voor Nederland een hele opgave
zou zijn, maar dat dit niet onhaalbaar
was. Ik heb toen namens mijn fractie
gesteld dat ik er bezwaar tegen had dat
het centrale uitgangspunt van het beleid van de EG op het gebied van de
werkgslegenheidspolitiek en het investeringsbeleid een twijfelachtig
groeipercentage was. Daarbij heb ik
ook gesteld dat er in het communiqué
van Kopenhagen niets stond over de
eisen die het Europese verbond van
vakverenigingen had gesteld op het
punt van de vergroting van de koop-.
kracht van de laagstbetaalden, sturings-en beheersingsinstrumenten
van de economische groei en democratisering van het bedrijfsleven. Hierover had de premier de leiders van de
FNV nog gesproken, toen hij hen nog
vóór de topconferentie op het Catshuis
had ontvangen.
Minister Van Aardenne: Het was op
het ministerie van Algemene Zaken.
De heer Patijn (PvdA): Over de plaats
wil ik met de heer Van Aardenne niet
twisten. Als ik mij hierin vergis in
plaats van in de groeipercentages, is het
slechts een kleine fout van mij.
Minister Van Aardenne: Ik zei het voor
de geschiedschrijving.
De heer Patijn (PvdA): Het tweede
punt betreft Luxemburg, 19 juni 1978.
De Ministers van Economische Zaken
en Financiën zullen streven naar een
hogere economische groei van 1,5 a
2% ter voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad. Ik heb er
geen bezwaar tegen als de Ministers
van Economische Zaken en Financiën
realistischer zijn dan de premiers en
regeringsleiders in Kopenhagen. Ik
heb zelf voorspeld enkele dagen na de
vergadering in Kopenhagen dat de
4,5% te hoog was gegrepen. Als men
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1979 een tempo van 4,5% op jaarbasis
zou
zijn bereikt. Dit behoeft niet te betwee maanden na de topconferentie in
tekenen dat de groei in 1979 ten opKopenhagen een percentage van 4,5
zichte van 1978 ook 4,5% zal bedraals een baksteen laat vallen, nadat
gen, omdat het groeitempo in de komen dit tot centraal uitgangspunt van
mende 12 maanden slechts geleidelijk
de werkgelegenheidspolitiek in de EG
zal
kunnen worden verhoogd. Deze
heeft gemaakt, bedot men de zaak. Na
doelstelling werd destijds als ambide poeha van Kopenhagen, krijgen wij
tieus gezien. Naar de mening van
de baksteen van Bremen.
Duitsland was zij zelfs te ambitieus.
Wij weten nu niet meer hoe de regeBij de gemeenschappelijke strategie
ringen de werkloosheid in de EG gaan
gaat het o m de extra groei die daarbestrijden. Wij willen hierover meer
mee kan worden bereikt. Deze is in behoren.
langrijke mate afhankelijk van de beVoor de vergadering in Bremen wil
leidsmarges die in de Gemeenschap
ik de Regering een advies geven. Laat
nog aanwezig zijn voor een gemeenu zich niet elk percentage meer opdrinschappelijke strategie. In de Raad van
gen en let op de zaken waarover het
Ministers van Economische Zaken en
gaat. Neem geen irrealistische groeivan
Financiën op 19 juni jl. heeft dit
percentages meer in acht, maar ga
punt ter discussie gestaan en is beslomet realiteit te werk en luister ook
ten, de aanstaande Europese Raad in
eens naar de eisen die de vakbeweBremen te adviseren, het gemeenging in dit opzicht aan u heeft voorgeschappelijk te voeren beleid uitdrukkelegd.
lijk te richten op een versterking van
De Voorzitter: Ik kreeg de indruk dat
het groeitempo met 1,5% a 2%. Zondit iets meer dan een toelichting was!
der een dergelijke gemeenschappelijke actie zou de jaarlijkse groei over
de periode tot eind 1979 niet meer dan
2,5% a 3% bedragen en zou voor een
verder oplopen van de werkloosheid
moeten worden gevreesd.
Evenals voor het destijds genoemde
groeitempo van 4,5% geldt, in tegenstelling tot hetgeen in vraag 3 wordt
gesuggereerd, voor de extra groei van
1,5% a 2% dat het hier een gemiddelde voor de Gemeenschap betreft,
waarvan per lid-staat kan worden afgeweken.
De Raad van Ministers van Economische Zaken en van Financiën heeft de
Europese Raad aanbevolen, tot een
dergelijke extra inspanning te besluiten. Duitsland heeft bij de 1,5% a 2%
extra groei, evenals bij de doelstelling
van 4,5%, uitdrukkelijk aangetekend
dat het reserves heeft ten aanzien van
de haalbaarheid ervan.
Zoals in de antwoorden op de vragen 3 en 4 reeds werd gezegd, zal inderdaad de wenselijkheid, met een gemeenschappelijke strategie de groei
Minister Van der Klaauw
1,5% a 2% te verhogen, aan de Europese Raad in Bremen worden voorgeD
legd. Het spreekt vanzelf dat de gezaMinister Van der Klaauw: Mijnheer de
menlijk overeengekomen strategie
Voorzitter! In de vergadering van de
van de EG-landen het overleg over de
Europese Raad op 7 en 8 april j l . is
internationale economische probleovereengekomen dat de Gemeenmen in ruimere kaders ten goede zal
schap en haar lid-staten in de komende
komen.
drie maanden een gemeenschappeZoals uit de antwoorden op de vralijke strategie zouden ontwerpen die
gen 2 en 3 blijkt, past, bij de huidige inerop gericht is, de huidige onbevredizichten, de 1,5% a 2% extra groei bij
gende sociaal-economische ontwikkede 4,5% groei. Beide percentages zijn
ling om te buigen. Hierbij werd voor
ambitieus en zullen veel inspanningen
de economische groei van de Gevergen. Het extra groeitempo van
meenschap als doel gesteld dat medio
1,5% a 2% is hoog maar mag, mede

Patfin
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Vragen

gelet op de aanwezige overcapaciteit,
niet bij voorbaat onhaalbaar worden
geacht. Of met het realiseren van dit
extra percentage een groeitempo van
4,5% kan worden gehaald, hangt af
van de ontwikkelingen bij ongewijzigd
beleid. De inzichten hieromtrent zijn
de laatste maanden niet gunstiger geworden.

D
De heerPatijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Regering voor
het gegeven antwoord. Ik wil haar nog
het volgende vragen.
Waarvan moeten w i j , gelet op het
feit dat de Regering heeft gezegd dat
de vooruitzichten voor datgene wat
men in Luxemburg heeft besloten en
wat men aan de top in Bremen gaat
voorleggen niet gunstiger zijn geworden, mede in aanmerking genomen
dat het groeipercentage van 4,5% niet
van de kaart is verdwenen en dat de
1,5% a 2% extra groei niet in de plaats
komt van dit percentage, reëel, voor
Nederland, uitgaan? Wat betekent dit
voor Nederland als wij in alle rapporten van het CPB en van anderen lezen
dat het maximum-groeipercentage in
Nederland 2% a 2,5% zou kunnen zijn,
zoals wij maanden geleden, toen de
heer Van der Klaauw hierover rapport
uitbracht, ook al hebben gezegd?
Waarvan moeten wij nu uitgaan? Wat
staat ons te wachten? Hoe verhoudt
dat zich tot het plan van de bestrijding
van de werkloosheid, waarover in Kopenhagen zo opgewekt is gesproken
maar waarover op de agenda van de
top van Bremen helemaal niets meer
is terug te vinden, aangezien daar alleen nog maar over groeipercentages
wordt gesproken?

□
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik geloof dat de heer Patijn
twee zaken moet onderscheiden, namelijk het Nederlandse beleid, waarvan hij overigens morgen uitvoerig
kennis kan nemen, en daarnaast de geconcerteerde actie door in principe alle
OEES-landen. Uiteraard is die ook binnen de Europese Gemeenschap nastrevenswaard. Aan de ene kant moet
het Nederlandse beleid uitgaan van
een bepaalde trendmatige ontwikkeling van de wereldhandel. Het moet
daarop inspelen en moet binnen dat
kader uiteraard voor de Nederlandse
werkgelegenheid het optimale resultaat bereiken. Nogmaals, daarvan kan
men morgen kennis nemen. Aan de
andere kant is een algemene poging
van de geïndustrialiseerde wereld o m
de wereldhandelslijn naar boven om
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Van Aardenne
te buigen ten einde daarmee een grotere activiteit van produktie en handel
in de wereld te bewerkstelligen een
zaak, die dan ook op de totale groei en
ook op de Nederlandse groei gunstig
kan inwerken.
De heer Dankert (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de Regering mij uitleggen wat het verschil is tussen 4V2%
groei en 21/2 + 2% groei? Als er geen
verschil is, waarom was deze operatie
dan nodig?
Minister Van Aardenne: Ik zal ook deze
vraag beantwoorden, mijnheer de
Voorzitter, omdat ik bij die Ecofin-raad
in Luxemburg geweest ben. Mijn collega van Buitenlandse Zaken heeft het al
duidelijk uitgelegd. Het een is het totaalcijfer, dat volgens Kopenhagen
halverwege volgend jaar bereikt zou
moeten worden. Het ander is de uitkomst van een aftreksom, waarbij men
uitgaat van het huidige gemiddelde
percentage in de Gemeenschap en de
doelstelling van volgend jaar. Naar ik
meen, kan de heer Dankert die aftreksom heel rustig narekenen.
De heer Notenboom (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Is het juist dat de wat realistischer benadering van de Ecofinraad ten opzichte van die van de Europese Raad, minstens in de presentatie,
mede voortvloeit uit het feit dat de ministers zich ervan bewust zijn geworden dat zij de vele Europeanen, maar
ook de vakbeweging, hebben teleurgesteld door een onrealistisch cijfer, althans een onrealistische presentatie te
brengen, juist nu de vakbeweging in
Europa zo verheugend op negen plaatsen in de EG haar belangstelling, zorgen en verwachtingen had uitgesproken?
Minister Andriessen: Mijnheer de
Voorzitter! Ik geloof dat de doelstelling, zoals die in de Ecofin-raad van juni is geformuleerd, inderdaad duidt op
een zo realistisch mogelijke benadering van de problematiek. Ik voeg hieraan graag de wens toe, dat op de Bremer top met de bezorgdheid die van
de kant van het bedrijfsleven en met
name ook van de kant van de vakbeweging is gebleken bij de verdere
plannen omtrent de bestrijding van de
werkloosheid in Europa rekening zal
worden gehouden.
De heer Berkhouwer (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Na erop te hebben gewezen dat in Bremen geen top plaatsvindt maar een vergadering van de Europese Raad, zou ik de Regering willen
vragen of wat betreft de op die Euro-
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pese Raad te Bremen te houden herbeschouwing van te Kopenhagen overeengekomen economische strategieën
niet te duchten is, dat in zekere sectoren van de economie - ik denk aan het
monetaire terrein - de Negen zullen
worden geconfronteerd met door de
Franse president en de bondskanselier
recentelijk in Hamburg voorgekookte
voldongen feiten.
Minister Andriessen: Mijnheer de
Voorzitter! Ik weet niet wat ons op de
Raad in Bremen allemaal te wachten
staat, maar het moet duidelijk zijn dat
voorgekookte feiten nooit op een dergelijke manier door de Raad volledig
geconsumeerd zullen kunnen worden.
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Moeten wij deze percentages aldus verstaan, dat het huidige gemiddelde groeipercentage 2,5 è 3 is en
dat er 1,5 a 2% bij moet o m tot de gemiddelde doelstelling van 4,5% te komen en dat met andere woorden de
besluiten van 19 juni niet materieel afwijken van de groeinorm waartoe in
Kopenhagen is besloten?
Minister Van Aardenne: Ik verwijs
weer naar het antwoord van mijn collega van Buitenlandse Zaken. Ik meen
dat het zo inderdaad moet worden
gesteld. Voor de optiek en de realiteit
is het soms beter uit te gaan van het
huidige percentage, ten einde aan te
geven wat erbij moet worden gedaan,
dan een cijfer uit de lucht te plukken.
De aftreksom heeft daarom toch wel
psychologische betekenis. Met name
de Bondsrepubliek Duitsland heeft op
dit punt een voorbehoud gemaakt het is ook in de notulen van de Ecofinraad vastgelegd - omdat men daar
geen mogelijkheden ziet dit gemiddelde cijfer, mede via de Duitse inspanningen, te bereiken. Die kanttekening
moet hierbij worden gemaakt.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, overeenkomstig artikel 107
van het Reglement van Orde, gesteld
door het lid Ter Beek aan de Minister
van Buitenlandse Zaken, over het leveren van strategische goederen aan
Zuid-Afrika. 3
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)

D
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Er duiken nogal eens berichten op over wapenleveranties aan
Zuid-Afrika, ondanks het wapenembar-

Vragen

go van de Verenigde Naties, ondanks
het feit, dat het selectieve wapenembargo kortgeleden een mandatoir embargo is geworden op basis van een
uitspraak van de Veiligheidsraad. In
die berichten worden vaak Nederlandse bedrijven of dochters daarvan genoemd. Thans zijn er berichten - ik
verwijs ernaar in mijn vragen - over leveringen van een buitenlandse dochter van het Philipsconcern. Ik ben mij
ervan bewust, dat het moeilijk is alle
lekken te dichten en dat de Nederlandse Regering als enige moeilijk een echt
sluitend wereldwijd embargo kan bewerken. Dit ontslaat ons echter niet
van de plicht alles te doen wat in ons
vermogen ligt.
De berichten waarover mijn vragen
handelen bewijzen naar mijn indruk
eens te meer de dringende noodzaak
o m in Nederland eindelijk te komen tot
een effectieve boycotwetgeving. Dat
betekent dat w i j in Nederland snel de
Sanctiewet moeten afhandelen en invoeren. Die wet is hèt instrument
waarmee de Regering meer dan nu het
geval is gaten die er in Nederland vallen kan dichten. Mijn fractie betreurt
dan ook in hoge mate de grote onzekerheid die is ontstaan over de afhandeling van de Sanctiewet. Wij hopen
dat wij via deze vragen enige helderheid kunnen krijgen over de opstelling
van de Regering tegenover de verdere
afhandeling van dit wetsontwerp.

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op de eerste
vraag deel ik mede dat de Regering
kennis heeft genomen van het rapport
van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland van 15 juni jl.
In antwoord op de tweede vraag
deel ik mede, dat de Regering van de
levering van radiohoogtemeters aan
Zuid-Afrika welke volgens het rapport
heeft plaatsgevonden, niet op de
hoogte was.
Aangezien de Nederlandse Regering
groot belang hecht aan een zorgvuldige naleving van het wapenembargo
tegen Zuid-Afrika, is zij bereid zo goed
mogelijk na te gaan of er nieuwe feiten
kunnen worden vastgesteld ten aanzien van de activiteiten van Philips'
dochterondernemingen in Zuid-Afrika.
In dit verband verwijs ik eveneens naar
de beantwoording van vragen van de
heer Waltmans van 4 oktober en 2 november 1977, waarin uitvoerig werd
ingegaan op de relaties tussen de Philipsvestigingen in Nederland en ZuidAfrika enerzijds en het scala produkten
van de Zuidafrikaanse ondernemingen
anderzijds. Uit het toentertijd ingestel-
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Van der Klaauw
de onderzoek is niet gebleken dat sedert de instelling van het vrijwillige
wapenembargo tegen Zuid-Afrika
door Nederlandse bedrijven militair
materieel vanuit Nederland naar dat
land is geleverd.
Voor wat betreft de eventuele leverantie aan Zuid-Afrika door Franse ondernemingen, zal het de heer Ter Beek
bekend zijn dat de politieke verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij de
Franse regering ligt.
In antwoord op de derde vraag kan
ik zeggen dat indien sedert de afkondiging van het verplichte wapenembargo tegen Zuid-Afrika inderdaad leveranties van militair materieel hebben plaatsgevonden, ik van mening
ben dat zulks niet in overeenstemming
is met het bedoelde embargo.
Het antwoord op de vierde vraag
luidt: De huidige Sanctiewetgeving
biedt geen garantie tegen een ontduiking waarvan, volgens het onderhavige rapport sprake zou zijn. Daarentegen zou, wanneer het huidige wetsontwerp dat bij de Eerste Kamer ligt,
wet zou worden, op grond van de
nieuwe Sanctiewet kunnen worden
opgetreden indien door een Nederlander binnen dan wel buiten Nederland
een handeling wordt verricht welke
door een Sanctiebesluit, dat op grond
van die wet zou zijn uitgevaardigd, uitdrukkelijk is verboden. In dat geval zou
er sprake zijn van een strafbaar feit
waartegen in Nederland, ingevolge artikel 13 van die wet, zou kunnen worden opgetreden.
In antwoord op de vijfde vraag kan ik
zeggen dat ik reeds overleg heb gevoerd met mijn ambtgenoten. Op het
ogenblik wordt gewerkt aan de oplossing van de rond de Sanctiewet gerezen problemen.
Voor ik antwoord geef op de zesde
vraag wil ik één opmerking maken. Er
wordt gesproken over de interdepartementale commissie. Er zijn echter
twee commissies, een interdepartementale en een zogenaamde stuurgroep. Ik vermoed dat de vraag slaat
op deze laatste. Ik kan de Kamer mededelen dat het rapport van de ambtelijke stuurgroep-Zuid-Rhodesië, dat inmiddels aan mijn ambtgenoot van
Economische Zaken is uitgebracht,
door hem eerlang, mede namens mij,
aan de Kamer zal worden aangeboden. In dit rapport wordt ingegaan op
de verhouding tussen een Nederlands
moederbedrijf en een Zuidafrikaans,
dan wel Zuidrhodesisch dochterbedrijf, zulks in het licht van de toepassing van de sancties tegen Zuid-Rhodesië. De onderhavige problematiek,
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die de toepassing van het wapenenv
bargo tegen Zuid-Afrika betreft, wordt
derhalve niet aan de orde gesteld. Dat
neemt evenwel niet weg dat op grond
van dit rapport inzicht kan worden verkregen in de mogelijkheden van moederbedrijven om het beleid van hun in
Zuid-Afrika gevestigde dochterbedrijven te beïnvloeden.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Zou de Minister ons helderheid kunnen verschaffen over zijn prognose van het moment waarop hij in
de Eerste Kamer een memorie van antw o o r d op de Sanctiewet toestuurt?

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, overeenkomstig artikel 107 van
het Reglement van Orde, gesteld door
het lid Van Houwelingen aan de Minister van Economische Zaken, inzake
moeilijkheden bij Nehem. 4
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)

D

De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Het schijnt een
traditie te worden, dat w i j op de dag
voor het zomerreces over de NEHEM
moeten spreken. Ook het vorige jaar
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
was er een probleem aan de orde. Het
Voorzitter! Daarvan kan ik op dit mobetrof toen de verhuizing maar het
ment geen prognose geven. Het zal na
ging ook o m de bevoegdheden van de
het reces zijn.
NEHEM. Jammer is het, dat de probleDe heer Patijn: Mijnheer de Voorzitter!
men al zo lang bekend zijn en dat er
Kan de Minister dan misschien wel
nog steeds zoveel onduidelijkheid is.
mededelen in welke richting voor de
Dit is althans de conclusie, die men
gerezen moeilijkheden een oplossing
kan trekken na het lezen van alle bewordt gezocht? Is dat in de richting
richten, die in de pers zijn verschenen.
van een gewone afhandeling van de
Wij hebben grote zorgen over deze
wet met een memorie van antwoord?
ontwikkeling, juist omdat wij grote
waarde hechten aan het in stand houMinister Van der Klaauw: Mijnheer de
den van deze overlegorganisatie. Dit is
Voorzitter! Daarover heb ik nog geen
echter alleen mogelijk als alle partijen
beslissing genomen.
het belang ervan onderkennen en er
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de
overeenstemming bestaat over taak
Voorzitter! Weet de Minister zeker dat
en bevoegdheden. Ook moeten er
genoemde radiohoogtemeters speciwerkelijk gelijkwaardige mogelijkheaal gemaakt zijn voor of alleen geden zijn voor de partners.
schikt zijn voor de Zuidaf rikaanse
Het is op grond van deze zorgen en
luchtmacht en dat het geen instrumende moeilijkheden voor degenen, die
ten zijn die ook door de burgerluchtvaart
hierbij zijn betrokken, dat w i j onze vraen elk ander vliegtuig kunnen worden
gen hebben gesteld.
gebruikt, zoals ook een radio-ontvangtoestel net zo goed bruikbaar is voor
civiele als voor militaire doelen?
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben geen expert op dit
gebied, maar ik neem aan dat zij inderdaad in alle mogelijke vliegtuigen kunnen worden ingebouwd.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Is de Minister bereid, gegeven het antwoord op de derde
vraag, deze radiohoogtemeters te
brengen onder het in- en uitvoerbesluit strategische goederen, ten einde
deze situatie in de toekomst te voorkomen?
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Deze hoogtemeters zijn
niet vanuit Nederland uitgevoerd. Wat
dit betreft kon de Nederlandse Regering dus geen invloed uitoefenen. Materialen bestemd voor militair gebruik
vallen onder de goederen, waarvoor
een uitvoervergunning moet worden
verleend.
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Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van Houwelingen
wijst er terecht op, dat de moeilijkheden rond de NEHEM niet van vandaag
of gisteren zijn. Kort na mijn ambtsaanvaarding werd ik geconfronteerd
met een brief van de Raad van Toezicht. Ik heb ook een gesprek met die
raad gehad, waarbij een aantal knelpunten aan de orde kwam. Het ging
hierbij o m de representativiteit van de
deelnemende bedrijven voor de
bedrijfstak, de integrale aanpak en de
middelen die zouden kunnen worden
aangewend o m zoveel mogelijk bedrijven te laten deelnemen. Ook kwam ter
sprake de tripartite aanpak en de verantwoordelijkheid, die elk der partners
tegenover de achterban kan nemen;
de overheid heeft het hierbij uiteraard
het gemakkelijkst. Niet onbelangrijk
waren voorts de bevoegdheden; de
vraag was, of het terrein zou moeten
worden uitgebreid tot individuele bedrijfssteun naast sectorherstructureringen. Ten slotte was er nog de vestigingsplaats, een zaak, die voor de
NEHEM bijzonder zwaar was
maar ten aanzien waarvan de Kamer
een uitspraak had gedaan, waaraan ik
gebonden was en ben, mede gelet op
de toezeggingen van mijn ambtsvoorganger. Dit wil niet zeggen, dat er geen
heroverweging zou kunnen volgen,
maar deze zou dan hier in de Kamer
moeten plaatsvinden.

ger heeft gebruik gemaakt van zijn
recht o m bepaalde besluiten te schorsen. Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor volgende week, waarop ik
met de Raad van Toezicht de ingenomen standpunten zal bespreken.
Wat de eerste vraag betreft wil ik erop wijzen dat juist in het recente verleden de problematiek groter is geworden doordat er een aantal herstructureringen van ingrijpende aard aan de
orde zijn, waarbij - dat is in die tripartite positie en door het hebben van een
achterban ook verklaarbaar - door de
werknemersvertegenwoordigers een
aparte positie w e r d ingenomen. Dat
heeft ertoe geleid, dat bij sommige
herstructureringen voorwaarden vooraf zijn gesteld. Met name wil men van
de kant van de vakbeweging geen verantwoordelijkheid dragen voor herstructurering, waarbij de werkgelegenheid gevaar loopt. Dat betekent bij
voorbeeld dus geen gedwongen ontslagen tijdens het onderzoek; ook wil
men die verantwoordelijkheid niet dragen als niet de bedrijfsgegevens van
ieder bedrijf worden toegezonden. De
NEHEM is echter juist opgezet als vertrouwensrelatie. De bedrijven hebben
nogal eens vrees, bedrijfsgegevens zowel aan werkgevers - dat zijn hun concurrenten - als aan werknemersvertegenwoordigers ter hand te stellen, o m dat ze dan bekend worden. Indertijd is
daarom de procedure gekozen, dat de
NEHEM ze krijgt en het onderzoek
doet.

De Raad van Toezicht heeft over het
toen besprokene vergaderd. De partners in de Stichting van de Arbeid hebben zich eveneens over deze problematiek gebogen, waarna ik een
gesprek met deze stichtingspartners
had. Vervolgens was er een gesprek
met deze partners, waarbij ook de
Raad van Toezicht en de directie van
de NEHEM vertegenwoordigd waren.
Naar aanleiding van mijn eerste
gesprek met de stichtingsvertegenwoordigers heb ik enkele te bespreken
gedachten op papier gezet.
De partners hebben dat ook gedaan.
Vandaar dat in dat gesprek van 13 juni
tot een uitwisseling is gekomen; er zijn
geen definitieve standpunten ingenomen. Van alle kanten is ook uitdrukkelijk gezegd dat het een verkennende
bespreking was. Deze is in een bijzonder goede sfeer verlopen. Nu zou eerst
in de Stichting van de Arbeid moeten
worden besproken, in hoeverre de verschillende invalshoeken, die duidelijk
te onderkennen waren, tot een andere
aanpak zouden moeten leiden. Naar
aanleiding daarvan zijn er krantenberichten verschenen en is er besluitvorming geweest. Mijn vertegenwoordi-

De conclusie is dat de vakbeweging
vindt dat de huidige wijze van herstructurering voor de werkgevers te
vrijblijvend is. De werkgevers echter
vonden het, zo gesteld, dus geen gedwongen ontslagen tijdens het onderzoek, onaanvaardbaar in het licht van
bestaande uitgangspunten en afspraken inzake de vrijwilligheid van deelname. Dat zou betekenen dat men niet
meer gaat deelnemen. Dat kan toch
ook de bedoeling niet zijn.
De werknemers hebben zich toen uit
een aantal structuurcommissies teruggetrokken, toen de tegenstellingen althans op korte termijn niet weg te nemen waren. Ik wijs op de rubberindustrie, dat toen op bilaterale basis is
voortgezet. Dat heeft geleid tot de
stellingname van de FNV-vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht van
de NEHEM o m de werkzaamheden van
de betreffende structuurcommissies
geheel te beëindigen.
In die vergadering waarin dit voorstel werd gedaan is een meerderheidsbesluit genomen. Het liep door de partijen heen; ook werkgevers hebben
voor de stopzetting van die onderzoe-
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ken gestemd. Toen heeft de vertegenwoordiger van mijn departement dit
besluit geschorst. Dat houdt in dat het
werk in de structuurcommissies voor
zover mogelijk wordt voortgezet en
dat nu aan mij de taak is binnen drie
maanden - dat is statutair bepaald —
een uitspraak te doen. Welnu, vandaar
al een eerste beraad op 5 juli.
Voor de verdere ontwikkelingen is
het van veel belang dat de Raad van
Toezicht van de NEHEM die hele problematiek, omdat die in wezen de verhouding werkgever/werknemer raakt,
in handen heeft gesteld van de Stichting o m daar te komen tot een nieuwe
formule.
De zoeven genoemde knelpunten
zijn aan de orde geweest. De gesprekken verlopen in goede sfeer en men zal
trachten elkaar te vinden. Eventueel
zal worden getracht tot een nieuwe opzet te komen. Wij kunnen wel vaststellen, dat beide partners in de Stichting
veranderingen wensen. Als het stichtingsoverleg is afgerond, zal in ieder
geval een nader gesprek tussen overheid en bedrijfsleven moeten worden
gevoerd. Op 5 juli zal niet het afsluitende gesprek worden gevoerd. Pas als
de partijen niet binnen die schorsingstermijn van drie maanden tot een
werkbare oplossing kunnen komen,
zal ik mij moeten beraden over vernietiging van het geschorste besluit.
Het lijkt mij niet juist dat ik nu al,
vooruitlopend op die gesprekken in de
stichting en gelet op de contacten - op
sommige punten kan men elkaar weilicht vinden in een nieuwe wijze van
aanpak - een definitief standpunt inneem. Ik wijs er in dit verband nog op,
dat niet elke herstructurering van dezelfde aard is. Een herstructurering,
waar men vroeg bij is en waarbij met
positieve maatregelen - bevordering
scholing, exportmogelijkheden en dergelijke - een goed resultaat kan worden
bereikt, is eenvoudiger dan een herstructurering, die het karakter van een
sanering dreigt te kijgen.
Verder zal de Kamer kennis hebben
kunnen nemen van de ontslagaanvrage van een van de directeuren van
de NEHEM, de heer Wijkstra. Deze had
andere ideeën over het functioneren
van de NEHEM dan die welke in de
praktijk realiseerbaar zijn gebleken.
Ook hier gaat het weer om de in discussie zijnde knelpunten. Hij verwacht
- ik waardeer het, dat hij een duidelijk
en eerlijk standpunt i n n e e m t - dat er
een nieuwe aanpak komt, die niet in
zijn lijn ligt, en daaruit trekt hij de consequenties, overigens ook weer in goed
overleg en goede harmonie.
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Bij de beantwoording van vraag 2
zal ik vraag 6 meenemen. Ik heb al gesproken over schorsing van het besluit. Het werk kan doorgaan, maar de
problemen zijn natuurlijk niet opgelost. Het zou zeer te betreuren zijn, indien de herstructureringen, waaraan
thans wordt gewerkt, hieronder zou
moeten lijden. Verder wil ik verwijzen
naar mijn antwoord op de eerste
vraag. Volgende week zal ik met de
Raad van Toezicht een eerste contact
in de nieuwe situatie hebben. Daarop
zal nog wel een nadere bespreking volgen. Op dit moment kan ik nog geen
uitsluitsel geven op de vraag, in welke
richting mijnerzijds naar een oplossing
zal worden gezocht. Ik zal uitdrukkelijk
inspelen op de gedachten, die bij de
sociale partners zelf leven.
In vraag 3 wordt gevraagd de NEHEM
o m te vormen tot een overheidsorgaan voorsectorsgewijze herstructurering. Die ideeën leven.
Ik meen dat daaraan met name in
FNV-kring wordt gedacht. Dat is een
van de punten, die moeten worden besproken. Het sterker leggen van de
verantwoordelijkheid bij de overheid
is natuurlijk de achtergrond van deze
gedachte. De vakbeweging zegt: w i j
kijken vanuit het werkgelegenheidsaspect; het rendementsaspect is een
zaak van de werkgevers en eventueel
de overheid in het kader van financieringszaken. Als men die invalshoek
kiest, schuift men de verantwoordelijkheid meer toe naar de overheid. Een
ieder trekt zich dan op een deelverantwoordelijkheid terug. Ik vind dat een
begrijpelijke zaak, gezien de problemen bij diepgaande herstructureringen en het feit, dat men daar niet zit als
gemachtigde vertegenwoordigers,
maar wel een achterban heeft, die eigen belangen heeft. Dat geldt voor de
werkgevers precies zo als voor de vakbeweging, want ook dat zijn maar
mensen, die in wezen wel naar voren
zijn geschoven, maar niet gemachtigd
zijn o m namens de bedrijven alles te
bespreken.
Ik wacht af hoe het overleg met de
partners in de Stichting van de Arbeid
zal verlopen. Ik zal daarna trachten te
komen tot een zodanig inspelen op de
standpunten, dat de NEHEM als orgaan, maar wellicht in een gewijzigde
v o r m , ten behoeve van de herstructurering van het Nederlandse bedrijfsleven kan blijven functioneren.
Wat vraag 4 betreft, merk ik op, dat
ook die zaak niet definitief is besloten.
Mijn ambtsvoorganger had al eens
een jaar de integratie van het Bureau
Bijzondere Bedrijfsbelangen in de NE-
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HEM opgeschoven. Ik zie op dit moment nogal wat problemen in dit verband. Men weet dat het de bedoeling
van het regeringsbeleid is om het accent veel meer te verleggen van de individuele steun naar de sectorsteun.
Onzerzijds zijn bepaalde gedachten
naar voren gebracht o m bij voorbeeld
bij steun aan individuele bedrijven, die
tegelijk in een sector liggen waarmee
de NEHEM al bemoeienis heeft, een
andere weg te kiezen. Kortom, die problemen hangen heel nauw met elkaar
samen en definitieve beslissingen zijn
nog niet genomen.
Wat vraag 5 betreft, moge het duidelijk zijn uit de beantwoording van deze
vragen dat ik de bezorgdheid van de
vragensteller geheel deel. Ook ik ben
van mening dat wij op korte termijn
over de positie en de bevoegdheden
van de NEHEM duidelijkheid moeten
krijgen. Ik voeg er wel aan toe, dat die
duidelijkheid in onderling overleg verkregen moet worden. Het moet niet zo
zijn, dat de Minister wel even zal vertellen hoe het moet en dat het aldus
moet worden uitgevoerd.
De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Hoewel de Minister heeft gezegd nog geen richting
te willen aangeven, terwijl daarna toch
een aantal opmerkingen ter zake zijn
gemaakt, wil ik de Minister nog vragen
of hij bereid is, bij het beraad over de
oplossing van de problematiek van de
NEHEM - het gesprek zal volgende
week plaatshebben - toch te blijven
uitgaan van het tripartite model. Is de
Minister voorts bereid o m de Kamer te
informeren over de stand van zaken en
de resultaten van de gesprekken, voordat tot het nemen van definitieve beslissingen wordt overgegaan?
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik blijf uitgaan van het tripartite model, al heb ik aangegeven
dat ik mij een oplossing zou kunnen
voorstellen, waarbij enige verschuiving in verantwoordelijkheden binnen
dat model moeten worden aangebracht. Dat is een mogelijkheid, ik herhaal het. Gezien de gesprekken, die ik
heb gevoerd, acht ik dat niet een mogelijkheid, die wij in de verste hoek
zouden moeten zetten. Ik vind een tripa rtite gesprek in deze sectoren van
uitermate groot belang en ik ben van
mening, dat dat in elk geval gehandhaafd moet worden.
Ik zal de Kamer graag op de hoogte
houden van de besprekingen. Je moet
dan natuurlijk wel iets te vertellen hebben. Resultaten zal ik rapporteren.
Ik zal dat ook zo tijdig doen dat de
Kamer mogelijkheden heeft, daarop in
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te spelen. Nogmaals, de positie van de
partners in het bedrijfsleven - stel dat
die elkaar zouden kunnen vinden - kan
de manoeuvreermogelijkheid van de
Kamer beperken. Het heeft mijns inziens weinig zin als de Kamer en de
Regering zeggen dat het op een bepaalde manier moet, terwijl daarmede
de tripartite samenwerking in gevaar
kan worden gebracht. Uiteraard zal de
heer Van Houwelingen het hiermede
eens zijn.
De heer Van Zeil (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Minister bereid, in zijn
verdere beraad te betrekken het vergroten van de zelfstandigheid van de
NEHEM, het incorporeren van de steun
aan individuele bedrijven in de NEHEM
en het bij uitsluiting tot de activiteiten
van de NEHEM rekenen van de aanpak
van de sectorproblematiek?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Het is wel één vraag, maar
het zijn drie verschillende probleemvelden. Ik heb al gezegd dat ik in wezen bereid ben, het gehele veld met de
partners te bespreken. Wel moet men
in de gaten houden - de partners doen
dat in ieder geval wel - dat het ten slotte gaat o m het effect dat het zal hebben voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid. Ook van de kant van de NEHEM is gezegd dat er bepaalde, hele
grote bedrijven zijn en zware sectoren
waar zij zich, althans op dit moment,
liever niet aan waagt en dat EZ dat zelf
maar moet doen, met name o m het resultaat. Ik denk bij voorbeeld aan de
scheepsbouw waar overigens wel
sprake is van een tripartite aanpak.
Kortom, men moet deze zaken niet
dogmatisch bezien, maar duidelijk in
het licht van de doelstelling o m te komen tot een geherstructureerde, gezonde Nederlandse economie met een
groot aantal bedrijfstakken en de mogelijkheid van werkgelegenheid die dit
velen kan bieden. In dat licht heeft de
NEHEM bijzonder nuttig werk gedaan
en ik hoop dat zij dit nuttige werk kan
blijven doen.
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Als de Minister constateert
dat de ideeën van directeur Wijkstra in
praktijk niet realiseerbaar bleken, ziet
hij dan nog mogelijkheden om in de
nieuwe aanpak deze wel te realiseren,
waardoor mogelijkerwijze de heer
Wijkstra op zijn ontslagaanvrage zou
kunnen terug komen?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik sluit niets uit, maar de
heer Wijkstra heeft kennelijk uit de gesprekken die hij heeft gevoerd, geconcludeerd dat die kans bijzonder klein
was. Daarom - het siert hem o m dit
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eerlijk in dit stadium te zeggen - heeft
hij daaruit de consequentie getrokken
o m uiterlijk met ingang van 1 januari
a.s. zijn werkzaamheden bij NEHEM te
beëindigen. Mocht er iets anders uitkomen, dan weet ik natuurlijk niet hoe
de heer Wijkstra over die situatie zal
oordelen.
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Beluister ik de Minister
goed als ik in zijn woorden bespeur
een zekere voorkeur voor een herstructureringsorgaan dat op enige afstand van de overheid en dus met een
zekere onafhankelijkheid zijn taak vervult?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Bolkestein kan in
mijn woorden in ieder geval de voorkeur bespeuren voor een orgaan dat
ten dienste kan staan op de meest
pragmatische wijze en met het meest
betrekken van de in zo'n sector werkende partners aan de bijdrage tot verbetering van de Nederlandse economische structuur. Dat staat voor mij voorop. De plaats waar dat orgaan dan opgesteld moet worden - op enige afstand of op welke afstand ook van de
overheid - is afhankelijk van het functioneren van dat orgaan en van de kans
van slagen van de herstructureringen.
Ik heb er al op geduid dat het in het
ene geval wellicht wat dichter bij de
overheid moet staan dan in het andere
geval. Het doel blijft uiteraard het betrekken van de partners in het bedrijfsleven bij het handelen van de overheid
in deze vragen van herstructurering.
Er moeten geen dictaten van de
overheid komen. Alle mogelijkheden,
van inspraak tot en met medeverantwoordelijkheid, moeten tot hun recht
kunnen komen.
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Minister bereid, gehoord de Stichting van de Arbeid, bij
de SER een advies aan te vragen over
een wettelijke regeling voor het sectorstructuurbeleid, waarin regelingen
worden getroffen ten aanzien van de
informatieverstrekking door bedrijven,
de structuur van onderzoek en uitvoering, de positie van bedrijven die niet
uit eigener beweging wensen deel te
nemen, de verantwoordelijk van de
overheid en de partners en de kwestie
van de publiekrechtelijke in plaats van
een privaatrechtelijke structuur?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp dat het o m een
gerichte adviesaanvrage gaat. Er ligt
al jaren een advies over het sectorstructuurbeleid. Wellicht moet dat eens wor-
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den gemoderniseerd. Ik wil de vraag
van de heer Jansen best bezien, maar ik
vind dat deze gesprekken en het oplossen van de moeilijkheden van de NEHEM daar niet op kunnen wachten.
De heer Notenboom (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Door welke instanties
laat de Minister zich adviseren w a n neer onverhoopt een aanvrage voor
individuele bedrijfssteun zou binnenkomen in een bedrijfstak waar een sectorstructuurstudie is geblokkeerd door
de situatie bij de NEHEM?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Het laatste is niet juist,
dankzij het schorsingsbesluit. In dergelijke gevallen laat ik mij mede door
de NEHEM adviseren.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Zouden, gezien de
standpuntbepaling van bij voorbeeld
de FNV, de vragen van de heer Van
Zeil niet meer ontkennend moeten
worden beantwoord?
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Dat weet ik nog niet zo. De
gesprekken zijn nog in volle gang. Ook
bij de werknemersvertegenwoordigers heb ik, vanuit hun eigen positie
en de verantwoordelijkheid die zij menen te kunnen dragen, duidelijk de bereidheid bespeurd o m tot een werkende opzet te komen. Hoe die opzet er uit
zal zien, zal verder moeten worden besproken.
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Wordt in het komende
overleg ook over de vestigingsplaats
van de NEHEM gesproken?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb er in mijn inleiding al
iets over gezegd. Er ligt een Kameruitspraak en bovendien heeft mijn
ambtsvoorganger naar aanleiding van
die uitspraak bepaalde toezeggingen
gedaan. Het is duidelijk dat deze zaak
zwaar weegt voor de NEHEM. H e t ^
heeft ook betrekking op het functioneren van de NEHEM. Op dit moment
weten wij nog niet hoe de structuur
van de NEHEM eventueel zou moeten
worden gewijzigd, ten einde het goed
werken voor de toekomst te waarborgen. Ik acht het dan prematuur o m ons
nu al met de vestigingsplaats bezig te
houden.
De heer Boersma (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Minister van Economische Zaken bereid, van zijn kant actief te bevorderen dat bij herstructurering in het algemeen en bij NEHEM in
het bijzonder, onder het motto: NEHEM moet blijven, het sociaal aspect
gelijkwaardig wordt aan het economisch?
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Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Naar mijn mening is het sociaal aspect altijd al gelijkwaardig aan
het economisch. Ik voeg eraan toe dat
men onderscheid moet maken tussen
het sociaal aspect op langere termijn
en het sociaal aspect op kortere termijn.
De heer Van Erp (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft gezegd
dat de werkzaamheden niet worden
geblokkeerd dankzij het schorsingsbesluit, maar is het mogelijk dat werkzaamheden geen aanvang nemen
door de voorwaarden die de NEHEM
stelt? Ik denk daarbij vooral aan de wolindustrie, waarover w i j gisteren hebben gediscussieerd.
MinisterVan Aardenne: De NEHEM
stelt natuurlijk voorwaarden inzake de
representativiteit. Ik vind dit ook logisch en het is niets nieuws. Dat is niet
door deze situatie veranderd. Ik heb er
ook op gewezen dat de werknemersvertegenwoordigers in sommige gevallen voorwaarden hebben gesteld
ten aanzien van de rubberverwerkende industrie, hetgeen wel tot een start
heeft geleid, maar tevens tot het nietdeelnemen van de werknemersvertegenwoordigers in die bepaalde structuurcommissie. Ik vind dit geen plezierige situatie. Ik vind ook dat w i j daarvoor een oplossing moeten vinden,
maar dit is net het probleem waarom
het ten principale gaat. Ik meen dat w i j
deze maanden door kunnen, maar dat
wij wel in die termijn oplossingen
moeten vinden.
De heer Patijn (PvdA): In aanvulling op
de vraag van de heer Lauxtermann zou
ik willen vragen of, nu de Minister met
enige spijt in zijn stem heeft gezegd,
dat hij ten aanzien van de vestigingsplaats van de NEHEM gebonden is
aan een Kameruitspraak, ik daaruit
mag afleiden dat een andere Kameruitspraak hem niet onwelgevallig zou
zijn?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik weet niet of ik spijt in
mijn stem heb gelegd. Ik heb een objectief feit geconstateerd. Het ligt niet
op mijn weg Kameruitspraken uit te
lokken.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Als de Minister in antwoord
op de vraag van de heer Boersma zegt,
dat het sociale aspect evenwaardig is
aan het economische aspect, hoe komt
het dan dat in de kaderregelingen het
sociale aspect volstrekt ontbreekt?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik weet niet of men mag
spreken van: volstrekt ontbreken. Men
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moet dit toesnijden op de situatie
waarin een dergelijke sector verkeert.
Ik kan mij voorstellen dat ook in kaderregelingen scholingsactiviteiten e.d.
een plaats vinden, activiteiten die een
duidelijk sociaal aspect hebben. Ik heb
in mijn antwoord aan de heer Boersma
erop geduid, dat natuurlijk de uiteindelijke doelstelling van al deze herstructureringen is een gezonde economie te
verkrijgen, die werkgelegenheid biedt
aan degenen die daarvan gebruik w i l len maken. In die zin zijn economische
en sociale aspecten volstrekt gelijkwaardig.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, overeenkomstig artikel 107
van het Reglement van Orde, gesteld
door de leden Lambers-Hacquebard,
Epema-Brugman, Van Houwelingen
en Jansen aan de Minister van Economische Zaken, over het advies van de
Algemene Energie Raad. 5
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]

D
Mevrouw Lambers-Haquebard (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! De vragen
spreken voor zichzelf, maar wij hebben
er toch behoefte aan een korte toelichting te geven op de reden waarom deze vragen op het nippertje nog gesteld
zijn. Dit vloeit namelijk voort uit een
zekere bezorgdheid bij de vragenstelIers over de rol van de Kamer in het
opzetten van een brede maatschappelijke discussie over kernenergie. Ik
roep in herinnering dat bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken door de gehele Kamer die
brede maatschappelijke discussie als
een nogal belangrijk punt aan de orde
is gesteld. Het gaat dan ook om de essentie van het toekomstige energiebeleid.
Daar komt bij, dat wij geen energiebeleidswetgeving (en dus ook geen
duidelijke verdeling van bevoegdheden op dit terrein) hebben. Dit maakt
dat het van extra belang is, dat de Kamer duidelijk betrokken is, niet alleen
bij de inhoudelijke discussie (dat
spreekt vanzelf) maar juist ook bij de
wijze waarop de discussie gevoerd zal
worden en bij de waarborgen waarmee de discussie zal worden omkleed,
opdat het werkelijk een open discussie
wordt. Ook komt hier nog bij de status
van de uitkomst van die discussie.
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Een tweede factor is, dat eerdere inspraakervaringen op allerlei terreinen
(te denken valt aan planologische
kernbeslissingen) leren dat inspraak
over grote onderwerpen niet altijd bevredigend verloopt en niet simpel is
op te zetten. Dit maakt het des temeer
gewenst dat, waar het hier o m zo'n
fundamentele vraagstelling gaat, de
Kamer een duidelijk inbreng heeft in
de wijze waarop deze discussie zal
worden opgezet.
Dit leidt niet alleen tot het verzoek
o m meteen het rapport van de Algemene Energie Raad aan het parlement
ter kennis te brengen, maar ook tot het
vragen van duidelijkheid aan de Minister over de wijze waarop hij, samen
met het parlement, over de gehele opzet van de discussie van gedachten wil
wisselen en zich de uiteindelijke vaststelling daarvan voorstelt.

D
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Als bij mevrouw Lambers
de vrees bestaat, dat ik het reces zou
gebruiken o m snel een brede maatschappelijke discussie af te ronden,
dan moet ik die wegnemen.
Ik vind het erg vanzelfsprekend, dat
over de organisatie van de algemene
maatschappelijke discussie in deze Kamer wordt gesproken; even vanzelfsprekend vind ik het, dat die brede
maatschappelijke discussie tot stand
komt. Ik wijs erop, dat er niet alleen bij
de begrotingsbesprekingen vanuit de
Kamer op is aangedrongen, maar dat
ik dit zelf ook met nadruk als een noodzakelijkheid niet heb erkend - dit zou
betekenen, dat ik over de streep was
getrokken - maar ervan ben uitgegaan. Wat dat betreft hebben de vragen niet zo erg veel zin, in die zin, dat
zij uitgaan van een zeker wantrouwen
dat ik niet in die richting zou handelen.
Dit wantrouwen is naar mijn mening
misplaatst.
De Kamer heeft er wel recht op, het
regeringsstandpunt daarover te vernemen. Dan is een vruchtbare discussie
tussen Regering en Kamer denkbaar.
Nu zal ik de drie vragen beantwoorden. Ik heb omstreeks 10 juni het advies van de voorlopige Algemene
Energie Raad ontvangen.
Ik heb stappen ondernomen om het
te doen plaatsen op de agenda van de
Ministerraad daarbij een regeringsstandpunt te doen formuleren en dit
binnen enkele weken aan de Kamer te
doen toekomen.
Het is duidelijk, dat de rol die ik bij
de uitwerking aan de Kamer zie voorbehouden, mede afhankelijk is van de
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inhoud van het advies en van de
standpuntbepaling van de overheid
zelf. Ik neem aan, dat de Kamer aan de
hand van dat stuk zal discussiëren.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Niet
door wantrouwen, maar door de behoefte o m vanuit de Kamer te kunnen
bijdragen aan een zo spoedig mogelijke en zo grondig mogelijke gedachtenvorming over de opzet van de discussie, is mijn eerste aanvullende vraag,
aan de Minister, of hij toch niet bereid
is, het rapport van de Algemene Energie Raad reeds aan de Kamer ter kennis te brengen, ongeacht het feit, dat
ons daarover nog een regeringsstandpunt te wachten staat.
Is de Minister voorts voornemens,
naast het advies van de Algemene
Energie Raad, een plaats te geven aan
de inbreng vanuit de maatschappij
over de procedure? Ik denk hierbij met
name aan het gisteren gepresenteerde
rapport 'Meedenken, meedoen' van de
'Initiatiefgroep Energiediscussie'. Ik
kan mij ook voorstellen, dat bij andere
maatschappelijke organisaties de mening wordt gepolst over de wijze waarop zij zich zo'n discussie voorstellen.
Kan de Minister in het vooruitzicht
stellen, dat bij het regeringsstandpunt,
dat ons nog te wachten staat, een
beeld wordt gegeven van de status die
men aan de discussie wil geven en van
de consequenties die de Regering zich
voorstelt daaraan te verbinden? Dit is
van groot belang voor de bepaling van
het toekomstige energiebeleid, waarvoor wij hier als parlement samen met
de Regering verantwoordelijk zijn.
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Het antwoord op de eerste
vraag is ontkennend. Mijns inziens is
het juist, dat dergelijke belangrijke adviezen samen met het regeringsstandpunt ter kennis worden gebracht. Dit
moet tegelijk gebeuren en dit zal ook
op korte termijn gebeuren.
Het antwoord op de tweede vraag is
genuanceerd ontkennend. Ik vind, dat
de Regering in eerste instantie te maken heeft met het officiële adviesorgaan. Dat er vanuit de maatschappij alle mogelijke gedachten opborrelen en
dat deze mede worden verwerkt in de
discussie tussen Regering en Kamer,
is een natuurlijke zaak. Het is juist de
zin van algemene adviesorganen daar
zulke gedachten gekanaliseerd te verkrijgen, ook o m daarbij een zekere representativiteitstoets tot stand te brengen.
Het antwoord op de derde vraag is,
dat het juist is, het regeringsstandpunt
af te wachten.
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Van Aardenne
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Acht de Minister het onderwerp zodanig tot het ABC te behoren
dat de discussie geheel kan worden
open gehouden, waarbij ieder die
geen analfabeet is gelijke inspraak
heeft, of acht hij zoveel technische aspecten aan kern- en andere energieproblemen verbonden dat dit juist de
reden is waarom hij meent dat de Regering, die zich door de breedst mogelijke deskundigheid kan laten voorlichten, bijzondere inspraak moet hebben?
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat de vraag, een
zodanige discussie tot stand te brengen dat zowel een hoge democratische waarde als een inbreng van deskundigheid is gewaarborgd, juist de
reden is dat een dergelijke procedure
met veel zorg moet worden opgezet.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Komt er met
het advies van de Algemene Energie
Raad meteen een voorstel van de Regering over de wijze waarop de procedure verder zal gaan waarbij wordt
aangegeven of deze wel of niet wettelijk zal worden geregeld?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Dit is de bedoeling. Mocht
de besluitvorming in de Ministerraad
niet binnen de door mij genoemde termijn van enkele weken op alle punten
waarnaar mevrouw Epema heeft gevraagd, tot conclusies leiden - dit kan
men niet uitsluiten - dan zal er wellicht
op bepaalde punten een voorbehoud
moeten worden gemaakt in die zin dat
hierover later een nader standpunt zal
uitkomen.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, overeenkomstig artikel 107
van het Reglement van Orde, gesteld
door de leden Engwirda en EpemaBrugman aan de Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
en van Economische Zaken, over het
nationaal isolatieplan. 6
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan kort spreken over deze vragen.
In de morgen u i t t e brengen nota
omtrent het sociaal-economische beleid voor de komende jaren is zeer uitdrukkelijk een passage gewijd aan het
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nationaal isolatieplan. Men moet in de
nota niet de publikatie van het plan
verwachten. Dit zou de zaak wat scheef
trekken. Het ligt echter in de bedoeling, gelijktijdig - het kan een dag
schelen, maar dit is ook afhankelijk
van onder andere de Staatsdrukkerij het nationaal isolatieplan en het regeringsstandpunt hierover te publiceren.
Het zal ook duidelijk zijn — in vraag
1 b wordt dit al geïndiceerd - dat dit regeringsstandpunt mede moet worden
bezien in het kader van het te voeren
sociaal-economische beleid. Het lijkt
mij hierom onjuist, als ik op dit punt
mededelingen doe over zaken die in
de nota staan. Ik zeg dit, omdat anders
een deel van de nota voortijdig in de
openbaarheid wordt gebracht. Ons
streven is erop gericht, de Kamer morgen - ik heb al gezegd dat het een dag
kan uitlopen - ook het nationaal isolatieplan en het regeringsstandpunt
over de wijze waarop dit probleem
moet worden aangepakt te bezorgen.
De Voorzitter: Wenst de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het woord?
Minister Beelaerts van Blokland:
Neen, dank u wel, mijnheer de Voorzitter.

D
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Er was sprake van een misverstand, aangezien ik niet had begrepen dat ik een toelichting kon geven
op mijn vragen. Ik zal deze alsnog geven en haar koppelen aan de aanvullende vraag die ik nog wil stellen.
Na het zeer duidelijke antwoord van
beide Ministers zou ik het op prijs stellen, een uitvoeriger schriftelijke beantwoording te krijgen zodra dat mogelijk
is, naar ik hoop op zeer korte termijn.
Eén van de meest ongelukkige beleidsbeslissingen van het vorige kabinet - al geef ik toe dat het weinig ongelukkige beleidsbeslissingen heeft genomen - w a s , de subsidies op woningisolatie terug te draaien van 33 1 /3%
naar 22 2 /9%. Als de voortekenen niet
bedriegen, zal dit kabinet die beslissing
niet terugdraaien. Dit valt tenminste af te leiden uit datgene wat tot
nu toe is uitgelekt over het isolatieplan, in vergelijking met datgene wat
de Minister van Economische Zaken
daarover bij de begrotingsbehandeling van het jaar 1978 heeft gezegd. Hij
heeft bij die gelegenheid gezegd dat in
het plan een verhoging van de subsidies was voorzien tot het oude peil van
33'/3% en dat de totale kosten van het
plan op jaarbasis ongeveer f 250 min.
zouden bedragen.
Wat nu is uitgelekt ...
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MinisterVan Aardenne: De zaak is dan
niet goed geïsoleerd geweest, anders
was het niet uitgelekt!
De heer Engwirda (D'66):... is d a t - z o
heb ik het althans in de pers gelezen nu een plan van f 450 min. in het pakket zou zitten. Dit zou neerkomen op
ongeveer f 45 min. op jaarbasis, in ieder geval op beduidend minder dan
het bedrag van f 250 min. dat de Minister bij zijn begrotingsbehandeling
heeft genoemd. Ik vind dit bijzonder
tragisch, aangezien de beslissing tot
verlaging van de subsidies destijds is
gevolgd door een verlaging van het
aantal geïsoleerde woningen met 30%
a 4 0 % , ofte wel 50.000 woningen op
jaarbasis. Ik meen dat wij nu juist niet
deze kant op zouden moeten.
Tegen deze achtergrond hadden wij
onze vragen willen stellen. Ik ben teleurgesteld over het formele en zelfs
formalistische antwoord van de Minister. Het is duidelijk dat dit onderdeel
van het ombuigingspakket al rond is.
Het had m i j , in het kader van de vaak
geroemde dialoog tussen kabinet en
Kamer, juist geleken wanneer de Ministers mij en de andere vragensteller
een meer inhoudelijk antwoord zouden hebben gegeven. Ik verwacht in
ieder geval dat dit op korte termijn alsnog zal gebeuren.
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat deze hele discussie uitermate schimmig is. Morgen
kan de heer Engwirda kennis nemen
van de situatie. Mocht hij dan behoefte
hebben aan het stellen van schriftelijke
vragen, dan moet hij ze stellen. Zij zullen dan waarschijnlijk van een andere
aard zijn dan de vragen welke hij nu
heeft gesteld.
Ik vind het onjuist dat men alleen
maar op perspublikaties afgaat in zaken waarvan duidelijk door de Regering is gesteld dat een publikatie en
een standpuntbepaling zullen uitkomen.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Mag uit het feit
dat m o r g e n , tegelijk met de bezuinigingsnota, het isolatieplan zal worden
gepresenteerd, worden afgeleid dat
het ten onrechte wordt gezien als een
sociaal-economisch plan en niet als
een energie-bezuinigingsplan? .
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat energie een uitermate belangrijk sociaal-economisch
gegeven is.
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Regering bereid,
maatregelen die zij in het kader van de
isolatie gewenst acht maar voor de uit-
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Van Aardenne
voering waarvan de financiële middelen op voorhand ontbreken, eveneens
bekend te maken?.
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ook de heer Kombrink zal
zijn ongeduld nog even moeten bedwingen.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, overeenkomstig artikel 107
van het Reglement van Orde, gesteld
door de leden Faber en Aarts aan de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, over Centrale Personen Administratie. 7
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]

D
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Sinds 1971 prijken op de
begroting van Binnenlandse Zaken enkele miljoenen ten behoeve van CPA
en automatisering. Toch is er naar
mijn gevoel nooit zozeer sprake geweest van een uitvoerige gedachtenwisseling, zeker niet over de CPA. Het
argument is altijd geweest: wij moeten het desbetreffende wetsontwerp
maar afwachten. Blijkens de brief van
de Staatssecretaris van 29 mei j l . is de
CPA-proef thans beëindigd en wordt
nu begonnen met een onderzoek o m
een van de laatste schakels in de bevolkingsboekhouding te automatiseren. Ik denk dat het tijd wordt, dat wij
van elkaar gaan weten waar wij op aan
gaan koersen. Het is een uitermate
gevoelige materie. Als men de tekenen
verstaat, geloof ik dat men ook kan
stellen, dat de volkstelling 1981 - d a t
ligt zo'n beetje in hetzelfde vlak - momenteel haar schaduwen begint vooruit te werpen.
Betwijfeld kan worden of het verstandig zal zijn,met de gedachtenwisseling over deze gevoelige materie pas
te beginnen als het wetsontwerp er ligt.
Hier ligt de voornaamste achtergrond
van onze vragen. Zou het niet verstandig zijn, op vrij korte termijn te beginnen meteen min of meer fundamentele
gedachtenwisseling over de CPA-problematiek?

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Zodra de Kamer dat wenst
of de desbetreffende kamercommissie
het verlangt, ben ik bereid overleg te
plegen over ieder onderwerp dat door
de Kamer of de commissie wordt geagendeerd. Voor het overige zou ik bij
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het antwoord op vraag 8 willen ingaan
op de inleidende toelichting van deheer Faber.
Naar aanleiding van vraag 1 merk ik
op,dat er wel een zeer ver verwijderd
verband bestaat tussen de SOAG en
de automatisering bij de rijksinspectie
Wat is het geval: Bij vestiging in Nederland van een uit het buitenland afkomstige persoon informeert de gemeente van vestiging bij de rijksinspectie van de bevolkingsregisters of
deze persoon reeds eerder in Nederland gevestigd was. In het bevestigende geval wordt de oude persoonskaart
aan die gemeente toegezonden. De
vraag van de gemeente kan bij een
geautomatiseerd register van buitenlandse migratie, het zogenaamde
schakelregister, geautomatiseerd worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor
vragen naar een persoon in een gemeente van welker persoonsregister hij of zij het laatst is afgevoerd wegens vertrek naar het buitenland of
anderszins. Met 'anderszins' bedoel ik
niet wegens overlijden of verhuizing
binnen Nederland.
Te verwachten valt bovendien dat
bedoelde vragen de rijksinspectie via
de gemeentelijke regionale automatiseringscentra zullen bereiken. Te verwachten valt verder, dat de technische
verwezenlijking van een en ander in
overleg tussen de rijksinspectie van de
bevolkingsregisters en de SOAG, in dit
geval de regio die het bevolkingssysteem ontwikkelt, zal worden geregeld,
waarmee de gevraagde relatie is aangegeven.
Het antwoord op de tweede vraag
luidt ontkennend. Dat wil dus zeggen:
Neen. Het onderzoek richt zich namelijk uitsluitend op technische en organisatorische vragen binnen de rijksinspectie van de bevolkingsregisters bij
automatisering van het schakelregister.
Ik kom tot het antwoord op vraag 3.
Het onderzoek valt onder afdeling X
(Overheidsorganisatie en -automatisering), artikel 131 (Specifieke uitgaven),
van de begroting voor 1978.
In antwoord op vraag 4 kan ik zeggen, dat het regeringsstandpunt ten
aanzien van de centrale personenadministratie begrepen is in de regeringsverklaring van 16 en 17 januari,
dus ruim een week na de brief die ik
heb verzonden. Op blz. 339 van de
Handelingen van deze Kamer, zitting
1977-1978, staat te lezen:
'In samenhang met de algemene
wetgeving inzake de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in verband
met persoonsregistraties zal een ont-
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werp van Wet op de Centrale Personenadministratie worden voorbereid en
ingediend.'.
Het antwoord op de vijfde vraag
luidt 'neen' maar het is mijn verwachting dat de Minister van Binnenlandse
Zaken, onder wiens primaire verantwoordelijkheid deze aangelegenheid
valt, binnen afzienbare tijd de toezegging van zijn ambtsvoorganger, te vinden op blz. 10 van de reactie van de
Ministervan Binnenlandse Zaken op
het zogenaamde paarse boek, zal nakomen.
Ik kom dan bij vraag 6. Van de zijde
van de VNG en het SOAG is het op blz.
19 van het paarse boek aangekondigde overleg nog niet geopend. Waarschijnlijk zijn de VNG en het SOAG nog
niet tot de concrete opstelling van een
alternatief gekomen, zodat nader overleg nog niet kon plaatsvinden. Het in
SOAG-nieuws 76/4 van 31 december
1976, blz. 18 aangekondigde alternatief van het SOAG is nog niet opgesteld ofwel het bestuur van het SOAG
heeft besloten dit niet uit te dragen, althans zo'n initiatief heeft het Ministerie
van Binnenlandse Zaken nog niet bereikt. Ook van de zijde van de VNG is
mij nog geen alternatief geworden. In
de reeds genoemde conclusies is wel
op de van gemeentelijke zijde aangeduide mogelijkheden ingegaan. Gelet
op de mening van het dagelijks bestuur van het SOAG, blijkend uit dezelfde publikatie, dat de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking aan
de organen van de rijksdienst bij de
overheid dient te liggen is gekozen
voor een rijksdienst CPA, zij het volledig gevoed via de gemeentelijke regionale automatiseringscentra.
Vraag 7. De begeleidingscommissie
onder voorzitterschap van dr. G. Zoutendijk zal worden gevraagd een eindoordeel te geven over de inmiddels
voltooide proefneming inzake de CPA.
Wel spreekt het vanzelf dat dit eindoordeel slechts beperkt zal kunnen
zijn tot de privacy-aspecten van de
proef. Immers, de taak van deze commissie luidt, erop toe te zien dat de privacy van de burgers uit de gemeenten
die bij de proefneming zijn betrokken
niet wordt aangetast en voorts te adviseren omtrent de in dit kader te treffen
maatregelen. Er wordt naar gestreefd
dat dit eindoordeel omstreeks het einde van dit jaar ter beschikking zal komen.
Vraag 8. Zoals uit het antwoord op
vraag 7 blijkt, zal het eindoordeel van
de commissie-Zoutendijk geen basis
kunnen vormen voor een brede en
fundamentele discussie over de CPA.
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Koning
Ik ben voorts van mening, dat zo'n discussie op dit ogenblik alleen zinvol kan
worden gevoerd - met mijn bereidheid in elk gewenst stadium met welke
commissie uit de Kamer dan ook overleg te plegen - a a n de hand van het in
te dienen wetsontwerp met uitvoerige
toelichting.
Immers, daarin zullen alle ontvangen adviezen en standpunten van de
drie bij het wetsontwerp meest betrokken ministeries zijn verwerkt en - weilicht is dat de meest belangwekkende
overweging - bovendien kan in de discussie eerst dan ook het in samenhang
in te dienen ontwerp op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in verband met persoonsregistraties
worden besproken. Het is vanzelfsprekend aan de Kamer o m te beoordelen
hoe zij de behandeling van het in te dienen wetsontwerp wil doen geschieden
en hoe zij zich wil laten voorlichten
over de opvattingen die bij maatschappelijke groeperingen bestaan
omtrent de in te dienen wetsontwerpen.

D
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindsman
voor de uitvoerige beantwoording van
de meeste vragen. Ik wil nog enkele
vragen stellen.
Hoe komt de bewindsman aan de zekerheid dat de systemen van de SOAG
en dat geautomatiseerde register van
de buitenlandse migratie voldoende
op elkaar afgestemd zullen zijn? Daarover is geen overleg gevoerd. Zullen
er geen doublures of foute afstellingen
plaatsvinden?
Ik heb dus goed begrepen dat de
commissie-Zoutendijk met name zal
letten op de privacy-aspecten? Is er
overleg gepleegd met de commissieZoutendijk over de vraagstelling, voordat die terecht kwam in de brief van de
Staatssecretaris?
Mag uit het feit dat nu al, sinds 6 januari, toen de bewindsman aankondigde zo spoedig mogelijk te zullen komen met beleidsconclusies in de geest
van de heer De Gaay Fortman, zes
maanden verlopen zijn, worden afgeleid dat zal worden afgeweken van die
beleidsconclusies, die te vinden zijn in
het verslag van de sub-commissie
registratie persoonsgegevens?
Het valt op dat het bedrijf Infomat
het gehele CPA-onderzoek heeft gedaan. Dat leid ik althans af uit de brief
van de bewindsman. Dit bedrijf gaat
nu alleen het verkennende deel van
het nieuwe onderzoek doen. Waarom
niet het technische deel ook? Wat is

Tweede Kamer
29 juni 1978

daarvan de reden? Waar blijft intussen
de technische apparatuur van dat bedrijf die er, natuurlijk, was toen het
CPA-onderzoek verricht werd?
Bij vraag 5 is gesproken over de
handmethoden. Gaan op dit moment
op het departement de gedachten al
uit naar een wijziging van het Besluit
Bevolkingsboekhouding met het oog
op de toekomstige ontwikkelingen,
waarbij de handmethoden waarschijnlijk niet de meest doelmatige methoden zullen zijn?

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ons vertrouwen op overeenstemming is gebaseerd op het feit
dat er regelmatig overleg plaatsvindt
met de SOAG en ook met de provinciale automatiseringsdeskundigen in
het kader van de Boco, een commissie
waarvan de Minister van Binnenlandse Zaken mij als voorzitter heeft aangewezen. Deze commissie is mede in
het leven geroepen om doublures te
voorkomen en zoveel mogelijk te zorgen voor onderlinge afstemming.
Met de commissie-Zoutendijk is
geen overleg gepleegd over de vraagstelling. Dat zat besloten in de opdracht aan de commissie.
De derde vraag over de beleidsconclusies en over afwijkingen van het
standpunt van de vorige bewindsman
kan ik ontkennend beantwoorden.
Wij zijn op het ogenblik bezig het onderzoek en de technische kanten van
het geheel te bekijken.
De kwestie van de handmethoden
bij de bijwerking van de registraties
vormt op dit ogenblik een onderwerp
van beraad binnen het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, onder meer ook
met de directie Binnenlands Bestuur,
voor welks daden de Minister de primaire verantwoordelijkheid heeft. Dat
wordt op het ogenblik dus bekeken.
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wil en kan de Staatssecretaris de verzekering geven dat de Regering feitelijk niet vooruit loopt noch
wil lopen op het al dan niet aanvaarden door de Kamer van een eventueel
wetsontwerp op de Centrale Persoons
Administratie?
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Het is duidelijk dat de Regering niet vooruit kan lopen op handelwijzen met betrekking tot de beidewets
ontwerpen die in de regeringsverklaring zijn genoemd. Er is overleg en
overeenstemming met de Kamer dat
van al datgene wat in dit kader gebeurt
de Kamer tijdig en nauwlettend op de
hoogte wordt gesteld, opdat zij als zij
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van mening is dat de Regering te veel
vooruitloopt op wat in wetsontwerpen
wordt neergelegd, de vinger kan opsteken en als zij de fluit in de mond w i l nemen, de Regering kan terugfluiten.

Aan de orde is de behandeling van de
wetsontwerpen:
Wijziging van hoofdstuk XV (Departement van Sociale Zaken) van de
rijksbegroting voor het dienstjaar

1976 (15 004);
Wijziging van hoofdstuk XV (Departement van Sociale Zaken) van de
rijksbegroting voor het dienstjaar
1977 (In hoofdzaak voorzieningen opgenomen in de Voorjaarsnota 1977,
zitting 1977,14 606 en in bijlage 4 van
de Miljoenennota 1978, zitting
1977-1978,14 800) (14 996);
Naturalisatie van Baldeh, Mohamed
en 21 anderen (15 051);
Naturalisatie van Camer, Jozef Hendrik en 24 anderen (15 052);
Naturalisatie van Denkei, Peter en
25 anderen (15 053);
Naturalisatie van Van den Abeele,
Nelly Maria en 22 anderen (15054);
Naturalisatie van Abulaf ia, Yaacov
en 22 anderen (15 065);
Naturalisatie van Abdellatif, Ausamah en 25 anderen (15 066);
Naturalisatie van Areb, Abdelkader
Ahrned en 26 anderen (15 067);
Naturalisatie van Avila, Jovencio en
24 anderen (15 068);
Naturalisatie van Bayraktaryan,
Bercc Mikail en 23 anderen (15 070);
Naturalisatie van Almeida, Manuel
de Jesus en 23 anderen (15 071);
Naturalisatie van Antonio Donsi en
24 anderen (15 074);
Naturalisatie van Eva Bartunkova en
21 anderen (15 075);
Naturalisatie van Ahmed ben Faradj
ben Hamou en 30 anderen (15 076);
Naturalisatie van llyas Aktan en 26
anderen (15077).
De Voorzitter: Ik merk op, dat de volgende verbeteringen zullen worden
aangebracht:
in wetsontwerp 15 053 moet in artikel 1, onder 6, in plaats van 'Bussem'
worden gelezen: Bussum, en aan het
slot moet na 'Gegeven' worden toegevoegd: De Staatssecretaris van Justitie,;
in wetsontwerp 15 054 moet in artikel 1, onder 12 in plaats van 'De Lange'
worden gelezen: de Lange, en onder
22 in plaats van 'Van de Waal': van de
Waal
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Deze wetsontwerpen worden zonder
beraadslaging en, telkens na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
de Commissie voor de Verzoekschriften zich even nader wenst te beraden
op haar verslag over het adres van J.
M. Stamsnijder te Enter en het daarop
door het lid Weijers voorgestelde
amendement (14 118, nrs. 37 en 37b).
Ik stel daarom aan de Kamer voor,
thans eerst voort te gaan met de behandeling van de volgende punten
van de agenda.
Daartoe w o r d t besloten.

Aan de orde is de behandeling van het
verslag van de Commissie ad hoc ter
zake van mededelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van een door de Commissie
voor de Verzoekschriften uitgebracht
verslag over het adres van J. H. S. te
A. met betrekking tot een uitkering
(14 118, nr. 85b).
Overeenkomstig het voorstel van de
Commissie ad hoc wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor de brief van
de Commissie voor de Verzoekschriften over dit adres (14 118, nr. 85a) voor
kennisgeving aan te nemen.
Daartoe w o r d t besloten.

Aan de orde is de behandeling van de
verslagen van de Commissie voor de
Verzoekschriften over een aantal in
haar handen gestelde adressen
(14 871, nrs. 60 en 79 t/m 99).
Overeenkomstig de voorstellen van de
Commissie voor de Verzoekschriften
wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van de
Verslagen van een mondeling overleg
over de sanering van het betaald voetbal (14 994, nrs. 1 en 3.)
De Voorzitter: Ik stel voor, een spreektijdbeperking in te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd te bepalen op ten hoogste 10 minuten per spreker.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt geopend.
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D
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Het gebeurt
niet vaak dat Regering en parlement
elkaar zó treffen als vandaag, namelijk
in een beleidsdiscussie over een 'stukje' betaalde en topsport, waarbij ik afzie
van het elkaar kunnen bewonderen bij
het verwelkomen van sportlieden die
uit een ander werelddeel terugkomen.
Dit is een goede zaak. Al enkele, langzamerhand vele, jaren verkennen Regering, parlement en organisaties elkaar op het punt v a n : wat is en wat
hoort ieders verantwoordelijkheid te
zijn in dezen? Vandaag praten w i j dat
niet tot op de bodem uit; niet wat alle
principes van de zaak betreft en ook
niet wat alle takken van sport aangaat.
Wél dragen wij de kennis mee dat bij
voorbeeld onder het vorige kabinet
een discussienota aan organisaties is
voorgelegd waarin de overheid zich terecht betrokken heeft getoond bij topsport. Vanuit die betrokkenheid willen
w i j vandaag zeggen wat wij op ons
hart hebben.
Vandaag moeten w i j elkaar duidelijk
maken of rijksoverheid via begrotingsartikelen van het Departement van
CRM direct en indirecter via haar inbreng in de Stichting Nationale Sporttotalisator mét de gemeentelijke overheden mag beginnen aan een periode
van een kleine tien jaar waarin een gefundeerde poging ondernomen zal
worden o m uit de financiële perikelen
van het betaalde voetbal te komen. Wij
praten er vandaag overigens niet voor
het eerst over.
Er zijn een CRM-begrotingsbehandeling en twee mondelinge overleggen aan voorafgegaan; de bedoeling
was er bij die laatste gelegenheden uit
te komen. Dat is wat ons betreft niet
gelukt. Waarom niet? Omdat de
Staatssecretaris tot nu toe niet voldoende voor ons heeft duidelijk gemaakt of hij een stevig politiek standpunt heeft, ja dan neen.
Ik wil deze wellicht wat zware zinsnede even illustreren: begin dit jaar liet
hij via de Rooie Haan Nederland weten
(zonder dat toen het rapport-Gezonder
Betaald Voetbal in concept op tafel
lag) dat het aantal clubs naar zijn mening zou moeten verminderen. Toen
het rapport er lag met een ander uitgangspunt, namelijk handhaving van
het aantal clubs op het huidige getal,
deed hij geen poging o m zijn aanvaarden van dat rapport erna te beargumenteren; hij had zich laten overtuigen, maar op een wijze die niet herkend kon worden door het parlement,
namelijk stilzwijgend. Hij betrok toen
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direct wel weereen stevige stelling: de
KNVB zou het rapport integraal moeten aanvaarden; zo niet, dan ging de
tijdelijke financiële bijdrage niet door.
De KNVB liet lange tijd Nederland in
het ongewisse of er nu integraal aanvaard was ja dan nee; er kwamen veel
kritische geluiden naar buiten. Eind
mei bleek dat er een oplossing was
voor de Staatssecretaris: de KNVB
aanvaardde integraal, wilde wel wat
alternatieve financieringswijzen inbrengen in het Budget Bewakings lnstituut en overtuigde verder de Staatssecretaris van het nog eens moeten
bekijken van een aantal zaken. Zo was
alles geregeld, weliswaar zwalkenderwijs van het ene stevige punt dat wegviel naar het andere, maar het was geregeld.
Is dat voor ons acceptabel?
Moeten w i j ook meegaan in de sfeer
van: laten we nou toch niet moeilijk
doen; de wereld van het betaald voetbal is nog maar net begonnen aan een
proces van democratisering; we weten toch hoe moeilijk dit is, laten we
daar nou geen spelbreker in zijn; je
kunt niet alles zeggen, doe dat dan ook
niet, we weten toch van elkaar hoe het
zit e t c , etc? Ik wil het bestaan van dit
sfeertje illustreren aan de hand van de
grote maar onnodige moeite die het
ons gekost heeft o m duidelijk te maken welke bezwaren w i j hebben tegen
de bestuursstructuur van het belangrijke Budget Bewakings Instituut: vijf zetels, drie voor de externe geldgevers
en twee voor werkgevers en werknemers.
Maar wie heten dan werkgevers: de
FBO en de Sectie Betaald Voetbal, terwijl n.b. in de sectie ook de werknemers zitten! In een brief die ons na het
laatste mondeling overleg bereikte
van het departement - ik meen dat de
Staatssecretaris die brief ons tijdens
het mondeling overleg had toegezegd
en dat die niet op mijn verzoek is gezonden naar de commissie na het
overleg - lezen we dat de sectie niet
werkgever is maar dat het toch om andere redenen belangrijk is dat ze erbij
is; als tegenwicht voor de autonomie
van de clubs of o m andere redenen?
Of het gaat o m werkgevers en werknemers - FBO, VVCS en W O N - óf het
gaat daar niet o m .
De Staatssecretaris gaf toe dat hij
deze zaak nog eens moest bekijken. Ik
hoop, dat hij ons daar nadere mededelingen over kan doen. In ieder geval zal
mijn collega Worrell hem na mij daartoe en ook op andere punten verder inspireren. Na deze illustratie merk ik
nog op, dat het ons gaat o m de politieke duidelijkheid ten aanzien van een
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overheid, die er bij moet willen blijven
de komende acht a tien jaar. De Regering dient dus bij voorbeeld een blijvende zetel te hebben in het BBI en het
parlement moet jaarlijks controleren,
zolang er rijksgelden in het gezond
maken van het betaalde voetbal worden gestopt.
Voor alle duidelijkheid zeg ik nog, dat
onze inspanning in dezen niet is gericht op een uitschuiven van de overheidsinspanning voor het betaald
voetbal. Mijn fractie heeft het bepaald
geen makkelijke beslissing gevonden
o m nü geld voor het betaald voetbal
beschikbaar te stellen, maar die beslissing is genomen en daar staat ze voor.
Onze inspanning is gericht op weten
waar je aan begint, ook al betreft het
een tijdelijke zaak. En dat 'weten'
moet, met onze motie van maart jl. in
het geheugen, getoetst worden aan
een aantal voorwaarden.
Die voorwaarden hebben alles te
maken met mogelijkheden voor goede
arbeidsverhoudingen en niets met wat CRM ons in een brief wil doen geloven - e e n bepaald soort professionalisme; (welke soort CRM suggereert, is
me overigens niet duidelijk). Er zijn
werkgevers en werknemers, dus dient
er een CAO te komen, dient de wet op
het m i n i m u m l o o n nageleefd te worden en zal er een begin gemaakt moeten worden met de afschaffing van het
vergoedingensysteem.
Onze voorwaarden hebben ook alles
te maken met het betrachten van menselijkheid, met in verantwoordelijkheid
met elkaar omgaan, dus verantwoording willen afleggen en met een openheid die daarom consequenties inhoudt voor de keuze van vereniging,
stichting, BV of NV. Beslotenheid past
niet in dit rijtje en waar de Staatssecretaris op staat, namelijk een BV met publikatieplicht, is dus wel het minste
w a t j e kunt eisen.
Deze voorwaarden passen wat ons
betreft in een klimaat dat nodig is o m
goed te praten over betaalde- en topsport. Het NSO zal daarin uiteraard
een belangrijke rol spelen. Het parlement zal dit bij stukje en beetje gaan
doen als we de Staatssecretaris het
groene licht kunnen geven. Hij kan zich
formeel verweren door te zeggen dat
de begrotingsbehandeling achter de
rug is, maar als vandaag of over enige
maanden - mocht hij nóg meer huiswerk van ons te doen krijgen - zijn beleid niet gevolgd wordt, kan hij formeel natuurlijk doorgaan, maar zal het
hem moeilijk vallen, betrokkenen te
doen geloven dat hij op dezelfde wijze
voor het jaar 1979 kan opereren. Het is
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dus beter, nu maar goed te beginnen;
dat is beter dan half werk, dat later zou
kunnen leiden tot het voortijdig beëindigen van het werk.

D
De heer H.A. De Boer (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Het moet maar direct bij
het begin gezegd worden: wat betreft
het CDA behandelen wij vandaag geen
nota, waarop met smart gewacht werd
of waarvoor men in onze fractie de
handen op elkaar krijgt. Integendeel!
Wij kunnen ons vele zaken voorstellen,
waaraan rijksgelden zinvoller besteed
zouden kunnen worden. Men heeft in
de politiek, in een afwegingsproces,
echter met meer invalshoeken te maken.
Er is ook nog zoiets als het mede
dragen van verantwoordelijkheid voor
gevoerd beleid. Ik wijs in dit verband
op de start van de Raad voor Betaald
Voetbal in 1974, de invoering van de
lotto in dat jaar, de opdracht van de
toenmalige Minister van CRM, de heer
Van Doorn, aan de Commissie Christiaanse, te adviseren over de mogelijkheden voor de rijksoverheid o m het
betaald voetbal te subsidiëren, uitlopend op een opdracht aan de stuurgroep inzake het opstellen van een
plan ter gezondmaking van het betaald
voetbal vóór 1 april 1978.
Het resultaat van 4 jaar studie en
overleg behoeft op zich niet vanzelfsprekend tot het fiat van de CDA-fractie te leiden. Dat doet het ook niet, gegeven de voorwaarden, waarover ik
nog kom te spreken, maar aan medeverantwoordelijkheid voor in het verleden gevoerd beleid willen wij ons niet
onttrekken. De wens o m tot sanering
te komen wordt door ons onderschreven. Er zijn grote tekorten bij het betaald voetval. Er bestaat geen CAO; de
beloning voor spelers vertoont zeer
grote onderlinge verschillen, budgetbewaking ontbreekt en de arbeidsverhoudingen laten veel te wensen over.
Nu de tekorten steeds meer toenemen
is er dringend behoefte aan beleid op
wat langere termijn. De voorstellen tot
gezondmaking, uitgaande van een inbreng daarin van drie externe geldgevers zijn gericht op self-supporting van
het betaald voetbal, te bereiken in 8 a 9
jaar.
Voor die operatie wil de rijksoverheid een bijdrage van in totaal 13 miljoen geven. Uitdrukkelijk is hier sprake
van een bijdrage en wordt het begrip
'subsidie' met even veel nadruk bewust niet vervolgd. Daarin reeds zit
een probleem met duidelijk morele
kanten. Wie men ook spreekt in de wereld van het beroepsvoetbal, niemand
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gelooft in self-supporting. En de vraag
rijst of je een groep voetballers nu f i nancieel kan gaan steunen o m ze, indien de saneringsoperatie mislukt,
weer los te laten. Degene die in selfsupporting niet of nauwelijks gelooft,
loopt daarom nog sterker tegen de
vraag aan: moet ik wel steun geven en
verdient een koude sanering niet verre
de voorkeur. De vraag of de rijksoverheid na voltooiing van de sanering zal
besluiten tot subsidiëring van het betaald voetbal over te gaan, valt nu echter niet te beantwoorden. Het antwoord op die vraag zal voor het CDA nog los van de actuele problemen op
dat moment - vooral samenhangen
met het oordeel over de wijze waarop
de BVO's zelve zich aan de voorwaarden hebben gehouden en e r v a n een
wezenlijke beleidsombuiging sprake is
geweest, alsmede met onze standpuntbepaling - in de tijd geplaatst over de maatschappelijke gewenstheid van het betaald voetbal.
Aan de bereidheid tot het geven van
financiële bijdragen ten behoeve van
het proces van gezondmaking van het
betaald voetbal zijn een groot aantal
voorwaarden gekoppeld. Met die
voorwaarden stemt onze fractie van
harte in. Niet duidelijk genoeg kan
worden gezegd dat er ook in het beroepsvoetbal democratische en meer
open verhoudingen dienen te komen,
gebaseerd op goede menselijke relaties tussen alle betrokkenen. Het lijkt
mij goed als de Staatssecretaris duidelijk kan maken op welke wijze hij aan
die democratisering en openheid ook
zelve denkt bij te kunnen dragen. Wij
zijn het er ook mee eens dat de wettelijke bepalingen van arbeidsrecht en
arbeidsbemiddeling nageleefd dienen
te worden en een CAO als een onontbeerlijk instrument dient te worden beschouwd. Wij hebben genoteerd dat
die CAO er vóór 1 januari 1979 zal zijn.
Vooral de honderden spelers die, wat
hun inkomen betreft, niet in bedragen
met vele cijfers kunnen rekenen, zullen
die CAO met vreugde begroeten. De
wat minder bedeelden komen zonder
wettelijke bescherming en regels gemakkelijk in de knel.
Gekoppeld aan deze beschouwing
zit ons oordeel over het vergoedingensysteem. Aan transfers en aan het vergoedingensysteem zitten kanten die
wij afkeuren. De Staatssecretaris heeft
ook zelf reeds in het mondeling overleg, gevoerd op 13 juni jl., gesteld
geen voorstander van het vergoedingensysteem te zijn. Een toetsing daarvan aan het Nederlandse arbeidsrecht
verdient aanbeveling. Onze fractie
meent dat het vergoedingensysteem
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dient te worden afgeschaft. Dat zal niet
gemakkelijk kunnen zonder een goed
systeem van arbeidsrechtelijke verhoudingen waarin CAO's van kracht
zijn.
Wij krijgen van de Staatssecretaris
gaag de uitdrukkelijke toezegging dat
hij bereid is, na 1 jaar draaien van het
Budget Bewakings Instituut (BBI) het
vergoedingensysteem ten principale
aan de orde te stellen. Intussen kan
aan een overgangsregeling, gericht op
het afschaffen van het vergoedingensysteem, worden gewerkt. Wij hebben
ook uit het mondeling overleg genoteerd, dat het BBI niet van zó tijdelijke
aard is dat het slechts 2 jaar in de voorgestelde opzet zal functioneren. Wij
hechten zeer aan het zo onafhankelijk
mogelijk zijn van het BBI. Vooraleer er
van een gewijzigde structuur van het
BBI sprake zal kunnen zijn, zal er eerst
een discussie over het functioneren
van het BBI met de betrokken kamercommissie moeten plaatsvinden. Ik
verneem graag het oordeel van de
Staatssecretaris over deze gedachte.
Wij hadden dit debat al in april - niet
onder de druk van de tijd - kunnen
voeren. Het was echter de sectie betaald voetbal van de KNVB die in de AIgemene Ledenvergadering van 15 april
jl. voor onduidelijkheid en oponthoud
zorgde. Uit nadere verstrekte informatie blijkt dat het sectiebestuur van de
KNVB in een brief van 22 mei jl. heeft
laten weten, het aan de orde zijnde
rapport en de voorwaarden, gesteld in
de brief van de Staatssecretaris van 13
april jl. integraal te aanvaarden. Over
een aantal punten wordt overleg gewenst. Vraagpunt blijft dan hoe men
de overlegpunten waardeert en of deze de integrale aanvaarding wezenlijk
aantasten. De CDA-fractie meent dat
dat laatste niet het geval is.
Over 20 of 24 contractspelers moet
discussie mogelijk zijn onder de voorwaarde die de Staatssecretaris in zijn
brief aan de vaste Commissie voor
CRM van 30 mei jl. stelt. Tegen het instellen van een werkgroep 'marketing'
die op korte termijn nadere voorstellen
ten aanzien van de vaste speeldag en
•tijd moet doen, bestaat geen bezwaar,
omdat de zaterdag als speeldag niet
principieel ter discussie wordt gesteld.
Aan de orde kan zijn het al dan niet rekenen met een overgangssituatie en
een spreken over versmalling van de
tijdsmarge. Bij dat laatste dient ook de
relatie met de nog op zaterdagmiddag
geopende winkels te worden betrokken. Samenvattend, meent de CDAfractie dat de nog resterende overlegpunten geen verhindering zouden be-
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hoeven te zijn o m tot uitvoering van
het rapport 'gezondmaking betaald
voetbal' te komen. De bereidheid daartoe is uitdrukkelijk aan voorwaarden
gekoppeld.
Ik heb deze voorwaarden nog eens
duidelijk over het voetlicht willen brengen en w i j wachten het antwoord van
de Staatssecretaris af. Daaruit zal moeten blijken of wij met het beleid kunnen instemmen en dit al dan niet in
een kameruitspraak vastleggen.
Ik had nog een drietal punten meer
uitgebreid aan de orde willen stellen,
namelijk de verwarring tussen het betaalde en het amateurvoetbal, de
maatschappelijke begeleiding en de
verruwing van het voetbal. Ik zal dit nu
achterwege laten vanwege het verzoek
van u, mijnheer de Voorzitter, o m kort
te spreken.

D
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Na de bijdrage van mijn
fractiegenote, mevrouw Langedijk-De
Jong, wil ik namens mijn fractie nog
nader ingaan op een aantal technische
en principiële aspecten, welke als
stringente voorwaarden dienen te
worden gesteld aan het daadwerkelijk
gezond maken van het betaald voetbal. Buiten deze Kamer is al de vraag
gesteld of door het parlement, mede
gelet op de totale financiële bijdrage
van de rijksoverheid aan dit proces
van gezondmaking, niet al te veel
voorwaarden en eisen zouden worden
gesteld. Bij de behandeling van de begroting van CRM voor het jaar 1978
heeft mijn fractie reeds door het indienen van de motie-Langedijk-de Jong
uiting gegeven aan haar bereidheid
o m het betaald voetbal financieel te
steunen. Gelijktijdig heeft zij daar
voorwaarden aan verbonden. Enerzijds waren er voorwaarden die werden gesteld, gelet op de situatie in het
betaald voetbal. Anderzijds waren er
voorwaarden die ook aan het gehele
welzijnswerk moeten worden gesteld,
voordat de overheid overgaat tot het
beschikbaar stellen van financiële bijdragen uit algemene middelen. Ten
slotte gaat het hier o m een totaal bedrag van ongeveer 70 min. gulden,
welke door de zogenaamde externe
geldgevers voor de komende vier jaar
in het vooruitzicht worden gesteld.
Het betaald voetbal noemt zich en
w i l ook worden vergeleken met een
welzijnsgebeuren, een bedrijfstak.
Daaruit dient men dan ook consequenties te trekken als men op gelijkwaardige wijze wil worden behandeld als andere organisaties op het gebied van
het welzijnswerk of het bedrijfsleven.
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Overheidssteun vragen, betekent dat
men bereid moet zijn, voorwaarden te
aanvaarden en politieke controle te accepteren wanneer geld uit algemene
middelen beschikbaar wordt gesteld.
Nader ingaand op de door de over
heid te stellen voorwaarden is het
goed, in het algemeen nog eens te
stellen dat het hierbij gaat o m vraagstukken als het garanderen van wettelijke bepalingen van de Arbeidswet en
de arbeidsbemiddeling, het sluiten
van een CAO en het vastleggen van de
bepaling dat het wettelijk geregeld minimumloon van toepassing is.
Kortom, er is hierbij nauwelijks sprake van het stellen van bijzondere voorwaarden, maar dat gegarandeerd
wordt dat voldaan is aan de eis dat
wettelijke bepalingen worden ingevoerd, ook voor de positie van de
werknemers in het betaald voetbal. Tijdens het mondeling overleg, dat twee
keer heeft plaatsgevonden, is een
groot aantal problemen met betrekking tot de te stellen voorwaarden aan
de orde geweest. Voor de goede orde
moet ik vooraf zeggen dat een aantal
problemen in het overleg met de
Staatssecretaris behandeld is en voor
ons op een goede wijze is opgelost.
Wij doelen dan met name op het marketingbeleid, voorstellen tot medische
en maatschappelijke begeleiding, erkenning van de Regering en de KNVB
van de rol en de positie van de Stichting Arbeidszaken Betaald Voetbal, de
bereidheid overleg te plegen met betrokkenen over de zaterdag als speeldag. In dit verband een vraag tussendoor over deze stichting: bestaat inderdaad de zekerheid dat deze organisatie in de komende jaren optimaal
kan functioneren doordat de overheid
haar financieel steunt?
De echte stringente voorwaarden
vooraf geven mijn fractie evenwel grote zorgen, ook na eerderbedoeld mondeling overleg met de Staatssecretaris. Het betreft hier de problematiek
inzake de CAO. De Staatssecretaris
heeft aangekondigd, dat hij verwacht
dat per 1 januari 1979 de CAO geheel
zal kunnen ingaan. De verantwoordeIijkheid hiervoor legt hij bij zowel de
W O N als de VVCS en de FBO. Mijn
fractie heeft reeds gesteld dat zij het
onaanvaardbaar zou vinden als thans
niet méér zekerheid bestaat over de invoeringsdatum; ook acht zij de afwachtende houding van de overheid
onaanvaardbaar.
Waarom, zo vragen wij ons af, is de
overheid niet bij een zo belangrijke
herstructurering als die van het betaald voetbal meer betrokken? Waaro m wél een rol voor de overheid bij de
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oplossing van de problematiek rond
het afsluiten van meerjarencontracten
voor de trainers? De logica in dezen
ontgaat ons. Juist problemen zoals
een sociaal plan voor de afvloeiingsregelingen voor betaald voetballers, vragen o m een actief beleid en o m een tripartite overleg tussen werkgevers,
werknemers en de overheid. Voor alle
duidelijkheid: alléén het invullen van
het realiseren van het wettelijk minim u m l o o n is bepaald onvoldoende. In
dit verband is onbegrijpelijk de motivering van de Staatssecretaris naar
aanleiding van schriftelijke vragen van
mevrouw Langedijk. Wat betekent nu
precies de volgende zinsnede (blz. 2):
'Alleen indien men de professionalisatie als doel ziet' (dit doen onder andere de VVCS en de W O N ) 'dan moet
men uiteraard aandringen op bedrijfsmatige verhoudingen, werkgevers,
werknemers'?
Verder lees ik dat professionalisatie
op gespannen voet staat met eventuele ombuigingsoperaties bij de rijksoverheid, want het kost geld. Dit geldt,
aldus de Staatssecretaris, overigens
ook voor de doorvoering van een basis-CAO. Wellicht begrijpt de Staatssecretaris onze grote bezorgdheid als
met name de rijksoverheid formuleert
welke ideeën zij heeft over een basisCAO. Als zij dit op deze wijze f o r m u leert dan baart ons dat grote zorgen,
afgezien nog van de wijze waarop zij
de gehele professionalisering interpreteert.
Mijn fractie acht het huidige vergoedingensysteem, c.q. het transfersysteem verwerpelijk, niet alleen op ethische gronden (ook de Staatssecretaris
is deze mening toegedaan) maar veeleer gelet op de achterliggende maatschappelijke onaanvaardbaarheid. In
feite gaat het o m het te koop aanbieden van mensen in termen van marktwaarde. Terecht maakt de Staatssecretaris onderscheid tussen het vergoedingensysteem en het transfersysteem. Het arbeidscontract van een
speler is losgekoppeld van het beding
tot vergoeding aan de club, waarbij hij
het laatst in dienst was.
De feitelijke praktijk is echter anders.
Het arbeidscontract komt niet tot stand
als er geen vergoeding wordt betaald.
De mobiliteit op de arbeidsmarkt is
voor spelers niet gewaarborgd. Dit zijn
de harde feiten.
De Staatssecretaris zou in dit verband Het Vrije Volk van gisteren eens
moeten lezen, waarin melding wordt
gemaakt van een overgang van een
speler van Sparta naar Ajax.
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Daarom is het voor mijn fractie onaanvaardbaar, dat pas over één jaar
het BBI een aanvang zou kunnen maken met afschaffing van het vergoedingensysteem, op een termijn van
enkele jaren. Kenmerkend in dit verband zijn ook opmerkingen van betaald-voetbalorganisaties, zoals 'mijn
kapitaal loopt op het veld' en 'het vergoedingensysteem is de hoeksteen
van het betaald voetbal'. Volgens mijn
fractie moet deze eis gelijktijdig met de
subsidiëring door de rijksoverheid gerealiseerd worden.
Wij zien uiteraard de mogelijke problemen, zoals met name het opleidingskostenaspect en de relatie met
de EG en andere landen. Dit verhindert
ons echter niet, vanuit ethische en
maatschappelijke motieven, dit
systeem als onaanvaardbaar te verklaren in onze huidige samenleving.
Ik wil nog iets zeggen over de structuur van het BBI. De Staatssecretaris
heeft toegezegd, nog eens de vraag in
overweging te nemen, of de ene plaats
in het BBI van de partners KNVB en
FBO reëel is. Gaarne vernemen wij
hierop nu een reactie van de Staatssecretaris.
Voor ons is de vertegenwoordiging
van de werkgevers de FBO en voor de
werknemers de VVCS en de W O N . Dit
betekent dat die relatie en de verantwoordelijkheid die beide vertegenwoordigingen hebben niet door de
KNVB mag worden overgenomen. Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid en het zou een versluiering betekenen, als die verantwoordelijkheid opgevuld werd in een soort
totaliteit van de KNVB.
Mijn fractie heeft tevens bezwaren
tegen de door de Staatssecretaris gemelde mogelijke financiering, via de
meerjarenplanning, uit het bedrijfsfonds van de pers. Heeft de Staatssecretaris met betrokkenen uit de perswereld en het bedrijfsfonds voor de
pers hierover overeenstemming bereikt? Op welke wijze wordt deze totale
operatie eigenlijk bij de afweging met
betrekking tot de ombuigingen betrokken of staat deze operatie hier helemaal buiten? Wij wachten het antwoord van de Staatssecretaris op deze
vragen af.
Mevrouw Langedijk heeft reeds gesproken over de 'ferme jongens, stoere knapen'-theorie. Op punten zoals f inancieringssysteem, aantal spelers
per club, vergoedingensysteem en
meerjarencontract van trainers, moet
de Staatssecretaris, voordat het proces is begonnen, reeds terug. Kortom,
w i j kunnen ons niet onttrekken aan het
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idee, dat de finale van deze wedstrijd
zich op een andere plaats afspeelt. De
bal wordt rondgespeeld en de overheid krijgt de rol van wisselspeler toebedeeld.
Als het erop gaat aankomen, of het
proces van gezondmaking van het betaald voetbal resultaten kan afwerpen,
is de kans groot, dat het elftal reeds
vertrokken is en de overheid met een
geblesseerde hand achterblijft.

D
De heer Keja (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan niet verbergen, dat ik mij
bepaald ongelukkig voel over het feit,
dat nu uitsluitend het betaalde voetbal
aan de orde is. Jarenlang heb ik in deze Kamer bij de verschillende bewindslieden van CRM aangedrongen
op het opstellen van een nota inzake
de topsport. Dit deed ik, omdat het mij
bekend was, dat er in de topsport grote problemen heersten en heersen en
dat er veel scheef zat en zit.
In ons land worden natuurlijk meer
sporten op wereldniveau bedreven
dan alleen maar betaald voetbal. Ik
denk hierbij aan schaatsen, wielrennen, zeilen en hockey. Dit geldt ook
voor het Europese niveau. Zo heeft het
honkbal nogal wat successen behaald,
alsmede de paardesport. Elk van deze
sporten heeft eigen problemen, waarmee geworsteld wordt. Deze problemen hadden bij een echt nationaal
sportbeleid veel beter opgelost kunnen worden dan in de huidige situatie.
Dan had in het verleden ook veel kapitaalvernietiging kunnen worden
voorkomen. Wij behoeven hierbij
slechtste denken aan de krankzinnige
run van een aantal jaren geleden op
het oprichten van kunstijsbanen, soms
enige tientallen kilometers van elkaar,
na de geweldige schaatsprestaties van
Verkerk en Schenk. De meeste banen
liggen er nu troosteloos en vergeten
bij.
Als argument o m het betaalde voetbal naar voren te halen, wordt dikwijls
gebruikt dat het o m beroepssporters,
dus werknemers, gaat en dat het sociale beleid hierbij zoveel te wensen
overlaat. Als dit het argument is, moet
men zich maar eens verdiepen in de
manier waarop beroepswielrenners in
hun brood moeten voorzien. Vergeleken bij hen leeft de betaalde voetballer
nog in een paradijs.
Overigens is in de afgelopen jaren
wel gebleken dat het betaalde voetbal
in ons land tot de topsport moet worden gerekend. Waren het aanvankelijk
de internationale clubresultaten die
velen aanspraken, de laatste jaren
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heeft ook ons nationale elftal zeer aansprekende resultaten bereikt: twee
maal in de finale van het wereldkanv
pioenschap, twee maal verloren van het
organiserende land. Men kan zich afvragen of het niet als onafwendbaar
moet worden beschouwd dat Nederland zelf eens deze kampioenschappen gaat organiseren. Misschien kan
de Staatssecretaris dit aan de KNVB
voorleggen. Hiermee kan in ieder geval worden voorkomen dat ons nationale elftal dezelfde bijnaam krijgt als
Poulidor in de Tour de France, namelijk die van eeuwige tweede.
Terugkijkend op de geschiedenis
van het betaalde voetbal op financieel
gebied, zien w i j weinig hoopgevends.
Bij het ontstaan van het betaalde voetbal werd jaarlijks f 1 miljoen gegeven
voor het voor een bepaalde tijd onveranderd houden van het competitieprogramma. Dit was in 1959. Omdat er
echter veel meer extra geld nodig was,
werd al spoedig bij de gemeenten aangeklopt om de accommodaties op peil
te houden en in de exploitatiekorten
te voorzien. Al in het seizoen 1970/1971
werd het eerste saneringsplan in
werking gezet. De Stichting Nationale
Sporttotalisator zou jaarlijks f 2,4 miljoen extra ter beschikking stellen en
het aantal betaalde-voetbalorganisaties werd van 53 naar 37 teruggebracht. De werkelijke oorzaken van de
ongezonde situatie werden echter niet
aangepakt. Het enige dat werd bereikt,
was dat de miljoenen over minder
clubs behoefden te worden verdeeld.
Na die tijd is er bijna geen jaar voorbijgegaan of er werd gesproken over
gezondmaking. In 1972 vroeg de
Staatssecretaris van CRM aan de
KNVB o m een beleidsplan. Het antwoord was een werkstuk met wensen
waarin niet werd ingegaan op de oorzaken van de ongezonde situatie. In
het seizoen 1973/1974zou de KNVB
opnieuw een beleidsplan indienen
over de gezondmaking van het betaalde voetbal. Opnieuw had dit echter
niets te betekenen. In 1974 kreeg de
toen net opgerichte Raad voor het betaalde voetbal opdracht tot het opstellen van plannen voor sanering. Intussen werd door invoering van de lotto
in 1974 het bedrag dat het betaalde
voetbal ter beschikking werd gesteld,
jaarlijks hoger.

vies uit waarover tenminste zinnig kon
worden gesproken. Sindsdien hebben
wij nog een rapport gezien van de
Stuurgroep Betaald Voetbal en heeft
de huidige Staatssecretaris een integraal plan voor sanering opgesteld.
Over het laatste merk ik op dat ik
verheugd ben over het feit dat de
Staatssecretaris heeft afgezien van zijn
aanvankelijke plan, het aantal betaalde-voetbalorganisaties opnieuw te
verminderen. Dit is een ondeugdelijk
middel gebleken. Het aantal organisaties met schulden wordt hierdoor verminderd, maar ook het aantal competitiewedstrijden en hiermee het jaarlijkse
totaal aantal bezoekers. Dit doet weer
nieuwe tekorten ontstaan met een
nieuwe noodzaak tot vermindering
van het aantal voetbalorganisaties. Zo
houden wij op den duur slechts PSV
en AZ'67 over.

De Staatssecretaris heeft in het
mondelinge overleg van 13 juni j l . gezegd dat hij geen voorstander is van
het zogenaamde vergoedingssysteem.
Ik meen te mogen zeggen dat in deze
Kamer ook weinig voorstanders van
dit systeem te vinden zullen zijn. Toch
wil ik van de Staatssecretaris weten of
wij van dit systeem kunnen afkomen.
De heer Worrell heeft al gezegd dat
de voorzitter van Ajax heeft gezegd dat
zijn kapitaal op het veld loopt. Dit is
volgens mijn inlichtingen zijn kapitaal
niet, maar dat van de geldschieters die
hij heeft weten te vinden. Zullen deze
geldschieters hun geleende geld niet
spoorslags terug willen hebben, als
hun borg of onderpand, te weten de
speler, ineens waardeloos is geworden?
Zal het geld van de overheid dat voor
de sanering zou moeten dienen dan
niet in verkeerde handen terechtkomen?
Het plan gaat ook uit van het voetballen op zaterdag als vaste speeldag.
Als dit betekent dat de middenstand
hiervoor vroeger zou moeten sluiten,
wil ik de Staatssecretaris ervoor waarschuwen dat hij met ons de grootste
moeite zal krijgen als de middenstand
niet volledig met zijn plannen instemt
en hij deze toch zou willen doordrukken.
Wij zijn verheugd over de verwachting van de Staatssecretaris dat vóór 1
januari a.s. alle spelers een basis-c.a.o.
zullen hebben. Ik hoop dat hij in dit
verband ook vasthoudt aan een driejaIn 1975 was het ruim f 5 miljoen en
rig contract voor de oefenmeesters.
in 1976 al f 5,5 miljoen. Maar zoals het
Onder deze voorwaarden zijn wij besteeds was gegaan, kwam ook de Raad
reid, in te stemmen met de plannen
voor het betaalde voetbal met een rapvan de Staatssecretaris, niet omdat wij
port zonder saneringsvoorstellen uit.
ervoor 100% zeker van zijn dat de
Pas eind 1976 kwam de toen ingestelplannen voldoende sanerend zullen
de commissie-Christiaanse met een ad-

Tweede Kamer
29 juni 1978

Betaald voetbal

werken, maar omdat een belangrijke
stap wordt gezet naar het invoeren van
een beter sociaal beleid in de sector
van het betaalde voetbal. Gezien de
voorgeschiedenis, verwachten wij dat
de Staatssecretaris er scherp op zal
toezien dat het met de KNVB afgesproken beleid ook zal worden uitgevoerd.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat, ook in deze
zaal, een gelukwens op zijn plaats is
voor al degenen die hebben bijgedragen tot het behalen van de tweede
plaats door het Nederlands elftal bij de
wereldkampioenschappen voetbal;
wij spreken immers over het betaalde
voetbal.
De situatie waarin wij ons thans bevinden, doet de vraag rijzen in hoeverre een debat als dit nog op een zinvolle
wijze tot een verandering van processen aanleiding kan geven. Zou het antwoord op deze vraag negatief zijn, dan
meen ik dat wij op de verkeerde manier bezig zijn.
Hoe dan ook, de fractie van D'66
staat positief ten opzichte van de voorstellen tot sanering van het betaalde
voetbal. Wij zijn onder de indruk gekomen van en zijn het hartelijk eens met
de voorwaarden die zijn geformuleerd
in de brief van de Staatssecretaris. Wij
vinden het juist dat het bedrag van
f 13,1 min. dat voor de komende vier
jaar is gereserveerd voor het betaalde
voetbal aan deze voorwaarden wordt
gebonden. Aanvankelijk was de situatie duidelijk en was de positie van de
Staatssecretaris een ferme. Hoe is de
situatie echter nu?
De Staatssecretaris heeft zijn voorwaarden 'a prendre ou a laisser' geformuleerd. Dit betekent dat zij integraal
dienen te worden aanvaard of verworpen. Naar ons oordeel kunnen dan ook
geen discussies ontstaan over het feit
dat de plannen slechts in hun onderlinge samenhang kunnen worden gezien.
Dit betekent inderdaad dat zij in hun
geheel zullen moeten aanvaard of niet.
Het staat ter discussie of dit de juiste
manier is om eventueel met onwillige
honden hazen te vangen, waarbij de
betrokken miljoenen de hazen zijn.
Maar dat is voorbij. Nu dient men integraal vast te houden aan de gestelde
voorwaarden.
Wij zijn er buitengewoon nieuwsgierig naar of het vergoedingensysteem
zal worden afgeschaft. In de twee verslagen van het mondeling overleg
wordt hierover, zij het nogal vaag, gesproken. Heeft de Staatssecretaris op
dit moment al informatie over de aangekondigde procedure vanuit Sociale
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Zaken? Loopt deze al en zo ja, heeft zij
al resultaten opgeleverd? In het eerste
verslag van het mondeling overleg
staat ergens de zinsnede: 'indien het al
mogelijk is, het vergoedingensysteem
af te schaffen.'. In welke gevallen is het
naar het oordeel van de Staatssecretaris dan niet mogelijk? Welke randvoorwaarden zouden dit onmogelijk
maken?
De Staatssecretaris heeft voorgesteld, te wachten totdat een jaar ervaring met het BBI zal zijn opgedaan alvorens het vergoedingensysteem ten
principale aan de orde te stellen. Dit
lijkt mij mooi. Als hij dan toch principieel bezig gaat, waarom zou hij niet nu
reeds kunnen beginnen met het formuleren van de principes en met het
nadenken over een overgangsregeling
en met het bekijken van de ervaringen
die zijn opgedaan in het buitenland?
Met name van die in Frankrijk zouden
wij moeten kunnen leren.
De heer Keja heeft al gevraagd, wat in
dit verband de problemen zijn van het
gesloten houden of openbreken van
het geldcircuit. Een aantal van mijn
vragen is terug te vinden in het verslag van het mondeling overleg, maar
zij waren tot nu toe niet beantwoord.
Voorts de kwestie van de drie aanpassingen, die in de motie-Van Rijn
(algemene vergadering van de sectie
betaald voetbal van de KNVB) aan de
orde zijn gesteld. Het KNVB-bestuur
heeft in zijn antwoord op de laatste
brief van de Staatssecretaris gezegd,
dat er sprake is van een integrale aanvaarding en verwijst daarbij naar de
motie-Van Rijn. In die motie lezen w i j
echter, behalve de drie aanpassingen,
dat het rapport van de stuurgroep als
uitgangspunt is aanvaard. Naar mijn
gevoel maakt dat het nogal dubieus, in
hoeverre het KNVB-bestuur daaraan
objectief gesproken de conclusie kan
verbinden dat er sprake is van een integrale aanvaarding. Ik wil duidelijk
van de Staatssecretaris horen, of hij
zich in zijn kwaliteit verlaat op het
KNVB-bestuur, waarbij hij zich dan
naar mijn oordeel niet bekommert o m
wat er in de feitelijke verslaggeving
van die vergadering op papier staat,
dan wel of hij iets anders doet. Elders
verwijst hij doorlopend naar de uitspraak van het KNVB-bestuur, waar ik
al vraagtekens bij heb gezet.
In het kort even die drie aanpassingen, mijnheer de Voorzitter. De zaterdag moet, zo was een van de voorwaarden, speeldag zijn. Toch komt in
het verslag terug, dat een regionale
toetsing door de KNVB gewenst zou
worden. Er zou een marketingonder-
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zoek moeten komen. De Staatssecretaris zegt daarvan, dat de uitslag niet
te lang op zich zal mogen laten wachten. Wat betekent 'niet te lang'? De
vraag is overigens of zowel de speeldag (zaterdag) als de speeltijd dat onderzoek zouden moeten ondergaan.
Naar mijn gevoel hangt het samen met
het idee aan de integrale voorwaarden, dat het slechts de speeltijd zou
zijn. Wij kunnen ons verenigen met de
door de Staatssecretaris op dat punt
gestelde voorwaarden.
Een ander probleem betrof het aantal contractspelers. Er wordt gedacht
aan 24 è 25 in plaats van 20 contractspelers. De Staatssecretaris gaat daarmee akkoord, mits het binnen de geldelijke grenzen valt en mits de wetgeving ter zake van het m i n i m u m l o o n
niet wordt overschreden. Daar brak
enigszins mijn klomp. Als wij 1 januari
a.s. een ca.o. kunnen verwachten voor
alle werknemers in het betaalde voetbal, lijkt het mij nogal wiedes dat
daarin geen clausules staan die een over-.
treding van de minimumloonwet mogelijk maken. De Staatssecretaris moet
mij maar eens uitleggen, hoe het een
met het ander te rijmen is. Ik begrijp er
niets van.
De KNVB wil meerjarige in plaats
van driejarige trainerscontracten. Nog
liever wil men contracten voor onbepaalde tijd. Meerjarig betekent in mijn
uitleg alleen maar: twee of meer. Bij
onbepaald weet ik het niet. Graag wil
ik op dat punt wat meer zekerheid hebben. Ik vind ook dat het halve jaar uitstel, dat de Staatssecretaris aankondigt o m met de vereniging van oefenmeesters te gaan overleggen, rijkelijk
voorbarig is.
De beraadslaging wordt geschorst.

Aan de orde is de behandeling van het
Gewijzigde verslag van de Commissie
voor de Verzoekschriften over het
adres van J. M. Stamsnijder te Enter
(14 118, nr. 37) en het daarop door het
lid Weijers voorgestelde amendement
(14 118, nr. 37b).
De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
het amendement Weijers voldoende
ondersteund.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het is nauwelijks gebruik,
het niet eens te zijn met een verslag
van de Commissie voor de Verzoekschriften. Een commissie die in dit
huis stil, maar voor betrokkenen ze-

Betaald voetbal
Verzoekschriften

genrijk werk doet. In deze zaak gaat het
o m de verwerving van grond voor de
aanleg van de E8. Ook een stil maar
voor betrokkenen belangrijk handelen
van de overheid. Meestentijds gaat dat
uitstekend. Bij de heer Stamsnijder uit
Enter ging het echter mis. Hij heeft verkeerde adviseurs gehad en zat in moeilijke familiale eigendomsverhoudingen. Daardoor is betrokkene ongewild
in gerechtelijke procedures terechtgekomen. Het resultaat is een verhoudingsgewijs sterk gekortwiekt bedrijf,
een beduidend lagere prijs dan normaliter zou zijn ontvangen en een bedrag
aan proceskosten van f 17.000. Het
rapport van de heer Brink spreekt voor
zich zelf. Om die reden heb ik het
amendement van oud-collega Krosse
van harte overgenomen. Ik verzoek de
Kamer mijn opvattingen, neergelegd
in het amendement, te volgen.

D
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA),
voorzitter van de Commissie voor de
Verzoekschriften: Mijnheer de Voorzitter! Inderdaad komt in de Kamer zelden een reactie op verslagen van de
Commissie voor de Verzoekschriften.
Wij proberen namelijk zoveel mogelijk
eventuele kritische geluiden al in de
commissie te verwerken. Dat betekent
dat er erg veel voorbereidend werk gebeurt en dat wij proberen zaken in afgeronde v o r m aan de Kamer voor te
leggen. Sinds het moment waarop de
commissie unaniem het verslag heeft
vastgesteld is ruim een jaar verstreken. Eerst moest duidelijk worden wat
met het amendement-Krosse ging gebeuren. De commissie betreurt het dat
het allemaal zo lang heeft geduurd. Zij
kon daar echter niets aan doen.
De zaak heeft zich inderdaad afgespeeld rond de verwerving van gronden voor de E8. Zoals de heer Weijers
zei is de zaak bemoeilijkt doordat de
heer Stamsnijder verkeerde adviseurs
had en in moeilijke familiale verhoudingen verkeerde. Daar kon en kan de
commissie niets aan doen. Zij moet
beoordelen - in dit geval waren alle
procedures die moesten worden afgehandeld, afgehandeld: de procesvoeringen waren er geweest, de minnelijke schikking was er geweest en de notariële akte lag er - of de overheid fout
is geweest, niet in de zin van hetgeen
er voor betrokkenen is uitgekomen,
maar of zij zich heeft gehouden aan de
geldende regels. De commissie heeft
moeten constateren, dat de overheid
zich gehouden heeft aan die regels en
dat alle procedures afgewikkeld waren. Dat betekent dat het parlement er
niet doorheen kan fietsen. Uitspraken
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van de rechter, minnelijke schikkingen
en akten kunnen in het parlement niet
ongedaan worden gemaakt. Dat is
maar goed ook, want anders zouden
de burgers aan willekeur zijn overgeleverd.
Dit alles neemt niet weg dat w i j wel
met de familie Stamsnijder meevoelen. In de commissie zijn kritische noten gekraakt. De commissie wil die niet
verhelen. In de eerste plaats is zij van
mening, dat rijkswaterstaat met zeer
krappe termijnen werkt. Mensen moeten bij voorbeeld over een bedrag van
een ton binnen een week beslissen.
Dat is niet eenvoudig. Wij hebben ook
geconstateerd dat rijkswaterstaat minder bood naarmate de procedure langer liep. Dat is niet erg aardig. De
plaats o m dit recht te zetten is niet de
Commissie voor de Verzoekschriften,
die moet beoordelen of de overheid in
individuele gevallen correct is opgetreden, of zij zich heeft gehouden aan
de regels. Wel kan de Kamer via de
vaste kamercommissies of de fracties
vragen of die regels niet moeten worden veranderd, of rijkswaterstaat, binnen de regels opererend, in dit geval
niet te veel ruimte heeft gekregen ten
koste van een individuele burger en of
hieruit niet de gevolgtrekking moet
worden gemaakt dat de regels moeten
worden veranderd.
Die vraag kan in individuele gevallen
gesteld worden, maar je kunt die niet
per individueel verzoekschrift oplossen. De oplossing is ook niet in zo'n individueel geval namens de Staat meer
geld op tafel te leggen. Dat zou een ongelooflijke precedentwerking hebben
en het zou ook betekenen dat het parlement o m het echter probleem heen
gaat.
Dat echte probleem hebben w i j onderkend. De leden van de vaste Commissie voor de Verzoekschriften maken deel uit van verschillende fracties
en verschillende kamercommissies.
De weg in zo'n geval is dat die leden
dit probleem aanmelden in hun fracties of commissies, of dat de vaste
Commissie voor de Verzoekschriften,
nadat zij haar conclusie getrokken
heeft, de zaak ter informatie in handen
stelt van een andere kamercommissie.
De vaste Commissie voor de Verzoekschriften signaleert dan dat een aantal
zaken wellicht verandering behoeft,
alleen kan dat niet binnen die commissie geregeld worden. Daarom geven
wij de zaak, ter informatie, over aan de
iDetreffende kamercommissie en ver.;oeken haar ernaar te kijken. Daarmee
is de zaak dan voor ons op dat moment afgehandeld.
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Zo'n procedure is niet ondenkbaar in
dit geval van de familie Stamsnijder.
Dat betekent echter wel dat de Commissie het niet eens kan zijn met het
amendement van de heer Krosse,
overgenomen door de heer Weijers.
De Commissie moet, o m de redenen
die ik, naar ik hoop duidelijk, uiteen heb
gezet, haar conclusie handhaven.

D
De heer Tripels (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De voorzitster van de vaste
Commissie voor de Verzoekschriften
heeft een duidelijk betoog gehouden
dat erop neerkwam dat wij als commissie vaak worden geconfronteerd
met problemen - dat geldt ook in dit
geval - maar dat dat problemen kunnen zijn die gaan buiten de merites en
competentie van de commissie. Ik begrijp de motivatie van de heer Weijers
wel, maar wanneer een bepaalde uitspraak van een rechterlijke instantie onbillijk is, dan is, in verband met de trias
politica, de scheiding der machten,
ook de administratie helaas dwingend
gebonden aan een dergelijke rechterlijke uitspraak. Of het nu een vonnis is
of een notariële titel, men kan alleen
via de wegen die in het Burgerlijk Wetboek zijn voorgeschreven daarin verandering brengen. Ik ga dit niet allemaal noemen, want het is niet de taak
van de commissie adviezen uit te brengen aan een individueel lid dat zich
bezwaard gevoelt.
Als er, zoals de voorzitster van de
commissie en ook de heer Weijers
stelde, fouten zijn gemaakt dan is er civielrechtelijke aansprakelijkheid voor
beroepsfouten en ook als er een procedure is gevoerd zijn er in de wet mogelijkheden te vinden daarin verandering
te brengen.
Op dit moment kan, helaas, de vaste
Commissie voor de Verzoekschriften
geen wijziging brengen in haar advies
en o m die reden kan zij, ook helaas,
geen steun verlenen aan het voorstel
van de heer Weijers.

D
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Je kunt een onderscheid
maken tussen de procedures en degenen die in die procedures handelen.
De overheid heeft in de proceduregang een steeds lager bedrag aangeboden voor de overname van de
grond. De feitelijke prijs die er uiteindelijk uit gekomen is staat niet in een
redelijke verhouding tot de prijzen die
in de omgeving zijn betaald.
Verder vind ik dat de kortwieking
van het bedrijfje dusdanig is geweest
dat het niet had gehoeven zoals het
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gebeurd is. De Minister kan, wanneer
hij het w i l , een grond vinden o m voor
dat gegeven een oplossing te bereiken. Dat laat onverlet de opmerkingen
die de commissie maakt over de procedure en de tijd die openstaat o m bezwaren aan te tekenen. Ik ben het daarmee volstrekt eens. Zeker als men in
wat moeizame familiale verhoudingen
verkeert, loopt men daarmee goed
fout. Vooralle duidelijkheid: ik wens
mijn amendement te handhaven.

D
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Terecht zegt
de heer Weijers dat de overheid in de
proceduregang steeds lager ging zitten. Een reden was dat de vraag steeds
omhoog ging. Dat is de andere kant
van de medaille. Als de vraag niet
steeds omhoog was gegaan, zou de
uitkomst waarschijnlijk veel beter zijn
geweest. Dat is het element dat voor de
commissie ongrijpbaar is. Wij kunnen
alleen constateren dat de adviseurs op
een verkeerd moment de vraag hebben opgeschroefd toen de overheid
met haar bod nog niet zo laag zat als zij
uiteindelijk is uitgekomen. Ik wil die
kanttekening gemaakt hebben o m duidelijk te maken dat er twee kanten aan
de medaille zitten.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, over het
amendement en het gewijzigde verslag te beslissen aan het begin van de
reeks van stemmingen, die wij vanmiddag zullen houden.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 12.57 uur
tot 13.45 uur geschorst.
De Voorzitter: Ik stel voor na de regeling van werkzaamheden te behandelen de wetsontwerpen over de Eemsmond en de Bijlmermeer en daarna alle stemmingen te houden, die gehouden kunnen worden, met uitzondering
van de eindstemming over het wetsontwerp over de Eemsmond, omdat
zich te dier zake hoogst waarschijnlijk
enige problemen zullen voordoen.
Daarna te beginnen met de tweede termijn van de zijde van de Kamer over
URENCO, dan te behandelen het Verslag van een mondeling overleg over
de afwijzende beschikking van Staatssecretaris De Jong met betrekking tot
het projectonderwijs aan de rijksscholengemeenschap 'Het Wagenings Lyceum', vervolgens door te gaan met
de behandeling van de Verslagen over
de sanering van het betaald voetbal,
dan te behandelen het voorstel van de
vaste Commissie voor de Rijksuitga-
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Voorzitter
ven tot wijziging van het Reglement
van Orde, daarna te beraadslagen over
het rapport van de Commissie Koopsompolissen en ten slotte de beraadslaging over URENCO te voltooien.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Het Presidium heeft gisten beraadslaagd over de behandeling
van de Ombuigingsnota. Zoals u weet,
is gisteren al besloten die nota in handen te stellen van de zogenaamde
'1 %-Commissie'. In aansluiting daarop
heeft het Presidium mij aangeraden
het oordeel van die commissie in te
winnen over de vraag, óf de nota apart
moet worden behandeld en, zo ja,
wanneer.
Ik doe daarom een beroep op de
commissie o m uiterlijk 15 augustus
aan het Presidium te willen laten weten of zij het wenselijk acht, de nota in
de eerste week na het reces te behandelen en, zo ja, wat dan de aard en o m vang van de gedachtenwisseling zal
zijn. Daarbij ga ik ervan uit, dat uiterlijk
14 augustus het antwoord op de
schriftelijke vragen over de nota binnen is en dat tegen die tijd ook een beter inzicht is verkregen in de opvattingen van de maatschappelijke organisaties, die in het bijzonder bij de onderwerpen, die in de nota worden behandeld, betrokken zijn.
Als de Ombuigingsnota inderdaad
direct na het reces behandeld wordt,
zal voor onze werkzaamheden gedurende de eerste drie weken een andere
regeling moeten worden getroffen dan
de voorstellen, die ik zo dadelijk zal
doen.
Het lijkt mij echter praktisch, dat de
Kamer tijdig weet:
a) wat er zal gebeuren, indien de
Ombuigingsnota niet afzonderlijk behandeld wordt en
b) welke andere onderwerpen, als
de Ombuigingsnota wèl afzonderlijk
behandeld wordt, een kans maken
daar tussen door aan de orde te worden gesteld.
Ik stel voor aan de orde te stellen en
te behandelen in de vergaderingen
van 29, 30 en 31 augustus 1978:
de stemming over de tijdens de
Openbare Commissievergadering
voorgestelde moties over de problematiek van de Molukse minderheid in
Nederland (14 915);
de stemming over de tijdens de
Openbare Commissievergadering
over de wetgeving op de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg voorgestelde moties
(13 768);
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de gezamenlijke behandeling van:
wetsontwerp Regeling voor de verkiezing in Nederland van leden van het
Europese Parlement (Wet Europese
verkiezingen) (15 044);
wetsontwerp Bepalingen betreffende het verenigen van betrekkingen op
nationaal niveau met het lidmaatschap
van het Europese Parlement (Wet lncomptabiliteiten Europees Parlement)
(15 045) (indien de voorbereiding zal
zijn voltooid);
de ontwerpen van rijkswet:

waarbij tevens aan de orde is de motie-Engwirda om meerjarenramingen
door de provincies mogelijk te maken
(14 964, nr. 4);
wetsontwerp Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (14 333) (indien voorbereiding
zal zijn voltooid);
voortzetting van de behandeling van
wetsontwerp Gemeentelijke herindeling van Voorne-Putten en Rozenburg
(13 662).

a. goedkeuringvan
(1) het op 19 december 1966 te New
York tot stand gekomen Internationale
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Trb. 1969,99,1970,52,
1975,60);
(2) het bij het onder (1) genoemde
Verdrag behorende, tezelfder tijd en
plaatse tot stand gekomen Facultatieve Protocol (Trb. 1969, 99,1970, 52,
1975,60);
(3) het tezelfder tijd en plaatse tot
stand gekomen Internationale Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969,100,1975,61);
b. Voorzieningen betreffende de oplegging en tenuitvoerlegging van de
doodstraf (13932 (R1037)) (indien de
voorbereiding zal zijn voltooid);
o n t w e r p v a n rijkswet Machtiging tot
deelneming in de Aanvulling der Middelen van de Internationale Ontwikkelings-Associatie (14907 (R1084)) (indien voorbereiding zal zijn voltooid);
wetsontwerp Wijziging van de Wet
op het wetenschappelijk onderwijs
(14 634).

De Voorzitter: Ten slotte stel ik voor
aan de orde te stellen en te behandelen in de vergaderingen van 12,13 en
14 september 1978:
voorstel van wet van de leden Roethof en Haas-Berger tot aanvulling van
artikel 280 van het Wetboek van Strafrecht (Hulpverlening aan minderjarigen) (13 538) (indien voorbereiding zal
zijn voltooid);
verslag van een mondeling overleg
over Liquified Natural Gas-aanlandingsproblematiek (14 626) (het verslag is nog niet verschenen);
verslag van een mondeling overleg
over het Rijksinkoopbureau (14 800, IX
B, nr. 14).
Hierbij is tevens aan de orde:
de motie-Engwirda over het aankoopbeleid van het Rijksinkoopbureau
(14 800-IXB, nr. 12).

Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Verder stel ik voor aan
de orde te stellen en te behandelen in
de vergaderingen van 5,6 en 7 septembera.s.:
wetsontwerp Herziening van de Wet
op de ondernemingsraden (13 954)
(indien voorbereiding zal zijn voltooid);
wetsontwerp Regels inzake het
voorkomen of beperken van geluidhinder (Wet geluidhinder) (13 639);
ontwerp van rijkswet Goedkeuring
van de op 2 februari 1971 te Ramsar
(Iran) tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder
als verblijfplaats voor watervogels
(14135 (R1046» (indien voorbereiding
zal zijn voltooid);
de gezamenlijke behandeling van:
wetsontwerp Wijziging van de Provinciewet (herziening regeling Provinciefonds) (14 166);
de Nota inzake het provinciale belastinggebied(14 964),
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Daartoe wordt besloten.

Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik bepaald dat de bijzondere commissie voor de Nota inzake het Emancipatiebeleid (14 496) een
tweede openbare commissievergadering zal houden over deze nota op
maandag 25 september 1978 van
11.15 uur tot uiterlijk 18.00 uur.
Ik bepaal verder dat de Openbare
Commissievergadering van de bijzondere commissie voor de nota Positie
van migranten uit Suriname in Nederland en het beleid op middellange termijn (14 398) zal worden gehouden op
maandag 20 november 1978 van 11.15
uur tot uiterlijk 18.00 uur.
Mij wordt ingefluisterd, naar aanleiding van mijn mededeling, dat wij in
de eerste vergadering na het reces een
stemming zullen hebben over de tijdens de Openbare Commissievergadering ingediende moties over de problematiek van de Molukse minderheid
in Nederland, dat het te verwachten is,
dat wij vóór die tijd nog mededelingen
zullen krijgen, die wellicht bij die gelegenheid aan de orde kunnen worden
gesteld.
Ik geef het woord aan het lid Den Uyl
over mijn voorstel inzake de behandeling van de Ombuigingsnota.
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D
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik neem aan, dat bij de regeling van werkzaamheden ook aan de
orde is de brief, die de Minister-President u dinsdag j l . heeft gezonden, behelzende de mededeling, dat de bezuinigingsnota niet meer voor het begin
van het reces van de Kamer zal komen,
maar op vrijdag, de eerste dag van de
vakantie van de Kamer. Ik heb geen
lust, de beschouwingen van vorige
week te herhalen. Ik vind het maar een
trieste zaak. De examenkandidaat - wij
leven in de tijd van de examens meldt zich nadat de examinatoren hun
biezen hebben gepakt.
Ik heb de vorige week een motie ingediend en gevraagd of de nota voor
het begin van het reces de Kamer zou
kunnen bereiken, omdat naar mijn
smaak pas goed kan worden beoordeeld hoe je die nota zou willen behandelen, als je een beeld hebt van wat
die nota behelst.
Ik doel daarbij met name op de aard
van de nota. Het kan een discussiestuk
zijn, dan wel een stuk, dat de standpuntbepalingen en de beslissingen
van het kabinet inhoudt. Welk stuk
het is weten wij niet. U, mijnheer de
Voorzitter, vraagt ons akkoord te gaan
met een behandelingswijze, terwijl w i j
de nota niet kennen. Daar vloeit uit
voort, dat het oordeel niet anders dan
voorlopig kan zijn.
Ik w i l dit graag nader toelichten. Het
moet mij van het hart - nu de zaak is
gelopen zoals zij is gelopen - dat het
wel bijzonder jammer is, dat rapporten
van de commissies, die het kabinet adviezen heeft gevraagd, die al enkele
maanden ter beschikking zijn - ik denk
hierbij aan de centraal-economische
commissie, de werkgroep structurele
begrotingsruimte en de commissie-Lamers - althans wat betreft hoofdzaken
niet ter beschikking van de Kamer en
van de openbaarheid zijn gesteld.
Als dit wel was gebeurd, was er weilicht nog iets terechtgekomen van de
door het kabinet bij de regeringsverklaring met zoveel nadruk aangekondigde dialoog.
Wat nu te doen met die onbekende
nota? Ik acht het uitgesloten, dat wij
het stuk alsnog - door het opschuiven
van de vakantie - de volgende week of
de week daarop redelijk kunnen behandelen. Die behandeling vraagt ongetwijfeld veel voorbereiding. Het lijdt
geen twijfel, dat de nota veel cijfers en
berekeningen bevat en enige contraexpertise is altijd gewenst.
Bovendien hebben vooral de maatschappelijke organisaties het recht o m
zich over de hoofdlijnen van die nota
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uit te spreken, zeker waar zij door
voorstellen, denkbeelden of beleidsbeslissingen worden geraakt. Nu de zaak
veertien dagen is vertraagd en nu de
komende week de vakanties op grote
schaal beginnen, is die behandeling de
eerstkomende weken niet meer in redelijkheid mogelijk. Ik aarzel niette
zeggen dat ik een behandeling alsnog
- ik zeg dit omdat er wat dit betreft bepaalde geluiden te horen zijn, die ook
onderwerp van overweging in mijn
fractie hebben u i t g e m a a k t - t e r w i j l een
belangrijk gedeelte van de maatschappelijke organisaties in de vakantieperiodes terechtkomt, niet redelijk en
niet behoorlijk zou vinden.
Wanneer moet de behandeling dan
wèl plaatsvinden? De vorige week is
door de heren Aantjes en Rietkerk, vertegenwoordigers van regeringspartijen, gezegd, dat zij het onvermijdelijk
achtten en aanvaardden, dat het kabinet ook zonder kennis van het oordeel
van de Kamer over de nota begrotingen zou opstellen, gebaseerd op
dezelfde uitgangspunten als in de nota
naar voren worden gebracht. Als dit zo
door de regeringspartijen wordt
gesteld, denk ik dat de Kamer zich
daarbij maar heeft neer te leggen. Wij
hebben dus een begroting en een miljoenennota tegemoet te zien, die gebaseerd zijn op uitgangspunten
Ik
zie, mijnheer de Voorzitter, dat de heer
Aantjes wil interrumperen. Ik onderbreek mijn betoog voor ik hem nog
verder aanroep.
De heer Aantjes (CDA): Precies. Ik w i l de u voor verder uitglijden behoeden.
U riep mij zojuist aan en ik heb er behoefte aan te zeggen, dat u mijn betoog niet exact weergaf. Ik heb gezegd,
dat het voor de hand ligt - en dat het
ook moeilijk anders kan - dat de Regering bij het opstellen van de begroting
voor 1979 de zienswijze hanteert, die
ook geldt voor de ombuigingsnota. Ik
heb er het een en ander bijgezegd, wat
het voor u wat moeilijker moest maken
dan het blijkbaar is o m te zeggen dat
wij daarmee ook de resultaten hebben
aanvaard.
De heer Den Uyl (PvdA): Daar kom ik
nog op. Ik begrijp nu, dat ik u zeer terecht nog verder had willen aanroepen. Wat u nu formuleert, is precies
wat ik beoogde, als uw opvatting weer
te geven. Wie kan het beter zeggen
dan de man zélf?
Het is dus precies wat de heer Aantjes de vorige keer heeft betoogd. Hij
gaat van die veronderstelling uit en
het zal dan wel zo verlopen. Wel roept
het de vraag op, of het in deze omstandigheden niet verstandiger zou zijn om
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de nota niet meer apart door deze Kamer te laten bespreken, maar pas te
behandelen bij de algemene beschouwingen als de uitwerking van gezichtspunten en denkbeelden in de Miljoe
nennota en de begrotingen is neergelegd. Zeker zijn hier argumenten voor
aan te dragen. Ik kan het goed begrijpen dat hieruit voor de heer Aantjes
voortvloeit een grotere vrijheid ten
aanzien van de begroting die het kabinet zal voorleggen, dan het geval zou
zijn bij een voorafgaande toetsing van
de nota door de Kamer. Ik sluit niet uit
dat het eind van deze gang van zaken
zal zijn dat de nota met de opvattingen
van het kabinet in deze Kamer eerst
dan besproken kan worden.
Dit behoeft echter niet op voorhand
uit te sluiten dat alsnog een poging
wordt ondernomen o m een tussenbalans op te maken die naar het gevoelen van mijn fractie in de laatste week
van augustus kan plaatsvinden. Ik zeg
erbij dat dit een beperkte ontmoeting
tussen Regering en Kamer zal zijn. Wij
hebben de uitgangspunten van het kabinetsbeleid en de eventuele uitwerkingen en beslissingen in de nota,
maar w i j weten dat intussen de tijd
niet heeft stilgestaan; de Macro-Economische Verkenning van het Centraal
Planbureau staat te komen, namelijk
op Prinsjesdag. Die bevat de economische vooruitzichten voor 1979. Begrotingen en Miljoenennota liggen min of
meer klaar.
Volgens mij zal het dus onvermijdelijk een discussie zijn die zich tot enkele hoofdzaken zal beperken. Wij ondersteunen uw suggestie dat de bijzondere kamercommissie daaromtrent
een voorstel zal doen. Wij achten nodig een schriftelijke voorbereiding die
de Kamer de gelegenheid geeft, nadere inlichtingen in te winnen. Als het
kabinet daarop half augustus antwoorden geeft, lijkt het mij dat de bijzondere commissie in staat zal zijn zich
een denkbeeld te vormen van wat nog
op een zinnige wijze kan worden besproken 2,5 week voor Prinsjesdag.
Ik moet eraan toevoegen dat ik dit
wel de uiterste termijn vind o m deze
zaak te bespreken. Ik heb er overwegend bezwaar tegen o m aan de vooravond van Prinsjesdag, als de MacroEconomische Verkenning in druk is,
als de Miljoennota in druk is en als de
uitwerking onderweg is, hier nog een
discussie te voeren in de eerste twee
weken van september, als bij wijze van
spreken de gouden koets al uitrijdt,
over zaken die wij niet kennen en die
enkele dagen later worden gedeponeerd. Mijn fractie is bereid o m te aanvaarden een bespreking van enkele
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Den Uyl
hoofdzaken in de laatste week van augustus nader te beoordelen op grond
van te verkrijgen inlichtingen van het
kabinet door de bijzondere commissie,
Ik neem aan dat bij het beoordelen
en bij de voorstellen van die bijzondere commissie ook een rol zal spelen,
althans bij de Kamer, de mate waarin
het door het kabinet toegezegde overleg, met name met de ambtenarenorganisaties, het reëel en open overleg
dan gevorderd zal zijn. Immers de Kamer zal dat toch ook willen wegen bij
de beoordeling van de vraag wat de
aard zal zijn van de discussie die de
Kamer de laatste week van augustus
met het kabinet zal voeren.
Wij gaan dus akkoord met uw voorstel, mijnheer de Voorzitter. Wel zijn
w i j erover teleurgesteld dat de toegezegde dialoog niet heeft kunnen
plaatsvinden. Als ik het goed zie zal het
voor het eerst zijn sinds het parlement
besloot dat telkenjare voor de vakantie
een voorjaarsnota door het kabinet
zou worden ingediend, dat die nota
niet door de Kamer wordt behandeld
voor het reces. Wat dat betreft, zijn wij
in plaats van in de dialoog, er buiten
terecht gekomen. Over de consequenties daarvan heb ik verleden week het
mijne gezegd. Ik kan alleen maar met
spijt constateren dat het het kabinet
blijkbaar niet is gelukt o m , in plaats
van één dag na, één dag voor het begin van het reces de toegezegde nota
bij de Kamer te deponeren.

D
De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Op een aantal punten wil ik
bijval betuigen aan hetgeen de heer
Den Uyl zojuist heeft gezegd. In de eerste plaats doe ik dat ten aanzien van
zijn uitspraak dat hij niet het debat van
verleden week wil herhalen. Ik zal mij
er niet toe beperken, hem hierin bij te
vallen; ik zal mij er ook aan houden.
In de tweede plaats w i l ik de heer
Den Uyl erin bijvallen dat alles wat w i j
vandaag beslissen, uiteraard gebeurt
onder de vooronderstelling dat kennisname van de inhoud van de nota ons
niet tot een andere conclusie brengt.
Ook val ik de heer Den Uyl bij als hij
verwijst naar het noodzakelijke beraad
dat bij andere groepen dan het parlement moet plaatsvinden en dat het
niet wel mogelijk is o m het op verantwoorde wijze te doen door onderbreking van het reces. Hoewel ik evenals
de heer Den Uyl een behandeling bij
de algemene politieke beschouwingen
en de diverse begrotingshoofdstukken
denkbaar vind, kom ik evenals hij tot
adhesiebetuiging met het voorstel van
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de Voorzitter o m er een afzonderlijke
behandeling aan te wijden na het reces. Er is nog een extra argument vcor
te geven. Het gehele kader waarin de
ombuigingsoperatie wordt geplaatst
kan daar een gerede aanleiding toe
zijn.
Ik heb alleen moeite met de exacte
binding die de Voorzitter legt met de
eerste week na het reces. Op zich zelf
heb ik er geen bezwaar tegen, maar,
zoals al meer gezegd, wil ook ik zwaar
laten wegen dat er gelegenheid moet
zijn o m kennis te nemen van hetgeen
er in de sociaal-economische wereld
aan gedachten aanwezig is.
Het is mij gebleken dat de SER er
ernstig naar streeft en ook de gegronde verwachting heeft - volstrekte zekerheid is natuurlijk niet te geven - dat
op, of in elk geval zeer dichtbij, 1 september het advies kan worden gegeven dat voortvloeit uit de brief van de
voormalige Minister van Sociale Zaken,
de heer Boersma, over het bijstellen
van het beleid, de ombuigingen en de
problematiek van de collectieve lasten
en uitgaven. Mij is medegedeeld dat
het het voornemen van de SER is, o m
in dat advies ook een standpuntbepaling - o p hoofdpunten - t e n aanzien
van de ombuigingsoperatie op te nemen. Ik acht dit SER-advies van zo
groot belang dat ik er de voorkeur aan
zou geven o m het debat te houden,
onmiddellijk na het waarschijnlijke
tijdstip van het uitbrengen van dit advies. Daarom vraag ik u, mijnheer de
Voorzitter, in uw voorstel de ruimte in
te bouwen, waardoor het mogelijk
wordt dat het debat niet wordt gehouden in de eerste week na het reces,
maar eventueel ook in de tweede week
erna.
De heer Den Uyl (PvdA): Voordat u
wegloopt, wil ik hierop graag reageren...
De heer Aantjes (CDA): Ik loop nooit
weg.
De heer Den Uyl (PvdA): Dat hoop ik
dan maar; ik ben wat dat betreft vol
spanning.
Ik wil gaarne reageren op dit specifieke punt dat de heer Aantjes nu naar
voren brengt...
De Voorzitter: Het lijkt mij beter o m
dan eerst het w o o r d te geven aan de
heer Rietkerk en volgende sprekers.
Dan kunt u ook daarop reageren.
De heer Den Uyl (PvdA): Uitstekend,
mijnheer de Voorzitter.
De heer Aantjes (CDA): De Voorzitter
heeft terecht geen vertrouwen in de
kortheid van uw interrupties!
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De heer Den Uyl (PvdA): Of hij is er
niet zo zeker van dat u niet zult weglopen.

D
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Een voorstel van het Presid i u m pleegt in het algemeen wel getoetst te zijn aan de meningen in de
Kamer. Het trof mij dan ook dat de
heer Den Uyl wel met erg veel woorden tot de conclusie kwam, dat dit een
goed voorstel was. Ik ben dit graag
met hem eens. Als hij enige cynische
opmerkingen maakt over het tijdstip
van verschijnen van deze nota zou ik
daarvan het volgende willen zeggen. Ik
ben blij dat die nota er is. Bovendien
herinner ik mij nog het betoog van de
heer Den Uyl, dat erop neerkwam dat
het zo nodig was dat die nota zou komen vanwege de zekerheid van betrokkenen. Als dan deze nota, die zoveel omvat, met een termijn van twee
weken vertraging binnenkomt, zal juist
aan het argument van de heer Den Uyl
dat men zo spoedig mogelijk moet weten waaraan men toe is, zijn voldaan.
Ten aanzien van de voorgestelde behandeling ben ik van mening, dat inderdaad voorkomen moet worden (ik
ben dit met de heer Den Uyl eens) dat
een vermenging ontstaat van de begrotingsbehandeling voor 1979 en de
behandeling van deze nota. Het is dan
ook goed, dat de bijzondere commissie beziet op welke wijze die behandeling het beste kan plaatsvinden. Bij w i j ze van suggestie zou ik mij kunnen
voorstellen dat met name aan de
meerjarenaspecten van die nota meer
aandacht wordt gegeven wanneer w i j
daarover in augustus of september
een aparte behandeling wijden.
Ten slotte begrijp ik de opmerking
van de heer Den Uyl niet dat voor het
eerst een voorjaarsnota niet is behandeld. Ik dacht dat de Kamer de volle
vrijheid heeft gehad te beslissen de
Voorjaarsnota wel of niet in deze perio d e t e behandelen.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Het belangrijkste document
van het kabinet-Van Agt komt één dag
nadat het reces van deze Kamer begonnen is. Het zij zo. Mijn fractie is
daarin bitter teleurgesteld. Wij hebben
bij een vorige gelegenheid voorgesteld zelfs het reces van de Kamer uit
te stellen, omdat wij vinden dat een zodanig belangrijk document in het
openbaar behoort te worden bediscussieerd, voordat alle mogelijke maatschappelijke groeperingen zich daarop
storten. Dit is een minderheidsstand-
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Brinkhorst
punt geweest, waarop ik niet meerterugkom. Onder die omstandigheden
gaan wij graag akkoord met uw voorstel, mijnheer de Voorzitter, o m zo kort
mogelijk na het zomerreces de nota
plenair te behandelen. Dit betekent dat
er dan inderdaad enige kans op is, een
algemeen debat te voeren over de algemene uitgangspunten van het beleid van de Regering.
De opmerking van de heer Rietkerk,
dat het de Kamer vrijstond de Voorjaarsnota te behandelen, brengt mij ertoe te zeggen dat in die Voorjaarsnota
geen enkel nieuw beleidselement
stond. Het gaat o m het nieuwe beleid.
Het gaat o m de ombuigingen van dit
kabinet. Het parlement is twee maanden met vakantie en heeft geen gelegenheid gehad over dit belangrijkste
stuk van het kabinet tot nu toe enige
opmerking te maken. Het is voor ons
een zeer grote teleurstelling.
De heer Rietkerk (VVD): Het ging mij
o m wat de heer Den Uyl ten aanzien
van de Voorjaarsnota suggereerde.
De Voorzitter: Naar aanleiding van de
gedachtenwisseling tot nu toe, meen
ik er goed aan te doen erop te wijzen,
dat mijn voorstel niet inhoudt, dat de
Kamer nu reeds besluit in de eerste
week na het reces de gedachtenwisseling over de Ombuigingsnota te doen
plaatsvinden. Dit zal mede afhangen
van het advies van de bijzondere commissie.
Ik begrijp uit de woorden van de
heer Aantjes, dat de SER wellicht per 1
september een advies zal uitbrengen.
Het zou denkbaar zijn dat de SER, wetende in welke problemen de Kamer
en de Regering verkeren, die datum
een week vervroegt. Het adviserende
werk van de SER zou dan volledig tot
zijn recht komen en wij zouden daarvan kunnen profiteren. Aangezien dit
thans in het openbaar is gezegd, zal dit
de SER, naar ik aanneem, ook wel bereiken.

D
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan betrekkelijk kort zijn
na zoveel instemming van de heer
Aantjes. De heer Rietkerk vond dat er
niet zoveel woorden voor nodig waren.
Het besluit o m de nota niet alsnog te
behandelen, dus niet te wachten tot de
algemene beschouwingen, en de nota
mogelijkerwijs na het reces een aparte
bespreking te geven, behoeft naar
mijn oordeel publieke verantwoording. Mijns inziens onderschat de heer
Rietkerk dit, wat ook blijkt uit hetgeen
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hij zegt over de zekerheid, voor betrokken groepen namelijk, dat het toch
maar fijn is, dat de nota nu komt. De
nota geeft echter geen zekerheid; deze
geeft hooguit aanwijzingen over de
opstelling van het kabinet en misschien, heel misschien, over die van
de regeringspartijen. Dit is misschien
niet helemaal het geval wat de heer
Rietkerk betreft.
Daarover krijgen de groepen en de
maatschappelijk organisaties geen
zekerheid. Het parlement heeft hierbij
het laatste w o o r d . Uitspraken van
het parlement geven zekerheid, niet de
beleidsvoornemens van het kabinet!
Met betrekking tot het tijdstip heeft
de heer Aantjes gezegd, dat het hem
bekend is, dat de SER voornemens is
op 1 september een advies uit te brengen. Dit is ook mij bekend. Het is een
advies over de problematiek van de
omvang van de collectieve sector. Dit
is ongetwijfeld een belangwekkende
zaak en niet zonder enige relatie met
onderwerpen waaraan wij in de komende tijd onze aandacht te geven
hebben.
Het gaat echter o m de adviesaanvrage van het vorige kabinet. Daarover
heb ik met verschillende SER-leden
gesproken en mij is gebleken, dat de
zaak precies omgekeerd is, namelijk
dat die leden het op hoge prijs stellen,
alvorens tot vaststelling van het advies
te komen dat is gebaseerd op een
adviesaanvrage van bijna twee jaar
geleden, nu er een nieuwe Kamer en
een nieuw kabinet zijn, te kunnen horen wat de Kamer denkt van de langetermijnaspecten van de collectieve
sector.
De heer Notenboom (CDA): Dat is de
rollen omdraaien!
De heer Den Uyl (PvdA): Integendeel!
De SER luistert naar wat de Kamer en
het kabinet zeggen. Dit pleit voor de
SER als een democratisch advieslichaam. De SER stelt geen adviezen op,
los van politieke oordelen en meningsvorming. Het is alleen maar te waarderen, dat de SER deze zaken in het advies betrekt.
De heer Notenboom (CDA): De meerderheid van de Kamer - de PvdA was
er toen tegen - heeft indertijd aan de
Regering gevraagd, bij de SER een
adviesaanvrage in te dienen. Dit is dan
ook geen oordeel van de Kamer, maar
een behoefte om de mening van de
SER te vernemen.
De heer Den Uyl (PvdA): De heer Notenboom heeft extrarecht van spreken, want hij is de auctor intellectualis
van die adviesaanvrage. Hij weet het
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precies. De heer Notenboom doet zich
zelf echter ernstig te kort. Dit doet hij
weleens meer, maar in dit geval moet
hij het niet doen. De heer Notenboom
heeft namelijk gevraagd, of de Regering zo'n advies wilde vragen, gelet op
het belang van het onderwerp. Hij
heeft daarover zelf zeer belangwekkende beschouwingen gehouden, vele
malen zelfs. Dit is echter al weer een
tijdje geleden en inmiddels zijn er een
nieuwe Kamer en een nieuw kabinet
gekomen. Men kan zich goed voorstellen, dat de SER er grote waarde aan
hecht, eens te kunnen horen hoe de
heer Notenboom, het nieuwe kabinet
en de nieuwe Kamer vandaag daarover denken. Dit kan van buitengewone waarde zijn. Ik ben ervan overtuigd,
dat de heer Notenboom niet zal zwijgen, als dit punt aan de orde komt.
De heer Notenboom (CDA): Hoe ik erover denk, is niet belangrijk. Ik blijf mij
zelf. Dat weet de heer Den Uyl. Het
gaat erom hoe de Kamer erover
denkt.
De heer Den Uyl (PvdA): Ik heb al gezegd, dat u zich zelf te kort doet.
De heer Notenboom (CDA): Ik denk,
dat, wanneer een dergelijke motie inzake zo'n adviesaanvrage vandaag aan
de orde zou komen, de fractie van de
PvdA er wel vóór zou stemmen.
De heer Den Uyl (PvdA): Dat kan blijken aan het eind van augustus! Dit is
van zeer veel waarde. Die kans krijgt
de heer Notenboom!

D
De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het lijkt mij niet zo zinvol
dat w i j hier gaan staan betogen hoe
onze informaties luiden. Ik heb mij georiënteerd; de heer Den Uyl heeft dit
klaarblijkelijk ook gedaan. Ik constateer dat de heer Den Uyl hierover heel
andere informaties heeft gekregen dan
ik. Dit is mogelijk; de SER bestaat uit
vele leden. De heer Den Uyl moet dan
zijn oor niet te luisteren hebben gelegd
bij SER-leden waarbij hij naar mijn verwachting dit in de eerste plaats zou
hebben gedaan.
Mij is bekend dat de SER weliswaar
naar aanleiding van de brief die minister Boersma indertijd heeft geschreven, in de subcommissies intensief bezig is, dit voor te bereiden en ook de
ombuigingsnota van de Regering in
zijn beschouwingen betrekt. Ongeacht
of de heer Den Uyl met zijn informaties
gelijk heeft of ik gelijk heb, stel ik het
als parlementariër op prijs dat, als wij
weten dat de SER met een advies hierover komt, w i j hierover niet spreken
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drie dagen vóórdat de SER zijn advies
uitbrengt, maar dat wij dit, als w i j voldoende zekerheid over het tijdstip van
indiening van het advies hebben, een,
twee of drie dagen hierna doen, zodat
w i j het advies mede in onze beschouwingen kunnen betrekken. Hoe men
het immers wendt of keert: de SER is
een belangrijke stem van het sociaaleconomische leven, op welks oordeel
w i j allen zoveel prijs stellen, alvorens
over de ombuigingsnota te discussiëren.
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb begrepen dat de
commissie ook over deze aspecten de
Kamer van advies zal kunnen dienen.

D
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Het is allemaal mateloos indrukwekkend, maar het blijft een vrij
zotte exercitie waartoe nu wordt besloten. Als ik het goed begrijp, heeft de
Regering de nota af. Zij gaat binnen
het raam van deze nota een begroting
opstellen. Vervolgens gebeurt binnen
een periode van zes weken het volgende. De Kamer gaat omstandig over
deze nota spreken, krijgt als zij is uitgesproken, de begroting, gaat hierover
zoals te doen gebruikelijk omstandig
buiten deze Kamer spreken en gaat
dan in oktober de begroting behandelen die is vastgesteld op basis van de
nota waarover zij uitvoerig heeft gesproken. Als vorm van tongtrimmen is
het een zeldzaamheid. Wie zo nodig
moet, doet maar.
Puur pragmatisch geredeneerd, levert het enige spreektijd voor de begroting op.
De Voorzitter: Ik kan meedelen dat ik
heb begrepen dat de Ombuigingsnota
morgenochtend o m 8.30 uur beschikbaar is.
Naar mij blijkt bestaan bij de Kamer
geen bezwaren tegen de door het Presidium voorgestelde handelwijze.
Ik stel nog voor, dat de Kamer spoedig na het einde van het reces een gedachtenwisseling heeft over de Molukse zaak, waarbij ook de moties waarover ik heb gesproken, aan de orde
zullen zijn.

dat u zoeven onder de hamer hebt laten doorgaan, informeel een selectie
voor de Kamer te maken, zodat de kamerleden zich niet binnenkort al gaan
voorbereiden op zaken die pas in fe
bruari aan de orde zullen komen.
De Voorzitter: Voordat wij vandaag
uiteengaan, wil ik wel een poging
doen, een derde van die voorstellen
een lagere prioriteit te geven. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat w i j na
de derde week van het nieuwe parlementaire jaar zouden ophouden en dat
de agenda dan automatisch zou opschuiven.
De heer Bakker (CPN): Denk eens aan
hetgeen dan nog aan de orde zal worden gesteld!
De Voorzitter: In de volgorde zouden
w i j misschien enige wijziging kunnen
brengen. Ik wil deze suggestie van de
heer Bakker graag nader bekijken.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Gemeentelijke herindeling van het
Eemsmondgebied (13 001).
De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden
de amendementen, voor zover ze niet
voldoende zijn ondertekend, voldoende ondersteund.
Over artikel 1 wordt geen beraadslaging gevoerd.
Beraadslaging over artikel 2, waarop
zijn voorgesteld:
een gewijzigd amendement-Wisselinkc.s. (stuk nr. 17, II);
een amendement-Stoffelen c.s. (stuk
nr. 18,11);
alsmede over artikel 3, waarop zijn
voorgesteld:
een amendement van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken (stuk
nr. 14,1);
een gewijzigd amendement-Wisselink c.s. (stuk nr. 17,111);
een amendement-Stoffelen c.s. (stuk
nr. 18,111).

D

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Zoals de discussie nu is
verlopen, moeten w i j er rekening mee
houden dat van de paar weken tussen
het einde van het reces en de derde
dinsdag van september een vrij aanzienlijk deel aan de Ombuigingsnota
zal worden besteed. Ons kent ons zo'n
beetje. Ik verzoek u, uit het programma

De heer Wisselink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn amendement op stuk
nr. 13 heb ik inmiddels gewijzigd. De
wijziging wil ik graag nader toelichten.
Door het uitstel van de artikelsgewijze
behandeling hebben w i j de tijd gekregen o m nog eens contact op te nemen
met de betrokken gemeentebesturen.
Dit heeft ertoe geleid dat wij de grenswijziging tussen Appingedam en Delfzijl, zoals deze in mijn oorspronkelijke
amendement voorkwam, nog eens kri-
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tisch hebben overwogen. Tevens hebben w i j ons ter plaatse op de hoogte
gesteld. Daarbij is het ons gebleken
dat bij de aanname van mijn oorspronkelijke amendement nogal wat extra
grond aan Delfzijl zou worden toebedeeld. Dit zou niet zo zwaar wegen
wanneer de ruimte tussen beide steden groter was. Hier telt echter elke
vierkante meter.
In het ontwerp-streekplan van de
provincie Groningen wordt het wenselijk geacht, een groene zone tussen de
woonwijken van Delfzijl en van Appingedam te bewaren, vooral om de
ruimte te creëren voor de aanleg van
de weg Zuidbroek-Siddeburen, die zal
aansluiten op rijksweg 41. De woonbebouwing moet niet te dicht op deze
weg komen. Dat zou grote bezwaren
hebben met het oog op de geluidshirv
der. Zou Delfzijl beide bestemmingsplannen v o l b o u w e n , dan konden op
dit punt moeilijkheden ontstaan.
Mijn oorspronkelijke amendement
hield hiermee te weinig rekening.
Daarom heb ik het zodanig gewijzigd
dat in het overgangsgebied tussen Appingedam en Delfzijl voldoende ruimte
beschikbaar blijft o m het beoogde
wegtracé verantwoord te kunnen inpassen, zonder dat nog weer een
grenscorrectie nodig zal zijn. Bij het
oorspronkelijke amendement was dit
niet het geval. Bovendien is de nieuwe
grens zo gekozen, dat ze in het terrein
beter te herkennen is. Ten slotte zal
door de groene zone tussen beide steden de eigen identiteit beter behouden
kunnen blijven. Delfzijl kan het
bestemmingsplan Tuikwerd in eigen
beheer realiseren.
De eerlijkheid gebiedt mij wel te stellen, dat het niet allemaal botertje tot
de bodem is. Er zijn namelijk ook nadelen aan verbonden. Het gewijzigde
amendement betekent een financiële
strop voor Delfzijl van ongeveer
f 850.000, doordat er netto zo'n 70 w o ningen minder gebouwd kunnen worden, ook nadat de plannen zijn herzien.
Het laatste zal nodig zijn.
Hier staat tegenover dat reeds was
overeengekomen beide bestemmingsplannen nog eens kritisch te beschouwen, mede in verband met de reeds
genoemde groene zone en het streekplan. Wij waarderen het dat Delfzijl
bereid is de plannen in principe aan te
passen en dus die prijs te betalen o m
wille van een betere verstandhouding
met Appingedam. Er komt dan eindelijk rust in dit gebied. Waardering is er
ook voor de gemeente Appingedam,
die te kennen heeft gegeven zo nodig
een deel van het financiële nadeel
voor haar rekening te zullen nemen.
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Wisselink
Het gewijzigde amendement zal er
veel toe bijdragen de goede nabuurschap van beide gemeenten mogelijk
te maken. Wij hebben voldoende redenen o m aan te nemen, dat dit straks
werkelijkheid zal worden.

D
De heer Stoffelen (PvdA): Allereerst,
mijnheer de Voorzitter, enkele korte
opmerkingen over de gewijzigde
amendementen van de leden Wisselink, De Hamer en Verbrugh, die naar
onze mening inderdaad een aanvaardbare oplossing bieden voor het geschil
dat er bestond betreffende de grens
tussen Appingedam en Delfzijl. Zij
strekken ertoe een groot gedeelte van
de bestemmingsplannen in te delen bij
Delfzijl. Het is een oplossing die door
het gemeentebestuur van Appinged a m is gesuggereerd. Het betekent dat
ongeveer 15% van het totale gebied
toch bij Appingedam blijft. Het gemeentebestuurvan Delfzijl heeft verklaard, ter wille van de terugkeer van
de rust in het gebied - daar kom ik nog
over te spreken - akkoord te gaan met
de amendementen. Het gevolg is wel
dat Delfzijl financiële schade lijdt. Op
zich zelf is het billijk dat Delfzijl die
schade vergoed krijgt. Verheugend is
het dat Appingedam bereid is die
schade te betalen, aangenomen dat
overeenstemming kan worden bereikt
over de omvang ervan. Het zijn amendementen die onze instemming hebben.
Het lijkt mij noodzakelijk een korte
toelichting te geven op de amendementen, die ertoe strekken de Eemshaven in te delen bij de gemeente Delfzijl. Men zal zich herinneren dat het debat op 23 mei eindigde met een aanduiding van de zijde van mijn fractie,
dat een amendement overwogen
w e r d . Buitengewoon plezierig en van
wezenlijk belang bij dit soort onderwerpen is het, dat zowel van de zijde
van de Regering als van onze zijde het geldt naar ik meen voor de meeste
fracties - geconstateerd kon worden
dat er sprake was van reëel overleg.
Het lijkt mij dat zeker bij dit soort onderwerpen het wegen van argumenten en het naar elkaar luisteren van het
allergrootste belang zijn.
Het overleg hebben w i j , voor zover
de tijd het toeliet, ook met vele betrokkenen in het gebied gehad. Duidelijk
was dat de zaak buitengewoon emotioneel ligt. Dat is niets nieuws. Het is bij
vele herindelingen zo, maar zeker ook
in dit geval.
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ningen die daar tot stand zijn gekomen
Het tweede dat mij opviel was de
en zullen komen optimaal te benutten.
werkelijk enorme inzet, de strijdlust en
De bestuurlijke indeling moet optimale
de toewijding van velen in Uithuizen
kansen voor de gewenste ontwikkeling
en Uithuizermeeden die vonden en
geven, zodanig dat voldoende zeggennaar ik vrees vinden, dat de weg die
schap van alle betrokkenen gegaranhet amendement w i l inslaan een heildeerd is.
loze is. Ik begrijp dat heel goed. Wie de
geschiedenis kent van de totstandkoIk geef de voorgeschiedenis vanaf
ming van de Eemshaven, weet dat Uithet begin, ter wille van de tijd alleen
huizermeeden wat dit betreft zeer bepuntsgewijs. Vanaf het begin was er
langrijke verdiensten heeft. Het is voor
de gedachte van de sterke kustgedeze mensen buitengewoon moeilijk
meente. Zeer begrijpelijk! De gedachte
te begrijpen en te aanvaarden dat de
in beperkte zin was vervat in het oorEemshaven, waarvoor zij hebben gespronkelijke wetsontwerp, dat ietwat
vochten, bij amendement, al dan niet
afwijkt van het wetsontwerp dat wij op
in een onbewaakt ogenblik, van hun
dit moment behandelen. Men wilde in
grondgebied verdwijnt. Ik hecht er
betekenende mate herindeling in dat
daarom aan nadrukkelijk weer te gegebied tot stand brengen. Vanaf het
ven waarom w i j toch hebben besloten
begin - men behoeft de memorie van
het amendement in te dienen, wetend
toelichting er maar op na te lezen dat het geen zwartwit-zaak is en dat de
speelde de vraag hoe het moest met
ideale oplossing niet kan worden gede Eemshaven. Twee gedachten zijn
vonden bij de behandeling van dit
vanaf het begin in discussie geweest.
wetsontwerp. Ik stel er ook prijs op
De VVD-fractie stond de opvatting van
zeer nadrukkelijk in te gaan op de betwee havens in één gemeente voor.
zwaren die bestaan bij Uithuizen en Uit- Daarnaast leefde de gedachte of de
huizermeeden.
provincie het niet kon opnemen.
In ieder geval kunnen wij de gedachIk begin bij het begin. Ik houd het
te dat de provincie dat allemaal zal
kort vanwege onze tijdnood. Het wordt
overnemen wel vergeten. Dat kunnen
toch al zeer laat. Waarom ging het bij
wij betreuren of niet. Wij kunnen hodeze herindeling en waarom dient het
pen dat dit in het kader van de bestuurvolgens ons nog te gaan? Het gaat erlijke reorganisatie binnen een beperkt
o m , dat de herindeling wordt geplaatst
aantal jaren opnieuw aan de orde zal
tegen de achtergrond van al hetgeen
komen. Nu hebben wij echter te oordedaar sociaal-economisch speelt en
len.
moet gaan spelen, tegen de achtergrond van de werkelijk gigantische opIk wijs even op een heel juiste gegave waarvoor dit gedeelte van het
dachte in de oorspronkelijke memorie
noorden zich geplaatst ziet. Het is onze
van toelichting: Van bijzonder belang
mening en gelukkig ook die van wisseis uiteraard de vraag of de volgens het
lende kabinetten en van deze Minister
provinciale herindelingsplan gevornv
van Binnenlandse Zaken, die het herde gemeente Uithuizen voldoende
haalde malen heeft gezegd, dat
kracht zal kunnen opbrengen o m de
gemeentelijke herindeling geen doel
ontwikkelingen van het Eemshavenop zich zelf is maar een middel: het becomplex bestuurlijk adequaat te begestuur moet zodanig ingericht zijn dat
leiden. 'Met het provinciaal bestuur is
de overheid de taken aankan waarvoor
de ondergetekende geneigd die vraag
de burgers zich hebben uitgesproken.
in bevestigende zin te beantwoorden,
Wat de taken betreft kan ik nog eens
mits aan twee voorwaarden is volvolstaan met in het kort aan te duiden,
daan. De eerste is beheer en exploitadat vanaf het begin de ontwikkeling
tie van ook de nieuwe havenconv
van de twee havens aan de Eems, de
plexen in de handen van het navenDelfzijlse haven en de Eemshaven, in
schap en de tweede is een gewest,
het teken stond van de gezamenlijke
naast het havenschap, een gewest dat
poging het noorden een trekpaard te
datgene kan doen ten aanzien waargeven, een duidelijke economisch-invan de voorgestelde gemeentelijke industriële stimulans in het noorden tot
deling, met name de indeling van de
stand te brengen. In het noorden stond
twee haven- en industriegebieden in
men er sceptisch tegenover. Wat hielp
twee gemeenten, ontoereikend is'.
het als het Rijk niet meewerkte? Het geIk zeg niet dat dit argument op zich
ven van die stimulans was en is de opdoorslaggevend was, het is een totale
gave. In het begin stond het wetsafweging. Niettemin geeft het aan dat
ontwerp ook in het teken van de noodmen zich vanaf het begin heeft gerealizakelijke bundeling van krachten, van
seerd dat een havenschap alleen niet
de krachtsinspanning om de voorziegenoeg is.
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In hoeverre is het nu noodzakelijk
een voor althans een gedeelte van het
gebied pijnlijke ingreep te verrichten?
Er is toch een havenschap? ledere keer
komt dit terug in de discussie. Wat
doet het havenschap? Beheer en exploitatie van haven en aanleg en exploitatie van in de gemeenten gelegen
industrieterreinen. Het havenschap
heeft daartoe een beperkt eigen
grondbedrijf. Dat is niet niks.
Wie bepaalt echter het beleid? Niet
het havenschap. Dat doet óf de gemeente, óf de provincie en dat is maar
goed ook, want allemaal staan wij er
wat sceptisch tegenover. De mate van
enthousiasme voor het democratisch
functioneren van het havenschap verschilt nogal. Het havenschap heeft een
beperkte beheerstaak. Het beleid op
het terrein van de ruimtelijke ordening, de Hinderwet, de bouwvergunningen en het begeleiden, kritisch begeleiden en stimuleren is immers nadrukkelijk een taak van de gemeente.
Hetzelfde geldt voor publieke werken.
Als je het apparaat van het havenschap bekijkt, besef je al dat zijn taak
beperkt is. De politietaak en brandweer zal toch echt door de gemeenten
moeten worden verzorgd.
Uit alles blijkt dat het havenschap
een beperkte taak heeft, die uitsluitend
in samenwerking met de gemeenten
kan worden uitgevoerd.
Het opvallende in de schriftelijke
voorbereiding en in de discussies is
dat op het moment dat de gedachte
aan de orde is o m bij voorbeeld twee
havens in één gemeente onder te
brengen, velen van ons de neiging
hebben te zeggen, dat als er iets moet
gebeuren, het via het havenschap
moet worden geregeld. Als we het
daarentegen hebben over het democratisch functioneren van het havenschap, dan zijn wij het er snel over
eens, dat dat allerminst optimaal is.
Dat echter ombouwen tot een vierde
bestuurslaag willen wij ook niet. Vandaar dat ik dat hele probleem in één
keer wil bekijken. Dan constateer ik
hoe dan ook dat naast de belangrijke
taak van het havenschap de gemeenten een buitengewoon belangrijke
functie en taak hebben.
Verder valt mij op dat vanaf den beginne het havenschap nadrukkelijk
heeft gepleit, de laatste tijd week in
week uit, voor het onderbrengen van
de twee havens in één gemeente.
Op grond van welke informatie zouden wij dan kunnen zeggen: Wij weten
het beter dan het havenschap en weten die mensen veel! Die mensen weten veel, want die doen het. Als ie-
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mand kan bekijken dat er grenzen liggen aan het functioneren van het havenschap, dan is het het algemeen bestuur van het havenschap zelve.
Het lijkt mij dat hiermee duidelijk is
dat er twee mogelijkheden zijn. We
kunnen alsnog zeggen dat in de huidige situatie de gemeenten belangrijke,
zware taken hebben naast het havenschap. Men kan zich afvragen of de
voorgestelde indeling dat toereikend
oplost. Zij moeten dat havenschap zodanig versterken dat het geen probleem meer oplevert. Dat is een beleidskeuze. Wij kunnen niet op het ene
moment in een gebied een vierde bestuurslaag hebben - dat wordt dan
heel fors - en ten aanzien van de rest
zeggen: dat doen wij niet. Ik constateer logischerwijze...
De Voorzitter: Mag ik de heer Stoffelen eraan herinneren dat we in totaal al
drieëneenhalf uur over dit wetsontwerp hebben gesproken?
De heer Stoffelen (PvdA): Mag ik de
Voorzitter eraan herinneren - ik vermoedde dat hij dit zou zeggen en daarom heb ik het erop nagelezen - dat nadrukkelijk van onze zijde over het
amendement nauwelijks is gesproken,
alleen in die zin dat onze fractie overweegt het amendement in te dienen
en daartoe het nodige overleg zal voeren? Met andere woorden: er is van
onze zijde nauwelijks over gesproken.
De realiteit is dat in deze Kamer niet
eensluidend over dit voorstel wordt
gedacht. Er zijn dan twee mogelijkheden: of w e g a a n ervan uit dat alles is
voorgekookt in fracties, zodat w i j even
kunnen stemmen en ervan af zijn, of
wij geloven echt - ik weet dat u dat ook
doet, mijnheer de Voorzitter - in het
uitwisselen van argumenten.
De Voorzitter: Ik zei het uitsluitend
omdat de schriftelijke toelichting op
dit hele grote amendement zo kort
was.
De heer Stoffelen (PvdA): De toelichting bij amendementen wordt door u
altijd zeer kort gewenst. In enkele zinnen valt deze enorme problematiek
niet samen te vatten.
De Voorzitter: Ik heb nooit zo iets gezegd, bij mijn weten.
De heer Stoffelen (PvdA): Dat is dan
een alom heersend misverstand dat bij
dezen uit de wereld is geruimd.
In welke situatie zitten we nu? Het
havenschap kan het niet oppakken.
Vandaar ook de afweging, wat kan
worden gedaan. Ik wijs allereerst op
het emotionele en begrijpelijke argument van velen in Uithuizen en Uithuizermeeden, dat het niet billijk is. Zij
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hebben ervoor gevochten, het ligt op
hun gebied en toch wordt het afgepakt. Laat ik het maar huiselijk zeggen.
Ik begrijp dat wel, maar die Eemshaven is er ten behoeve van het gehele
gebied, de gehele regio.
De heer Wisselink (CDA): De heer Stoffelen raakt nu een kernpunt. Het wetsontwerp - althans wat ervan overgebleven is - gaat over een samenvoeging van die beide gemeenten. Is zijn
amendement niet destructief ten aanzien van het wetsontwerp, en wel zodanig, dat de Minister het wetsontwerp zal terugnemen? Dat laatste
horen wij dan nog wel.
De heer Stoffelen (PvdA): Ik meen, dat
dit niet het geval is, en wel o m twee redenen. Als men binnen de perken van
een schriftelijke voorbereiding van een
wetsontwerp blijft, dan kan het amendement per definitie niet destructief
zijn, ook al wordt de considerans in de
loop van de verdere behandeling
meermalen gewijzigd. Het door ons
gesteunde amendement-Wisselink zal
de considerans ook aanzienlijk wijzigen. Een tweede reden is, dat wij niet
voor niets op 23 mei ons voornemen
hebben aangekondigd. Wij hebben
zeer nadrukkelijk naar de Minister geluisterd.
De Minister toonde zich weliswaar
niet gelukkig - ik druk mij misschien
wat mild uit— maar heeft niet gezegd,
dat een dergelijk amendement destructief is. Op basis van dat debat zijn
wij doorgegaan met overleg, voorbereiden. Ik kan mij niet voorstellen, dat
de Minister dit amendement destructief vindt.
In het kort wil ik weergeven welke
argumemten voor ons de doorslag
hebben gegeven o m het amendement
in te dienen. De volgorde is willekeurig. Op basis van de argumenten van
de VVD - voortreffelijk, collega Evenhuis, een ijzersterk stuk werk De heer Evenhuis (VVD): Zoals altijd.
De heer Scherpenhuizen (VVD): Kwaliteit!
De heer Stoffelen (PvdA): .... zou men
kunnen zeggen: Waar praten wij nog
over?
Bij welke indeling is het beste gegarandeerd, dat de industrialisatie, die
economische industriële impuls,
wordt bevorderd? Dat zal blijken het
geval te zijn, als twee havens bij één
gemeente worden ondergebracht. Er
is hoe dan ook sprake van twee verschillende havens, die als het wetsontwerp wordt gevolgd, bij twee onvergelijkbare gemeenten worden ondergebracht. Wat is het effect? Het ge-
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vaar is zeer nadrukkelijk aanwezig, dat
de Delfzijlse haven - aanzienlijk minder modern, geringere diepte, baggerproblemen - zware concurrentie ondervindt van de Eemshaven.
Het is op zich zelf geen argument o m
te zeggen: Het moet hoe dan ook voorkomen worden. Toch is het een zwaarwegende factor. Het zal evidente werkgelegenheidseffecten hebben, o m met
de VVD te spreken. Er is een onverbrekelijke samenhang tussen de twee havens en de industriegebieden. Gesproken is over het gevaar van concurrentie. Ik acht dat reëel.
De heer Evenhuis (VVD): Die samenhang blijft natuurlijk wel bestaan.
De heer Stoffelen (PvdA): Ja, zeker. U
zei het niet in het kader van een vurig
pleidooi o m de twee havens bij twee
gemeenten onder te brengen. Het ging
nadrukkelijk o m het pleidooi o m twee
havens bij één gemeente onder te
brengen. Laten w i j bij de feiten blijven.
In de tweede plaats dreigt het gevaar, dat het Nieuwsblad van het
Noorden gisteren duidelijk heeft weergegeven. Men kan dan wel zeggen, dat
er een havenschap komt voor beide
havens Delfzijl en Eemshaven, maar
het wordt vechten tot op het vloerkleed met de rijksvertegenwoordigers
in de rol van Benny Bril en Emden en
Bremerhaven lachend op de tribune.
Deze tekst is niet van mij, maar een zekere helderheid kan deze tekst toch
niet worden ontzegd. De intentie is
buitengewoon duidelijk.
Het volgende argument is dat van
het milieubeleid. Ik heb er niet de
minste twijfel over, dat de gemeentebesturen van Uithuizen en Uithuizermeeden vastbesloten zijn - mocht het
wetsontwerp ongewijzigd worden
aangenomen - e e n perfect milieubeleid te voeren. Wij weten echter, dat de
gemeente een belangrijke rol speelt op
het terrein van hinderwetvergunningen en - z o het desbetreffende bedrijf
is genoemd in het inrichtingsbesluitvergunningen ingevolge de wet op de
luchtverontreiniging.De gemeente
speelt een belangrijke rol bij het adviseren van de provincie in deze zaken.
Ook na het verlenen van de vergunning moet het bedrijf worden begeleid
of moet er bewust tegenspel worden
geboden. De algemene ervaringen geven aan, dat hiervoor een sterke gemeente nodig is. De heer Evenhuis citeerde wat dit betreft vroeger de richtlijnen, waaruit bleek, dat industriegemeenten ten minste 20.000 tot 25.000
inwoners moest hebben. Dat waren de
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richtlijnen van Minister Beernink, die
op een aanzienlijk groter inwonertal
duidden dan waarover w i j het nu hebben.
Ook in het algemeen kan worden
verwezen naar de ervaringen, die opgedaan zijn door een ander departement met de uitvoering van milieuwetten en "bepalingen door kleine gemeenten. Wordt hiermee een aanval
gedaan of een verwijt geuit? Neen,
mijnheer de Voorzitter, het zit hem niet
in de inzet of in de goede w i l ; die gemeenten hebben er de mensen niet
voor. Ik begrijp het heel goed, maar w i j
moeten toch constateren - ongeacht
de vraag, of men dit nu aardig vindt of
niet - dat Delfzijl wat dit betreft een
duidelijk apparaat heeft opgebouwd
dat kritisch kan volgen. De vraag rijst,
of het milieubeleid kan worden toevert r o u w d aan een gemeente met ongeveer 10.000 inwoners. Is het niet veel
verstandiger, die taak toe te vertrouwen aan een gemeente van 25.000 inwoners?
Ten slotte is er het probleem van de
zeggenschap en het democratische
gehalte. Een van de verwijten, die
geuit zijn, is, dat het o m pure doelmatigheid en technocratie gaat. Men stelt,
dat het amendement ter wille van de
doelmatigheid wordt ingediend, waarbij het democratische gehalte van het
bestuur daaronder te lijden heeft.
Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft
de Eemshaven zijn niet alleen de inwoners van Uithuizen en Uithuizermeeden belanghebbenden. Zeker, een en
ander bevindt zich in hun achtertuin,
maar minstens zo belangrijk zijn alle
inwoners van de gehele streek. Op
grond van hun belangen gingen verschillende kabinetten en deze Kamer
akkoord met een buitengewoon o m vangrijke investering. Er was sprake
van een trekpaard, dat voor het gehele
gebied economische impulsen met
zich bracht. De hele regio is belanghebbend.
De heer Brinkhorst (D'66): In dat geval
zou men wel méér gemeenten bij Delfzijl kunnen voegen. Waarom zou men
het dan laten bij dit speciale stuk, dat
bij Delfzijl wordt gevoegd, terwijl de
rest ongemoeid wordt gelaten? Wij
zouden in uw gedachtengang naar een
geheel nieuwe filosofie toe moeten.
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dit komt vanzelf aan de orde als de heer Brinkhorst eventjes geduld heeft. De vraag is - de heer Brinkhorst ontkent dat niet maar wil kennelijk verder gaan dan ik, maar ik ben
soms een zeer gematigd mens - wat
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het democratisch gehalte is. Alle mensen in de regio zijn erbij betrokken en
zeker degenen in Delfzijl die vrezen,
naar mijn gevoel niet geheel ten onrechte, dat de terugslag, de concurrentie duidelijk effecten kan hebben op de
werkgelegenheid aldaar. Sinds w a n neer en waarom is de zeggenschap
van 10.000 mensen per definitie belangrijker dan het geven van diezelfde directe zeggenschap aan de grootste
groep in dit gebied, namelijk die van
25.000?
De heer Brinkhorst (D'66): U gebruikt
nu een zeer vals argument; het gaat er
niet o m of de zeggenschap van 10.000
mensen meer betekent dan de zeggenschap van 25.000, maar het gaat erom
of de zeggenschap van een gemeente
waarbinnen een nieuw havencomplex
komt in dit speciale geval niet moet
prevaleren. Dat is het argument van de
werkelijke democratie!
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dat is het argument dat ik
de laatste jaren constant heb gehoord
waar gepleit werd voor de directe democratie. Men kan niet wegpoetsen
dat ook die mensen belanghebbend
zijn, maar anderen zijn minstens zo belanghebbend, namelijk degenen wier
bestaanszekerheid daarbij betrokken
is. Het is duidelijk dat wat dit betreft de
direct gemeentelijke zeggenschap in
ieder geval aan een gedeelte van de
totale bevolking moet worden gegeven, maar naar mijn gevoel ook - daar
vind ik meer voor te zeggen - aan degenen die er zeer sterk bij betrokken
zijn en bovendien een veel grotere
groep vormen. De overige v o r m van
zeggenschap is een kwestie van het
havenschap.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijn enige
argumentatie was - zeker niet polemisch bedoeld - dat u van de democratie een kwantitatief begrip maakt, terwijl de democratie een kwalitatief begrip is. Ik keer mij tegen de argumentatie dat 10.000 mensen m i n d e r w a a r d
zijn dan 25.000 mensen. Dat is het enige
wat ik wilde bestrijden.
De heer Stoffelen (PvdA): Het is uiteraard èn het een èn het ander, maar bij
verkiezingen is het aantal niet geheel
onbelangrijk.
De heer Evenhuis (VVD): Vindt u dat
via de constructie van de commissie
voor informatie en beraad de omliggende gemeenten voldoende aan hun
trekken komen?
De heer Stoffelen (PvdA): Daar kom ik
zoop!
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deling van de Zaanstreek, een zeer
geëmotioneerde behandeling. De RegeMijnheer de Voorzitter! Het is duidering en de overgrote meerderheid van
lijk dat in het kader van het havende Kamer waren toen van mening dat
schap de zeggenschap van alle geer moest worden gekeken naar de tameenten die er feitelijk bij betrokken
ken.
zijn - dat is meer dan alleen HefshuiDaarna kon worden vastgesteld hoe
zen en Delfzijl - e e n belangrijke rol
groot de gemeente minimaal moest
speelt. Het zou te wensen zijn dat de
zijn. Dat is niet bedoeld als technocraRegering bij het overwegen van een
tie, maar om te voorkomen dat demowetsontwerp zeker bekijkt of niet meer
cratie fopspeendemocratie wordt,
gemeenten - met name denk ik aan
waarbij wij prachtige programma's
Bierum en 't Zandt, maar deze opsomhebben die echter nooit zullen kunnen
ming is niet uitputtend bedoeld - een
worden uitgevoerd, omdat de mensen
volwaardige plaats krijgen in het haer niet voor zijn. Ik voel absoluut niets
venschap. Het is ook duidelijk dat dit
voor dat soort democratie. Nadat wij
niet morgen kan gebeuren. Zolang die
in het gebied waren rondgegaan en
wet niet is gewijzigd, moet men bezien
niet overal even enthousiast waren
tot hoever men kan komen. Er zijn
ontvangen, hebben wij gezegd dat het
twee belangrijke elementen; het elepijnlijk zou zijn, maar dat het toch
ment neergelegd in de motie van colmoest gebeuren. Het is belangrijk dat
lega Brinkhorst en de vraag of alle beeen taak wordt uitgevoerd die de mentrokken gemeenten er nu al niet bij
sen hebben gekozen. De inrichting van
kunnen worden betrokken. Daarbij
het bestuur moet daaraan ondergemoet men zich realiseren dat een comschikt zijn. Als wij reëel bekijken wat
missie van advies wel aardig kan zijn,
het havenschap doet en kan doen, heb
maar niets behoeft te betekenen. Daarik het idee dat wij een buitengewoon
o m zeg ik ook dat het in potentie een
zware taak willen toevertrouwen aan
zeer goede gedachte kan zijn, mits het
een gemeente van ongeveer 10.000 inook betekent dat zij er echt bij betrokwoners.
ken worden.
Ik ben werkelijk overtuigd van hun
Ik vind het onjuist dat het bestuur
vaste vertrouwen dat zij het redden,
van de gemeente die er tussenin gemaar reëel gezien moet ik constateren
klemd zit en zeer rechtstreeks belangdat in dit gebied honderden miljoenen
hebbend is, er in deze situatie niet aan
guldens zijn geïnvesteerd. Het gaat
te pas komt. Hoe dan ook, het prodan niet aan o m te zeggen: ach wij
bleem blijft hetzelfde. De Regering
kunnen gerechtvaardigde twijfel hebwerkt aan een wijziging van de wet. In
ben of gemeenten het wel aankunnen,
de tussentijd moeten wij zien hoe het
maar ach, ze redden het wel en als het
in het kader van het havenschap zo
niet goed gaat, kijken wij later wel
goed mogelijk kan worden geregeld.
eens. Naar ik vurig hoop, en naar ik
De in de brief van Delfzijl geuite gehoop ook de Minister, is dit niet de wijdachte vind ik aantrekkelijk, mits er
ze waarop Regering en Kamer over
concreet inhoud aan wordt gegeven.
dergelijke omvangrijke investeringen
Bij sommigen in het gebied heerst een
spreken. Er moet een redelijke mate
zekere scepsis, hetgeen ik wel kan bevan zekerheid zijn.
grijpen.
De laatste tegenwerping van somDe heer Evenhuis (VVD): U vindt dus
migen is dan: wat is de zin van het
dat de aangrenzende gemeenten uitwetsontwerp nog als jullie amendeeindelijk in het bestuur van het havenment wordt aanvaard? Ik vind dat
schap zouden moeten worden opgeHefshuizen hoe dan ook in het havennomen.
schap moet worden opgenomen. Dat
moet zodanig gebeuren dat zij een
De heer Stoffelen (PvdA): Dat lijkt mij
reële stem hebben. Ik vind dat geeen zeer juiste conclusie.
meenten die de laatste tijd toch al veel
Ik wil nog een korte opmerking masamen hebben ondernomen daartoe
ken over de consistentie in het beleid
samengevoegd zouden moeten worvan de Kamers en van opeenvolgende
den. Wie bovendien kijkt naar de saministers. Bij gemeentelijke herindelinmenhangen die ook daar al zijn gegen nemen w i j , meermalen besluiten
groeid, komt tot de conclusie dat er
die als buitengewoon pijnlijk worden
ervaren - ik druk mij dan nog zeer voor- ook overigens goede gronden zijn o m
te komen tot samenvoeging.
zichtig u i t - door gemeenten in het beConcluderend: de vraag die hieraan
trokken gebied. De Kamer moet er echt
de orde is, gaat er niet o m wie er absozeker van zijn, goede gronden te hebben voor het besluit. Ook moet er enige luut gelijk heeft en wie niet. Ik begrijp
heel goed, dat de Minister straks zal
consistentie in het beleid zijn. Ik herinzeggen dat het een bestuurlijk monner mij nog de discussie over de herinStoffelen
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strum is. Dat de door mij voorgestelde
oplossing niet overdreven fraai is, is
iets waarover wij het snel eens kunnen
worden. Ik vind het wetsontwerp ook
niet overdreven fraai. Wij kunnen ook
besluiten vijf of zes jaar af te wachten
of het allemaal wel goed gaat. Ik moet
overigens (dit zeg ik terzijde) nog het
bedrijf zien dat een investering doet en
dan de eerste vijf of zes jaar zegt: lnderdaad, de organisatie moet aangepast worden maar dat zien wij dan wel
weer.
Men kan ook de vraag stellen, of wij
al of niet bereid zijn waar te maken dat
optimale kansen worden geschapen
o m die buitengewoon belangrijke investering volledig te benutten, zodanig dat niet gebeurt, waarvoor velen in
het gebied bevreesd zijn, namelijk dat
door de concurrentiepositie en de wrijving een rem op de industrialisatie
wordt gelegd, zulks ten nadele van onze positie ten opzichte van gebieden
over de grens. Dit is geen geringe
zaak. Ik vind dit buitengewoon belangrijk; ten minste zo belangrijk is dat in
het kader van de zeggenschap de verhoudingen, zowel door het toedelen
van zeggenschap aan de grootste
groep als door wijziging van het havenschap, rechtgetrokken worden.
DeheerWisselink(CDA): Vindt de
heer Stoffelen dat, wanneer beide havens bij de gemeente Delfzijl zijn gevoegd, er dan sneller en adequater kan
worden gereageerd op de concurrentie uit de Dollardhavens in het Duitse
gebied? Ik zie niet in dat dit mogelijk is.
Ik zie namelijk het verschil niet. Ik
dacht dat het havenschap juist tot taak
had dit te doen en niet de gemeente.
De gemeente zit in het havenschap.
Daar wringt iets.
De heer Stoffelen (PvdA): Ik zou polemisch kunnen antwoorden in deze zin:
ik meen niet het beter te weten dan instanties die mijn partij niet altijd zonder meer citeert: het havenschap zelve
of de Kamer van Koophandel, of een
groot gedeelte van de vakbeweging.
De mensen die daar concreet moeten
werken, weten heel goed waarover zij
het hebben en zeggen nadrukkelijk:
neem nu van ons aan ....
De heer Evenhuis (VVD): En het college van gedeputeerde staten!
De heer Stoffelen (PvdA): Zeker!
Minister Wiegel: Het vorige.
De heer Stoffelen (PvdA): Dit debat
kan nog uren duren
Minister Wiegel: Het zal aan mij niet
liggen.
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De heer Stoffelen (PvdA): Op deze manier kan het debat nog uren duren en
dat wil ik niet. Als ik de kranten goed
heb gevolgd, begrijp ik dat een zeer
geanimeerde gedachtenwisseling
gaande is in een van de vertegenwoordigende organen in het land, waar w i j
als Kamer uiteraard buiten blijven,
maar de discussie is boeiend. Er heerst
bepaald geen eensluidende opvatting,
zoals wij al wisten. Wij weten wel enkele zaken. Ook in het vorige kabinet
bestond er een geanimeerde gedaclv
tenwisseling tussen de Minister van
VRO en de Ministervan Binnenlandse
Zaken. Wij weten ook dat constant de
rijksvertegenwoordigers en de provinciale vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het havenschap
hebben gezegd: twee havens, één gemeente. Wij weten ook dat de Rijksplanologische Commissie dit keer op keer
heeft gezegd.
De Minister zal hebben gemerkt, dat
ik van mening ben dat er niet alleen
goede gronden voor het amendement
zijn, maar dat de Kamer die ook zou
moeten overnemen. Ik besef zeer wel
dat het geen zwart/wit-tegenstelling is.
De Minister heeft dit in feite zelf toegegeven. Ik wil niet een partijpolitiek
pingpongspel opvoeren. Wie de stukken nakijkt, zal zien dat ook in de kringen van de VVD (ik druk mij gematigd
uit) de gedachten, zoals verwoord in
het amendement (ik kan bijna doorgaan tot 23 mei), zeer sterk leefden en
nog leven. Het enige wat ik de Minister
vraag, behalve een reactie op mijn verhaal, is of hij het met mij eens is, dat
dit in elk geval geen zwart/wit-zaak is,
met andere woorden dat hier de ene
overtuiging, of inschatting, tegenover
de andere staat, dat het onjuist zou zijn
dit probleem in eng-partijpolitieke kaders te gieten, in de trant van: club A is
voor en dus zijn wij ook voor. Dit is
toch niet de manier.
Ik weet wat de Minister erover heeft
gezegd. Hij behoeft het volgende dan
ook niet als een vraag op te vatten.
Men kan hierover verschillend oordelen. De Minister kan, als hij zou willen,
de zaak blokkeren door bikkelhard te
zeggen, dat hij te vuur en te zwaard
gaat bestrijden datgene, wat ook de
VVD-fractie sinds jaar en dag heeft gezegd. Ik geloof niet, dat hij dat zal
doen. Ik ben er blij o m , omdat, zeker
als de opvattingen verdeeld zijn, de
Kamer tot een weloverwogen beslissing moet kunnen komen zonder
machtswoorden en zonder specifieke,
buitengewoon zware argumenten,
want die zouden in een discussie als

Tweede Kamer
29 juni 1978

deze niet passen. Ik hoop vurig, dat het
mogelijk is, ook vandaag in die zin het
redelijke overleg voort te zetten.
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een kanttekening maken bij dat deel van het betoog van de
heer Stoffelen waarin hij de VVD-fractie interpreteert. Wij hebben namelijk
vragen opgeworpen en alle problemen aangesneden van dat gebied. Wij
hebben ook de argumenten 'pro' en
'contra' van alle zaken genoemd ten
aanzien van de vragen 'twee havens in
één gemeente' of 'beide havens over
verschillende gemeenten verdeeld
houden'.
Wij hebben al dit soort zaken naar
voren gebracht, omdat het vorige kabinet gemeend heeft, bijzonder summier
in de argumentatie te moeten zijn.
Daarop hadden wij nogal wat kritiek.
Wij wilden dan ook de toenmalige Minister met alle problemen conf ronteren, in vragende zin en met argumenten, zonder tot conclusies te komen.
De heer Stoffelen moet ons niet 'misinterpreteren'.
De heer Stoffelen (PvdA): Ik zou kunnen citeren. Het is dan overduidelijk laten wij er geen doekjes o m w i n d e n !
- dat de voorlopige voorkeur van de
heer Evenhuis uitdrukkelijk uitging
naar één oplossing, want zo gaat het in
voorlopige verslagen. Dit is natuurlijk
in een vragende v o r m gesteld. Daar
zijn voorlopige verslagen ook voor.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb slechts een enkele
opmerking te maken over het amendement van de heer Stoffelen. De vorige
keer heeft mijn fractie gezegd, dat wij
de gedachte o m de Eemshaven aan
Delfzijl toe te delen, niet aantrekkelijk
vonden. Toen heb ik met name gewezen op het feit, dat het bijzonder onaantrekkelijk was, een grote visvijver
in de achtertuin te hebben, terwijl men
weet, dat een ander in die visvijver
moet vissen.
De heer Stoffelen heeft echter recht
op een zorgvuldige beoordeling. Ik
ben bepaald niet door zijn argumentaties overtuigd, met name niet als hij in
zijn argumentatie woorden zoals 'fopspeendemocratie' gebruikt. Het grootschalig denken, dat hierachter schuilt,
vind ik niet helemaal overtuigend.
Er is één punt dat mijn fractie ook
zorgen baart. Ik vraag dan ook aan de
Minister, in hoeverre de gemeente
Hefshuizen voldoende bewerktuigd is
o m met name de belangrijke milieuwetgeving, waarom het hierbij gaat, te
kunnen toepassen. De beheerskwestie

Eemsmondgebied

van het havenschap staat naar mijn
gevoel bij het gehele havengebied
centraal. Gemeentes hebben natuurlijk
de wetgeving op het gebied van het
milieu toe te passen. Op dit punt wil ik
graag van de Minister nadere informatie krijgen.
De heer Stoffelen zegt naar mijn gevoel niet ten onrechte, dat niet alleen
de provincie en de rijksoverheid, maar
ook de gemeenten daarbij een rol hebben. Hoe schat de Minister dit in? Is hij
van mening, dat bij een uitbouw van
het havencomplex van Hefshuizen, de
gemeente toch voldoende mogelijkheden heeft, op dat punt actief en werkelijk waakzaam te zijn?

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik had net als een aantal leden van
deze Kamer, toen ik hier vanmiddag
naar toe ging, niet de gedachte dat de
herindeling bij de artikelsgewijze behandeling nog zo uitgebreid zou worden uitgespit. Nu dit echter is gebeurd,
wil ik proberen, zo kort mogelijk op
een rij te zetten wat het oordeel van de
Regering over de verschillende amendementen is.
In het gewijzigde amendement van
de heer Wisselink wordt een grens getrokken tussen Appingedam en Delfzijl. Ik heb bij de algemene beraadslaging over het wetsontwerp de vraag
gesteld of het, gezien het feit dat er
nog geen volstrekte zekerheid is over
de vraag hoe in de toekomst precies
de grens tussen Delfzijl en Appingedam het beste kan komen te liggen,
niet verstandig is, wat dit betreft nog
geen beslissingen te nemen. Ik heb
hierbij als argumentatie gegeven dat ik
de stellige indruk heb - d e z e indruk
was bevestigd door datgene wat door
het college van gedeputeerden is gezegd en wat op andere wijze uit de
streek naar voren kwam - dat in goed
overleg tussen Appingedam en Delfzijl
de problemen waarmee men in dit gebied te kampen heeft, zonder grensverlegging op dit moment kunnen
worden aangevat.
De heer Wisselink heeft eerder een
amendement dat een wat andere
grens beoogde, ingediend. Ik heb hierbij gezegd dat de grens misschien uiteindelijk ergens anders moest komen
te liggen. De heer Wisselink heeft nu
dit amendement ingediend.
Is dit niet de adstructie voor mijn
stelling dat het nu het verstandigst is,
de zaak open te houden? Ik roep ook in
herinnering dat ik bij de algemene beraadslaging over het wetsontwerp heb
gezegd dat in de argumentatie van de
heer Wisselink o m nu tot een zekere
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grensbepaling te komen, positieve elementen zijn te onderkennen. Daarom
kom ik tot de volgende conclusie over
het amendement.
Ik vraag mij nog steeds af of het wijs
is, de grens nu zo te leggen. Ik heb echter geen onoverkomelijke bezwaren tegen het voorstel van de heer Wisselink.
Ik moet een andere toonzetting kiezen, als ik spreek over het wijzigingsvoorstel dat door de heer Stoffelen is
ingediend en dat hij omstandig heeft
toegelicht. Bij de algemene beraadslaging heeft de toenmalige woordvoerder van de PvdA-fractie, de heer Vellenga, gezegd dat de PvdA graag zag dat
de artikelsgewijze behandeling tot een
nader tijdstip werd uitgesteld omdat
zij in haar kring wilde bezien welke argumenten er precies voor en tegen
zijn. Ik heb toen gezegd dat ik het geheel met de geachte afgevaardigde
eens was in zijn verzoek o m uitstel,
omdat als de overweging van zijn fractie tot een amendement zou leiden, dit
amendement van zeer ver strekkende
betekenis zou zijn voor zowel de artikelsgewijze behandeling als voor het
wetsontwerp als geheel. Ik meen kortom dat ik aan het eind van de algemene beraadslaging in één vriendelijke
volzin al ben vooruitgelopen op de
problemen waarmee w i j nu zeer in
concreto zijn geconfronteerd. Deze
problemen waarmee w i j nu zeer in
amendement zou worden ingediend
als nu uiteindelijk is ingediend en door
de heer Stoffelen is verdedigd.
De heer Stoffelen heeft de strijdlust
in Uithuizen en in Uithuizermeeden
nog eens geroemd. Hij heeft gezegd
dat men in die gemeenten zijn amendement, als het in het wetsvoorstel
zou worden opgenomen, wellicht zou
betitelen als 'een heilloze w e g ' en dat
men zou zeggen dat het in een 'onbewaakt ogenblik' was ingediend. Via die
bewoording vertolkt de heer Stoffelen
niet alleen de mening van zeer velen in
Uithuizen en in Uithuizermeeden
goed, maar ook die van de Minister van
Binnenlandse Zaken. Dit amendement
is, gelet op de zeer lange voorbereiding
van dit wetsvoorstel en gelet op de consequenties van dit amendement voor
de gehele bestuurlijke situatie in de betrokken gemeenten, een zeer cruciale
wijziging van het wetsvoorstel. In dit
verband wil ik niet de term 'onbewaakt
ogenblik' overnemen, aangezien men
in dit gebied uiteraard ook wist dat de
gedachte, neergelegd in het amendement, speelde.
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De heer Stoffelen heeft de argumenten voor zijn amendement nog eens
op een rij gezet. Hij heeft zich afgevraagd, of het in één gemeentelijk verband onderbrengen van de Eemshaven met die van Delfzijl een betere
aanpak van de samenhang en een
evenwichtiger benadering van de problemen mogelijk maakt, waardoor
men ook concurrentie tussen beide havens zou kunnen voorkomen. Ik wil
evenmin als de heer Stoffelen treden
in een zwart-wit-redenering. In zijn argument zit natuurlijk veel waars. Maar
in de andere bestuurlijke oplossing die
mogelijk en zeer reëel is, namelijk het
beheer van beide havens onderbrengen in één havenschappelijk verband,
kan men juist heel goed de evenwichtige benadering bewerkstelligen die de
heer Stoffelen bepleit en kan men heel
goed de - verschillende - positie van
beide havens afwegen. Op deze wijze
kan men heel wel tot een samenhangende aanpak van de vraagstukken
komen.

Ze hebben er de mensen niet voor, zei
de heer Stoffelen. Dat weet ik niet,
mijnheer de Voorzitter. Ik weet niet, of
het nieuwe bestuur van de gemeente
Hefshuizen daar de mensen niet voor
zou hebben. Ik treed niet in een beoordeling daarvan. Gesteld dat die nieuw e gemeente er toch komt en dat het
nieuwe gemeentebestuur zegt: 'Voor
het aanvatten van de milieufacetten,
vastzittend aan de verdere industriële
ontwikkeling, hebben wij de steun van
buitenaf nodig en adviezen van deskundigen', dan is men in de nieuwe
gemeente naar ik aanneem mans genoeg o m ervoor te zorgen dat men dat
belangrijke facet van het beleid naar
behoren kan vervullen. Ik geloof er niet
in dat per definitie een gemeente met
minder inwoners - het gaat hier helemaal niet o m een lilliputgemeente,
maar o m een gemeente met ongeveer
10.000 inwoners - onvoldoende mankracht en onvoldoende bestuurskracht
zou kunnen ontwikkelen o m die vraagstukken naar behoren aan te vatten.

Hetzelfde geldt voor het tweede argument van de heer Stoffelen, zoals hij
het aanhaalde uit een hoofdredactioneel commentaar uit het Nieuwsblad
van het Noorden, dat er kortweg op
neerkomt dat de havens in de Bondsrepubliek zouden lachen als w i j niet
kozen voor het amendement-Stoffelen. Ik gun de geachte afgevaardigde
gaarne zijn bekendheid over de grens.
Als men kiest voor het aanpakken in
één havenschap van de problemen
waarbij beide havens zijn betrokken en dat is nog steeds de intentie van de
voorstellen - kan heel wel voor een
voldoende sterke concurrentiepositie
van beide ten opzichte van het buitenland worden gezorgd. Ik meen ook niet
dat het toevoegen van de Eemshaven
aan de nieuwe gemeente Hefshuizen
de totale concurrentiepositie van het
Noorden zou schaden. Hierbij denk ik
aan de gezamenlijke actie die men in
Groningen onderneemt o m de aanlanding van LNG naar het Noorden te krijgen. Daaruit kan men constateren dat
de verschillende besturen in dat gewest eensgezind optreden.
Kortom, een andere gemeentelijke
oplossing dan de heer Stoffelen kiest
in zijn amendement behoeft bepaald
niet in de weg te staan een eensgezinde aanpak in het gebied van de industriële problematiek en van de werkloosheid, waarmee men in het
Noorden heeft te kampen.
Het derde argument van de heer
Stoffelen betreft het aanvatten van het
milieubeleid. De heer Brinkhorst heeft
mij daar ook een vraag over gesteld.

Het vierde argument van de heer
Stoffelen voor zijn amendement was,
dat de havenontwikkeling in dit gebied
de hele streek en de hele regio raakt.
Daar ben ik het mee eens. Als men dan
consequent doorredeneert op het vlak
van de bestuurlijke gemeentelijke
grenzen, belandt men waar men in het
verleden is gestart. Toen zou er namelijk één grote gemeente komen, die
beide havens in één bestuurlijk verband zou hebben. Dat is geprobeerd,
maar het is o m tal van redenen niet gelukt. Ik heb er geen behoefte aan, daar
nu in te treden. Uiteindelijk behandelen wij hier vandaag een wetsvoorstel
dat strekt tot - om het heel kort te zeggen - samenvoeging van Uithuizen en
Uithuizermeeden. Daar hebben wij
mee te maken.
Ik zou de geachte afgevaardigde de
volgende vraag willen voorleggen. Wij
spreken, zoals gezegd, vanmiddag
over de samenvoeging van Uithuizen
en Uithuizermeeden. De geachte afgevaardigde heeft een amendement ingediend, waarop is gereageerd in het
gebied. Met name de gemeenten Uitnuizen en Uithuizermeeden hebben
met verontrusting van de activiteiten
van de heer Stoffelen kennis genomen. Con amore, zo schrijven de gemeentebesturen in het Gronings, hebben wij het havenschap Delfzijl aanvaard als beheerder van de Eemshaven; nooit en te nimmer zijn er klachten geweest over onze inbreng in het
geheel. En als u nu ziet, zo zeggen zij
waar wij voor komen te staan als het
amendement van de heer Stoffelen
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wordt aangenomen, dan zijn dat toch
grote consequenties voor de inwoners
van ons gebied, voor het milieu, de
volkshuisvesting, planologie, enz. Als
het zo moet, hoeft het voor hen niet.
Dat is hun conclusie.
Uiteraard schreef Delfzijl een ander
verhaal. Dat verhaal is hier zeer plastisch door de heer Stoffelen naar voren gebracht, zodat ik het niet behoef
te herhalen. Wij behoeven niet twee
keer hetzelfde te zeggen. Het aardige
van een gedachtenwisseling is nu
juist, dat je gedachten wisselt. Omdat
ik de indruk heb, dat de argumenten
van Uithuizen en Uithuizermeeden te
veel onder het stof zijn geraakt, vind ik
het nuttig ze in deze gedachtenwisseling naar voren te halen.
Het amendement van de heer Stoffelen komt er in feite op neer, dat er
een totaal nieuw element in het wetsvoorstel wordt gebracht, met als consequentie dat de desbetreffende gemeenten de rockbottom, de pit van het
wetsvoorstel met wat daar verder o m heen zit, namelijk de samenvoeging
van Uithuizen en Uithuizermeeden, niet
meer willen.
Kortom, via het amendement wordt
het wetsvoorstel niet alleen op hoofdpunten gewijzigd maar wordt ook een
groot vraagteken bij de kern gezet.
De heer Stoffelen (PvdA): Wat bedoelt
u met de opmerking dat bij de kern een
vraagteken wordt gezet?
Minister Wiegel: Dat is erg duidelijk.
Het wetsontwerp beoogt samenvoeging van de gemeenten Uithuizen en
Uithuizermeeden. Ik kan mij voorstellen dat bij aanvaarding van het amendement voor de betrokken gemeentebesturen de behoefte aan het wetsontwerp komt te vervallen. Het amendement beoogt in wezen geen wijziging van het wetsontwerp maar een
totaal nieuw ontwerp, inhoudende dat
de Eemshaven gemeentelijk bij Delfzijl
wordt ingedeeld.

Feit blijft dat als het amendement
wordt aanvaard beide gemeentebesturen geen behoefte meer hebben aan
het wetsontwerp. Het gaat mij erg ver
o m dat in korte tijd inhoudelijk in het
vat te gieten. Gezien de brief van Uithuizen en Uithuizermeeden vind ik
het niet redelijk daarmee in te sternmen. Ik vind dat ik dan moet overwegen eerst in het betreffende gebied, bij
de gemeenten en het provinciaal bestuur, mijn licht op te steken. De heer
Wisselink heeft bij interruptie uitgesproken dat het wellicht een destructief amendement is. Wordt het amendement aanvaard dan kan ik het voor
mijzelf niet verantwoorden dat het
wetsvoorstel verder de normale procedure volgt. Ik zou mij in ieder geval
verplicht voelen schorsing van de beraadslaging te vragen, teneinde beraad te kunnen plegen met de meest
betrokkenen.
Wat betreft de inhoud roep ik de geachte afgevaardigde in herinnering
hetgeen ik bij de algemene beraadslaging heb gezegd. Ik heb stellenderwijs
gesproken over de mogelijkheid dat
een amendement è la dat van de heer
Stoffelen - het was er toen nog niet
maar een minister moet een vooruitziende blik hebben - zou worden ingediend. Ik heb toen, op 23 mei, gezegd
dat ik dit uit bestuurlijk oogpunt een
monstrum zou vinden, omdat bij aanvaarding het wetsontwerp niet de mogelijkheid in zich zou bergen optimaal
de inwoners in het betreffende gebied,
via hun gemeentebestuur, te betrekken bij de ontwikkeling. Ik heb toen tegen de woordvoerder van de PvdAfractie, de heer Vellenga, gezegd dat ik
hem gaarne die sisyphusarbeid zou
besparen. Hij heeft het goed begrepen
want hij heeft onmiddellijk daarna de
behandeling van het wetsontwerp aan
de heer Stoffelen overgedaan. Ik heb
misschien wel een idee over beide heren maar ik spreek geen voorkeur uit:
ik heb te maken met de woordvoerder
van de fractie, wie het ook is.

Minister Wiegel: Ik zeg ook niet dat het
amendement buiten de orde is! Zou ik
dat zeggen, terwijl de Voorzitter het
niet had bedacht, dan zou ik in grote
conflicten met hem verzeild raken. Die
wil ik hem besparen.

Ik doe een klemmend beroep op de
geachte afgevaardigde: de heer Stoffelen. Natuurlijk is het geen zwart-wit
verhaal, dat weet ik ook. Gezien de
voorgeschiedenis van dit wetsontwerp
en gezien de geweldig constructieve
wijze waarop de gemeenten Uithuizen
en Uithuizermeeden zich hebben opgesteld, kunnen w i j niet zo maar tot
die andere constructie komen. Ik vind
het ook geen juiste constructie, omdat
de bevolking in dit gebied, naar mijn
gevoel, er uitdrukkelijk belang bij heeft
dat de Eemshaven gemeentelijk bij de
nieuw te vormen gemeenten Hefshuizen komt.
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De heer Stoffelen (PvdA): Het kabinet
heeft in dezelfde gedachtengang een
totaal nieuw ontwerp ingediend. Vanaf
het begin van de behandeling van dit
wetsontwerp is dit punt aan de orde
geweest. Het valt nadrukkelijk binnen
het kader van de gedachtenwisseling
die w i j sinds 1974 of 1975 hebben gevoerd.

Het woord 'onaanvaardbaar' gebruik ik op dit moment helemaal niet.
Ik houd er niet zo van dat soort termen
te gebruiken. Wellicht past de term
'destructief' beter, maar ik ben een
voorzichtig mens. Zakelijk gezien vind
ik dat als dit amendement wordt aangenomen een bestuurlijk monstrum
wordt gecreëerd. Stel, wat ik niet
hoop, dat deze hoge vergadering in
haar wijsheid zou beslissen dat dit
amendement moet worden aangenomen, dan moet ik na aanvaarding van
dit amendement schorsing van de beraadslaging vragen voor nader beraad.

D
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het amendement wordt,
overeenkomstig beste inbrengen van
vele fracties, ook van de fractie van de
VVD, gehandhaafd.
Ik vind het zeer onjuist dat als de Minister tijdens het debat op 23 mei
spreekt over ver strekkende consequenties hij dit soort dingen bedoelt.
Als de Minister goed overleg wil hebben, dan dient dit gezegd te worden op
het moment dat het hier aan de orde
is dus, op 23 mei jl. Ver strekkende consequenties kennen wij uiteraard ook.
De Minister maakt op deze manier echter in feite het overleg, waar hij zo vóór
zegt te zijn, onmogelijk. Op deze wijze
wordt overleg buitengewoon moeilijk.
Derhalve wordt het amendement hoe
dan ook gehandhaafd.

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Het amendement was bij de algemene beraadslaging niet ingediend.
De woordvoerder van de fractie van de
Partij van de Arbeid heeft bij die algemene beraadslaging gezegd dat hij,
gehoord de discussie in de Kamer,
schorsing wenste voor beraad in zijn
fractie over, naar ik aanneem, het al
dan niet indienen van dit amendement.
Wat voor een verwijt zou ik niet hebben gekregen van de Partij van de Arbeid als ik op dat moment zou hebben
gezegd: U vraagt beraad, maar ik zeg
al op voorhand dat als dat beraad ertoe leidt dat dit amendement toch
wordt ingediend, dan zal ik zeggen dat
het voor mij niet aanvaardbaar is.
Nu dit door de fractie van de Partij
van de Arbeid zo wordt gezegd hecht
ik eraan man en paard te noemen en
heel duidelijk te zijn. Ik heb er juist
mijn waardering voor uitgesproken
dat de fractie van de Partij van de Arbeid zich ging beraden. Ik heb niet op
voorhand gezegd dat een amende-
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ment onaanvaardbaar was. Ik heb ook
nu niet gezegd dat het amendement
niet aanvaardbaar is. Ik heb alleen
maar herhaald wat ik openlijk op 23
mei hier in de Kamer heb gezegd, namelijk dat een dergelijke gedachte zou
leiden tot een bestuurlijk monstrum.
Plastischer kan ik het niet formuleren.
Vanmiddag heb ik alleen gezegd dat,
als dit amendement zou worden aanvaard, ik het op zijn minst correct vind
ten opzichte van de bevolking in het
gebied en de bestuurders, mij nader
op het wetsontwerp te beraden en
eerst in overleg te treden met die bestuurders. Dat is mijn opvatting van
overleg bedrijven.
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister weet heel goed
dat het amendement was aangekondigd. Een van de overwegingen o m
nader beraad te vragen - ik vertel hier
geen geheim - was dat ook van de zijde van een andere fractie zeer serieus
werd overwogen datzelfde amendement in te dienen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Over de artikelen 4 tot en met 39 en de
daarop voorgestelde amendementen
wordt geen beraadslaging gevoerd.
De behandeling van het wetsontwerp
wordt geschorst.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Toevoeging van het Bijlmermeergebied aan de gemeente Amsterdam (14 992).
De algemene beraadslaging wordt geopend.
De Voorzitter: Ik stel voor, hierbij tevens de artikelen te betrekken.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dit wetsontwerp valt te rekenen onder de categorie zeer noodzakelijke wetsontwerpen. Wij weten allen dat dit wetsontwerp, strekkende tot
toevoeging van het Bijlmermeergebied aan de gemeente Amsterdam
noodzakelijk is omdat de vorige tijdelijke wet op 5 september 1978 afloopt
en omdat als w i j niets zouden doen, op
5 september in de Bijlmermeer een uitzonderlijke situatie op bestuurlijk gebied zou ontstaan. Het is duidelijk dat
het alleen al o m technische redenen
niet mogelijk is die toevoeging aan
een termijn te binden. Het zou alleen
mogelijk zijn indien wij nu exact kon-
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den aangeven, wanneer de nieuwe bestuurlijke reorganisatie voltooid zal
zijn. Aangezien er vandaag al voldoende leed aan de orde is, zal ik daarop
niet verder doorgaan.
Niettemin, het is niet geheel zeker,
wanneer dat allemaal afgerond is, althans niet wanneer de bestuursvoorziening voor groot-Amsterdam er zal
zijn. Het noemen van een nieuwe termijn is dan een slag in de lucht en zou
onnodige onrust scheppen. De enige
reden o m het woord te vragen is om
duidelijk te maken dat deze toevoeging geen definitieve is. Derhalve is
deze een voorlopige, in die zin dat als
gesproken wordt over een bestuursvoorziening voor groot-Amsterdam,
de mate van verzelfstandiging van delen van groot-Amsterdam zeker aan de
orde zal moeten komen, waarbij een
van de mogelijkheden is een vrij ver
gaande verzelfstandiging van die delen van Amsterdam die daarvoor hetzij
qua karakter hetzij qua ligging in aanmerking komen. Zeker valt daarbij
naar de Bijlmermeer te kijken. Ik voeg
er ook aan toe dat zoals bekend w i j
vinden dat die bestuurlijke organisatie
op zich urgent is. Niettemin kan het mij
niet brengen tot de gedachte het aan
een termijn te binden.
Ten slotte wil ik nog een opmerking
maken over het op zich sympathiek bedoelde amendement van de heer
Brinkhorst. Het lijkt m i j , dat op dit punt
de pen fors is uitgegleden. In het kader
van democratie en decentralisatie
wordt aan het gemeentebestuur van
Amsterdam opgedragen - dat zelf
heeft gezegd, dat het hiertoe voorlopig
geen kans ziet en het zelfs weinig zinvol acht - o m binnen twee jaar te beginnen met de bestuurlijke decentralisatie. Laat er geen misverstand over
bestaan: Sinds jaar en dag pleit ik in
vele hoedanigheden voor wijkraden,
decentralisatie. De gemeentebesturen
moet dit echter niet worden opgedrongen. Stimuleren kan, maar forceren
kan zeker niet. Als het nog zittende mogelijk ook het nieuwe - gemeentebestuur zegt, dat het stellig voornemens is die kant op te werken en wel
zo snel mogelijk, dan vind ik het meer
dan door het behang heenschieten,
wanneer een dergelijk amendement
wordt ingediend. Ik heb er geen behoefte aan - dat is niet mijn stijl - met
democratie-begrippen te gaan slingeren.
De heer Brinkhorst (D'66): U hebt zelf
dat 'democratie'-argument gebruikt.
De heer Stoffelen (PvdA): Leest u het
nog maar eens goed na. De vraag kan
zelfs worden gesteld, of het niet in
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strijd is met de grondwet. Wij voelen
niets voor het amendement. Het gemeentebestuur moet echt tot decentralisatie overgaan - ik hoop vurig, dat
het dit binnen de kortste keren doet maar forceren en iets tot stand brengen in een tempo, waarin het zelf geen
kans ziet dit te doen lijken mij niet verstandig. Het wetsontwerp heeft onze
instemming.

D
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Wij zijn nu, naar wij mogen verwachten, aan het einde gekomen van een lange periode van bestuurlijke onzekerheid voor de Bijlmermeer en de gemeente Amsterdam.
Een periode, die begon in 1958, toen
de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Struijken, het eerste
wetsontwerp indiende dat beoogde tot
een grenswijziging in dat gebied te komen. In die tijd was nog sprake van de
vorming van een nieuwe gemeente
Bijlmermeer. De aanleg van een stadsdeel van de huidige omvang stond
toen niet duidelijk voor ogen. Die discussie begon en een lang parlementair
drama met vele taferelen en bedrijven
waar wij nu aan voorbij gaan zou daaro m op dat wetsontwerp volgen, totdat
het ontwerp bij brief van 5 maart 1965
werd ingetrokken.
Vrijwel gelijktijdig werd een nieuw
wetsontwerp ingediend, waarbij
Weesperkarspel en een deel van Ouder-Amstel voorlopig aan de gemeente
Amsterdam werden toegevoegd, en later aan de gemeente Diemen. Overeenkomstig echter de suggestie van
de commissie Binnenlandse Zaken
werd al snel de zinsnede 'later aan de
gemeente Diemen' geschrapt en was
de beslissing waar dit gebied in 1978
naar toe zal gaan, daarmee open gehouden. De fracties van de christendemocratische partijen hebben toen
gestemd vóór het wetsontwerp, met
name vanuit de eis van w o n i n g b o u w
voor de Amsterdammers in de Bijlmermeer. De beste waarborgen voor
die stedebouwkundige ontwikkeling
dacht men bij de gemeente Amsterdam te zien.
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien
van de stedebouwkundige ontwikkeling van dat gebied willen wij wijzen
op de feitelijk onmogelijke opdracht
waar Amsterdam zich vanaf het begin
voor geplaatst zag, nl. het bouwen van
een 'wijk' waarvan pas later zal worden bepaald of het een Amsterdams
stadsdeel blijft, dan wel een zelfstandige gemeente wordt. Alsof dat geen
verschil uitmaakt; denk aan opzet van
b o u w e n inrichting! Sommigen bewe-

3109

artikel opgenomen over de binnengemeentelijke decentralisatie; binnen
twee jaar na datum van toevoeging
dient de Raad van de gemeente A m sterdam aan gedeputeerde staten van
Noord-Holland te berichten of, en zo
ja, op welke wijze toepassing is gegeven aan de artikelen 61-64 van de gemeentewet, zulks met betrekking tot
de Bijlmermeer.
Wij onderschrijven van harte deze
stimulerende bepaling in hetwetsontwerp, die sinds 1970 in herindelingswetten gebruikelijk is. Terecht
zegt de Minister in zijn nota naar aanleiding van het verslag, dat het van de
zijde van de rijksoverheid niet meer
dan een stimulans kan zijn. Mede o m dat wij de gemeentelijke autonomie
een hoog goed achten, zouden wij
daaraan de vraag willen toevoegen, of
de bevoegdheid van de rijksoverheid
wel ooit méér moet worden. Intussen
hebben wij uit correspondentie van
het gemeentebestuur van Amsterdam
met de Minister begrepen, dat voorshands decentralisatie ten aanzien van
de Bijlmermeer niet is te verwachten
maar dat twee andere gebieden (Amsterdam-noord en Osdorp) zijn aangewezen als proefgebieden voor binnengemeentelijke decentralisatie.
Het is uiteraard niet aan ons, te oordelen over een gemeentelijk beleid,
maar waar wij vandaag spreken over
de Amsterdamse Bijlmermeer, hopen
wij wel dat, gezien het specifieke karakter hiervan (ligging, bouw, bevolkingssamenstelling), mettertijd een eigen identiteit binnen het Amsterdamse kan worden opgebouwd. Méér dan
een wens in de kantlijn mag dit niet
zijn, mijnheer de Voorzitter, gezien de
terughoudendheid, die de rijkswetgever in dezen dient te betrachten.
Mijnheer de Voorzitter, het wetsontwerp waarover wij spreken is ingediend in april van dit jaar. Dit betekent
dat, als het parlement een andere opvatting zou hebben dan de Minister,
hetwelk - in tegenstelling tot dit ontwerp - er toe zou kunnen leiden dat besloten wordt tot een zelfstandige gemeente Bijlmermeer, dit niet meer tijdig
(dat wil zeggen vóór september aanstaande) geregeld had kunnen worden.
Vanzelfsprekend wordt onze insterrv
De gemeenteraadsverkiezingen hadden
ming met het wetsontwerp mede ingedan op 31 mei j l . gehouden moeten zijn,
geven door de standpunten van de beopdat met ingang van september dit
trokken gemeenteraden, die zich alle
gekozen college de Bijlmer zou kunnen
akkoord hebben verklaard met dit
gaan besturen. Nu moge al enkele jaren
voorstel, èn door de uitslag van de geduidelijk zijn dat deze mogelijkheid - de
houden hoorzitting, die in meerderzelfstandige gemeente Bijlmermeer heid stemmen vóór een definitieve
slechts theorie is, het late indienen van
toevoeging opleverde.
dit wetsontwerp blijft een weinig fraaie
Mijnheer de Voorzitter! In het ontinlossing van een belofte in 1966 gewerp van wet is op verzoek van het
daan. Wij zijn er ons van bewust, mijncollege van gedeputeerde staten een
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ren, dat met de dreiging van 1978 boven het hoofd, Amsterdam de Bijlmer
heeft gebouwd zonder het een eigen
gezicht mee te geven, daarmee voorkomend dat de Bijlmermeer ooit een
zelfstandige gemeente zou kunnen
worden. In die gedachtengang zou de
definitieve toevoeging niet zijn verdiend, maar eerder afgedwongen.
Mijnheer de Voorzitter! Het is niet
aan ons, daarover een oordeel uit te
spreken; w i j constateren slechts dat
een groot woongebied voor en door
Amsterdammers en anderen tot stand
is gebracht, dat die ontwikkeling doorgaat, dat de Bijlmer een wezenlijk, zij
het specifiek, deel van de gemeente
Amsterdam is gaan uitmaken en dat
het daarom van realiteitszin getuigt,
de huidige situatie bestuurlijk te continueren.
Hoewel naar de mening van het CDA
in het algemeen enclave-exclaves a la
Hoek van Holland in beginsel dienen te
worden afgewezen, geloven wij met
betrekking tot de Bijlmermeer niet in
een terugdraaien van een reeds 12 jaar
bestaande situatie, te meer niet, daar
w i j van mening zijn dat de specifieke
problemen ter plaatse waarschijnlijk
alleen of juist door Amsterdam moeten en kunnen worden opgelost. Ik ben
blij, dat ik dit kan zeggen, terwijl de
heer Schaefer nog in ons midden is.
Het zal duidelijk zijn, mijnheer de
Voorzitter, dat wij kunnen instemmen
met het ontwerp zoals dat voor ons
ligt: per september een definitieve toevoeging aan Amsterdam. Definitief,
omdat er thans een einde moet komen
aan de onzekerheid over de bestuurlijke status van de Bijlmermeer. Wij onderschrijven daarom bepaald niet de
wens van gedeputeerde staten van
Noord-Holland, de bestuurlijke status
van het Bijlmermeergebied zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf jaar
na de totstandkoming van een bestuursvoorziening voor Groot-Amsterd a m , opnieuw vast te stellen. Het vervullen van die wens zou de onzekerheid die nu reeds twintig jaar duurt
w e d e r o m doen voortbestaan. Wij achten dat onaanvaardbaar!
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heer de Voorzitter, dat het verwijt van
dit te late indienen niet bij deze Minister
mag worden gelegd.
Toch vinden wij het nodig deze opmerking te maken, omdat zeker van de
wetgever mag worden verwacht zich
te houden aan gedane beloften. In dit
geval spreekt dat des te meer omdat
wij er in 1965 al voor gewaarschuwd
zijn. Bij de behandeling van deze zaak
in dat jaar is vanaf deze plaats ongeloof uitgesproken in een tijdige indiening later van een nieuw ontwerp. Het
was de heer Geertsema die toen deze
woorden sprak. Daarop is toen gerepliceerd door de heer Elfferich, ik citeer:
'dit getuigt in elk geval van niet al teveel geloof in deze zaak. Om het u gemakkelijk te maken heb ik gemeend
deze opmerking te moeten plaatsen,
opdat de wetgever, die er dan zal zijn,
hieraan nog eens extra wordt herinnerd in de hoop uiteraard dat hij de
Handelingen van deze Kamer tegen
die tijd nog eens doorleest'. Die laatste
aanbeveling is opgevolgd; die hoop
van toen is vervuld, maar evengoed is
uitgekomen wat voorspeld is en dat
komt de geloofwaardigheid van ons
bestuur niet ten goede.
Mijnheer de Voorzitter! Tot slot keer
ik na dit kleine correctieve uitstapje terug naar het wetsontwerp. Ik heb
reeds gezegd dat wij ons met dit voorstel van de Minister kunnen verenigen.
Wij dienen ons hierbij wel te realiseren
dat wij anno 1978 slechts de formele
beslissing nemen, de Bijlmermeer definitief bij Amsterdam te voegen. Materieel bezien is deze beslissing, zo
mag achteraf worden geconcludeerd,
twaalf jaar geleden reeds genomen.

D
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Onze taal is sedert een
kleine twee decennia verrijkt met het
begrip 'Bijlmer'. Dat begrip heeft een
beetje een klankkleur gekregen als het
woord 'dutch' in het Engels. De Bijlmer
is dan een soort 'dutch disease', het
w o o r d staat voor 'Hoe het niét moet'.
Als veelzeggend adjectief treffen wij
het woord aan in de begrippen Bijlmer-expres en Bijlmer-bajes. Kortom,
je zou gaan geloven dat de gemeente
Amsterdam niets heeft nagelaten o m
van de Bijlmermeer een soort Duivelseiland te maken. Als de leden van
mijn fractie in het verslag van de vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken
opmerken dat zij met de stedebouwkundige opzet van de Bijlmermeer allerminst gelukkig zijn, beogen zij
daarmee allerminst zich aan te sluiten
bij de eenzijdig negatieve beeldvorming van dat gebied. De gemeente
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Amsterdam komt lof toe voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk of een nieuwe stad - in de voor dit
soort ontwikkelingen buitengewoon
korte periode van een 15 jaar. Een beoordeling van alle pro's en contra's
van deze nieuwe stad is overigens hier
en nu niet aan de orde.
Op 20 december 1965 heeft de heer
Geertsema, namens de WD-fractie in
deze Kamer, gesproken over wetsontwerp 7991 tot tijdelijke toevoeging
van het Bijlmermeergebied aan de gemeente Amsterdam. Hij heeft toen gezegd niette geloven in de tijdelijkheid
die het uitgangspunt vormde van het
wetsontwerp. Hij noemde die tijdelijkheid een volstrekte illusie.
Over de stedebouwkundige ontwikkeling van het gebied heeft de heer
Geertsema destijds het volgende gezegd: 'Het gebied, dat voorlopig bij
Amsterdam wordt gevoegd en dat dan
terecht door Amsterdan wordt beb o u w d , zal dan niet als een zelfstandige gemeente worden gebouwd; het zal
van Amsterdam ongetwijfeld geen eigen gezicht meekrijgen'. Even verderop zei hij:
'Ik meen, dat Amsterdam het niet zodanig gaat bebouwen, dat men het later weer tot een aparte gemeente kan
maken. Er zal een wijk van Amsterdam
worden gebouwd; ik geloof niet dat
men die wijk, met eventueel andere
stukken erbij, later dan weer tot een
zelfstandige gemeente zal kunnen maken.'.
Nu, twaalf jaar later, constateren w i j
dat het inderdaad gegaan is, zoals de
heer Geertsema destijds voorzag. Wij
betreuren dat. Met de huidige Minister
van Binnenlandse Zaken zien w i j de
v o r m i n g van een nieuwe gemeente
Bijlmermeer niet zitten. Dan moeten
w i j constateren dat er destijds of wel o m weer met Geertsema te spreken een allerbelabberdst gewijzigd wetsontwerp is aangenomen, of wel dat de
gemeente Amsterdam inderdaad niets
heeft nagelaten o m te voorkomen dat
in 1978 de Bijlmermeerders afscheid
zouden nemen van Amsterdam. Er
was of wel slechte wetgeving, o f w e l
een uitvoering van de wetgeving die
later de keuze bemoeilijkt. Ik houd het
op beide. Als er echter iets is fout gegaan bij de ontwikkeling van de Bijlmermeer, dan is dat naar mijn mening
wel de wetgeving.
Het idee van de sterke randgemeenten rondom de grote steden, waar het
oorspronkelijke voorstel van de toenmalige Minister Toxopeus van uitging,
vond destijds geen meerderheid in de
Kamer. Evenmin haalde vervolgens
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glomeratie van een stad Amsterdam
met 'goed opgezette, goed afgeronde,
dus waarlijk sterke randgemeenten,
samenwerkend in een lichaam als de
Rijnmond, doch sterker gefundeerd en
gebouwd, met verder reikende bevoegheden'. We hebben wèl een enclave, een eiland, zij het - naar onze
mening - bepaald geen Duivelseiland.
Inmiddels spreekt nu bij voorbeeld
de Wiardi Beekman Stichting zich wel
uit voor splitsing van gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners in eenheden, variërend van 10.000 tot 80.000
inwoners. En dat is dan heel wat rigoreuzer dan het idee, 12 jaar geleden,
van sterke randgemeenten rond de
grote steden! Ondertussen zitten we
midden in de gedachtenvorming over
de reorganisatie van het binnenlands
bestuur, een gedachtenvorming, die
nog wel heel wat zal vragen van ons
denkvermogen en onze tijd.
Het is naar onze mening dan ook
nogal laconiek als in de memorie van
Er werd dus niet gemikt op sterke
toelichting bij wetsontwerp 14 992
randgemeenten. Volgens de heer
wordt geconstateerd dat ontwikkelinBruggeman was dat antithetisch en
gen met betrekking tot de bestuurlijke
zelfs negentiende-eeuws. Nostalgie en
organisatie in de agglomeratie A m herwaardering van het negentiendesterdam zich intussen (dus sinds 1965)
eeuwse waren toen kennelijk nog niet
niet hebben voorgedaan en dat dus,
in. Er werd ook niet gemikt op toevoenu Bijlmermeer zulk een integrerend
ging van de hele zuid-oost-lob aan
deel van de gemeente Amsterdam is
Amsterdam. Dat betekende immers
gaan uitmaken, toevoeging van dat
het einde van de gemeenten Diemen
gebied aan Amsterdam de aangeween Ouder-Amstel en dat mocht niet. Er
zen oplossing is. Laconiek betekent
werd gemikt op de vorming van de
volgens Van Dale 'kort en bondig, pitagglomeratie groot-Amsterdam. Zot i g ' en voorts 'blijkgevend dat men de
dra dat zijn beslag zou hebben gekrezaken doodkalm opvat, zonder zich
gen - en dat moest dan na tien jaar zo
drukte maken'.
zijn - dan zou definitief beslist kunnen
worden over de definitieve indeling
Iets minder laconiek stelden de
van de Bijlmermeer.
VVD-leden in de vaste Commissie voor
Binnenlandse Zaken zich op toen zij in
Intussen zouden de colleges van
het verslag de vraag stelden welke
burgemeester en wethouders van A m omstandigheden de Minister op het
sterdam, Diemen en Ouder-Amstel eloog had bij zijn in het wetsontwerp
kaar én de Minister van Binnenlandse
neergelegde voorstel. Zij vroegen of
Zaken, op de hoogte houden van de
deze omstandigheden van bestuurlijke
besluiten die elk van de besturen van
aard waren of van technische of van
de genoemde gemeenten zouden neruimtelijke. Ik geef alsnog graag toe,
men en die van duurzaam belang zoudat deze vraag een retorische was. Uit
den zijn voor de ontwikkeling van het
de beantwoording zou je kunnen proeomstreden gebied, dat van de geven dat de Minister dat ook vindt. In
meenten Diemen en Ouder-Amstel (Ardie beantwoording is hij althans even
tikel 24 van de wet van 6 april 1966
laconiek - kort en bondig - als in zijn
Stb. 132). Een en ander klaarblijkelijk
memorie van toelichting. Wij vatten de
met het oog op het door een ieder bezaken wat minder doodkalm op, w e
leden belang van het ontstaan van de
maken ons wat méér druk, zoals de opagglomeratie groot-Amsterdam naar
lettende toehoorder inmiddels zal hebhet model van Rijnmond en nog sterben begrepen. Het gaat ten slotte o m
ker dan dat! Intussen zou de Bijlmerde bestuurlijke indeling van een stad
meer door Amsterdam tot ontwikkemet maar liefst 120.000 inwoners.
ling kunnen worden gebracht en men
tilde er in die gedachtengang blijkbaar
Ik heb zojuist met instemming de
niet zo zwaar aan dat dat gebied een
heer Geertsema geciteerd, die in 1965
exclave van Amsterdam was.
sprak bij de behandeling van het wets
ontwerp dat de tijdelijke toevoeging
Nu, in 1978, hebben wij noch de
van de Bijlmermeer aan Amsterdam
sterke randgemeente Diemen, noch de
beoogde. Ik wil hem nogmaals citeren.
gemeente Bijlmermeer, noch de ag-

het idee van toevoeging aan Amsterdam van de hele zuid-oost-lob een
meerderheid. Het werd ten slotte toevoeging aan Amsterdam van een deel
van dat gebied, dus minus Diemen, en
minus westelijk Weesperkaspel en m i nus Ouder-Amstel. Het werd een enclave. Deze zou niet na twaalf jaar worden
toegevoegd aan de gemeente Diemen.
Na die periode zou een definitieve beslissing over het gebied moeten worden genomen. Dat kon allemaal, want zo zei de heer Scheps het - het wetsontwerp opende perspectief inzake
een grondige herindeling van het gehele gebied, met daarbij inbegrepen
de mogelijkheid, de gemeente Amsterdam te omkransen met goed afgebouwde, goed opgezette, goed afgeronde, dus waarlijk sterke randgemeenten, samenwerkend in een lichaam als de Rijnmond, doch sterker
gefundeerd en gebouwd, met verder
reikende bevoegdheden.
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Op blz. 1063 van de Handelingen
1965-1966 lees ik het volgende: 'Ik
hoop dat w i j elkaar hier in 1978 nog
eens kunnen ontmoeten o m te kijken
wat er dan is gebeurd. Ik blijf volhouden dat het een illusie is en dat géén
stedebouwkundige in staat is o m de
opdracht te aanvaarden: maak daar nu
een wijk, die als wijk leefbaar is, die
goed is volgens alle moderne inzichten, maar ik kan u niet vertellen of u
die wijk zo moet maken, dat dat te zijner
tijd een zelfstandige gemeente wordt,
of het een gemeente wordt met een
stuk van Diemen eraan, of het een gemeente wordt met een stuk van OuderAmstel eraan, of een gemeente, die de
gehele wijk plus Diemen, plus OuderAmstel bij elkaar zal omvatten, dan wel
dat dit gehele stuk bij Amsterdam
blijft;'.
De ontmoeting met zijn tegenstrevers van destijds is de heer Geertsema
niet beschoren. Misschien volgt hij nu
wèl de behandeling in deze Kamer van
wetsontwerp 14 992 of leest hij dezer
dagen de Handelingen. Hij zal daarbij,
naar ik hoop en aanneem, niet zozeer
het genoegen smaken zijn gelijk van
destijds bevestigd te zien, maar meer
met spijt ervaren, dat we sindsdien
niet veel verder gekomen zijn. Hoe dit
alles dan ook zij: als ik het w o o r d 'laconiek' vrij, maar parlementair, mag vertalen als 'niet praten maar poetsen',
dan kan aan de Minister bij zijn toelichting op het voor ons liggende wetsontwerp in ieder geval de verdienste
niet worden ontzegd, dat hij nuchter
en zakelijk de feiten, zoals ze liggen,
constateert en daaraan de onontkoombare conculsies verbindt. Waarvan
voor wat ons betreft akte: w i j zouden
er eigenlijk wel behoefte aan hebben
ons tegen het wetsontwerp te verzetten, maar w e zien in dat daarmee niets
en niemand gediend zou zijn in de o m standigheden hier en nu.
Mag ik dan toch, mijnheer de Voorzitter, de wenkbrauwen fronsen als ik
in de nota naar aanleiding van het verslag lees dat de Minister niet inziet
waarom een vroegtijdiger indiening
van het wetsontwerp met het oog op
de gemeenteraadsverkiezingen van
belang zou hebben kunnen zijn?
Dat belang zat hem doodgewoon in
het feit dat de wetgever van 1966 ervan uitging, dat er in 1978 gekozen zou
moeten worden, niet tussen toevoeging van de Bijlmermeer aan Amsterdam en tussen toevoeging van de Bijlmermeer aan Amsterdam, maar wel
tussen toevoeging van Bijlmermeer aan
Amsterdam of toevoeging van Bijlmermeer aan Diemen of vorming van een
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gemeente Bijlmermeer. De Minister
spreekt wederom laconiek: 'Het zijn deze voor ieder constateerbare feiten die
mij de overtuiging hebben geschonken
dat voor dit ogenblik geen andere oplossing reëel is dan het wegnemen van
het element van de tijdelijkheid uit de
toevoeging van het gebied aan Amsterdam'.
Des Ministers overtuiging, die ik
overigens wel deel - daar gaat het nu
niet o m - dient blijkbaar ieders overtuiging te zijn. Dit moest nu juist blijken uit de parlementaire behandeling
van dit wetsontwerp. Als uit het gemeen overleg der Staten-Generaal een
ander besluit zou volgen dan het door
de Minister beoogde, zou de kwestie
van de gemeenteraadsverkiezingen
wel relevant zijn. Dat vond de wetgever in 1966 ook en daarom werd de tijdelijkheid van 10 op 12 jaar gebracht.
De leden van mijn fractie spraken, zo
blijkt uit het verslag van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, hun
voorkeur uit voor het in artikel 2 van
het wetsontwerp gekozen systeem ten
aanzien van toepassing van de artikelen 61 tot en met 64f van de Gemeentewet. Dit stelden zij boven het dwingend opleggen aan de gemeente A m sterdam van binnengemeentelijke decentralisatie.
Wij zijn het met de Minister eens, dat
de wetgever eenvoudig niet bevoegd
is, een dergelijke binnengemeentelijke
decentralisatie aan enige gemeente
dwingend op te leggen.
Als w i j kiezen voor een definitieve
toevoeging van de Bijlmermeer aan de
gemeente Amsterdam - het lijkt erop,
dat dit vandaag g e b e u r t - menen w i j ,
dat het aan de gemeenteraad van A m sterdam is o m uit te maken op welke
wijze die gemeente moet worden bestuurd. Wij spreken wel als onze mening uit, dat binnengemeentelijke decentralisatie, met name voor een gebied als de Bijlmermeer, gewenst is.
Hierover vragen wij het oordeel van de
Kamer in de volgende motie.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Lauxtermann en Evenhuis wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over het
wetsontwerp Toevoeging van het Bijlmermeergebied aan de gemeente A m
sterdam;
overwegende, dat de gemeente Amsterdam weliswaar op het terein van
de binnengemeentelijke decentralisatie een weloverwogen beleid voert,
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doch ten aanzien van de Bijlmermeer
de mogelijkheid van toepassing van
de artikelen 61-64f van de gemeentewet voorshands niet aanwezig acht;
van mening, dat de toepassing van de
artikelen 61-64f van de gemeentewet
een zaak is van gemeentelijke autonomie;
van mening niettemin, dat binnengemeentelijke decentralisatie in het algemeen en voor het gebied van de Bijlmermeer in het bijzonder, van grote
betekenis is voor het functioneren van
de gemeentelijke democratie;
spreekt als haar oordeel uit, dat het
wenselijk is, dat de gemeente Amsterdam voor het Bijlmermeergebied op
passende wijze uitvoering geeft aan de
artikelen 61-64f van de gemeentewet,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De motie krijgt nr. 8.
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Wij vinden, dat het Bijlmermeergebied nu definitief aan de
gemeente Amsterdam moet worden
toegevoegd. In het kader van de reorganisatie van het binnenlands bestuur
zal er echter toch nog eens goed naar
de agglomeratie Amsterdam moeten
worden gekeken.

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Het komt mij voor dat de
nota naar aanleiding van het verslag
enigszins slordig van opzet is. Een
aantal zinnen zijn zo slecht van constructie dat de inhoud volstrekt onduidelijk is geworden, bij voorbeeld de
derde en vierde zin van de tweede alinea op blz. 1. Het lijkt wel, alsof gedurende het 'zetprocédé' de woorden zelf
hun plaats binnen het zinsverband zijn
gaan bepalen. Dit is weliswaar zeer liberaal, maar het verhoogt niet de leesbaarheid. Kan de Minister de bedoelde
passages verduidelijken?
Daarnaast is er weinig aandacht besteed aan de vragen, gesteld in het
verslag van 7 juni 1978. Is dit misschien een nieuw beleid? Is de Minister alsnog bereid, deze vragen te be-,
antwoorden? Met name zou ik graag
zijn standpunt willen vernemen over
het probleem, een geografisch zo volledig van Amsterdam gescheiden gebied toch van deze gemeente uit te
doen besturen, vooral nu het gemeentebestuur van Amsterdam niet veel
concrete daden laat zien o m op korte
termijn tot decentralisatie van bestuur,
door onder andere het instellen van
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wijkraden, te willen overgaan. Aan dit
principiële probleem wordt in het verslag bijzonder weinig aandacht besteed.
Ik ben van mening dat de definitieve
toevoeging van de Bijlmermeer, indien niet ten minste gelijktijdig gekoppeld aan bestuurlijke decentralisatie,
de lokale democratie wel bijzonder
weinig recht doet en waarschijnlijk
nauwelijks op de instemming van de
bewoners van de Bijlmermeer mag rekenen, hetgeen in de toekomst nog tot
bestuurlijke problemen aanleiding kan
geven. Ik wijs in dit verband op de
vaak slechte bestuurlijke communicatie binnen de gemeente Amsterdam.
Ik heb ook een antwoord gemist op
de vraag, of het zinvol is de bestuurlijke last van Amsterdam door de definitieve toevoeging van de Bijlmermeer
blijvend te verhogen, waar zich de afgelopen 4 jaar zovele bestuurlijke problemen hebben voorgedaan binnen
het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. Ik mag
wel zeggen, dat dit een afvalrace van
wethouders was.
Ik kan ten slotte instemmen met de
gedachtengang, dat niet 'ad infinitum'
gewacht kan worden op de uiteindelijke resultaten van het proces van hestuurlijke reorganisatie in Nederland
(gewestvorming e.d.) alvorens een besluit te nemen over de positie van de
Bijlmermeer.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van D'66 kan instemmen met het wetsontwerp, zoals
het door de Regering is voorgesteld.
Ten aanzien van artikel 2 hebben w i j
een amendement ingediend. Dit wil ik
toch nog kort toelichten, omdat er weilicht een misverstand bestaat ten aanzien van de intenties, met name ten
aanzien van de mededeling in de nota
naar aanleiding van het eindverslag,
dat er, door het indienen van een dergelijk amendement, in feite sprake zou
zijn van strijdigheid met de Grondwet.
Een dergelijk verwijt moet men serieus
nemen, misschien zelfs serieuzer dan
de opmerking van de heer Stoffelen,
dat een dergelijk amendement door
het behang zou schieten. Dit is echter
een speelse opmerking.
De heer Stoffelen (PvdA): Het zou aardiger zijn, als u in het vervolg luisterde. Dan zou u weten dat ik de opmerking over de Grondwet ook heb gemaakt. U luistert echter slecht.
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De heer Brinkhorst (D'66): Ik bepaal
mij tot de zaak. Ik werd uitgedaagd
doordat de heer Stoffelen voorbijwandelde. Ik zal voortaan proberen, mij in
dit opzicht te bedwingen.
Het verwijt dat eventueel buiten de
grenzen van de Grondwet wordt gegaan, is serieus en behoort dan ook
zorgvuldig te worden getoetst. Ik stel
voorop dat het verre van de fractie van
D'66 is, amendementen in te dienen
die buiten de Grondwet o m gaan. De
vraag is of dit zo is.
Wij stellen ons met de Regering zeer
nadrukkelijk op het standpunt dat
gemeentelijke autonomie een goede
zaak is en dat ook artikel 153 uitdrukkelijk grenzen aangeeft voor de mogelijkheid van de wetgever o m in te grijpen.
Wij moeten ons er echter van bewust
zijn dat in ons huidige gemeentelijke
bestel wel degelijk algemene richtlijnen worden aangegeven. Zo wijst het
Rijk en niet de gemeente zelf het aantal
gemeenteraadsleden aan. Zo stelt in
de wet de rijkswetgever, en niet de
gemeentelijke wetgever, dat de voorzitter van de gemeenteraad de burgemeester behoort te zijn. Zo zijn er meer
zaken. Dit geeft aan dat in het algemeen de gemeentelijke autonomie
aan bepaalde grenzen is gebonden.
Ten aanzien van dit speciale onderwerp zou ik er natuurlijk niet over hebben gepiekerd, een dergelijk amendement in te dienen, wanneer de gemeente Amsterdam totaal geen binnengemeentelijke decentralisatie had
toegepast. Het spreekt voor mij vanzelf
dat de beslissing of binnengemeentelijke decentralisatie kan plaatsvinden,
a~an de gemeenten moet worden overgelaten. Dit is het huidige geldende
recht. De vraag is hierbij of op een bepaald ogenblik de Grondwet zal worden gewijzigd. Hierover vinden discussies plaats.
Deze situatie is duidelijk anders en
hierop slaat mijn amendement. Er is
immers ook een algemeen beginsel dit is naar mijn gevoel een zeer
belangrijk beginsel - van gelijkheid.
Dit grondbeginsel behoort ook in het
kader van de Grondwet te worden
toegepast. Het is het non-discriminatiebeginsel, het beginsel van gelijke
monniken gelijke kappen. Aan dit beginsel heeft ook de gemeentelijke wetgever zich te houden. Wanneer de
gemeentelijke wetgever in bepaalde
gevallen tot binnengemeentelijke decentralisatie is overgegaan of voorstelt, hiertoe over te gaan, zoals in het
geval van Osdorp en Noord, komt het
mij voor dat er een redelijke uitleg van
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de bevoegdheid bestaat om in dat geval ook over te gaan tot binnengemeentelijke decentralisatie in het geval
van de Bijlmermeer. Hier is sprake van
een speciale situatie, maar in de Bijlmermeer leeft zeker sterk de behoefte
tot het tot stand brengen van deze binnengemeentelijke decentralisatie.
Ik beoog geen centralisme. Integendeel, men kan zeggen dat het In zekere
zin super-decentralisatie is o m duidelijk uit te maken dat de rijkswetgever in
de gevallen waarin de gemeente het
beginsel van de gelijkheid voor de
wet, het beginsel van non-discriminatie, dreigt te schenden, een duidelijke
aansporing geeft o m het beginsel van
gelijke monniken gelijke kappen toe te
passen. Om deze reden is mijn fractie
van mening dat er geen sprake is van
schending van de Grondwet. Het is
belangrijk dat de Minister hierop een
reactie geeft.
De heerSchaefer (PvdA): Is het niet zo
dat de bewoners van de Bijlmermeer,
vallend onder Amsterdam, deelnemen
aan gemeenteraadsverkiezingen en
gewoon hun gemeentebestuur kunnen vragen, bepaalde zaken in te stellen?
De heer Brinkhorst (D'66): Zo is het inderdaad.
De heer Schaefer (PvdA): Waarom
gaat u dan over de bevoegdheden van
de Amsterdamse burger heen met een
amendement?
De heer Brinkhorst (D'66): Mijn indruk
is dat de gemeente Amsterdam tot
dusver ondanks verzoeken niet tot decentralisatie is overgegaan. Hierin ligt
het kernpunt.
De heer Schaefer (PvdA): Is het ook
niet zo dat de burgers van Amsterdam
hun eigen bestuur controleren, iedere
keer een raad hiervoor kiezen en hierover hun oordeel vellen?
De heer Brinkhorst (D'66): Het gaat ero m dat er vanuit de Bijlmermeer zelf
zeer nadrukkelijk verzoeken zijn gekomen o m gemeentelijke decentralisatie
toe te passen en dat de gemeenteraad
van Amsterdam hierop tot dusver niet
heeft gereageerd, terwijl hij dat wèl
heeft gedaan bij Osdorp en Noord. Het
gaat mij o m het verschil in positie tussen deze twee situaties en de Bijlmermeer.
De heer Schaefer (PvdA): Ik wijs u erop
dat waarover u nu spreekt, namelijk
Osdorp en Noord, twee experimenten
betreft die veel verder gaan dan andere decentralisatie in Amsterdam. Als
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deze experimenten slagen, wil men
hiermee in Amsterdam verder gaan. U
spreekt over twee onvergelijkbare zaken.
De heer Brinkhorst (D'66): Dit mag
geen argument zijn, decentralisatie
waarom de Bijlmermeer heeft gevraagd, niet op dezelfde wijze, dus bij
wijze van experiment, toe te passen.
Dit is juist een ondersteuning van de
stelling die ik zojuist op tafel heb gelegd.

rimenten in een gedeelte van Amsterdam in te stellen hier, via een amendement, wilt corrigeren?
De heer Brinkhorst (D'66): Ik laat het
hier maar bij.
De heer Schaefer (PvdA): Dat lijkt mij
wel verstandig.
De heer Brinkhorst (D'66): De republiek Amsterdam heeft gesproken.
De heer Dees (VVD): En daarvan weer
de president.

D

De heer Schaefer (PvdA): Neen. U
noemt Osdorp en Noord als voorbeelden. Het gaat daar o m twee nog niet
eens gelijke experimenten. Is het niet
één van de eigenschappen van een experiment dat eerst iets wordt uitgeprobeerd alvorens het over het geheel
wordt toegepast?

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer met vreugde dat het
wetsvoorstel zoals het nu in bespreking is, kan rekenen op de steun van
een brede meerderheid in deze Kamer.
Deze constatering was ook al mogelijk
op grond van het verslag dat over het
wetsvoorstel door de vaste Commissie
voor Binnenlandse Zaken is gemaakt.
De heer Brinkhorst (D'66): Het gaat erDe fractie van de PvdA heeft het vooro m dat in deze twee gevallen experistel 'noodzakelijk' genoemd, terwijl die
menten wel zijn toegestaan, terwijl
van het CDA het in het verslag de 'aanmen ten aanzien van de Bijlmermeer
gewezen oplossing' noemde en die
kennelijk een dergelijk experiment niet
van de VVD, eveneens in het verslag,
w i l . Ik zie daarin een zekere mate van
zei 'niet onverdeeld' te kunnen instemrechtsongelijkheid.
men met het voorstel. Ik laat hier wijDe heer Schaefer (PvdA): Is het u nooit
selijk in het midden of dit 'niet onveropgevallen dat het juist één van de eideeld' gold voor de argumentatie of
genschappen van een experiment is
voor de fractie. De fractie van D'66 zei,
dat ergens iets wordt uitgeprobeerd
geen overwegende bezwaren tegen
o m het, als het experiment is gehet voorstel te hebben. Ik heb wel geslaagd, later overal toe te passen? U
constateerd dat vanuit de fractie van
kunt hier dan toch niet het argument
D S 7 0 - onverdeeld, naar ik aanneem van 'gelijke monniken, gelijke kappen'
wel bezwaren tegen het voorstel zijn
gebruiken?
aangevoerd.
De heer Brinkhorst (D'66): Het hangt af
Het voorstel vindt zijn grondslag uivan de voorkeur. Geeft de heer Schaeteraard in de afspraak van indertijd dat
fer er de voorkeur aan, niet te luisteren
op 5 september 1978 de nu bestaande
naar de inwoners van de Bijlmermeer,
wetgeving zou aflopen en in het feit
dan wenst hij geen experiment. Het is
dat het college van gedeputeerde stadan aan de rijkswetgever, uit te maken
ten van Noord-Holland en de gemeenof er al dan niet sprake is van gelijke
ten Amsterdam, Diemen en Oudermonniken met gelijke kappen.
Amstel allen van opvatting zijn dat in
de richting moet worden gekoerst die
De heer Schaefer (PvdA): Dat betekent
in dit wetsvoorstel is ingeslagen.
dus dat u de keuze die de AmsterdamAls ik de interventie van de heer
se gemeenteraad heeft gedaan voor
Stoffelen vergelijk met de discussie
Osdorp en Noord afkeurt?
die wij zo pas hadden over Uithuizen
De heer Brinkhorst (D'66): Het beteen over Uithuizermeeden, meen ik dat
kent alleen dat ik meen dat een dergewij beiden na de hoge golven van de
lijk experiment, dat voor Osdorp en
Eemshaven nu in het kabbelende waNoord mogelijk wordt geacht, zeker
ter van de Bijlmermeer zijn geraakt. Hij
ook mogelijk behoort te zijn voor de Bijl-■ heeft zeer terecht gezegd dat thans
mermeer. Wanneer de gemeenteraad
moeilijk - om niet te zeggen: n i e t - tot
van Amsterdam de ongelijkheid wil
een andere bestuurlijke constructie
handhaven, behoort de rijkswetgever
kan worden gekomen.
corrigerend op te treden, zonder hierDe heer Stoffelen heeft ook gezegd,
mee in strijd met de Grondwet te kodat deze definitieve keuze in feite geen
men.
definitieve is. Daaraan voegde hij toe
dat het wijs is, niet wederom een terDe heer Schaefer (PvdA): Ik begrijp het
mijn in de wetgeving op te nemen. Ik
dus goed dat u een besluit van de A m ben het met zijn beide stellingen eens.
sterdamse gemeenteraad, twee expe-
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Als in dit wetsvoorstel wederom een
termijn was opgenomen, waarna de
discussie weer volledig open was geweest, zou de bestuurlijke onzekerheid
te veel hebben voortgeduurd. Ook ben
ik het eens met zijn stelling, dat deze
definitieve oplossing geen definitieve
behoeft te zijn. Ziende naar de toekomstige bestuurlijke reorganisatie • wanneer die zal zijn verwezenlijkt, is nog in
de nevelen der tijd gehuld - , kan men
de vraag stellen wat wij aan moeten
met de bestuurlijke constructie van
een gebied als de Bijlmermeer.
De heer Hennekam is zijn interventie
begonnen met een uitgebreide historische uiteenzetting. Graag complimenteer ik hem met zijn gedegen maidenspeech, waarin hij de bestuurlijke
geschiedenis van de Bijlmermeer de
revue heeft laten passeren. Hij is begonnen in 1958 en heeft de ontwikkelingen verder op een rij gezet. Men
herinnert zich wellicht nog de 'furibunde' discussie die in dit huis is gevoerd
tussen de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, Toxopeus, en de
Kamer over de vraag, hoe de Bijlmermeer bestuurlijk zou moeten worden
ingedeeld. De heer Hennekam heeft
herinnerd aan het standpunt van de
toenmalige christen-democratische of heette het toen nog: confessionele?
- fracties, die omwille van een zo
goed mogelijke aanvatting van het
huisvestingsvraagstuk, namelijk de
problematiek van de w o n i n g b o u w
voor Amsterdammers, kozen voor het
voorstel zoals dat uiteindelijk in het
Staatsblad is gekomen.
Ik constateer met vreugde dat ook
de heer Hennekam zich akkoord verklaart met dit voorstel. Hij vond dat het
wel wat laat is ingediend. Met dankbaarheid constateer ik, dat hij die late
indiening de huidige Minister van Binnenlandse Zaken niet verwijt. Ook de
heer Lauxtermann heeft over die late
indiening gesproken. Als de overtuiging van de Minister ieders overtuiging zou zijn, aldus de geachte afgevaardigde, zou het tijdpad zoals dat is
gekozen misschien niet een onjuist
tijdpad zijn. Ik heb er geen enkel probleem mee, ziende naar de eerdere gedachtenwisseling, te constateren dat
het misschien beter was geweest als
de Regering erin was geslaagd eerder
met het voorstel, zoals dat nu ter bespreking is, te komen.
Gelet op de interventies van de geachte afgevaardigden meen ik met enige vrijmoedigheid te kunnen constateren, dat dit voorstel op brede instemming kan rekenen. Ik zei al dat de heer
Hennekam heeft teruggeblikt. De heer
Lauxtermann heeft dat ook gedaan. Hij
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doodkalm en zonder zich drukte maken heeft gezet aan zijn bijdrage tot dit
heeft de toenmalige woordvoerder
wetsvoorstel.
van de VVD-fractie, de heer GeertseHet is mij niet altijd even gemakkema, ten tonele gevoerd, die bij die gelijk doodkalm te blijven bij voorstellen
legenheid een vooruitziende blik heeft
met betrekking tot gemeentelijke hergehad. De heer Geertsema citerend,
indeling. Wij hebben vanmiddag over
zei de heer Lauxtermann dat de uitvoeeen ander wetsvoorstel een pittige disring van de wetgeving, zoals die enige
cussie
gehad. Ziende op de discussie
tijd geleden tot stand is gebracht,
over dit wetsontwerp mag worden gewaarschijnlijk wel zo zou kunnen zijn,
zegd dat op grond van de nuchtere, zadat later heel moeilijk een andere bekelijke feiten kort, bondig en kalm tot
stuurlijke keuze dan die voor toevoede conclusie wordt gekomen dat de
ging aan Amsterdam mogelijk geBijlmermeer aan Amsterdam moet
maakt zou kunnen worden. Gelet op
worden toegevoegd. In het kader van
de ontwikkelingen in dit gebied, kan
de reorganisatie van het binnenlands
men deze stelling van de heer Geertsebestuur moet natuurlijk ook worden
ma heel wel overeind houden.
gezien naar de plaats van de agglomeDaarbij laat ik volstrekt in het midratie Amsterdam.
den of de stedebouwkundige opzet
De heer Nijhof heeft gezegd dat de
van de Bijlmermeer zo door het gemisstellingen en verkeerd afgebroken
meentebestuur van Amsterdam is gezinnen in de nota naar aanleiding van
kozen, dat deze bedoeld of onbedoeld
het eindverslag misschien liberaal zijn
mede moest leiden tot het wetsvoormaar in ieder geval de leesbaarheid
stel dat deze thans behandelen.
niet verhogen. Het is moeilijk in een
De heer Lauxtermann heeft, anderpaar woorden te zeggen wat 'liberaal'
maal de heer Geertsema citerend, geis - daarover kun je uren discussiëren
zegd dat het vroegere wetsvoorstel al- maar ik heb niet de indruk dat het uit
lerbelabberdst was. Deze uitdrukking
het verband rukken van bepaalde gezal de toenmalige minister van Bindachten de juiste definiëring is van dat
nenlandse Zaken, de heer Toxopeus,
begrip. Er zijn in de nota inderdaad
zeker hebben aangesproken. Van mijn
wat woorden weggevallen. In ieder gekant wil ik er op dit moment niets over
val is duidelijk wat er wordt bedoeld,
zeggen. Die zaak is gedaan. Vanuit de
namelijk dat afgezien van de ontwikke
realiteit moeten wij de toekomst inlingen in afzonderlijke gemeenten als
gaan. Het is nodig de zekerheid te bieZoetermeer en Nieuwegein, op grond
den die er niet komt als wederom een
van de feiten en eerder genomen bedatum in de voorstellen wordt opgeslissingen de keuze die thans is genomen. Voor dit moment is geen andaan voor de Bijlmermeer onontdere oplossing reëel.
koombaaris.
De heer Hennekam zegt dat de beDe heer Nijhof heeft het standpunt
slissing 12 jaar geleden materieel al is
van de Regering gevraagd over het
genomen. Dat is een forse stelling.
probleem dat een geografisch zo volleWas in de Bijlmermeer een andere stedig van Amsterdam gescheiden gedebouwkundige opzet gekozen, noem
bied toch vanuit deze gemeente moet
het de Amstelveense constructie, dan
worden bestuurd, vooral nu het geuiteindelijk is gekozen door het A m meentebestuur van Amsterdam niet
sterdamse stadsbestuur dan was het op korte termijn tot decentralisatie van
wij moeten echter voorzichtig zijn met
bestuur over wil gaan. Op die decenterugblikken - meer dan thans het getralisatie van bestuur kom ik later nog
val is waarschijnlijk een realiteit, te kunterug.
nen kiezen voor de uiteindelijke vorIk erken dat de Bijlmermeer meer
ming van wat indertijd een sterke randeen exclave dan een enclave genoemd
gemeente heette.
kan worden. Op de kaart ziet het er wel
Voor zoiets heeft minister Toxopeus
wat bijzonder uit. Mijn enige argument
zich altijd zeer sterk gemaakt. Dat beis dat er voor een andere bestuurlijke
leid was zeer realistisch. Het is echter
oplossing op dit moment geen zakelijniet anders. Wij hebben de werkelijkke argumenten zijn aan te voeren. Ik
heid nu te aanvaarden. Daarom hebzou niet weten hoe dit gebied anders
ben wij laconiek, zoals de heer Lauxdan door toevoeging aan Amsterdam
termann de memorie van toelichting
zou moeten worden bestuurd.
omschreef, gekozen voor het voegen
De heer Nijhof heeft nog een antvan de Bijlmermeer bij Amsterdam.
woord
gemist op de vraag of het nu
Tot mijn genoegen heeft de heer Lauxwel zinvol is de bestuurlijke last van
termann de oorspronkelijke betekenis
Amsterdam blijvend te vergroten door
van 'laconiek' medegedeeld, namelijk:
een definitieve toevoeging van de Bijlkort, bondig, pittig. Hij heeft erbij gemermeer, nu zich in de afgelopen vier
zegd dat de Minister zich blijkbaar
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jaar zoveel bestuurlijke problemen
binnen het college van burgemeester
en wethouders hebben voorgedaan.
Hij heeft gesproken over een afvalrace
van wethouders in Amsterdam.
Ik heb niet de indruk - ik ken Amsterdam ook als mijn broekzak - dat de afvalrace van wethouders die er is geweest en dat de bestuurlijke problemen waarvoor Amsterdam gesteld is
geweest in de afgelopen jaren en misschien ook in de komende jaren
gesteld zal zijn, al dan niet door de
komst van de heer Schaefer, zo groot
zijn omdat de Bijlmermeer aan A m sterdam zal worden toegevoegd. Daarvoor zijn allerlei factoren te noemen,
maar dat valt wellicht buiten de grenzen van dit wetsvoorstel. Het vraagstuk van het al dan niet toevoegen van
de Bijlmermeer aan Amsterdam heeft
toch niet zoveel te maken met de bestuurskracht van Amsterdam. De heer
Schaefer staat bij de microfoon o m dat
te bevestigen.
De heer Schaefer (PvdA): Ik weet niet
of mijn komst er wat mee te maken
heeft, het zou ook het gevolg kunnen
zijn van het vertrek van de heer Wiegel
uit die gemeente.
Minister Wiegel: Misschien opent dat
perspectieven voor de gemeente, al
heb ik wel de indruk dat sommigen in
het stadsbestuur van Amsterdam en
wellicht ook grote groepen kiezers, die
nu de besprekingen over de vorming
van het dagelijks bestuur van de gemeente aanzien, het uit een oogpunt
van bestuurskracht nuttiger zouden
hebben gevonden indien niet ik, maar
wel andere liberalen in de hoofdstad
hun steen aan het dagelijks bestuur
van de gemeente zouden kunnen bijdragen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik w o r d wederom gelokt buiten de grenzen van
het wetsvoorstel. Ik moet zorgen dat ik
weerstand bied aan die verlokking. Het
kost mij de grootste moeite.
De heer Brinkhorst leek het, met het
oog op de situatie in Amsterdam, met
name die met betrekking tot de decentralisatie van het bestuur, nuttiger de
formulering in de wettekst aan te punten. De vraag die volgens de huidige
wettekst aan het stadsbestuur van A m sterdam wordt gesteld is hem wat te
vrijblijvend. Hij zou willen dat wat duidelijker aan Amsterdam zou worden
gevraagd aan te geven hoe aan de bestuurlijke decentralisatie v o r m kan
worden gegeven.
Ik zit dan toch met een feitelijk probleem waar niet omheen te komen is.
Artikel 153, lid 1 van de Grondwet
bevat de volgende onwrikbare bepa-
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ling: Aan de raad wordt de regeling en
het bestuur van de huishouding der
gemeenten overgelaten. Hij, de raad
dus, kan in te bepalen gevallen met inachtneming van te stellen regels onder
zijn toezicht het bestuur van te bepalen takken van de huishouding der gemeenten geheel of ten dele aan andere
organen opdragen. Ik kan niet anders
constateren dan dat zonder grondwetswijziging het voor de wetgever
niet mogelijk is een gemeente op dit
stuk iets voor te schrijven.
Als het amendement wordt aanvaard, verandert er wezenlijk ook
niets. Misschien wordt dan precies bereikt wat de heer Brinkhorst niet bedoelt. De bedoeling van de huidige
wetsbepaling is dat er een stimulerende uitwerking op het gemeentebestuur
van uitgaat. Ik heb de indruk dat, als dit
amendement wordt aanvaard, die stimulans daarmee niet wordt verwezenlijkt. Ik zeg er overigens bij dat de formulering die nu is gekozen een standaardformulering is die sinds de herindeling op Tholen in daarvoor in aanmerking komende gevallen in wetteksten wordt opgenomen. Ik weet niet of
het wijs is nu ten aanzien van de Bijlmermeer een andere wettekst te kiezen. Ik vind het niet logisch in de hele
voortgang van de discussie over decentralisatie.
Het tweede argument is dat naar
mijn indruk van een dergelijke wetswijziging geen stimulans uitgaat, maar
dat hij alleen in Amsterdam de haren
overeind zet. Ik kan mij overigens
voorstellen dat dat soms uitermate
nuttig is. Ik weet echter niet of in dit
geval de decentralisatie ermee is gediend.
De heer Brinkhorst zei nog een argument te hebben voor het gelijk van zijn
stelling, namelijk dat inzake het gelijkheidsbeginsel. Hij noemde Osdorp en
Noord. In een interruptiediscussie met
de heer Schaefer is terecht door de
heer Schaefer gezegd: laat het dan ook
aan dat gemeentebestuur over, de gekozen volksvertegenwoordigers, aan
wie de Amsterdamse kiezers hun vertrouwen hebben gegeven, o m te bepalen, hoe het verder inhoud wil geven
aan de decentralisatiegedachte. In Osdorp en in Noord is een procedure in
gang gezet. Dan is het dunkt mij toch
ook aan datzelfde gemeentebestuur
o m voor de Bijlmermeer de meest
adequate oplossing te kiezen. Ik stel
mij wat dat betreft aan de kant van de
heer Schaefer in het kader van de
evenwichtige benadering waarvan ik
altijd zo'n groot voorstander ben.
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De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Het pragmatische argument van de Minister begrijp ik, zeker
als ik de interruptie van de heer Schaefer goed heb beluisterd. Bij het principiële argument plaats ik nog een
vraagteken. Juist door het gelijkheidsbeginsel wordt een grens gesteld aan
de wijze waarop een gemeenteraad
zelfstandig al of niet uitvoering eraan
kan geven. Wie is dan degene die het
gelijkheidsbeginsel toetst? Dat kan
niet de gemeente zelf zijn.
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou niet weten wie het dan wel
kan zijn. Het kunnen hooguit de kiezers
zijn in 1982. Het is niet aan de wetgever noch aan de Minister van Binnenlandse Zaken o m op een gegeven
ogenblik te zeggen: gij hebt het zus gedaan in Osdorp en in Noord, dan moet
gij het ook zo doen in de Bijlmermeer.
Ik w i l mij wat dat betreft toch wel wat
voorzichtig ten aanzien van het stadsbestuur opstellen.
De heer Brinkhorst (D'66): Heel nadrukkelijk wordt de wijze waarop het
moet gebeuren na aanvaarding van
het amendement opengelaten.
Minister Wiegel: Als het Amsterdamse
stadsbestuur gewoon niet aan de invulling van de decentralisatie w i l meewerken, dan maakt men zich met een
kort briefje ervan af: de wijze waarop
w i j het hebben gedaan is dat w i j niets
hebben gedaan. Daardoor komt men
in een escalatie van tegenzin terecht
en dat lijkt mij niet verstandig.
De heer Brinkhorst (D'66): Ik ben pragmatisch genoeg o m dat pragmatische
argument te aanvaarden. Het ging mij
o m het principiële punt, welke grenzen
er zijn aan mogelijkheden van binnengemeentelijke decentralisatie door de
gemeenten.
De heer Van der Sanden (CDA): Houden die grenzen dan op aan de rand
van de gemeente Amsterdam? Dat gelijkheidsbeginsel houdt daar toch niet
op? Men zou dan ook moeten pleiten
voor Morgenstond of welke wijk dan
ook.
De heer Brinkhorst (D'66): Het gaat
o m toetsing, in een speciaal geval, aan
gevallen, waarin dit beginsel is toegepast. Wanneer een gemeente apert
weigert elke decentralisatie tot stand
te brengen, dan geldt de opmerking
van de Minister. Waar het in bepaalde
gevallen een uitdrukkelijk verlangen is
van de inwoners van het gebied, daar
komt dat gelijkheidsbeginsel zeer uitdrukkelijk aan de orde.

Bijlmermeer

De heer Van der Sanden (CDA): Overeind blijft de opmerking van de heer
Schaefer, dat het gaat o m experimenten, die in principe moeten kunnen
mislukken. Dat afwachten is natuurlijk
ook een zaak van verstandig bestuur,
ook van Amsterdam.
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Er is nog een motie door de heren
Lauxtermann en Evenhuis ingediend.
Andere leden van de Kamer hebben
daarover nog niet kunnen spreken. De
motie betreft hetzelfde facet, waaromtrent de heer Brinkhorst een amendement heeft ingediend. Op pragmatische gronden heb ik mij afgevraagd, of
dat amendement wel zo verstandig is.
De grondwettelijke bepaling in artikel
153, eerste lid is voor mij zeer belangrijk. Die bepaling speelt wat minder ter
zake van de motie. Ik wens eerst het
oordeel van de Kamer over de motie af
te wachten.

D
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil een enkele opmerking maken over het amendement van
de heer Brinkhorst. De formulering,
die sinds 1970 voorkomt in de herindelingswetten, gaat uit van respect voor
de gemeentelijke autonomie, zulks in
het voetspoor van artikel 153 van de
Grondwet. De rol van de wetgever te
dezer zake is derhalve beperkt. Het
gaat o m een aansporingsbepaling.
Omdat het amendement van de heer
Brinkhorst verder strekt, zullen wij
daartegen stemmen. Aan de motie van
de VVD zullen wij onze stem geven.

D
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn uitvoerige beantwoording. Ik wil
nog een enkele opmerking maken over
het amendement van de heer Brinkhorst. Ter zake van de interpretatie van
de werking van het desbetreffende artikel zou ik iets verder willen gaan dan
de Minister. Naar de mening van de
Minister wordt door weglating van de
woorden 'of, en zo j a ' het verzoek aan
de gemeente Amsterdam o m te rapporteren wat aangescherpt. Als men
die woorden weglaat, wordt de gemeente inderdaad wat dringender verzocht te rapporteren, maar daarmee
wordt de verplichting o m te decentraliseren, impliciet opgelegd. Naar mijn
mening is hier wel degelijk sprake van
strijdigheid met artikel 153 van de
Grondwet. Daarin staat zeer nadrukkelijk: De gemeenteraad kan bepalen. Nu
heeft de heer Brinkhorst gezegd, dat
het Rijk ook het aantal raadsleden be-
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Lauxtermann
paalt, en ook bepaalt wie burgemeester is. Hij ziet dan over het hoofd, dat
dit artikel ter zake van die binnengemeentelijke decentralisatie al een regeling geeft, namelijk een 'kan-regeling'.
De heer Brinkhorst (D'66): ledere bepaling ook van de Grondwet is toch
beperkt door ongeschreven rechtsbeginselen, in dit geval het gelijkheidsbeginsel.
De heer Lauxtermann (VVD): U haalt
er steeds maar het gelijkheidsbeginsel
bij. Ik vind dat op zich zelf een goed beginsel, maar ik bepaal mij tot de letterlijke tekst van artikel 153 van de
Grondwet. Er wordt gesproken over:
De gemeenteraad kan. Daarmee geeft
de grondwetgever impliciet te kennen,
dat de wetgever zich er niet mee heeft
te bemoeien. Op grond daarvan is
mijn fractie van mening, dat het amendement van de heer Brinkhorst c.s.
niet moet worden gevolgd.

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan de Minister geruststellen, dat de bezwaren tegen het definitief toevoegen van de Bijlmermeer
aan Amsterdam inderdaad van een
ondeelbare fractie kwamen, voor zover het DS'70 betreft, evenals het
wegslikken van deze bezwaren, gelet
op de argumenten van de Minister
hiertegen, die hij heeft aangevoerd, en
hetgeen is gebleken uit het gevoelen
van de andere fracties in deze Kamer.
Ik dank de Minister voor zijn nadere
uiteenzetting over de, zoals ik het heb
genoemd, meer liberale zinsneden in
het verslag. Ik ben het met de Minister
eens, dat de conflicten binnen het college van burgemeester en wethouders
van Amsterdam de afgelopen vier jaar
niet zijn ontstaan door het feit dat de
Bijlmermeer onder Amsterdam ressorteerde. Ik kan mij echter wel indenken,
dat bij Bijlmermeerders zelf bezwaren
leven tegen het moeten werken, leven,
etc. onder een conflictrijk college van
burgemeester en wethouders en dat
het conflictrijk functioneren van het
college van burgemeester en wethouders ook in algemene zin repercussies
kan hebben op het bestuurlijk functioneren van een stad, waaronder de
Bijlmermeer.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb geen behoefte aan
een verworpen amendement. Ik begrijp dat een grote meerderheid van
de Kamer mijn amendement niet wil
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steunen. Ik wil alleen voor de geschiedenis nog een voorbeeld aanhalen In
de praktijk is nooit als argument aangevoerd dat grondwetsbezwaren aanwezig waren, namelijk de grenswijzigingswet, waarbij de gemeenschapsraad van Zuilen is opgericht. Nooit is
in dat kader enig grondwetsbezwaar
aan de orde gesteld. Ook toen bestond
artikel 153, eerste lid.
Ik ben vooral door het pragmatische
argument van de Minister overtuigd
en ik trek hierbij mijn amendement in.
De Voorzitter: Aangezien het amendement-Brinkhorst c.s. (stuk nr. 6) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er verheugd over, dat juist
de heer Brinkhorst heeft gezegd, dat
hij op grond van de pragmatische argumenten van de Minister van Binnenlandse Zaken tot de conclusie is gekomen dat het beter is zijn amendement
in te trekken. Wij raken elkaar niet alleen vaak in onze gedachten maar
soms ook in onze pragmatiek.
Ik laat mij niet door de heer Nijhof
verleiden, verder te gaan op het pad
o m mijn exegese te geven van de bestuurlijke ontwikkelingen in Amsterdam. Ik zou er uren over kunnen spreken, maar ik doe dat niet. Ik laat het bij
de constatering - en ik doe dat met
vreugde - dat zowel van de kant van
de heer Hennekam als van de kant van
de heer Lauxtermann is gezegd dat,
ziende naar de huidige Grondwet, het
amendement dat nu niet meer in discussie is toch niet pasbaar zou zijn.
Ik heb geconstateerd dat de heer
Hennekam heeft gezegd dat zijn fractie
de motie van de heer Lauxtermann
graag zal steunen. Stel, dat deze vergadering zou besluiten, die motie te
aanvaarden, dan ben ik gaarne bereid,
aan het gemeentebestuur van Amsterdam te doen weten dat deze Kamer die
motie heeft aanvaard. Ik meen dan dat
wij mogen hopen dat het gemeentebestuur van Amsterdam, welk dagelijks
bestuur het ook moge krijgen, duidelijk rekening zal houden bij het uitzetten van het beleid met de wens, die in
deze Kamer is uitgesproken.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De behandeling van het wetsontwerp
wordt geschorst.
De vergadering wordt vijf minuten geschorst.

Bijlmermeer
Verzoekschriften
Eemsmondgebied

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het Gewijzigde verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften over het adres van J. M.
Stamsnijder te Enter (14 118, nr. 37 en
het daarop door het lid Weijers c.s.
voorgestelde amendement (14 118,
nr. 37b).
Het amendement-Weijers c.s. (stuk nr.
14 118, nr. 37b) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, het GPV, de BP, de
CPN en DS'70 vóór dit amendement
hebben gestemd.
Overeenkomstig de gewijzigde conclusie van de Commissie voor de Verzoekschriften (14 118, nr. 37) wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Gemeentelijke herindeling van het
Eemsmondgebied (13 001)
en van de gewijzigde motie-Brinkhorst c.s. over het uitoefenen van een
doelmatige controle op het functioneren van de havens in noordoost-Groningen(13 001, nr. 16).
De Voorzitter: Ik stel voor, eerst te
stemmen over de amendementen, die
betrekking hebben op artikel 3.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn stemverklaring betreft
het amendement-Stoffelen. Onze fractie acht een goede bestuurlijke ondersteuning van grote betekenis voor de
havenontwikkeling in het Eemsmondgebied. In de beoordeling van het
wetsontwerp speelt daarbij het havenschap een belangrijke rol; als het ware
neemt het een sleutelpositie in. Daardoor wordt de directe betrokkenheid
van de gemeentebesturen wat naar de
tweede linie gedrongen. Onze fractie
heeft zich uitvoerig en diepgaand met
de problematiek beziggehouden, zoals
de heer Stoffelen terecht heeft gezegd.
Echter, op dit moment ligt er een ander wetsontwerp dan in 1974isingediend. Een aantal gemeenten zijn eruit
en onze verslaggeving was gericht op
dat oude wetsontwerp. Aan de andere
kant heeft onze fractie begrip voor de
argumenten ten gunste van een eventuele indeling bij Delfzijl.
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Evenhuis
De havenontwikkeling is echter ook
van belang voor de aangrenzende gemeenten, waarbij ik denk aan de nieuw e gemeente Hefshuizen en de gemeente Bierum. Het aspect van de
concurrentie spreekt ons in die zin
minder aan, omdat zij niet voortkomt
uit het feit dat verschillende gemeenten bij het bestuur zijn betrokken. Wel
zou zij eventueel kunnen voortkomen
uit het feit dat er twee aparte havens
bestaan. De opdracht aan het havenschap luidt, in verantwoordelijkheid
zorg te dragen voor een goede en
evenwichtige ontwikkeling. Wij w e n sen geen Maasvlaktesituatie, geen
Hoek van Holland-constructie; het gebied is niet aaneengesloten. Onze fractie zal daarom het amendement van de
heer Stoffelen niet steunen.

D
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Wat het amendement-Wisselink betreft, heeft mijn fractie overwogen dat het advies dat de Minister
van Binnenlandse Zaken heeft gegeven - dat luidde dat er eigenlijk beter
nog eens goed over gesproken kon
worden - , een verstandig advies is. Zij
zal dan ook het amendement van de
heer Wisselink niet steunen.
Wat het amendement-Stoffelen betreft, ontgaat het mijn fractie waarom
een havenschap identiek zou moeten
zijn met één gemeente, ook gezien de
toekomstige ontwikkeling die w i j verwachten op het punt van de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Wij
staan wat dit betreft veel meer aan de
kant van de argumentatie van het college van gedeputeerde staten van Groningen. Wij zullen dus tegen het amendement-Stoffelen stemmen.
Het amendement van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken (stuk
nr. 14,1) wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van het GPV tegen dit amendement heeft gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
aanvaarding van het amendement op
stuk nr. 14,1, ook de overige op dit stuk
voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.
Het amendement-Wisselink c.s. (stuk
nr. 17, III) wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR en de BP tegen dit amendement hebben gestemd.
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Het amendement-Stoffelen c.s. (stuk
nr. 18, III) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de PSP, alsmede de leden
Lubbers, Boersma, G. C. van Dam,
Dijkman, Gualthérie van Weezel, B.
Bakker, Van Zeil, J. J . P. de Boer, Van
der Gun, Gerritsen, Seijben en Van der
Linden vóór dit amendement hebben
gestemd.
Door de aanvaarding van het amendement-Wisselink c.s. is een aanpassing
nodig van een groot aantal andere artikelen. Een nader gewijzigd wetsontwerp zal over ongeveer een half
uur gereed zijn, zodat w i j er in de loop
van de middag nog over zullen kunnen
beslissen. De uitkomst van een en ander is echter niet twijfelachtig.

ziging van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst (11 155).
De behandeling van artikel I wordt hervat.
De beraadslaging over onderdeel A
van artikel I wordt hervat, waarop inmiddels alsnog zijn voorgesteld:
twee amendementen-Kombrink c.s.
(stukken nrs. 48 en 49).
De Voorzitter: Naar mij is gebleken,
worden deze amendementen voldoende ondersteund.

D

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Er heeft zich gisteren in het
debat een zeer merkwaardige ontwikkeling voorgedaan. De fractie van de
VVD, die steeds het amendement-De
Kwaadsteniet had bestreden, heeft
zich bij monde van de heer Keja volstrekt tevreden getoond met het nieuDe behandeling van het wetsontwerp
w e voorstel van de Regering. De heer
wordt geschorst.
De Kwaadsteniet was evenzeer tevreDe gewijzigde motie-Brinkhorst c.s.
den, want volgens hem week de nieu(13 001, nr. 16) w o r d t bij zitten en opw e formule in het geheel niet af van
staan aangenomen.
hetgeen zijn amendement beoogde.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
Of de benadering van een van de
aanwezige leden van de fractie van de
twee regeringspartijen nu niet klopt
SGP tegen deze motie hebben gedan wel de formule Scholten/Van Lent
stemd.
twee verschillende interpretaties oplevert, heb ik in het debat van gisteren
niet kunnen vaststellen. Kennelijk is er
een politiek akkoord tussen de twee
Aan de orde is de voortzetting van de
regeringspartijen gesloten, dat het gebehandeling van het wetsontwerp
zamenlijk optreden van de indieners
Toevoeging van het Bijlmermeergevan het amendement doorkruist. Ik bebied aan de gemeente Amsterdam
treur dit. Het nieuwe kabinet eist ken(14 992)
nelijk ook ten aanzien van dit onderwerp zijn tol.
en van de motie-Lauxtermann c.s.
over het toepassen door Amsterdam
De Minister heeft een dringend bevan de artikelen 61 -64f van de Geroep gedaan op de Kamer om zijn
meentewet voor het Bijlmermeergevoorstel te steunen. Mijn fractie waarbied(14 992, nr. 8)
deert het dat hij hecht aan de stem van
de oppositie en een brede meerderDe Voorzitter: Ik merk op dat in de Noheid w i l verwerven, maar zijn handelta van Wijzigingen (14 992, nr. 7) voor
wijze was er niet naar. Iets over de te'bedoelde' moet worden gelezen: begenstelling tussen Regering en oppodoeld.
sitie heentillen, vergt het in het overleg
Het wetsontwerp w o r d t , na goedkeubetrekken van de oppositie en vergt
ring van de onderdelen, zonder stenv
het geven van antwoord op gestelde
ming aangenomen.
vragen. Geen van beide is gebeurd. De
Minister zegt: aan de ene kant is de beDe motie-Lauxtermann c.s. (14 992, nr.
nadering van het amendement-De
8) wordt bij zitten en opstaan aangenoKwaadsteniet verwerkt, aan de andere
men.
kant is een voor Defensie essentieel
De Voorzitter: Ik constateer dat de
element behouden. Dit 'enerzijds/anaanwezige leden van de fractie van de
derzijds' staat met de benadering-De
CPN tegen deze motie hebben geKwaadsteniet op gespannen voet.
stemd.
Bovendien ging het niet alleen om
een vervanging van de categoriale opzet door een algemene formule. Ook
de aard van die algemene formule is
van belang. De mogelijkheid is aanweAan de orde is de voortzetting van de
zig dat de Minister, wanneer hij
behandeling van het wetsontwerp Wij-

Eemsmondgebied
Bijlmermeer
Militaire dienst
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Kombrink

D

spreekt over strekking en bedoeling
van het amendement-De Kwaadsteniet, wat anders bedoelt dan w i j . Ik
aanvaard dat hij geen beperking beoogt, maar hij maakt het niet mogelijk
dit te toetsen door op vragen niet in te
gaan. Hij heeft bovendien wèl gezegd
dat, als hij zich had laten verleiden tot
casuïstiek, hij beperkingen zou hebben
aangelegd. Dit duidt niet op een neiging tot ruime interpretatie.
Er is winst geboekt. Wij zijn begonnen een nieuw hoofdstuk te schrijven,
zo zei de Minister. Prima! Maardesondanks blijven onduidelijkheden en dus
risico's van niet-erkenning bestaan. Dit
concentreert zich op een aantal zaken
die, als w i j het hebben over strekking
en bedoeling van het nu ingetrokken
amendement-De Kwaadsteniet, van
uitermate groot belang zijn, elementen
die niet expliciet in het voorstel van de
Minister bij het leggen van een relatie
met wapengeweld voorkomen. Wanneer men die relatie in de tekst van de
wet w i l leggen, kan dit op uiteenlopende manieren gebeuren.
Wij hebben bij amendement een alternatief voor het voorstel van de Regering voorgesteld, dat tal van voordelen heeft. De bondgenootschappelijke
krijgsmacht, tegen wier inzet bezwaar
moet kunnen worden gemaakt, wordt
expliciet genoemd. Het verband met
wapengeweld, dat in onze ogen direct
of indirect kan zijn, wordt als zodanig
aangeduid. Ook de dreiging met geweld wordt genoemd. Dit is iets waarop IKV en Pax Christi altijd hebben
aangedrongen. Ook het doel waarop
het geweld is gericht, kan een zelfstandig gewetensbezwaar opleveren.
Door deze wijziging wordt de tekst
van het wetsontwerp meer expliciet in
overeenstemming gebracht met de
bedoeling van de indieners van het ingetrokken amendement-De Kwaadsteniet. Wij nemen aan dat noch de heer
De Kwaadsteniet en zijn fractie noch
de Minister er inhoudelijke bezwaren
tegen zullen kunnen hebben. De heer
De Kwaadsteniet heeft zijn amendement ingetrokken, al behield hij een
voorkeur daarvoor. Onze poging, die ik
zojuist toelichtte, o m de Regering teg e m o e t t e komen, teneinde de bedoeling van de indieners van het amendement uitdrukkelijk te verwoorden, betekent niet, dat w i j , mocht dit amendement worden verworpen, geen voorkeur voor het aanvankelijke amendement-De Kwaadsteniet zouden behouden. Wij hebben ook dit, voorzien van
de door de indieners indertijd gezamenlijk opgestelde toelichting, opnieuw ingediend.

De heer De Kwaadsteniet (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met wat
droeve belangstelling kennis genomen van de indiening van de amendementen op de stukken nrs. 48 en 49. Ik
kan die indiening na de gezamenlijkheid van èn de vijfde nota van wijzigingen èn de nota naar aanleiding van
het nader verslag èn het debat dat hier
gisteren is gehouden niet begrijpen,
althans niet als politieke wijsheid ten
dienste van de samenleving.
Immers, het enige en uitsluitende
verschil tussen de nieuwe tekst van de
Regering en het amendement-De
Kwaadsteniet is metterdaad in alle duidelijkheid en alle nadrukkelijkheid, dat
hetgeen impliciet was, expliciet is verwoord. De Minister heeft nog eens ten
overvloede gezegd, dat daarin geen
dubbele bodem zit. Het is alleen een
precisering zonder enige beperking.
Daarover mag geen misverstand bestaan. Dit staat in de toelichting op
stuk nr. 43.
Gistermiddag zei de Minister: 'Ik w i l
herhalen, dat er geen sprake is van het
aanbrengen van beperkingen. In elk
geval zal apart moeten worden beoordeeld, of er sprake is van ernstige en
onoverkomelijke gewetensbezwaren.'
Voorts zei de Minister: 'Conform de
strekking van het amendement van de
geachte afgevaardigden de heren De
Kwaadsteniet en Kombrink.' De Minister zei ook: 'Het gaat er niet o m die gewetensbezwaren via een dubbele bodem nog weer te beperken.' De Minister sprak over een nieuw hoofdstuk,
waarbij voor de interpretatie en de toepassing alleen maar van belang is wat
in de nieuwe stukken staat en wat de
Minister gisteren bevestigde. De oude
koek is dus niet van belang.
De Minister sprak ook van het persoonsgebonden karakter, dat zich niet
verdraagt met door de wetgever vast
te stellen voorwaarden of beperkingen
ten aanzien van de inhoud van de gewetensbezwaren. De Minister zei:
'Doorslaggevend moet zijn, dat de bezwaarde aannemelijk kan maken, dat
het werkelijk o m een gewetensbezwaargaat.'
In mijn bijdrage aan het debat heb ik
gisteren geen ander standpunt ingenomen dan dat tijdens de debatten in
november en december 1976, zoals
iedereen heeft kunnen constateren. Ik
heb onze benaderingswijze volledig
gehandhaafd. Toch heb ik het amendement op stuk nr. 16 ingetrokken.
Niet omdat ik de formulering daarvan
minder achtte dan die van de nieuwe
wetstekst, integendeel, maar omdat
op basis van hetgeen ik zojuist heb ge-
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zegd, vastgesteld is, dat er inhoudelijk
geen sprake is van beperking. Met andere w o o r d e n : Ik kon, als ikconsequent wilde blijven, mijzelf niet ontrouw
wilde worden en mijzelf niet ongeloofwaardig wilde maken, het amendement alleen maar intrekken, omdat
bleek, dat er in wezen geen verschil is
- dit blijkt uit de stukken van het kabinet en de woorden van de Minister die
hij gistermiddag heeft uitgesproken tussen de amendementstekst en de
nieuwe tekst van het kabinet. Dit betekent, dat er naar mijn oordeel geen
nieuwe discussie en geen nieuwe
amendering nodig zijn. Deze zijn overbodig.
De Minister heeft gisteren gezegd
dat de Regering de overwegingen die
ten grondslag lagen aan het amendement, tot de hare heeft gemaakt. Dit is
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Als
de zaken zo liggen, kan een nieuwe poging tot amendering slechts afbreuk
doen aan wat moest worden bereikt en
wat volgens het amendement-De
Kwaadsteniet-Kombrink wezenlijk is.
Nieuwe amendering als de nu voorgestelde, wekt de schijn dat er toch
sprake is van een dubbele bodem, terwijl de Minister dit uitdrukkelijk naar
het rijk der fabelen heeft verwezen.
Meewerken aan het wekken van deze
schijn moet de Kamer niet doen.
Het spel dat nu wordt gespeeld, spelen wij, zelfs al w o r d t het met acceptabele kaarten gespeeld, niet mee. Hiertoe leent het onderwerp zich niet. Het
enige wat speelt, is dat iemand die een
gewetensbezwaar heeft, voor de commissie van advies aannemelijk moet
maken dat het bij hem o m een gewetensbezwaar gaat. En in het kader van
deze wet is, zoals bekend, een gewetensbezwaar een gewetensbezwaar.
Punt! Uit!

D
Mevrouw Wessei-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Hetamendement-De Kwaadsteniet was mede ondertekend door D'66. Het amendement-Kombrink met dezelfde inhoud
is niet mede ondertekend door D'66.
Dit wil niet zeggen dat w i j niet nog
steeds, zoals gisteren betoogd, van
harte achter de inhoud van het amendement staan.
In het geheel van het politieke spel
kan het op een moment echter zover
komen dat men ziet dat men bepaalde
voorstellen niet haalt. Het is dan geboden
op de haalbaarheid te letten tenzij men
van gedachte is veranderd. Het laatste
is beslist niet het geval, w i j hebben de
heer Kombrink gevraagd of hij het wel
verstandig acht, het amendement alsnog en nu onder zijn naam in te dienen.
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Wessel-Tuinstra
Wij meenden dat hierbij een vraagteken
kon worden gesteld. Nu hij echter - dit
is zijn beslissing - heeft gemeend, dit te
moeten doen, willen wij onze stem aan
dit amendement niet onthouden, gezien de wijze waarop w i j in het verleden
zowel in w o o r d als in geschrift ons achter dit amendement hebben geschaard.

Minister Scholten

D
Minister Scholten: Mijnheer de Voorzitterl Na alles wat in deze vele jaren
over dit wetsontwerp is gezegd en na
het debat van gistermiddag kan ik
uiterst kort zijn, zeker na wat de heer De
Kwaadsteniet zoeven heeft gezegd en
nadat hij in herinnering heeft gebracht
wat ik gisteren in deze Kamer heb gezegd, waarvan ik geen woord terugneem.
De heer Kombrink is in een vroeger
jaar - ik heb hem hierop gewezen - het
debat ingegaan met de stelling dat er
een globale formule moest komen,
juist o m de casuïstiek te vermijden. Als
hij nu poogt, de indruk te wekken dat
uit wat ik gisteren hier heb gezegd - ik
heb gezegd dat ik geen casuïstiek
wens, juist om beperkingen te voorkomen - blijkt dat mijn oogmerk het aanbrengen van beperkingen is, zeg ik dat
dit een volstrekt onjuiste weergave is
van de strekking van mijn betoog.
Ik ontraad de Kamer met klem de
aanvaarding van beide amendementen.

'Als wij ons vanmiddag vanachter
de regeringstafel zouden hebben laten
verleiden tot allerlei vormen van casuïstiek, hadden wij beperkingen aangelegd in gevallen waarin het in concreto tot toetsing van gewetensbezwa
ren komt.'
De strekking van mijn betoog is
steeds geweest dat hij juist wel in
hoofdlijnen op gestelde vragen had
moeten ingaan, zodanig dat eruit zou
blijken dat het beantwoorden van de
vragen geen beperkingen oplevert,
maar juist de ruimheid van de interpretatie aangeeft.
De Minister heeft niet de vraag beantwoord of hij inhoudelijke bezwaren
heeft tegen mijn amendement, waarmee ik de relatie met wapengeweld in
de tekst van de wet wil brengen. Wil hij
deze vraag alsnog beantwoorden?
Heeft de Minister wel of niet inhoudelijke bezwaren tegen het amendement? Het beoogt het slaan van de
brug waarover de Minister heeft gesproken. Het beoogt de strekking en de
bedoeling van de indieners van het
amendement duidelijker in de tekst
van de wet vast te leggen. Het blijft
binnen het kader van wat de Minister
wil. Heeft hij hiertegen inhoudelijke
bezwaren?

D
Minister Scholten: Mijnheer de Voorzitter! Juist de zinsnede die de heer
Kombrink heeft geciteerd, is er een bewijs van dat onze opstelling in het debat erop was gericht, niet tot die beperkingen te komen. Juist o m dit te
voorkomen, is het regeringsvoorstel
op deze wijze geformuleerd.

kel I en het daarop voorgestelde amendement. Ik stel voor, daartoe de gelegenheid te bieden.
Daartoe wordt besloten.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Toen ik, zoals
men weet zeer kort geleden, alle stukken doorploegde, ben ik op een element gestoten dat mij gedwongen
heeft o m , al was het dan erg laat, een
klein subamendement in te dienen.
Het amendement van de heer Van der
Spek geeft aan dat de zitting openbaar
is. Wij kunnen ons voorstellen dat dit
toch in bepaalde gevallen bij de verzoeker problemen zou kunnen opleveren. Wij stellen voor, aan de eerste zin
van dat amendement toe te voegen:
tenzij de verzoeker daartegen bezwaar
maakt.
De Voorzitter: Door het lid Beckers-de
Bruijn is een sub-amendement (stuk
nr. 50) op het amendement-Van der
Spek c.s. (stuk nr. 29) voorgesteld. Ik
constateer, dat dit sub-amendement
voldoende wordt ondersteund.
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik neem dit subamendement over.
De Voorzitter: Aangezien het subamendement-Beckers-de Bruijn c.s.
(stuk nr. 50) door het lid Van der Spek
is overgenomen, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De heer Kombrink (PvdA): lkconstateer dat de Minister opnieuw, voor de
zoveelste maal in dit debat, inhoudelijke vragen, waarbij een simpel oordeel
wordt gevraagd over een amendement, weigert te beantwoorden. De
vraag of hij het ja dan neen inhoudelijk
met het amendement eens is, waarin
de relatie met wapengeweld wordt gelegd zoals de Minister die wenst, weigert hij opnieuw te beantwoorden. De
Minister schept de onzekerheid, niet
w i j . Dit noopt ons ertoe te constateren
dat kennelijk meer meespeelt. Bepaalde zaken mogen kennelijk niet worden
beantwoord omdat dan een waarheid
zou kunnen blijken die hier moet worden verbloemd.
Minister Scholten: Ik wil alleen nog
zeggen dat ik niets heb te verbloemen.

Staatssecretaris Van Lent

D

De beraadslaging wordt gesloten.

D

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wijs de Minister erop dat
ik hem letterlijk heb geciteerd op de
volgende wijze:

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat
er behoefte aan heropening van de beraadslaging over onderdeel D van arti-

Staatssecretaris Van Lent: Mijnheer
de Voorzitter! Ik herinner mij de discussie van november 1976 en de over
wegingen die destijds van onze kant
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Van Lent
zijn uitgesproken, namelijk de gedachte dat de zittingen op zich zelf niet besloten zijn omdat een vertrouwensman en anderen bij de zitting aanwezig kunnen zijn en ook het w o o r d kunnen voeren. Het gaat hier veelal o m
zeer persoonlijke, het diepste innerlijk
van de mens rakende gewetenszaken.
Ik meen om deze redenen openbaarheid te moeten afwijzen. De aaname
van het gewijzigde amendement-Van
der Spek meen ik eveneens te moeten
ontraden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De aanhef van artikel I w o r d t zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Kombrink c.s. (stuk
nr. 48) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Kombrink c.s. (stuk
nr. 49) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige
amendement.
Ik geef het w o o r d aan het lid Verbrugh voor het afleggen van een sternverklaring over onderdeel A.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Na het voormalige amendement-De Kwaadsteniet heb ik mijn
waardering uitgesproken voor het
voorgestelde in de vijfde nota van w i j zigingen, omdat dit een duidelijke relatie legt met het bezwaar tegen gebruik
van middelen van geweld. De Minister
schreef echter dat zijn tekst dezelfde
strekking had als die van de heer De
Kwaadsteniet. Daardoor zijn enige onduidelijkheden ontstaan, die de Minister enigszins tegen mijn verwachting
in tijdens de mondelinge behandeling
niet bij mij heeft kunnen wegnemen.
Daarom vraag ik aantekening, dat mijn
fractie tegen onderdeel A van artikel I
heeft gestemd.
Onderdeel A wordt zonder stemming
aangenomen.
De Voorzitter: Het lid Verbrugh wordt
aantekening verleend, dat hij geacht
wenst te worden tegen dit onderdeel
te hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-De
Kwaadsteniet c.s. (stuk nr. 37) wordt
bij zitten en opstaan met algemene
stemmen aangenomen.
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Het amendement-Kombrink c.s. (stuk
nr. 47) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-Van der Spek c.s.
(stuk nr. 35) w o r d t bij zitten en opstaan
verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PSP de PPR en
DS'70 vóór dit amendement hebben
gestemd.
Onderdeel B, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzigde
amendement-De Kwaadsteniet c.s.
(stuk nr. 37) wordt zonder stemming
aangenomen.
Onderdeel C (nieuw) wordt zonder
stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de CPN vóór dit amendement hebben gestemd.

Het amendement-Van der Spek c.s. tot
invoeging van een nieuw onderdeel C
(stuk nr. 27,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de CPN vóór dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Lückers-Bergmans
c.s. (stuk nr. 20) w o r d t bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Het derde lid van het voorgestelde artikel 5 wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP en het GPV vóór dit lid hebben
gestemd.
Onderdeel C (oud), zoals het is gewijzigd door de aanneming van het
amendement-Lückers-Bergmans c.s.
(stuk nr. 20) en door de verwerping
van het derde lid van het voorgestelde
artikel 5, wordt zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde amendement-Van der
Spek c.s. (stuk nr. 29 (oud)) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PvdA, D'66, de PPR, de CPN
en DS'70 vóór dit gewijzigde amendement hebben gestemd.
Onderdeel D, zoals het is gewijzigd
door de overneming van het amendement-Kombrink c.s. (stuk nr. 22), en
onderdeel E worden zonder stemming
aangenomen.
Het vierde lid van het voorgestelde
artikel 8 wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de CPN tegen dit lid hebben
gestemd.
Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

Het nader gewijzigde amendementKombrink c.s. (stuk nr. 38,1) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.
Het nader gewijzigde amendementKombrink c.s. (stuk nr. 38, II) wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het nader gewijzigde amendement-Kombrink c.s.
op stuk nr. 38,1.
Onderdeel J w o r d t zonder stemming
aangenomen.
Het amendement-Kombrink c.s. (stuk
nr. 24) tot invoeging van een nieuw
onderdeel K wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV en de BP tegen dit
amendement hebben gestemd.
Het amendement-Van der Spek c.s.
(stuk nr. 30) tot invoeging van een
nieuw onderdeel K wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PvdA, D'66, de PPR en de
CPN vóór dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Van der Spek c.s. tot
invoeging van een nieuw onderdeel K
(stuk nr. 31) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PvdA, D'66, de CPN, de PPR
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Kombrink c.s. (stuk
nr. 25) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
Onderdeel K (oud) wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H en I worden zonder
stemming aangenomen.
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Voorzitter
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

en van de motie-Dolman c.s. (om afschaffing van dubbele kinderbijslag
voor 16-en 17-jarigen in heroverweging te nemen (14 184, nr. 19).

Het amendement-Van der Spek c.s.
(stuk nr. 28,1 (Herdruk)) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.

De artikelen I tot en met IX worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de CPN vóór dit amendement hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen
over artikel X.

De Voorzitter: Ik neem aan dat als gevolg van de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 28 voorkomende amendement als verworpen
kan worden beschouwd.

De heer Boersma (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil graag een korte sternverklaring afleggen namens de grootst
denkbare minderheid van mijn fractie;
dat ben ik dus zelf. Er zit een heel sympathiek element in het amendement,
namelijk een tegemoetkoming aan de
grotere gezinnen, waar ik mij best achter kan plaatsen, maar waar ik niet afzonderlijk voor kan stemmen. Er zitten
een aantal andere elementen in die in
de discussie een rol hebben gespeeld.
Met name de methode van financiering levert voor mij onoverkomelijke
bezwaren op, namelijk de loonindex
plus prijsindex gedeeld door twee, ook
wel genoemd de gemengde index en
het verschijnsel dat een wellicht in omvang beperkte maar toch onjuiste herverdeling van inkomens eraan vast zit.
Die elementen plus nog een aantal andere, ook door de Regering onderschreven, brengen mij ertoe zij het met
enige pijn mijn stem tegen dit amendement uit te brengen. Mocht het
amendement worden aanvaard dan
zal ik met wat minder plezier vóór het
wetsontwerp stemmen.

Artikel II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ondanks de zekere teleurstelling, die de afronding van het debat voor mijn fractie heeft opgeleverd,
omdat een aantal onduidelijkheden
zijn blijven bestaan, wil ik namens
mijn fractie de hoop uitspreken dat de
werking van het wetsontwerp zal worden zoals ons bij artikel 2 voor ogen
stond. Omdat het echter een grote
vooruitgang betekent ten opzichte van
de thans formeel nog geldende wet,
spreekt het vanzelf dat w i j het van
groot belang vinden dat dit wetsontwerp een zo breed mogelijke steun
vanuit deze Kamer krijgt. Wij zullen
dan ook vóór dit wetsontwerp onze
stem uitbrengen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

D

D

Aan de orde is de voortzetting de van
behandeling van het wetsontwerp
Vervanging van kinderaftrek van de
loon en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet
voor het vierde kalenderkwartaal van
het jaar 1978 en voor het kalenderjaar
1979(14 184)

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft
overwegende bezwaren tegen dit
amendement op grond van de door de
Regering aangevoerde argumenten.
Speciaal speelt bij ons mee het bezwaar tegen verhoging van het draaipunt, terwijl wij juist aan verlaging
denken. Voorts is beslissend het feit
dat door aanneming van dit amendement de progressie naar kindertal zal
worden vergroot terwijl wij juist hebben aangedrongen op afschaffing van
progressie naar kindertal. Verder
wordt een differentiatie van de kinderbijslaguitkeringen naar leeftijd afhankelijk van een inkomensonderzoek
dat door aanneming van dit amendebemoeilijkt. Op die grond zullen w i j
onze stem tegen dit amendement uitbrengen.
Mocht dit amendement toch worden
aangenomen, dan brengt ons dit in
een dwangpositie ten aanzien van onze houding ten opzichte van het wetsontwerp in het algemeen. Wij zullen
dan toch onze stem aan dit wets-
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De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SGP wordt aantekening verleend, dat zij op principiële
gronden geacht wensen te worden,
tegen het wetsontwerp te hebben gestemd.
De Voorzitter: Ik stel voor de brief van
de Staatssecretaris van Defensie
(14 800-X, nr. 19) voor kennisgeving
aan te nemen
Daartoe wordt besloten.

ontwerp geven, omdat wij laten prevaleren dat door dit wetsontwerp een begin wordt gemaakt met de door ons
gewenste en bepleite integratie van
kinderbijslag en -aftrek in één systeem
van gezinssubsidie.
Het gewijzigde amendement-De Korte
c.s. (stuk nr. 22, II (Herdruk)) wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, DS'70, de PSP,
alsmede de leden Boersma en Verbrugh tegen dit amendement hebben
gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
aanneming van dit amendement de op
stuk nr. 22 onder III en V voorkomende
amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.
Ik deel nog mede, dat het op stuk nr.
22,1 voorkomende amendement alsnog in die zin is gewijzigd, dat in plaats
van 'alsmede' wordt gelezen: en.
Het tweede lid van artikel X wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van de
PSP, de CPN, de PPR en DS'70 tegen
dit lid hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
aanneming van dit lid de op stuk nr. 16
voorkomende amendementen van het
lid Van der Spek als verworpen kunnen worden beschouwd.
Artikel X, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het gewijzigde amendement-De Korte c.s. (stuk nr. 22, II (Herdruk)), wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen
over het amendement-M. Bakker c.s.
(stuknr. 13,1).

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Met het amendement van
de heer Bakker hebben wij nogal wat
moeite gehad, omdat het budgettair
een aardige ingreep betekent. Wij hebben gezien met wat voor gemak anderen soortgelijke budgettaire ingrepen
plegen. Dat heeft het ons wat gemakkelijker gemaakt een aantal andere
overwegingen, namelijk dat de fractie
van de PPR destijds tegen de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind heeft gestemd, dat er de kans
is dat het effect van het amendement
zal worden gecompenseerd in de loononderhandelingen in de komende tijd
en dat het amendement in beginsel inkomensonafhankelijk werkt, iets wat
wij voorstaan, te laten gelden. Dat
heeft ons gebracht tot de conclusie dat
wij vóór het amendement van de heer
Bakker zullen stemmen.
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Voorzitter
Het amendement-M. Bakker c.s. tot invoeging van een nieuw artikel XI (stuk
nr. 13,1) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PSP en de PPR vóór dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
overige op stuk nr. 13 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.
Artikel XI, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-De Korte c.s. (stuk nr. 22,
III (Herdruk)), wordt zonder stemming
aangenomen.
Artikel XII wordt zonder stemming
aangenomen.
Het gewijzigde amendement-De Korte
c.s. tot invoeging van nieuwe artikelen
XIV tot en met XVII (stuk nr. 22, IV (Herdruk)) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties de
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en
DS'70 tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Hermsen
c.s. (stuk nr. 20, II (Herdruk)) wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PSP, DS'70 en de
PPR tegen dit gewijzigde amendement
hebben gestemd.
Artikel XIII (oud), zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzigde
amendement-De Korte c.s. (stuk nr.
22, V (Herdruk)) wordt zonder stemming aangenomen.
Het nader gewijzigde amendementDe Korte c.s. (stuk nr. 22,1 (Herdruk) en
het gewijzigde amendement-Hermsen
c.s. (stuk nr. 20,1 (Herdruk)) worden
zonder stemming aangenomen.
De beweegreden, zoals die is gewijzigd door de aanneming van deze
amendementen, wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen
over het wetsontwerp.

D
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het wetsontwerp vervangt
de kinderaftrek door een belastingvrije
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gelijke opslag bij de kinderbijslag en is
daardoor mijns inziens in strijd met
het zogenaamde draagkrachtbeginsel.
Deze operatie is bovendien gemengd
met een belastingmaatregel, waardoor de bedoeling van deze operatie
ondoorzichtig wordt voor de kiezers.
Deze twee overwegingen maken,
mijnheer de Voorzitter, dat ik tegen het
wetsontwerp zal stemmen.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb in eerste en tweede
termijn niet definitief ons fractiestandpunt bepaald betreffende dit wetsontwerp. Nu de stemmingen over de
amendementen hebben plaatsgehad
en daarbij met name het amendement, dat het draagkrachtprincipe in
het wetsontwerp materieel en formeel
ook in de inkomsten- en de loonbelasting, regelt, is gehandhaafd, wil ik
namens onze fractie het volgende naar
voren brengen.
1. Wij hebben in 1972 ingestemd
met de defiscalisering van de kinderbijslag, die te zamen met de resterende kinderaftrek het draagkrachtbeginsel tot uitdrukking bracht.
2. In het huidige wetsontwerp
wordt de kinderaftrek grotendeels
overgeheveld naar de bijslagen met
vrijdom, waardoor materieel zo goed
mogelijk is voldaan aan dat draagkrachtbeginsel.
3. De rechten van zelfstandigen en
gemoedsbezwaarden zijn volledig
geëerbiedigd.
Hoewel onze fractie ter wille van het
principe en de duidelijkheid het veel
juister zou hebben gevonden dat het
draagkrachtbeginsel als integrerend
onderdeel van de belastingheffing dan
ook in die wetgeving zou zijn opgenomen, maar door de Staatssecretaris
van Financiën inzake het draagkrachtprincipe zeer duidelijke uitspraken zijn
gedaan en bovendien in het wetsontwerp dat beginsel ook formeel nog
eens duidelijk is opgenomen, wil onze
fractie stellen dat met dit wetsontwerp
geen geweld is aangedaan en het
draagkrachtbeginsel. Onze fractie w i l
mits uitdrukkelijk verklaren dat zij met
behoud van ongeveer de financiële
omvang van de geschatte ombuiging
voor de uitwerking van de tweede fase
geen enkele verantwoordelijkheid nog
kan aanvaarden.
Op al deze gronden heeft onze fractie gemeend, nu voldaan is aan in ieder geval materiële en formele handhaving van het draagkrachtbeginsel,
haar ernstige bezwaren tegen het laten
vervallen van de kinderaftrek in de artikelen I en II van het wetsontwerp niet
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te moeten laten prevaleren. Zij zal zich
dan ook niet tegen dit wetsontwerp
verzetten.

D
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Naar ons oordeel is het
wetsontwerp door amendering verslechterd, maar blijft het duidelijk beter dan de geldende wet. Wij zullen er
dus voor stemmen, zij het met minder
plezier dan anders het geval was geweest.
Ik voeg er een enkele opmerking aan
toe naar aanleiding van het ingevoegde artikel XIII, waarin onder andere
staat: 'Ingeval aan de Staten-Generaal
een voorstel van wet wordt gezonden'
(
) 'dat de belastingvrijdom van die
kinderbijslag niet meer in voldoende
mate' (
) 'wordt daarin mede opgenomen een zodanige wijziging' (
) 'als
passend is' ( ).
Mijnheer de Voorzitter! Ingeval een
wetsonwerp aan ons wordt toegestuurd, zal de Kamer dan wel beslissen
wat voldoend en wat passend is, want
de wetgever is altijd soeverein.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Bij de algemene beraadslaging heb ik uiteengezet dat
mijn houding ten aanzien van het
wetsontwerp heel ambivalent was. Dat
is tijdens de behandeling zo gebleven.
Ik moet echter of voor of tegen sternmen.
Ik vind, dat het feit, dat de laagstbetaalden, althans voorzover zij wat archaïsch gezegd 'gezegend' zijn met
kinderen, er wat op vooruitgaan, een
reden vormt o m mijn twijfel te doen
omslaan in vóórstemmen.

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik sluit mij kortheidshalve
aan bij de overwegingen, naar voren
gebracht door de heer Verbrugh. Zij
zijn ook met andere woorden door mij
naar voren gebracht bij de behandeling van dit wetsontwerp. Op grond
daarvan zal ik mij tegen dit wetsontwerp uitspreken.

D
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de
Voorzitter! Dit wetsontwerp houdt in,
dat de kinderaftrekmogelijkheden komen te vervallen, waarvoor later wat
kinderbijslag in de plaats komt als zich
pijnlijke kwesties voordoen. Deze wijziging is aangekondigd als een onderdeel van de ombuigingsoperatie. Het
wetsontwerp heeft dus de bedoeling,
tot een bezuiniging te komen. Vanaf de
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Koekoek
eerste dag, dat hierover werd gesproken, is het mij duidelijk geweest, dat
de duizenden mensen, die nu kinderaftrek krijgen en dit straks niet meer zullen krijgen, meer belasting zullen moeten gaan betalen. Ik ben altijd tegen
belastingverhogingen geweest, zodat
ik aan de totstandkoming van deze wet
niet kan meewerken, en tegen dit
wetsontwerp zal stemmen.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Dit wetsontwerp draagt ertoe bij, dat de kinderaftrek in toenemende mate wordt omgezet in kinderbijslag. Ik heb al uiteengezet, dat w i j
dit een goede zaak vinden. Ook al kan
men beweren, dat materieel de kinderaftrek toch is behouden, ik heb de bewindslieden al een prent van Escher
voorgehouden, waarbij het wit zwart
w o r d t en het zwart wit, terwijl niet duidelijk wordt waar de overgang precies
is. Wij houden het erop, dat de kinderaftrek wordt vervangen door een bijslag. Dit vormt voor ons een reden o m
vóór het ontwerp te stemmen.
Bovendien komt het wetsontwerp
inkomenspolitiek overeen met wat het
kabinet-Den Uyl en wij hebben voorgestaan. Dit vormt een tweede reden
o m vóór te stemmen. Met de heer Dolman achten wij ons echter door het geven van steun aan dit ontwerp geenszins gebonden aan het verlenen van
steun aan ontwerpen, die ons nog zullen worden voorgelegd. Die ontwerpen zullen w i j op hun eigen merites
beoordelen.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
hetGPV.de BP en DS'70 tegen dit
wetsontwerp hebben gestemd.
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen over de motie-Dolman c.s.

□
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ook al gaat de fractie van
D'66 ervan uit, dat in de tweede fase
van de herstructurering van de gezinssubsidies een belangrijke uitgavenbeperking op de kinderbijslagen mogelijk
en noodzakelijk is, zullen wij onze stem
aan de motie geven omdat wij de aangekondigde compensatiebeperkingen
voor de 16- en 17-jarige kinderen absoluut onvoldoende achten!
De motie-Dolman c.s. (14 184, nr. 19)
w o r d t bij zitten en opstaan verworpen.
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en
D'66 vóór deze motie hebben gestemd.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Gemeentelijke herindeling van het
Eemsmondgebied (13001).
De Voorzitter: De Regering heeft inmiddels de amendementen, voorkomende op de stukken nrs. 14 en 17
overgenomen en verwerkt in een nader gewijzigd wetsontwerp (stuk nr.
20).
Het nader gewijzigde wetsontwerp
wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van de
nota Uitgangspunten voor een beleid
inzake de hulpverlening aan drugverslaafden (14417).
Hierbij zijn tevens aan de orde, nadat
de Voorzitter heeft geconstateerd, dat
zij voldoende zijn ondersteund:
de motie-Van Leeuwen c.s. over
dienst- en hulpverlening aan verslaafden(11 742,13 407, nr. 17);
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over
een verantwoorde vorm van het gratis
verstrekken van drugs (11 742,13 407,
nr. 22);
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. om
het gebruik van en de behandeling van
gebruikers van drugs uit de sfeer van
het strafrecht te halen (11 742,13 407,
nr.23);
de motie-Haas-Berger c.s. over de
opvang van drugverslaafden (14 102,
nr. 17);
de motie-Dees c.s. over een samenhangend stelsel van voorzieningen op
lokaal of regionaal niveau betreffende
de hulpverlening aan drugverslaafden
(14417, nr. 10);
de motie-Haas-Berger c.s. over het
wegnemen van maatschappelijke problemen in het belang van de nazorg
voor ex-drugverslaafden (14 417, nr.
11);
de gewijzigde motie-Haas-Berger
c.s. over het verstrekken van heroïne
of methadon aan een bepaalde categorie drugverslaafden (14 417, nr. 22);
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over
een verantwoorde v o r m van het gratis
verstrekken van drugs (14 417, nr. 13);
de motie-Evenhuis-van Essen c.s.
over de voorlichting als belangrijk onderdeel van de hulpverlening (14 417,
nr. 15);
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de motie-Wessel-Tuinstra c.s. over
het drugverleden van een (voorlopig)
gedetineerde (14 417, nr. 16);
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over
een meer buurtgerichte aanpak van de
drugshulpverlening (14 417, nr. 17);
de motie-Van der Spek c.s. o m het
opsporings- en vervolgingsbeleid ten
aanzien van druggebruikers geheel uit
de sfeer van de oplegging te halen
(14417, nr. 18);
de motie-Van der Spek c.s. o m de
hulp- en dienstverlening ten aanzien
van het gebruik van bewustzijn beïnvloedende middelen los te maken van
het beleid van justitie, politie en reclassering (14417, nr. 19);
de motie-Van der Spek c.s. om het
beleid van het Openbaar Ministerie te
richten op voldoende en voldoende
gevarieerde opvangmogelijkheden
voor drugverslaafden (14417, nr. 20);
de motie-Voogd c.s. over het waarborgen van de anonimiteit van geregistreerde drugverslaafden (14 417,
nr. 21);
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
er in verband met wijziging, aanvulling
of intrekking van ingediende moties
behoefte bestaat aan opening van de
beraadslaging.
Naar mij blijkt, heeft de Kamer niertegen geen bezwaar.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! De motie,
voorkomend op stuk 11 742,13 407,
nr. 22 is intussen achterhaald. Bij de
laatste OCV heb ik een wijziging aangebracht. Dat werd een nieuwe motie met
een nieuw nummer, namelijk 14 417,
nr. 13. De motie, voorkomend op stuk
11 742,13 407, nr. 22 wordt door mij ingetrokken.
Ten aanzien van motie 11 742,
13 407, nr. 23 kan ik mededelen dat de
mededelingen die de Staatssecretaris
deed tijdens de OCV voor mij aanleiding zijn o m ook deze motie in te trekken.
De Voorzitter: Aangezien de motiesBeckers-de Bruijn c.s. (11 742,13 407,
nr. 22) en (11 742,13 407, nr. 23) zijn
ingetrokken, maken zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Gehoord hetgeen de Staatssecretaris heeft toegezegd in de OCV wens ik mijn motie,
voorkomend op stuk 14 417, nr. 16 in
te trekken. Hoewel wij liever een wat
duidelijker toezegging hadden gehad,
kunnen wij ons er toch wel mee ver-

3124

Wessel-Tuijnstra
enigen. Wij hopen dat de toezegging
zal worden uitgevoerd in de geest van
de motie.
De Voorzitter: Aangezien de motieWessel-Tuinstra c.s. (14417, nr. 16) is
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.
Ik geef de gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil een stemverklaring geven over drie moties, alle behorend bij stuk 14 417.
Allereerst kom ik tot de motie op
stuk nr. 22. Die motie houdt het risico
in dat er te veel van bovenaf, in plaats
van van onderop - uit de eigen kring wordt geregeld ten aanzien van de mogelijkheden voor drugverslaafden o m
af te kicken. Het is niet de juiste manier,
want er zit iets dwangmatigs in. Het zal
weinig effect sorteren. De prijseffecten
en de effecten op de illegale markt komen mij ook dubieus voor, al wordt er
gezegd dat die markt niet moet worden
vergroot. Desondanks vind ik het onjuist o m tegen deze motie te stemmen.
Hetzelfde geldt in wat mindere mate
v o o r d e motie onder nummer 13, hoewel daarbij niet het bezwaar geldt dat
te veel van bovenaf wordt geregeld. Ik
zal met aarzeling vóór deze motie
stemmen.
Ik vind het wel erg zwak dat in de
motie onder nr. 21 alleen aan de Regering wordt gevraagd, uit te spreken dat
zij het op prijs stelt als het Openbaar
Ministerie gegevens uit signaleringsprojecten niet zal gebruiken voor justitiële doeleinden. Het lijkt mij toe dat
daartoe opdracht gegeven zou moeten
en kunnen worden. Het op prijs stellen
is echter meer dan niets en daarom zal
ik toch vóór deze motie stemmen.

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal mijn stemverklaring
beperken tot de moties waar ik tegen
stem. Allereerst kom ik tot de motie op
stuk nr. 22. In deze motie wordt voorgesteld, over te gaan tot gecontroleerde verstrekking van heroïne en/of methadon. Het verstrekken van deze middelen heeft mijns inziens tot doel de
maatschappij te vrijwaren van crimineel gedrag en het individu te vrijwaren van justitieel ingrijpen. Ik meen dat
dit doel ook bereikt kan worden met
het verstrekken van alleen methadon,
hetgeen inmiddels door de Staatssecretaris is toegezegd.
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Verder ben ik van mening dat het geven van een onderhoudsprogramma
niet tot systeem gemaakt moet worden maar een ad hoe-beslissing moet
blijven, met name ook omdat er niet
voldoende zicht is op de neveneffecten
(zoals beïnvloeding, zwarte markt, verspreidingseffect en stabilisatie gebruik
in plaats van abstinentie). Het tot
systeem maken van gecontroleerde
verstrekking van heroïne voor een
deelgroep van gebruikers betekent dat
men ten aanzien van hen de primaire
doelstelling van preventie en opvang
los laat. Op die gronden zal ik tegen
deze motie stemmen.
Dit geldt, mutatis mutandis, ook
voor de motie op stuk nr. 12.
De motie op stuk nr. 18 verzoekt de
Regering het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van druggebruikers geheel uit de sfeer van de
strafoplegging te houden en zich
slechts te richten op hulp- en dienstverlening. Dit zou tot gevolg kunnen
hebben dat ieder delict, door een verslaafde gepleegd, geëxcuseerd wordt
omdat men lang of kort gebruiker is en
daarom niet voor politieel resp. justitieel ingrijpen in aanmerking komt. De
rechtsbescherming van de burger vervalt hierdoor.
Een ander punt dat niet uit het oog
verloren mag worden, is dat het hierdoor niet meer kunnen aanpakken van
de tussen- resp. kleinhandel, omdat
deze hoofdzakelijk gevoerd wordt door
verbruikers, kan leiden tot een uitbreiding van de verspreiding en daarmee
ook tot gebruik van drugs. Ook binnen
het vigerende strafrecht zijn een aantal
mogelijkheden o m de verslaafde delinquent op een adequate wijze op te
vangen. Op grond hiervan zal ik tegen
deze motie stemmen.
In motie nr. 19worden eenaantal
stellingen geponeerd die ik alleen partieel kan onderschrijven. Zo wordt er
gesteld dat de oorzaak van het problematisch druggebruik is gelegen in omgeving en in bepaalde situaties. Ik ben
echter van mening dat er daarnaast
ook een zekere wisselwerking is tussen het individu (zijn persoonlijkheidsstructuur) en omgeving en situatie.
Men kan bij voorbeeld ook een bepaalde omgeving opzoeken en aan het ontstaan van een bepaalde situatie bijdragen.
Verder wordt er gewezen op de dubbele taak van de reclassering; enerzijds voorlichting aan justitie, anderzijds hulpverlening aan de cliënt. Deze
dubbele taak is vaak oorzaak van grote
spanning. Deze spanning doet zich
echter niet alleen voor binnen de drugsproblematiek, maar in het gehele re-
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classeringswerk. Het is een algemeen
probleem dat apart aan de orde
gesteld kan worden. Het uitschakelen
van de politie acht ik ook ongewenst.
Dan kan de situatie ontstaan dat een
agent een verslaafde betrapt bij een
delict doch de betrokkene niet kan verbaliseren of insluiten, maar hem óf
moet laten gaan óf hooguit kan doorverwijzen (onder dwang?) naar een
hulpverlenende instantie. Beide alternatieven komen mij onjuist voor, mede gezien de mogelijkheden binnen
het strafrecht waarop ik gewezen heb
bij mijn argumentatie met betrekking
tot de motie nr. 18. Ik meen dan ook tegen deze motie te moeten stemmen.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde
voor motie nr. 20, waar ik ook tegen zal
stemmen.

D
Mevrouw Korte-van Hemel (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal een
stemverklaring geven over de moties
nrs. 18,19 en 20, waartussen naar ons
oordeel een samenhang bestaat. Ze
betreffen hulp, dienstverlening, opsporing, detentie van drugverslaafden,
die met politie, justitie en reclassering
in aanraking komen. Tijdens de behandeling van de nota is nadrukkelijk naar
voren gekomen dat Justitie geen bemoeienis heeft met hen omdat ze verslaafd zijn, maar omdat ze strafbare
feiten hebben gepleegd. Verslaafde
gevangenen dienen te worden behandeld binnen Justitie; daarom zijn wij
tegen deze moties, die hier tegen zijn.
Wij zullen stemmen tegen motie nr.
21. Aan de orde was heel duidelijk het
anonieme signaleringsproject voor
heroïnegebruikers. De Staatssecretaris
heeft ons uitdrukkelijk en met zoveel
woorden verzekerd, dat het Openbaar
Ministerie op geen enkele wijze toegang zou krijgen tot deze gegevens.
Deze motie is naar ons oordeel, hoewel ook wij uiteraard het welzijn en de
persoonlijke levenssfeer zeer hoog
achten, te ver strekkend en te onbepaald o m er onze stem aan te kunnen
geven.

D
Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de
motie-Haas-Berger op stuk nr. 11: het
spijt ons dat mevrouw Haas niet het
verzoek van de heer Wallis de Vries
heeft gevolgd o m de stemming over
de motie aan te houden, omdat een beleidsnota wordt voorbereid in samenwerking met VRO en Sociale Zaken,
welke nota in het najaar zal verschijnen. Gelet op de toezeggingen van de
Staatssecretaris ter zake zullen wij deze
motie niet steunen.
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Evenhuis-van Essen
Wat betreft de motie nr. 12: bij medische indicatie ligt naar onze mening de
verantwoording voor verstrekking van
heroïne bij de behandelend arts, die
het recht heeft een zo ruim mogelijke
interpretatie te hanteren. Gegeven het
feit, dat de verslaafde geholpen wordt,
menen w i j , ten einde systematische
heroïneverstrekking te voorkomen, tegen deze motie te moeten stemmen.
De motie nr. 13 van mevrouw Beckers heeft ongeveer dezelfde inhoud
als de motie op nr. 2 2 ; het tegendeel
van wat de motie zegt, kan ook bewezen worden, namelijk dat het gratis
verstrekken van heroïne en de daarmee gepaard gaande prijsdaling een
aanzuigende werking op het gebruik
kan hebben.
Bovendien worden zwaar verslaafden op medische indicatie geholpen
door artsen, waarbij de hulp niet alleen mag bestaan uit het verstrekken
van verslavende stoffen, want begeleiding is daarbij onontbeerlijk. Het uiteindelijke doel van de hulpverlening
bij de ontwenning is de terugkeer in de
samenleving.
De motie op stuk nr. 17 lijkt ons in
strijd met de decentralisatiegedachte
van de Regering. Wel erkennen wij dat
er grote aandacht moet worden besteed aan buurtgericht werk. Toch zullen wij tegen deze motie stemmen.
Ook tijdens de OCV is heel duidelijk
gezegd, dat het belang van buurtgericht werk aanwezig is. Wij willen de
decentralisatie in het beleid volgen.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen tegen de
motie stemmen op stuk nr. 11 742, nr.
17. De redenen hiervoor zijn de volgende.
In de eerste plaats hebben wij gepleit voor een geïntegreerde hulpverlening aan zowel drug- als alcoholverslaafden. Gelukkig was de Staatssecretaris het hiermee volstrekt eens. In deze motie gaat het echter alleen maar
o m de hulpverlening ten aanzien van
de drugverslaafden. Dit is een onjuiste
aanpak.
In de tweede plaats worden in deze
motie beleidsprioriteiten gevraagd
voor een bepaalde v o r m van hulpverlening. Het ware onjuist, één vorm van
hulpverlening specifiek aan te merken
als vallende onder een prioriteit, waarbij andere soorten van hulpverlening
achter zouden blijven.
In de derde plaats gaat het erom, dat
deze Regering een v o r m van hulpverlening heeft uitgestippeld. Hierbij
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wordt geen bepaalde v o r m van hulp
verleend aan een bepaalde categorie
zwaar verslaafden. Wij hebben duidelijk genoeg gezegd, dat dit beleid onze
goedkeuring niet kan hebben. Wij vinden dan ook, dat dit beleid met betrekking tot de hulpverlening, zoals dat de
Regering voor ogen staat, geen prioriteit dient te hebben.
Wij zullen tegen de motie van de
heer Van der Spek stemmen op stuk
nr. 14 417, nr. 18. Wij kunnen namelijk
niet toestaan, dat druggebruikers die
zijn opgepakt voor een ander delict en
die veroordeeld zouden worden, buiten de justitiële sfeer vallen.
Wij zijn tegen de motie van de heer
Van der Spek op stuk nr. 20. Wij zijn
echter vóór het feit, dat er veel opvangmogelijkheden moeten zijn. Wanneer
er echter in het dictum staat, dat het
beleid van het openbaar ministerie
slechts gericht moet zijn op deze vormen van opvang, betekent dit, dat er
voor de gedetineerde geen vrijheid is
in de keuze tussen behandeling en
geen behandeling, alsmede geen vrijheid, tóch voor de gevangenis te kiezen. Wij zijn tegen een gedwongen behandeling. In deze motie kunnen wij er
geen enkele garantie voor vinden, dat
er een mogelijkheid van keuze van opvang wordt geschapen.
Ten aanzien van de motie van de
heer Voogd op stuk nr. 21 merk ik het
volgende op. Ondanks de bezwaren
die door de Staatssecretaris van Justitie hiertegen naar voren zijn gebracht,
blijven wij van mening, dat er de duidelijke uitspraak van de Regering dient
te komen, dat de gegevens van de verschillende computerbestanden o m trent het anonieme signaleringsproject, alsmede andere gegevens die bij
onderzoekingen naar voren komen,
nietter beschikking van het openbaar
ministerie mogen worden gesteld, dit
ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

D
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Allereerst wil ik ingaan op
de motie van mevrouw Haas op stuk
nr. 11. De Staatssecretaris van CRM
heeft de duidelijke toezegging gedaan,
dat ter zake van de maatschappelijke
nazorg in het najaar een nota zal verschijnen. Die toezegging is duidelijk en
de motie is derhalve overbodig. Wij
zullen daar dan ook tegen stemmen.
De motie van mevrouw Haas op stuk
nr. 22 gaat over de verstrekking van
vervangende middelen. Naar ons oordeel zijn aan systematische verstrekking van vervangende middelen nogal
wat nadelen verbonden.

Drugverslaafden

Wij geven dan ook de voorkeur aan
het standpunt van de Staatsscretaris
dat het tot de taak van de medici behoort, in het kader van de hulpverlening in individuele gevallen vervangende middelen te verstrekken. Juist
op dit punt zijn eerder meer regulaties
nodig dan een vrijer beleid. Wij zullen
dan ook tegen de motie stemmen.
Wij zijn het eens met de constatering
in de motie van m e v r o u w Beckers op
stuk nr. 17 dat het gebruik van drugs
zich verplaatst van de stadskernen
naar de buurten en wijken. Hier staat
evenwel tegenover dat de Regering
kiest voor een beleid dat als belangrijke pijler de decentralisatie heeft. Nu
vragen dat de Regering op dit punt
maatregelen treft, doorkruist het wezenlijke aspect van de decentralisatie.
Wij kunnen hiermee niet instemmen,
al zijn w i j het met de overwegingen
eens.
Ten slotte kom ik bij de motie van de
heer Voogd op stuk nr. 21 inzake het
anonieme signaleringsproject voor
heroïnegebruikers. Voor een deel heeft
de Staatssecretaris een duidelijke toezegging gedaan. Wij menen echter dat er
geen bezwaar aan is verbonden, in het
algemeen qua intentie de uitspraak te
doen dat gegevens, verkregen bij onderzoek dat van anonimiteit uitgaat ik zeg dit er nadrukkelijk bij - niet oneigenlijk moeten worden gebruikt. Zo interpreteren wij deze motie. Wij zullen
haar dan ook steunen.

D
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik merk over de motie,
voorkomend op stuk nr. 17, ingediend
bij de behandeling van de Nota beleidsvraagstukken gevangeniswezen,
het volgende op. In het eerste dictum
verzoekt de motie de Staatssecretaris
van Justitie bij de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne erop
aan te dringen dat er voldoende gevarieerde mogelijkheden komen voor
opvang. Wij achten het onjuist dat de
Staatssecretaris aan de Minister een
verzoek doet. Een verzoek kan in een
motie rechtstreeks aan de Minister
worden gericht. Dit is de eerste reden
waarom wij tegen de motie zullen
stemmen.
Het tweede dictum spreekt over een
behoorlijke medische begeleiding bij
opvang in het justitiële kader. Bij de
behandeling van de Nota beleidsvraagstukken gevangeniswezen heeft
mijn fractie een motie ingediend die is
aangenomen en waarin een aantal garanties van de Regering worden gevraagd voor de opvang. Naar aanleiding van deze motie is de Regering ge-
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Nijpels
komen met het voorstel, in twee huizen van bewaring de opvang te specialiseren. Hiernaast heeft de Staatssecretaris naar aanleiding van een motie van m i j , ingediend bij de nota waarover wij nu spreken, op vijf punten toezeggingen gedaan. Wij menen daarom
dat ook aan het tweede dictum in ruime mate is voldaan. Wij achten deze
motie dan ook overbodig.
De heer Van der Spek pleit in zijn
moties, voorkomend op de stukken
nrs. 18,19 en 20, voor het zoveel mogelijkopvangen van drugverslaafden
buiten het justitiële kader. Wij delen in
zijn algemeenheid de mening van de
heer Van der Spek. Wij achten het echter op dit moment nog te vroeg om
een gehele opvang buiten het justitiële
kader mogelijk te maken. Deze moties
zullen daarom onze steun niet kunnen
krijgen.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Zoals wij de
motie-Van der Spek, voorkomend op
stuk nr. 19, lezen, gaat zij uit van een
geheel andere kijk op de situatie dan
mijn fractie heeft. Wij zijn bij voorbeeld voor vermaatschappelijking en
voor een dienstverlenende taak van de
politie. Wij willen een goede verbinding tussen het beleid van Justitie en
politie en de hulpverlening. Wij willen
geen totale scheiding, want dit zou de
drugverslaafde zeker niet in alle gevallen ten goede komen. Wij zullen dus
tegen deze motie stemmen.
Wij zullen vóór de motie-Van der
Spek, voorkomend op stuk nr. 20,
stemmen, maar wij doen dat met de
uitdrukkelijke aantekening dat w i j er
hierbij van uitgaan dat in de opvangmogelijkheden de beveiliging van de
samenleving, als deze echt nodig is, is
gewaarborgd.

D
DeheerWolff(CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Wat de sociaal-medische
benadering van achtergronden en risic o ' s v a n het druggebruik betreft kunnen w i j ons het beste vinden in de moties van mevrouw Haas-Berger, aangezien deze de problematiek verantwoordelijk en zeer genuanceerd benaderen.
Bij de moties van de heer Van der
Spek doet zich het probleem voor dat
w i j zeer veel sympathie kunnen opbrengen voor de overwegingen, maar
dat w i j de conclusies in het geheel niet
kunnen delen.
De vraag in de motie op stuk nr. 18,
het opsporings- en vervolgingsbeleid
ten aanzien van druggebruikers geheel
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uit de sfeer van de strafoplegging te
halen en deze slechts te richten op
hulp- en dienstverlening, lijkt ons een
uiting van de wens, de ogen te sluiten
voor het feit dat ook drugverslaafden
misdrijven plegen, waartegenover het
opsporings- en vervolgingsbeleid vanzelfsprekend niet een andere lijn kan
volgen dan ten opzichte van anderen
die misdrijven plegen.
In de motie op stuk nr. 19 wordt een
volledige scheiding gemaakt tussen de
hulp- en dienstverlening enerzijds en
het beleid van justitie, politie en reclassering anderzijds. Wij menen dat justitie, politie en reclassering juist meer
moeten worden gericht op de hulpverlening. Tegelijkertijd is het duidelijk
dat de hulp- en dienstverlening vaak
moet samengaan met de activiteiten
van justitiële, politiële en reclasseringsinstanties.
De motie op stuk nr. 20 vinden wij
eveneens te ongenuanceerd. Wij menen dat daarin de functie van het
openbaar ministerie dusdanig wordt
voorgesteld dat dit een totale omvorming ervan zou betekenen. Dit is een
interessant vraagstuk, dat echter niet
per motie is te regelen.
De Voorzitter: Ik heb gehoord dat nog
opening van de beraadslaging zal worden gevraagd over de nota inzake het
revalidatiebeleid. Daarom lijkt het mij
beter o m , nadat de stemmingen over
de nu aan de orde zijnde moties en
over de motie-Hartmeijer zullen hebben plaatsgevonden, eerst te pauzeren.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Wij
hebben overwogen dat u met dit voorstel zou kunnen komen. De bewindslieden zitten vanaf half drie hier in huis
op deze stemmingen te wachten.
De Voorzitter: Wij vanaf kwart over
tien.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Iedereen is bereid, zeer kort te zijn en eraan
mee te werken dat u dit op heel korte
termijn kunt afhandelen. Ik meen dat ik
namens vele leden spreek als ik u verzoek, alle stemmingen nu af te handelen.
De Voorzitter: Ik herinner eraan dat
wij al 25 minuten bezig zijn aan uitsluitend stemverklaringen. Wij zullen
eerst deze stemmingen doen plaatsvinden. Ik dring aan op enige regelmaat, waar mogelijk. Er zijn nog meer
mensen dan wijzelf, die hier voor ons
werken.
De motie-Van Leeuwen c.s. (11 742,
13 407, nr. 17) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

Drugverlaafden

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV,
D'66, de PSP en DS'70 vóór deze motie
hebben gestemd.
De motie-Haas-Berger c.s. (14 102, nr.
17) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV en de BP tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Deesc.s. (14 417, nr. 10)
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Haas-Berger c.s. (14 417, nr.
11) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV en
de BP tegen deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Haas-Berger c.s.
(14 417, nr. 22) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV,
D'66, DS'70 en de BP tegen deze motie
hebben gestemd.
De motie-Beckers-de Bruijn c.s.
(14 417, stuk nr. 13) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de PSP en de CPN vóór deze
motie hebben gestemd.
De motie-Evenhuisc.s. (14 417, nr. 15)
w o r d t bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP en het GPV,
alsmede de leden Poppe, Van Kemenade, Roels, de Vries, M. P. A. van
Dam, Molleman, Klein, Van Ooijen,
Wöltgens, Schaefer en Dankert vóór
deze motie hebben gestemd.
De motie-Beckers-de Bruijn c.s.
(14 417, nr. 17) wordt bijzitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de PvdA, D'66, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Van der Spek c.s. (14 417, nr.
18) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
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Voorzitter
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de PPR vóór deze motie
hebben gestemd.
De motie-Van der Spek c.s. (14 417, nr.
19) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat het lid
Van der Spek vóór deze motie heeft
gestemd.

sers de status van werknemer konden
krijgen. In tweede termijn bleek mij dat
de Minister zijn m o n d niet voorbij had
gepraat maar dat hij dit echt meende.
Wij zijn daarom van mening dat de
motie kan worden ingetrokken.
De Voorzitter: Aangezien de motieHartmeijer c.s. (14 800-XIV, nr. 23) is
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.

De motie-Van der Spek c.s. (14 417, nr.
20) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

De Voorzitter: Ik stel voor, de brief
14 800 XIV, nr. 22 voor kennisgeving
aan te nemen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de PPR vóór deze motie
hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten

De motie-Voogd c.s. (14 417, nr. 21)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de BP, de SGP, het GPV en het CDA tegen deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor de nota Uitgangspunten
voor een beleid inzake de hulpverlening aan drugverslaafden (14 417)
voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van de
Brief van de Minister van Landbouw
en Visserij over het interne E.G.-visserijbeleid en eventueel aanvullende Nederlandse structuurmaatregelen
(14 800 XIV, nr 22).
Hierbij is tevens aan de orde, nadat de
Voorzitter heeft geconstateerd, dat zij
voldoende is ondersteund, de motieHartmeijer over een onderzoek o m de
maatschapsvissers onder de werknemers-en volksverzekeringen te brengen(14 800-XIV, nr.23).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
het lid Hartmeijer behoefte heeft aan
opening van de beraadslaging.
Naar mij blijkt, heeft de Kamer hiertegen geen bezwaar.

D
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! In de openbare commissievergadering van 22 juni heeft Minister Van der Stee gezegd, dat hij de sociale problematiek van de maatschapsvissers wel begreep en dat hij
positief stond tegenover de gedachte
van de PvdA, door Sociale Zaken te laten bezien in hoeverre maatschapvis-
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De Voorzitter: Aangezien ik heb vernomen, dat ook opening van de beraadslaging zal worden gevraagd over
de brief inzake de WSW, schors ik
thans eerst de vergadering.
De vergadering wordt van 19.00 uur
tot 20.30 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van de
nota Schets van de huidige situatie
van het revalidatiebeleid (14 406).
Hierbij zijn tevens aan de orde, nadat de Voorzitter heeft geconstateerd,
dat zij voldoende zijn ondersteund:
de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over
het komen tot een Beleidsnota Gehandicaptenbeleid (14 406, nr. 10);
de motie-Wessel-Tuinstra c.s. over
het uitbreiden van de inventarisatie
van de middelen (14 406, nr. 11);
de motie-Wessel-Tuinstra c.s. over
de instelling bij wet van een Raad voor
het gehandicaptenbeleid (14 406, nr.
12);
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over
de integratie van de gehandicapten in
de samenleving (14406, nr. 13);
de motie-Langedijk-de Jong c.s.
over het maken van duidelijke afspraken en het nemen van besluiten over
coördinatie en samenhang van het gehandicaptenbeleid (14 406, nr. 14);
de motie-Langedijk-de Jong c.s.
over het ter beschikking stellen van
meerfinanciële middelen voor provinciale overlegorganen revalidatie
(14 406, nr. 15);
de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over
verbetering van het overleg tussen
overheid en particulier initiatief van
gehandicapten- en dienstverlenende
organisaties en andere deskundigen
(14 406, nr. 16);
de motie-Borgman c.s. over de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor
alle gehandicapten van woningen, gebouwen en openbare voorzieningen
(14 406, nr. 17);

Drugverslaafden
Visserijbeleid
Gehandicaptenbeleid

de motie-Verkerk-Terpstra c.s. over
nieuwsuitzendingen ten behoeve van
gehoorgestoorden (14406, nr. 18);
de motie-G. M. P. Cornelissen c.s.
over de plaatsing van gehandicapte
kinderen (14 406, nr. 19);
de motie-G. M. P. Cornelissen c.s.
over ondertiteling van de Nederlandstalige televisieprogramma's (14 406,
nr.20);
de motie-Knol c.s. over het door gehandicapten veroveren van een arbeidsplaats (14 406, nr. 21).
De Voorzitter: Het is mij gebleken dat
er in verband met wijziging, aanvulling
of intrekking van ingediende moties
behoefte bestaat aan opening van de
beraadslaging.
Naar mij blijkt, heeft de Kamer hiertegen geen bezwaar.

D
De heer Borgman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Onze fractie heeft gevraagd
om opening van de beraadslaging ten
einde in de gelegenheid te zijn een w i j ziging aan te brengen in de motie op
stuk nr. 17. Van deze motie blijven
overweging en constatering gehandhaafd. Het gaat erom dat er naar ons
oordeel geen, of althans onvoldoende
instrumentarium bestaat o m de toegankelijkheid en bruikbaarheid van
woningen, openbare gebouwen en andere voorzieningen voor gehandicapten te regelen.
Uit de discussie van afgelopen
maandag en dan meer in het bijzonder
uit het antwoord van de Regering is
gebleken dat wettelijke maatregelen in
de ruimste zin, zoals door ons in de
motie werden gevraagd, niet of nauwelijks te treffen zijn. Daarvoor bestaan technische redenen en er zijn
problemen in verband met de bevoegdheden van de verschillende
overheden.
Het verzoek om formeel wettelijke
maatregelen willen wij derhalve laten
varen. De intentie van de motie wensen wij echter voluit te handhaven. Het
gaat daarbij o m twee zaken: de toegankelijkheid en bruikbaarheid van
woningen, gebouwen en openbare
voorzieningen in de ruimste zin - i n de
openbare commissievergadering heb
ik toegelicht wat daaronder moet worden verstaan - en een noodzakelijke
samenhang in het beleid. Er dienen
maatregelen te worden getroffen o m
zo'n beleid gestalte te geven. Zo mogelijk moeten dat wettelijke maatregelen zijn, want met het weglaten van het
woord 'wettelijke' uit de motie willen
wij zeker niet aangeven dat er nu, naar
ons oordeel, geen wettelijke maatregelen meer getroffen behoeven te
worden.
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Borgman
Wij hebben met instemming kennis
genomen van de toezeggingen die
naar aanleiding van deze motie door
de bewindslieden van CRM, Verkeer
en Waterstaat, Defensie en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn
gedaan. Wij zijn met name dankbaar
voor de toezegging van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening o m het probleem van de toegankelijkheid van
openbare gebouwen en voorzieningen
indringend aan de orde te stellen in
het te voeren overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
de inspecteur-generaal van de Volkshuisvesting.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Borgman, Verkerk-Terpstra, Müller-van Ast
en G. M. P. Cornelissen wordt, ter vervanging van de motie op stuk nr. 17,
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de
«Schets van de huidige situatie van
het revalidatiebeleid»;
overwegende, dat de slechte toegankelijkheid van woningen, openbare gebouwen en andere voorzieningen een
belemmering v o r m t voor de deelneming van de gehandicapten aan het
maatschappelijk gebeuren;
constaterend, dat momenteel geen of
onvoldoende instrumentarium voorhanden is om de toegankelijkheid van
woningen, gebouwen en openbare
voorzieningen voor gehandicapten te
regelen;
verzoekt de Regering, maatregelen te
treffen, waarin, naast de voortzetting
van het huidige beleid, bij nieuwbouw
en vernieuwbouw van woningen en
openbare voorzieningen in de ruimste
zin, de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten, optimaal
worden geregeld,

Daarmee willen wij proberen zo snel
mogelijk de wettelijke maatregelen,
die nü genomen kunnen worden, ook
nu te realiseren. Daarmee willen wij de
toegankelijkheid van huizen, openbare
gebouwen en andere voorzieningen
v o o r d e 1,4miljoen gehandicapten,
circa 10% van onze bevolking, zo snel
en voortvarend mogelijk te doen geschieden.
In de motie vragen w i j de Staatssecretaris van Volkshuisvesting wettelijke maatregelen te nemen voor de
toegankelijkheid van woningen en
voor het publiek toegankelijke gebouwen. Wij hebben er een lichte voorkeur
voor dit te doen geschieden op basis
van artikel 3 van de Woningwet. Weilicht kan dit geschieden op basis van
lid 4 van dit artikel. De beslissingen
daarover laten w i j in vol vertrouwen
over aan deze Staatssecretaris, waarvan w i j weten dat hij, evenals de
Staatssecretaris die belast is met de
coördinatie van het gehandicaptenbeleid, er met hart en ziel aan zal werken.
Motie
Voorzitter: Door de leden VerkerkTerpstra, Borgman, De Beer, Müllervan Ast en Wessel-Tuinstra wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de nota «Schets van de huidige situatie van
het revalidatiebeleid»;
constaterende dat er thans geen wettelijke mogelijkheden bestaan o m gemeenten te verplichten in de bouwverordening de toegankelijkheid te rege
len van woningen en voor publiek toegankelijke gebouwen voor gehandicapten,
verzoekt de Regering in bedoelde wettelijke mogelijkheid te voorzien op basis van artikel 3 van de Woningwet,
en gaat over tot de orde van de dag
Deze motie krijgt nr. 23

D

Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Wij staan volledig achter de thans gewijzigde motie-Borgman, maar toch hebben wij er
behoefte aan, ter aanvulling op deze
motie, een nieuwe motie in te dienen.

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het is waarschijnlijk te danken aan het feit dat een paar
nieuwe kamerleden optreden, namelijk de heer Borgman en ik, dat ik het
volgende moet opmerken. Nadat ik de
motie op stuk nr. 17 had mede-ondertekend, is in de openbare commissievergadering van afgelopen maandag uiteraard verweer gekomen van dé Regering. De heer Borgman heeft toen
gezegd dat hij in overleg met de mede-indieners zou bekijken, hoe hij de

Tweede Kamer
29 juni 1978

Gehandicaptenbeleid

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De gewijzigde motie krijgt nr. 22

D

motie zou wijzigen. Dat heeft hij gedaan. De wijzigingen waren dusdanig,
dat ik daarin aanleiding heb gevonden,
mijn handtekening terug te halen. Nu
is gebleken dat de heer Borgman de
gewijzigde motie met mijn handtekening heeft ingediend.
Ik vind het nodig dit te zeggen o m de
volgende redenen. Ten eerste was eruit gehaald: wettelijk. Daarvoor in de
plaats is gekomen: zo nodig gefaseerd. Wij hebben maandag in de OCV
voor en na betoogd en horen betogen
van de kant van de Regering, hoe
belangrijk een goed gehandicaptenbeleid is. Als je nu in zo'n motie, de intenties van de brief van 26 mei kennende
waarin alle mogelijke voorzichtigheid
wordt ingebouwd ten opzichte van de
ombuigingsoperatie, zet: zo nodig gefaseerd, vervallen voor ons alle prioriteiten. Verder stond oorspronkelijk in
de motie: gewaarborgd. Ik hecht aan
bepaalde woorden waarde Dat 'gewaarborgd' is gewijzigd in: optimaal
worden geregeld. Dit alles tezamen is
voor ons aanleiding te zeggen dat het
niet nodig is. Het is geen vlees en geen
vis. Wij zullen de motie wel steunen,
maar w i j vinden het niet nodig haar
mede te ondertekenen.
De heer Borgman (CDA): Mijn excuses
aan mevrouw Muller. Onbekend met
de procedure heb ik gemeend, dat zij
zelf de eer zou moeten hebben die
handtekening weer terug te trekken.
De Voorzitter: Dat betekent dus, dat
de gewijzigde motie-Borgman ten onrechte de naam van mevrouw Müllervan Ast draagt.
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! In de openbare
commissievergadering van afgelopen
maandag was het gehandicaptenbeleid in de ruimste zin des woords aan
de orde. Ook het huisvestingsbeleid
was aan de orde. Onder het vorige kabinet heeft Staatssecretaris Van Dam
een regeling gemaakt voor het aanpassen van woningen voor gehandicapten. Die is bij beschikking van 17
april door Staatssecretaris Brokx de
wereld ingezonden. Het is een prachtige beschikking. Die zou betekenen, geheel in de lijn van de intenties van de
Kamer, dat iedere gehandicapte huurder in Nederland, zelfs ook eigenaren,
als aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan, zijn w o n i n g kan laten aanpassen.
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Müller-van Ast

D

Helaas zit er een addertje onder het
gras. Bij de artikelsgewijze toelichting
staat, dat daarvoor de schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig is. Ik
heb daarover schriftelijke vragen
gesteld, waarop ik tot op heden geen
antwoord heb ontvangen. Afgelopen
maandag heb ik die vragen wederom
gesteld. Het antwoord van de Staatssecretaris was nogal teleurstellend. Hij
meende, dat het een uitstekende regeling was en ging ervan uit, dat iedere
eigenaar in Nederland, die een gehandicapte als huurder had, natuurlijk enthousiast aan deze regeling zou meewerken. Helaas zijn er in Nederland eigenaren, die dit weigeren. Ik wil een
aantal mogelijkheden voor een oplossing aandragen. De Staatssecretaris
voelt niets voor het nemen van wettelijke maatregelen. Ik heb erop gewezen, dat dit bij de algemene maatregel
van bestuur inzake het aanschrijven bij
verbetering van woningen, die in de
maak is, kan worden ondergebracht.
Ook dat wilde de Staatssecretaris niet.
Dit heeft mij ertoe gebracht een motie
in te dienen, die ik u, mijnheer de
Voorzitter bij dezen overhandig.

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil motie nr.
11 wijzigen. Ik heb de Handelingen van
de vergadering over de Schets van de
huidige situatie van het revalidatiebeleid nog eens nagelezen. Het wat spe
cifieke verzoek willen w i j omzetten in
een algemeen verzoek. De strekking
blijft hetzelfde, de context wordt wat
ruimer.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer
u hierbij de gewijzigde motie aan te
bieden.

Motie
De Voorzitter: Door de leden Müllervan Ast, Borgman, Verkerk-Terpstra,
Langedijk-de Jong en Knol wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging «Schets
van de huidige situatie van het revalidatiebeleid»;
overwegende dat de Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten de overheid geen mogelijkheden
geeft o m de volgens deze beschikking
gesubsidieerde aanpassingen tot
stand te doen komen;
van oordeel dat het gewenst is dat de
overheid, in het belang van de huisvesting van gehandicapten, beschikt
over de mogelijkheden om bedoelde
aanpassingen te laten aanbrengen;
verzoekt de Regering maatregelen te
nemen, waardoor in bovenbedoelde
gevallen eigenaren verplicht kunnen
w o r d e n o m dergelijke aanpassingen te
gedogen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 24.
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Motie
De Voorzitter: Door het lid WesselTuinstra wordt, ter vervanging van
haar motie op stuk nr. 11, de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over
«Schets van de huidige situatie van
het revalidatiebeleid»;
overwegende, dat onder meer de optimale individuele ontplooiing, gelijkwaardigheid en sociale integratie tot
de doelstellingen van het gehandicaptenbeleid behoren;
overwegende, dat onder meer de versterking van het sociale relatiepatroon
(gezin, buurt) daarbij een belangrijk instrument is;
overwegende, dat de financieringsstroom op deze versterking mede gericht moet zijn;
verzoekt de Regering, in het kader van
het algemene onderzoek naar een
meer op elkaar afstemmen van intraen extra-murale zorg na te gaan in
hoeverre de omvang, herkomst en
aanwending van de middelen nu ook
werkelijk bijdragen aan de verwezenlijking van genoemde doelstellingen en
met name in hoeverre de intramurale
voorzieningen door de huidige financieringsmethoden wellicht ten onrechte bevoordeeld zijn, en hiervan aan de
Kamer verslag te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De gewijzigde motie krijgt nr. 25.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Motie nr. 14
van mevrouw Langedijk-De Jong was
mede door D'66 ondertekend. Bij nadere beschouwing van motie nr. 10
acht ik het beter mijn handtekening
onder motie nr. 14 terug te trekken.
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De Voorzitter: Ik vind dit een interessante mededeling. Een motie staat op
naam van de eerste ondertekenaar als
indiener; de anderen zijn ondersteuners. Zij hebben het mogelijk gemaakt,
dat de motie kon worden behandeld. Ik
meen, dat kan worden volstaan met de
mededeling, dat men om welke reden
dan ook de motie niet kan steunen. Het
wegnemen van een handtekening
houdt niet in, dat er een herdruk komt.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Dank u voor deze toelichting. Wij zullen motie nr. 14 niet steunen.

D
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een simpele wijziging van motie nr. 15 voorstellen. Wij hebben de uitnodiging veranderd in die zin, dat daarbij expliciet
is vermeld dat nog overleg tussen Rijk
en provincies moet plaatsvinden (dat
moet ook over deze zaak) en dat in dat
overleg mede het doel van het gesprek
zal zijn, hopen w i j , dat voldoende middelen ter beschikking worden gesteld
van de overlegorganen, waarom het in
deze motie gaat.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Langedijk-de Jong, Beckers-de Bruijn, Müller-van Ast en Knol wordt ter vervanging van de motie op stuk nr. 15, de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over «Schets
van de huidige situatie van het revalidatiebeleid»;
kennis genomen hebbende van het
voornemen van de Regering per 1 januari 1979 een rijksbijdrageregeling
van kracht te doen zijn voor Provinciale Overleg Organen Revalidatie;
overwegende, dat daarmee de basis
gelegd kan worden voor een samenhangend provinciaal beleid ten bate
van lichamelijk gehandicapte mensen;
van oordeel, dat daarvoor echter tot
nu toe onvoldoende financiële middelen gereserveerd zijn;
nodigt de Regering uit, in de begroting
voor het jaar 1979, na overleg met de
provinciale overheden, voldoende
middelen voor de provinciale overlegorganen revalidatie ter beschikking te
stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De gewijzigde motie krijgt nr. 26.
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D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Er zijn twee nieuwe moties
en er is een gewijzigde motie ingediend, die op onderdelen mede mijn
departement betreffen. Ik wil enkele
opmerkingen maken over de gewijzigde motie nr. 22, die naar ik begrijp in
de plaats komt van motie nr. 17.
Gegeven de toelichting van de geachte afgevaardigde de heer Borgman
geeft deze motie mij alle mogelijke
middelen, rechtstreeks maar vooral in
het kader van de w o n i n g b o u w bij de
lokale overheden, o m via bij voorbeeld
de bouwverordeningen het dictum
van de motie tot uitvoering te brengen. Derhalve zal ik mij gaarne onderwerpen aan het oordeel van de Kamer,
wat deze motie betreft.
Dat geldt a fortiori voor de motie van
de geachte afgevaardigde mevrouw
Verkerk-Terpstra, waarvan de precieze
tekst en het nummer mij overigens
nog onbekend zijn. Met name vraagt
zij de Regering, maatregelen te nemen
op basis van artikel 3 van de Woningwet. Ik ben de opvatting toegedaan dat
dit artikel, meer in het bijzonder het
vierde lid ervan, mogelijkheden biedt
o m het in de motie gevraagde te bereiken. Ook wat deze motie betreft, zal ik
mij aan het oordeel van de Kamer
graag onderwerpen.
Tot slot wil ik een enkele opmerking
maken over de nieuwe motie, waarvan
de tekst en het nummer mij overigens
ook niet precies bekend zijn, van de
geachte afgevaardigde mevrouw MÜIler-van Ast. Zij heeft in eerste termijn
verwezen naar de in ontwerp zijnde algemene maatregel van bestuur, gebaseerd op artikel 46a van de Woningwet, op basis waarvan niet willige eigenaren in het kader van de maatregelen van de stadsvernieuwing aangeschreven kunnen worden. Zij heeft in
eerste termijn gezegd dat op dezelfde
basis ook voor onwillige eigenaren in
het kader van de subsidieregeling voor
voorzieningen ten behoeve van gehandicapten zou kunnen worden geopereerd. Ik heb in eerste termijn gezegd - en ik herhaal het nu - dat dat artikel niet voor dit specifieke geval is
geschreven. Het dictum van de motie
is echter zodanig, dat zij vraagt o m
maatregelen.
Dat kunnen formeel-wettelijke en
ook materieel-wettelijke maatregelen
zijn. Er was en kan ook nu geen verschil van inzicht bestaan tussen de Kamer en de Regering wat betreft de
wenselijkheid om de regeling voor de
gehandicapten inderdaad te laten werken. Gelet op deze motivering wacht ik
graag het oordeel van de Kamer af.
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Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! Ik voel mij verplicht nog iets te zeggen over de gewijzigde motie nr. 11, die in de oorspronkelijke tekst door mij werd afgewezen. Door de wijziging is het bezwaar, dat wij aanvankelijk kenden,
weggenomen. Hoewel het o m een wat
minder belangrijk punt gaat, w i l ik er
echter op wijzen dat nu, naar mijn gevoelen, de laatste overweging betreffende de financieringsstroom niet geheel in evenwicht is met het dictum
zelf.
Wij wachten wat deze motie betreft
het oordeel van de Kamer af.

D
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecretaris
heeft verwezen naar de eerste termijn
en ik ben daar wel blij mee. Immers,
toen al sprak ik over de bedoelde algemene maatregel van bestuur. Hij stelt,
dat deze niet kan worden aangewend
ondanks alle intenties, uitgesproken
door Regering en Kamer. Wellicht kan
ik hem een stuk op weg helpen aan de
hand van de toelichting op artikel 46a
van de aangenomen wet, waarin
wordt vermeld waarom parlement en
Regering deze methode kozen. In artikel 46a, lid 1, wordt gesteld dat, indien
een woning uit een oogpunt van
woongerief niet aan de eisen des tijds
voldoet, doch door het aanbrengen van
bij algemene maatregel van bestuur
aan te geven verbeteringen alsnog geheel of gedeeltelijk aan die eisen kan
worden aangepast,.... enz.
Hierbij wordt vermeld waarom men
in dezen voor een algemene maatregel
van bestuur heeft gekozen. Ik verwijs
hiernaar omdat het mij aanspreekt en
omdat ik hoop dat ik er de Staatssecretaris mee kan overtuigen. Wellicht is
hij het met mij eens als hij het nog
eens naleest. Een van de redenen was,
dat hiermee op betrekkelijk eenvoudige wijze - wetten-maken schijnt dat
niet te zijn — kan worden aangehaakt
aan de zich wijzigende opvattingen betreffende goede huisvesting. Vervolgens worden enkele voorbeelden van
verbeteringen gegeven.
Ik zal ze o m wille van de tijd niet alle
noemen, maar o m aan te tonen dat
ook het aanpassen ten behoeve van
gehandicapten eronder zou kunnen
vallen als wij maar allemaal willen,
noem ik er een paar: het verbeteren
van de indeling; het aanbrengen of
veranderen van de douche-inrichting;
het aanpassen van de keukeninrichting, bergruimten buiten de woning
enz.; het aanbrengen van centrale verwarming enz. Met het bovenstaande
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wordt geen limitatieve opsomming
van de mogelijke verbeteringen gegeven, maar veeleer een die, afhankelijk
van de zich wijzigende inzichten en
omstandigheden, kan worden uitgebreid, zo wordt ten slotte gesteld.
Ik denk dat, juist omdat de Staatssecretaris en w i j allen het zo roerend
eens zijn, ons nauwelijks iets in de weg
zal kunnen liggen om de mogelijkheden serieus te onderzoeken opdat deze
algemene maatregel van bestuur van
toepassing zal zijn voor aanpassingen
ten behoeve van gehandicapten.
Overigens is tijdens het overleg
gesteld, dat gemeenten die woningen
bezitten zich zelf niet kunnen aanschrijven.
Ik heb mij door andere wetsdeskundigen laten vertellen dat die mogelijkheid wel degelijk aanwezig is, dus ook
dat behoeft geen belemmering te zijn.
Ik verzoek de Staatssecretaris nogmaals o m bij alle maatregelen die hij
heeft toegezegd ook de algemene
maatregel van bestuur te bekijken.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaardigde mevrouw Muller erg dankbaar
dat zij mij nog heeft getracht duidelijk
te maken dat er een middel is. Het dict u m van haar motie is echter wijder.
Toch stel ik het op prijs dat zij een middel aandraagt, waarvoor ik primair de
medewerking van de Staten-Generaal
niet nodig heb. Ik vind het aardig dit
een lid van deze Kamer te horen zeggen, onverminderd het repressieve
toezicht.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen.

D
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Wij zijn van mening dat
in de motie-Wessel-Tuinstra op nr. 25
de financieringsstroom in een eenzijdige richting wordt gestuwd. Verder
overwegen wij dat in de motie op nr. 19
een deelstudie wordt gevraagd van
datgene wat in het dictum van de motie op nr. 25 staat, welke deelstudie onze prioriteit heeft. Onze fractie zal deze
motie dan ook niet steunen, mede gelet op het feit dat daardoor de prioriteit
van de motie op nr. 19 niet voldoende
tot uiting komt.
Wat de motie-Wessel-Tuinstra op nr.
12 betreft, hebben w i j kennisgenomen
van het feit dat er in de wereld van de
gehandicapten ontwikkelingen gaande
zijn die de verwachting rechtvaardigen
dat zij bezig zijn onderling een zeer nau-
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w e samenwerking te realiseren. Mede
gelet op het feit dat er in de wereld van
de gehandicapten op dit moment geen
behoefte bestaat aan een Raad voor
het gehandicaptenbeleid zal onze fractie deze motie niet steunen.
Alhoewel het gevaar bestaat dat de
uitvoering van de motie-Beckers-de
Bruijn op nr. 13 de mogelijkheid van
de fragmentatie in het beleid zou bevorderen, is ons uit de nader gegeven
toelichting en de daarop gevolgde interpretatie van de bewindslieden gebleken dat dit zeker niet de bedoeling
is. Wij zullen daarom voor deze motie
stemmen.
De toezegging van de bewindsvrouwe belast met de coördinatie in het gehandicaptenbeleid maakt naar de mening van onze fractie de motie-Langedijk-de Jong op nr. 14 overbodig. Wij
zullen dan ook tegen deze motie sternmen.
De in de motie-Langedijk-de Jong
op nr. 26 genoemde rijksbijdrageregeling is aan uitwerking toe. Aangezien
wij ook de overweging erg sympathiek
vinden, zullen w i j voor deze motie
stemmen.
Alhoewel Staatssecretaris Van Lent
aanvaarding van de motie-Knol op nr.
21 heeft ontraden, gelet op de repercussies op andere groeperingen, zoals
gehuwde vrouwen, zien w i j deze motie
toch als een supplement van de door
de heer Weijers ingediende motie in
de openbare commissievergadering
van Sociale Zaken op 19 juni jl., namelijk de motie op stuk nr. 33. Onze fractie zal daarom haar steun aan de motie-Knol geven.

D
Mevrouw Verkerk-Terpstra (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! De overwegingen van de gewijzigde motie-WesselTuinstra op nr. 25 komen ons zeer
sympathiek voor. Wij zijn echter van
mening dat de versterking van het sociale relatiepatroon in de decentralisatiegedachte niet van bovenaf moet
worden geregeld, maar juist bij de lagere bestuursorganen terecht moet
komen. Bovendien hebben w i j ook
nog de motie-G. M. P. Cornelissen die
w i j graag willen steunen en waaraan
wij prioriteit geven. Vanuit die overwegingen zullen wij toch de motie-Wessel-Tuinstra op nr. 25 niet steunen.
Wij kunnen ook de motie-WesselTuinstra op nr. 12 niet steunen.
De VVD is, met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, niet
zo erg happig op het vormen van weer
een nieuwe raad. Motie nr. 16 van onze hand heeft dezelfde intentie, maar
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geeft meer mogelijkheden. Wij geloven dat dat de weg is naar een voortvarend en slagvaardig beleid. Daarom
zullen w i j aan motie nr. 12 onze steun
onthouden.
De inhoud van motie nr. 13 vinden
wij een voortreffelijk idee. Wij zullen
deze motie graag steunen, omdat w i j
geloven dat er naar analogie van de
emancipatieparagraaf op de verschillende begrotingen een voortgangscontrole moet zijn. De druk op de departementen moet zodanig zijn dat er
van een werkelijk gehandicaptenbeleid sprake kan zijn.
Zou de eerste motie van mijn hand
niet worden aangenomen, dan is motie nr. 14 mogelijk noodzakelijk. Wij
hebben echter alle hoop dat motie nr.
10 wel wordt aangenomen en dan is
deze motie overbodig, te meer omdat
de Staatssecretaris, belast met de
coördinatie van het gehandicaptenbeleid, tijdens de beraadslagingen heeft
toegezegd dat de door ons gevraagde
beleidsnota zo mogelijk nog vóór het
zomerreces de Kamer zal bereiken.
De gewijzigde motie onder nr. 15
zullen wij steunen, met de uitdrukkelijke aantekening daarbij dat w i j haar zo
interpreteren dat èn een bijdrage van
de provincie èn het onderling verschuiven van posten ervoor zullen
moeten zorgen dat de operatie budgettair-neutraal is.

D
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal alleen
spreken over de moties waar w i j tegen
zullen stemmen.
Ik kom dan eerst tot de motie onder
nr. 10, aangaande de beleidsnota. De
Staatssecretaris heeft niet een beleidsnota toegezegd maar een knelpuntenbrief, die mede zal worden geïnspireerd door een komende beleidsnota
van het particulier initiatief. Er zit geen
enkele tijdslimiet ingebouwd. Men
wacht, verzamelt knelpunten en stelt
op grond daarvan een brief samen. De
motie geeft niet de werkelijkheid weer
en is ook overbodig. Zoals w i j zeggen
in onze motie onder nr. 14, lijkt het ons
belangrijk, een tijdslimiet te stellen, zodat enkele zaken nader en beter worden geregeld. Die zaken zijn belangrijk
o m nadien tot een beleidsnota te kunnen komen. Wij zullen tegen deze motie stemmen.
Ook zullen wij stemmen tegen motie
nr. 12. Daarin wordt gevraagd o m een
raad voor het gehandicaptenbeleid.
Op zich zijn wij al niet zo dol op het alsmaar instellen van nieuwe raden, zeker niet als in contacten tussen overheid en particulier initiatief nieuwe en
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betere afspraken tot stand lijken te komen. Wij geven daar graag voorrang
aan en vinden de motie wat dat betreft
minstens voorbarig.
De motie onder nr. 16 handelt over
verbetering van het overleg. Het zal
niemand verbazen dat wij ook daar tegen stemmen, na hetgeen wij hebben
gezegd over de aanzetten tot betere
contacten tussen overheid en particulier initiatief. De motie geeft geen enkele indicatie in welke richting het
overleg zou moeten worden verbeterd. Wat dat betreft is zij 'wolliger'
dan de praktijk thans al aangeeft. De
motie is eigenlijk volstrekt overbodig
en geeft ook niet geheel de werkelijkheid weer.

□
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil enkele
opmerkingen maken over de moties
onder de nrs. 10,12 en 16.
Ook w i j willen op een gegeven momenteen nota-gehandicaptenbeleid
hebben. Wij willen ook het beleid goed
kunnen volgen. In de motie staat dat
het gaat o m een nota op korte termijn.
Voordat een goede nota kan worden
geschreven, moeten er goede coördinatieafspraken worden gemaakt, want
anders krijgen wij weer een halve nota. Helaas zullen wij daarom tegen deze motie moeten stemmen.
Ten aanzien van motie nr. 12 zitten
w i j met het probleem dat het weer een
initiatief van bovenaf is, terwijl er van
onderaf thans initiatieven worden genomen die wij zo graag alle kans w i l len geven. Wij zullen ook tegen deze
motie stemmen.
Motie nr. 16 heeft daarmee ook iets
te maken, namelijk de mondigheid van
de gehandicapten zelf. Ook hiervoor
geldt eigenlijk hetzelfde: afwachten
hoe de initiatieven die door de gehandicapten zelf worden genomen, uitpakken en niet nu al van bovenaf
maatregelen nemen o m het overleg te
verbeteren.
De motie-Verkerk-Terpstra c.s. (14406,
nr. 10) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de PPR tegen deze motie
hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Wessel-Tuinstra
c.s. (14 406, nr. 25) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, het SGP, het GPV en
de BP tegen deze motie hebben gestemd.
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De motie-Wessel-Tuinstra c.s. (14 406,
nr. 12) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en de PSP vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Beckers-de Bruijn c.s.
(14 406, nr. 13) wordt bijzitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Langedijk-de Jong c.s.
(14 406, nr. 14) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV,
D'66 en DS'70 tegen deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Langedijk-de
Jong c.s. (14406, nr. 26) w o r d t bij zitten en opstaan met algemene sternmen aangenomen.
De motie-Verkerk-Terpstra c.s. (14 406,
nr. 16) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, de SGP, het GPV,
DS'70, de CPN en de BP vóór deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Borgman c.s.
(14 406, nr. 22) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Verkerk-Terpstra c.s. (14 406,
nr. 18) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
De motie-G. M. P. Cornelissen c.s.
(14 406, nr. 19) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-G. M. P. Cornelissen c.s.
(14 406, nr. 20) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
SGP tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Knol c.s. (14 406, nr. 21)
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Verkerk-Terpstra c.s. (14 406,
nr. 23) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
De motie-Müller-van Ast c.s. (14 406,
nr. 24) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
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De Voorzitter: Ik stel voor, de nota
Schets van de huidige situatie van het
revalidatiebeleid (14 406) voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de Nota lnventarisatie van voorzieningen voor
gehandicapten (13151) voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van de
Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 31 mei 1978 over de Wet
Sociale Werkvoorziening (14 800-XV,
nr. 27).
Hierbij zijn tevens aan de orde, nadat
de Voorzitter heeft geconstateerd, dat
zij voldoende zijn ondersteund:
de motie-Knol c.s. over de voor de
gehandicapte mens te scheppen ruimere mogelijkheden (14 800-XV, nr.
29);
de motie-Weijers c.s. inzake de
dienstbetrekking van WSW-werknemers (14 800-XV, nr. 31);
de motie-Knol c.s. over klachten, liggende in het sociale en economische
vlak (14 800-XV, nr. 32);
de gewijzigde motie-Weijers c.s.
over het vervullen van arbeidsplaatsen
door gehandicapten (14 800-XV, nr.
33).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
er in verband met wijziging, aanvulling
of intrekking van ingediende moties
behoefte bestaat aan opening van de
beraadslaging. Naar mij blijkt, heeft de
Kamer hiertegen geen bezwaar.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De in de motie op stuk nr.
32 voorkomende overweging, dat de
geuite klachten symptomatisch zouden kunnen zijn voor de gehele WSW,
is ondanks de woorden 'zouden kunnen' absoluter uitgelegd dan door ons
was bedoeld. Ten einde misverstand
te voorkomen, hebben wij de motie op
dit punt gewijzigd.
Tevens hebben wij overwogen, dat,
wanneer er naar aanleiding van de resultaten van de analyse beleidsvoornemens te verwachten zijn, het dienstig is, dat de Kamer hierover geïnformeerd wordt. Daarom hebben wij het
dictum van de motie op dat punt aangevuld.

Gehandicaptenbeleid
Sociale werkvoorziening

Motie
De Voorzitter: Door de leden Knol,
Hartmeijer en Jansen wordt, ter vervanging van de motie op stuk nr. 32,
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de
brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 31 mei 1978 over de Wet
Sociale Werkvoorziening, mede in relatie tot het in 1976 daaromtrent door
de SER uitgebrachte advies;
overwegende, dat er bij een aantal
WSW-werkverbanden in het land onderzoeken zijn of worden gestart naar
aanleiding van geuite klachten, liggende in het sociale en economische vlak;
voorts overwegende, dat niet is uitgesloten, dat dergelijke klachten zich ook
elders kunnen gaan voordoen;
verzoekt de Staatssecretaris, op korte
termijn, aan de hand van de resultaten
van de reeds in gang gezette onderzoeken, in samenwerking met de Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel, een analyse te maken van
de oorzaken van de geuite klachten en
de Kamer van de resultaten en van de
eventueel daaruit voortvloeiende beleidsvoornemens in kennis te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De gewijzigde motie krijgt nr. 34.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Aanvankelijk had ik de motie op stuk nr. 32 afgeraden, maar vanwege de wijzigingen die de heer Knol
nu heeft voorgesteld, wil ik graag het
oordeel over deze motie aan de Kamer
overlaten.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hadden liever gezien,
dat in de motie op stuk nr. 33 het particuliere bedrijfsleven expliciet was genoemd. Dit neemt echter niet weg, dat
de overheid in dezen het voorbeeld
kan geven.
De verdere strekking van deze motie, namelijk o m te komen tot een verhoging van het percentage van 2 naar
5 - in feite komt het hierop neer heeft, gelet op de voorgenomen wijzi-
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Knol
ging van de Wet Plaatsing Mindervalide Arbeidskrachten, onze instemming.
Wij zullen dan ook graag onze stem
aan deze motie geven.
De motie op stuk nr. 31 heeft onze
volledige instemming. Derhalve zullen
wij vóór deze motie stemmen.
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Nu de heer Knol zijn motie
heeft gewijzigd, zoals hij haar gewij
zigd heeft, zal mijn fractie vóór die motie stemmen.
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Met het uitbrengen van onze stem vóór de motie op stuk nr. 29
willen w i j aangeven, dat wij instemmen met het ter zake uitgebrachte
SER-advies. Wij zijn van mening, dat
een onderzoek o m te trachten voor de
gehandicapte mens ruimere mogelijkheden te scheppen, een goede zaak is.
Ook de motie, voorkomend op stuk
nr. 31, zal onze steun krijgen. Wij achten een onderzoek naar de voorwaarden waaronder WSW-werknemers
tussen 60 en 65 jaar in de gelegenheid
kunnen worden gesteld, wanneer zij
dit willen - ik onderstreep dit - hun
dienstverband vervroegd te beëindigen, een goede zaak.
De gewijzigde motie, voorkomend
op stuk nr. 32, zal ook onze instemming hebben, met name om te trachten, verdere geruchten over allerlei
moeilijkheden in het sociale en economische vlak bij de werkplaatsen
weg te nemen.
De motie, voorkomend op stuk nr.
33, zal onze steun krijgen, hoewel wij
hierbij enige kanttekeningen hebben.
Wij achten de 5% op zijn minst wat
willekeurig gekozen. Wij gaan ervan
uit dat de Regering, zo zij deze motie
uitvoert, zich de nodige beperkingen in
de tijd zal opleggen.
De motie-Knol c.s. (14 800-XV, nr. 29)
w o r d t bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Weijers c.s. (14 800-XV, nr.
31) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen..
De gewijzigde motie-Knol c.s.
(14 800-XV, nr. 34) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De gewijzigde motie-Weijers c.s.
(14 800-XV, nr. 33) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de brief
(14 800-XV, nr. 27) voor kennisgeving
aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
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De Voorzitter: De fractie van de
PvdA heeft mij verzocht enige wijzigingen aan te brengen in de Bijzondere Commissie 14 184.
Daartegen bestaat mijns inziens
geen bezwaar.
De samenstelling voor wat betreft
de lenden van de PvdA is thans als
volgt:
Leden: Dolman, Haas-Berger, Epema-Brugman, Van der Doef, Meijer, De
Graaf, Kombrink en Van Thijn;
Plv. leden: Rienks, Moor, Wöltgens,
Poppe, Van Kemenade, Van der Hek en
Knol.
De Voorzitter: Alvorens het volgende
onderwerp aan de orde te stellen, wil
ik wel een voorzichtige schatting doen
van het tijdstip waarop wij misschien
aan de eventuele stemmingen, in ieder
geval aan de afhandeling van het laatste onderwerp toe zijn. Wanneer er
geen grote onderbrekingen zullen zijn,
acht ik het niet uitgesloten dat wij o m streeks kwart voor vier onze werkzaamheden zullen hebben beëindigd.
Ik wil mijn taxatie wel wat verduidelijken. Ik verwacht dat de tweede termijn
van de kant van de Kamer over Urenco
ongeveer tweeëneenhalf uur zal duren, dat de gedachtenwisseling over
het projectonderwijs aan 'het Wagenings Lyceum', alsmede de afhandeling van de verslagen van een mondeling overleg over de sanering van het
betaalde voetbal ook nog eens ongeveer anderhalf uur en die over het rapport van de Commissie koopsompolissen ongeveer een uur in beslag zullen
nemen. Daarmee schieten w i j al aardig
op.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de Brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische
Zaken, over het ultracentrif uge-project(14 261,nr 27)
De beraadslaging wordt hervat.
Hierbij is tevens aan de orde de motie-Verbrugh over de levering van opwerkfabrieken (14 261, nr. 30).

D
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Laat ik beginnen meteen
compliment. Het doet mij geen deugd
dat de Minister-President - ik bedoel
eigenlijk te zeggen: mijn vriend Van
A g t - e r niet is, aangezien i k m i j n c o m pliment ook graag ten overstaan van
hem had willen uitdelen. De Regering
verdient een compliment voor de dui-

Sociale werkvoorziening
Commissies
Ultracentrifuge-project

De heer Ter Beek (PvdA) voert het woord

delijkheid die zij gisteren heeft geschapen met betrekking tot de positie
waarin deze Kamer zich op dit moment
bevindt. Het is volstrekt duidelijk geworden uit de uitlatingen van zowel
vriend Van Agt als de Minister van Buitenlandse Zaken dat nu een definitief
oordeel moet worden uitgesproken
over de levering van het verrijkt uranium aan Brazilië. Ik wil ook nog even
benadrukken dat dit een compliment is
zonder instemming.
De instemming van onze kant is zeker afwezig als het gaat om de door de
Regering naar voren gebrachte opvattingen ten aanzien van de inhoud van
de zaak waarover wij hier vanavond en
vannacht zullen beslissen. De Regering is namelijk op vele vragen en opmerkingen van de kant van de Kamer
het antwoord uit de weg gegaan. Daarbij was toch wel het meest opvallend
dat de Regering heeft nagelaten, de
Kamer enig inzicht te geven in het verloop van de onderhandelingen van het
afgelopen halfjaar. Met name is zij zeer
onduidelijk gebleven over de inzet van
de onderhandelingen en ook over het
onderhandelingsproces. Het wordt
daardoor natuurlijk ook voor de Kamer
een stuk moeilijker gemaakt te oordelen over de vraag of er meer in had gezeten dan het onderhandelingsresultaat dat thans aan ons wordt voorgelegd.
De Minister-President heeft het, zeer
tot mijn spijt, ook niet aangedurfd, de
handschoen op te nemen o m mededelingen te doen over de inhoud van de
bekende brieven. Ik heb daarover een
aantal mededelingen gedaan. Hij is
daarop niet ingegaan. Ik concludeer
dan maar: wie zwijgt, stemt toe.
De Regering is er in ieder geval niet
in geslaagd, ons aanvankelijke negatieve oordeel te doen omslaan in een
positief oordeel nu.
De Regering heeft geen zekerheden
schriftelijk kunnen bieden. Zij heeft

3134

Ter Beek
slechts mondeling overtuigingen kunnen uitspreken. Op de kern van de
zaak, namelijk of er voldoende afdoende garanties zijn tegen het misbruik
van het mede door Nederland te leveren verrijkt uranium aan Brazilië, moet
het antwoord 'Neen' luiden. Wij sluiten ons in ons oordeel ook aan bij het
oordeel van de CDA-collega Van Houwelingen door het onderhandelingsresultaat dat nu gepresenteerd wordt als
ontoereikend te beschouwen.
Ik zal toch proberen in alle nuchterheid de zaken nog één keer feitelijk op
een rijtje te zetten met betrekking tot
de inmiddels beruchte Duits-Brazili
aanse transactie en de daarmee verbonden Urenco-levering. Het is duidelijk dat van het begin af aan de Nederlandse Regering - toen was het nog
een andere, maar ik heb begrepen dat
voor deze Regering eigenlijk hetzelfde
geldt - ongelukkig is geweest met de
Duits-Braziliaanse nucleaire transactie.
Zij was er ook ongerust over, met name vanwege de levering van gevoelige technologieën, zoals verrijking en
opwerking en de daarbij behorende faciliteiten.
De Voorzitter: Mag ik u even onderbreken? Ik had de indruk dat de Minister-President elk moment kon binnenkomen, maar die indruk blijkt niet juist
te zijn geweest. Ik vind het niet correct
om....
De heer Pronk (PvdA): Het is niet voor
het eerst!
De Voorzitter: Ik laat het aan de heer
Ter Beek over of hij even wil wachten.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Als wij nu gaan schorsen,
wordt het nog weer later. Dat wil ik de
Kamer niet aandoen. Ongetwijfeld zullen de twee aanwezige VVD-Ministers
hun CDA-collega willen inlichten over
de inhoud van mijn mededelingen.
Minister Van Aardenne: Ministers lichten hun collega's altijd in, onafhankelijk van tot welke partij zij behoren.
De heer Ter Beek (PvdA): Het lijkt mij
wel aardig, dat de hechtheid van de
coalitie op deze manier ook nog een
keer tot uitdrukking wordt gebracht.
Mijnheer de Voorzitter! Het gaat dus
o m de zogenaamde snoepjes - de opwerking en de verrijking - die sommige landen wel bereid zijn aan te bieden
aan afnemer-landen. Andere landen,
zoals de Verenigde Staten doen dit
niet. De Amerikanen hebben geweigerd Brazilië te voorzien van deze gevoelige technologieën. Het was de
Bondsrepubliek die vanuit een poging
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o m door te dringen op de reactormarkt, welke tot dusverre door de Verenigde Staten was gemonopoliseerd,
bereid was o m die snoepjes aan te bieden.
Nu is het zo, dat Brazilië niet de
beschikking krijgt over grote commerciële opwerkings- en verrijkingsfabrieken. Het zijn kleine proefinstallaties.
Collega Van Houwelingen zal evenwel
graag willen bevestigen dat met name
van de kant van het IAEA tijdens ons
bezoek in Wenen te kennen werd gegeven dat juist de leveranties van deze
kleine fabrieken in feite gevaarlijker
zijn dan grote commerciële. Juist o m dat het hier niet gaat o m de aanwending voor commercieel gebruik, is een
kleine fabriek gevaarlijker. Want, zo
kun je je afvragen, waarvoor heeft
men dan bij voorbeeld het plutonium
nodig. Dat lijkt mij een extra reden o m
ook zeer achterdochtig te zijn.
De heer Mommersteeg (CDA): Geldt
die achterdocht ook voor de leverantie
door de Verenigde Staten, waarvan
het beleid....
De heer Ter Beek (PvdA): Welke leverantie bedoelt u?
De heer Mommersteeg (CDA): Wilt u
mij even laten uitspreken? Getuigt de
leverantie door de Verenigde Staten
aan Brazilië kort, zo niet daags vóór
het in werking treden van de wet volgens u van een consistent beleid? U
hebt de neiging het Amerikaanse beleid zo'n beetje heilig te verklaren,
maar collega Brinkhorst heeft dat anders geanalyseerd. Er zitten toch wel
dubbelzinnigheden in. Ik vind dat u
daar wel een beetje kritischer over
kunt spreken dan u nu doet.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijn vraag,
welke leverantie de heer Mommersteeg bedoelde, was niet zonder bedoeling, mijnheer de Voorzitter. Daar
gaat het namelijk o m de leverantie van
verrijkt uranium voor de Angla l-reactor.
Ik praat hier echter over de gevoelige technologieën, de opwerkings- en
de verrijkingsinstallaties die Duitsland
wel aan Brazilië wilde leveren en
Amerika niet.
De heer Mommersteeg (CDA): Ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Het leveren van verrijkt uranium aan Brazilië
vlak voordat de door u zo toegejuichte
nieuwe wetgeving werd ingevoerd
zegt natuurlijk wel veel over het beleid
van de Verenigde Staten.
De heer Ter Beek (PvdA): U kent toch
de waarborgovereenkomst die de
Amerikanen hebben gesloten met de
Brazilianen te dien aanzien?
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De heer Mommersteeg (CDA): Wij weten allemaal dat die overeenkomsten
niet waterdicht zijn. Waarom bent u
anders voor een opslagregime onder
het beheer van het IAEA, iets wat de
Amerikanen - opnieuw een element
van het Amerikaanse beleid - niet
wensen?
De heer Ter Beek (PvdA): In de Braziliaans-Amerikaanse overeenkomst
wordt gesproken van een Amerikaans
verbod met betrekking tot de splijtstofopwerking in Brazilië. Dat is vastgelegd in de overeenkomst. Dat staat niet
in de waarborgovereenkomst die hier
op het ogenblik in het geding is. In
dubbel opzicht is er dus verschil. In de
eerste plaats waren de Amerikanen
niet bereid over te gaan tot levering
van opwerkings- en verrijkingsfabrieken en de Duitsers wel. In de tweede
plaats hebben de Amerikanen ten aanzien van de levering van verrijkt uraniu m bepaald dat geen splijtstofopwerking in Brazilië mag plaatsvinden. Dat
staat niet in de overeenkomst waarover w i j vandaag hebben te oordelen.
Dat zijn de twee essentiële verschillen
waarover het gaat.
De heer Portheine (VVD): Wat zegt de
heer Ter Beek dan van het feit dat door
Amerika inmiddels opwerkingsfabrieken aan andere landen zijn geleverd?
Daardoor wordt het door het congres
goedgekeurde wetsontwerp eigenlijk
met voeten getreden. Enige reserve
ten aanzien van de feitelijke houding
van de Verenigde Staten is derhalve
op haar plaats.
De heer Ter Beek (PvdA): Voor ik inga
op uw vraag heet ik graag vriend Van
Agt welkom.
Op welke Amerikaanse levering van
opwerkingstechnologie doelt de heer
Portheine?
De heer Portheine (VVD): Ik denk bij
voorbeeld aan de aan Japan te leveren
opwerkingsfabriek, die in 1978 gaat
draaien.
De heer Ter Beek (PvdA): Op 12 september 1977 is er een overeenkomst
gesloten tussen de Amerikanen en Japan ten aanzien van die opwerkingsfabriek. Het is een compromisovereenkomst geweest voor de duur van twee
jaar. In die overeenkomst is bepaald
dat Japan met gemengde vormen van
plutonium en uranium mag werken en
dat het eindresultaat van het procédé
niet meer mag zijn dan plutoniumnitraat, hetgeen, zoals de heer Portheine
behoort te weten, niet geschikt is voor
bomproduktie. Deze overeenkomst
voor de duur van twee jaar damt dus
precies de gevaren in die wij samen
vrezen.
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De heer Portheine (VVD): Wat ik wil
zeggen is dat je niet kunt zeggen dat
de tendens van de Amerikaanse politiek is dat men zich niet bemoeit met
de opwerking en dat men dit zelfs niet
in de levering betrekt. Het is op zijn
minst duidelijk dat hetgeen in Amerika
in de wet voorkomt niet op dezelfde
wijze wordt geïnterpreteerd bij de levering van Amerika aan andere landen. Dat geeft alleen maar aan dat wij
enige voorzichtigheid moeten betrachten met de uitspraak dat de Amerikaanse politiek de lijn is die ook Amerika zelf in alle opzichten volgt.
De heer Ter Beek (PvdA): Het spijt mij
dat de heer Portheine geen aandacht
heeft willen schenken aan de datum
die ik noemde. De datum van de overeenkomst tussen Japan en de Verenigde Staten is 12 september 1977. De
nieuwe Amerikaanse wetgeving,
waarop de heer Portheine doelt, is tot
stand gekomen op 10 maart 1978.
De heer Portheine (VVD): Natuurlijk.
De overeenkomst waarop de heer
Mommersteeg doelde kwam echter
een dag voor de betrokken wet door
het congres werd aanvaard tot stand.
In de Amerikaanse wetgevende machine gebeurt niet veel bij toeval. Het één
is niet wel te verenigen met het ander.
Er is op zijn minst enige spanning tussen hetgeen in de wet is neergelegd en
hetgeen men praktisch doet. Het voorbeeld dat de heer Mommersteeg
noemde maakt dit duidelijk.
De heer Ter Beek (PvdA): Men moet
wederom de zaken goed uit elkaar
houden. Die dingen kan men niet zo
maar over één kam scheren. Zoeven
heb ik in mijn antwoord op de interruptie van de heer Mommersteeg al
duidelijk gemaakt dat het bij de Amerikaanse leveranties aan Brazilië niet o m
opwerking gaat maar o m verrijkt uranium voor de Angla-I reactor. Ik heb de
veiligheidswaarborgen genoemd die
daarbij getroffen zijn en die verder
strekken dan wat nu voor ons ligt. Ten
aanzien van de opwerkingsfabriek die
de heer Portheine nu memoreert, heb
ik ook melding gemaakt van de waarborgenovereenkomst die er in feite op
neerkomt dat Japan niet de beschikking krijgt over zuiver plutonium. Dat
zuivere plutonium wordt Brazilië op
den duur echter niet onthouden. Dat is
weer zo'n verschil, dat moet de heer
Portheine even in gedachten houden.
De heer Portheine (VVD): Ik evalueer
dat graag.

Tweede Kamer
29 juni 1978

De heer Ter Beek (PvdA): Als ik dan
ook nog het resultaat van zijn evaluatie
mag vernemen zal ik hem dankbaar
zijn.
Ik was bezig de zaak op een rijtje te
zetten. Ik begin met de opstelling die
Regering en parlement hebben proberen te volgen ten aanzien van de levering aan Brazilië. Wij kunnen slechts
concluderen dat wij op het ogenblik
bezig zijn met een soort afdalende
reeks.
Wij zijn begonnen met de stelling
dat eigenlijk de levering van de verrijkings- en opwerkingsinstallatie aan
Brazilië niet zou dienen plaats te vinden, omdat ook w i j van mening zijn
dat die gevoelige technologieën niet
uitgevoerd mogen worden. De Amerikanen hebben daartoe pogingen gedaan. Ook de toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken heeft bij de
Bondsregering geïntervenieerd. Het
heeft allemaal niet mogen baten, het is
mislukt.
Wel is nog verhinderd kunnen worden - wat precies de rol van Nederland
daarin is geweest weet ik niet - dat
UC-technologie aan Brazilië werd geleverd. Het gevolg was echter wel dat de
verrijkingstechnologie die Brazilië nu
krijgt er een van een Duitse vinding is,
het zogenaamde Becker-procédé. De
eerste poging is dus mislukt, want Brazilië krijgt zijn verrijkings- en opwerkingsinstallatie.
Toen is geprobeerd in ieder geval te
verhinderen dat Brazilië het meest gevaarlijke, de opwerkingsinstallatie,
krijgt. Ook de Amerikanen hebben dat
geprobeerd. Zij hebben bezwaar gemaakt. Het is jammer genoeg niet gelukt, dus mislukt.
Nu hebben wij te maken met de situatie dat Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken, vriend Van der
Klaauw, heeft duidelijk gemaakt dat hij
zelfs niet meer wil aandringen bij de
Duitsers o m dit soort technologie niet
te leveren. Hij heeft vierkant de suggestie van de heer Van Houwelingen van
de hand gewezen. De levering van de
opwerkingsfabriek en de technologie
gaat dus door. Dit is dus mislukt.
De heer Bolkestein (VVD): De heer Ter
Beek zal het toch met mij eens zijn dat
de overeenkomst tussen Duitsland en
Brazilië, die voorziet in de levering van
een opwerkingsfabriek, reeds bekend
was op 14 juli 1 9 7 6 e n d a t d i e d u s o o k
in overweging is genomen toen het kabinet op die datum de overeenkomst
tussen URENCO en Brazilië op zijn politieke aspecten heeft goedgekeurd.
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De heer Ter Beek (PvdA): Natuurlijk is
dat zo. Wat de heer Bolkestein hiermee
echter wil zeggen is natuurlijk niet zo.
In die periode werden toch nog - de
heer Bolkestein zal dat ongetwijfeld
weten - met name van Amerikaanse,
maar ook van Nederlandse kant, pogingen aangewend de Westduitse regering af te brengen van het voornemen die opwerkingsinstallatie te leveren. Uit een recent interview van Joseph Nye in Newsweek blijkt ook dat
de Amerikanen zelfs nu nog steeds
niet de hoop hebben opgegeven o m
alsnog, enz.
Er was dus een lijn om te proberen
de Duitsers te bewegen van die levering af te zien. Ik constateer alleen dat
dat niet gelukt is en dus kwamen wij
voor de derde verdedigingslinie.
Vervolgens is namelijk door Nederland geprobeerd - dat was een inspanning van Minister Van der Stoel - een
plutoniumopslagregime tot stand te
brengen, althans de hoofdlijnen van
een dergelijk regime vastgelegd te
krijgen in een ad hoe-overeenkomst
tussen de URENCO-troika en Brazilië.
Dat is het pogen geweest van de vorige Nederlandse Regering. Het vorige
kabinet heeft dus geprobeerd die ad
hoe-overeenkomst op hoofdpunten tot
stand te brengen, voordat de Kamer
zich erover zou hoeven uit te spreken.
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Afgezien van het feit dat de
hele transactie betreffende de opwerkingsfabriek bekend was aan het vorige kabinet op het ogenblik dat de werkelijk belangrijke beslissing is gevallen, namelijk 14 juli 1976, mag ik de
heer Ter Beek er misschien opmerkzaam op maken, dat hij een slechte
bondgenoot heeft in de VS, omdat het land Japan, dat een NPV-land is,
daargelaten - er een opwerkingsfabriek staat in India, geen NPV-land,
een land dat ook alle verdere verdragen weigert te ondertekenen. Dat land
heeft onlangs een leverantie van verrijkt uranium uit de VS ontvangen.
De heer Ter Beek (PvdA): Het zal ongetwijfeld de heer Bolkestein ook bekend
zijn dat de beruchte explosie van India
tot stand is gekomen via de door Canada geleverde zwaar-water-reactor. Als
gevolg van die handeling heeft Canada geweigerd nog zwaar water te leveren. Ik weet best dat het in de internationale politiek soms uiterst merkwaardig toe kan gaan, omdat na de Canadese weigering het uitgerekend de Sovjet-Unie is geweest die vervolgens India is gaan voorzien van zwaar water.
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Natuurlijk weet ik dat allemaal.
Wij praten hier echter over de lijn die
de Nederlandse Regering heeft proberen in te zetten o m de transactie met
Brazilië zo aannemelijk en zo sterk mogelijkte maken. In mijn afdalende
reeks ben ik dus nu toegekomen aan
punt 3, het vastleggen van de ad hoeovereenkomst in hoofdlijnen van het
plutonium opslagregime.
De heer Bolkestein (VVD): Mijn enige
punt is dat het Amerikaanse beleid inzake export van nucleair materiaal volstrekt inconsequent is en dus niet door
de heer Ter Beek ter hulp kan worden
geroepen.
De heer Ter Beek (PvdA): Als de heer
Bolkestein, die toch uit een bij uitstek
Atlantische partij komt, de Amerikaanse politiek als inconsequent wil bestempelen, dan behoef ik mij daarvan
uiteraard niet zoveel aan te trekken.
Waar het wel om gaat is dat wij er verstandiger aan doen te concluderen dat
de inzet van de Amerikaanse politiek
en de doelstellingen ervan voor ons
heel wat meer aansprekend zijn dan bij
voorbeeld de Duitse politiek. Overigens, ik dacht dat zowel de MinisterPresident als de Minister van Buitenlandse Zaken niet hebben nagelaten
de verwantschap tussen de Amerikaanse politiek en de Nederlandse te
benadrukken.
Dan lijkt het mij heel wat meer voor
de hand te liggen ons toe te spitsen op
een land dat het minder snel mogelijk
maakt dat die Amerikaanse politiek tot
werkelijk succes komt, omdat dat land,
de Bondsrepubliek bereid is onder het
Amerikaanse moratorium ten aanzien
van de export van gevoelige facilteiten
te duiken door datgene wel te doen
wat de Amerikanen weigeren te doen.
Ik denk dat veel van die jungle ook
door dat soort van factoren wordt bepaald. Dan lijkt het mij beter ons te
scharen achter dat land dat de meest
vooruitgeschoven positie inneemt en
doelstellingen verkondigt waarvan wij
allemaal zeggen dat het de goede zijn,
dan dat wij uitgerekend dat land gaan
aanvallen vanwege zijn inconsequentie.
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Allereerst wil ik vriend Ter Beek
bedanken voor zijn begroeting. Hij zei
zoeven dat collega Van der Klaauw en
ik de VS vooral zouden hebben aangeroepen als een voorbeeld voor ons beleid. Wij hebben de VS in het bijzonder
in ons betoog binnengebracht daar
waar wij er de nadruk op legden dat de
VS voor en na hebben onderlijnd het
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belang en de betekenis ervan, dat Nederland lid zou blijven van URENCO.
Het is het betoog van onder andere deze afgevaardigde dat een ernstig gevaar inhoudt, indien het algemene
weerklank zou vinden, dat aan dat lidmaatschap een einde zou komen.
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de
Voorzitter!...
De Voorzitter: Neen, het woord is aan
de heer Ter Beek.
De heer Ter Beek (PvdA): Ik kan het
ook niet helpen, dat u nog geen Minister-President bent.
De heer Portheine (VVD): Dat is bepaald ook niet een van mijn grootste
wensen.
De heer Ter Beek (PvdA): Mag ik thans
uw leidsman antwoorden?
De Minister-President vergat zoeven
zich zelf volledig te citeren. Ik heb uiteraard de Handelingen niet bij de
hand, maar een van mijn collega's wil
die zeker aanreiken. De Minister-President heeft veel meer gezegd. Hij heeft
de Amerikaanse aandrang op Nederland o m toch vooral deel te blijven uitmaken van URENCO gegrondvest met
de sterke verwantschap tussen het
Amerikaanse beleid en het Nederlandse beleid te benadrukken.
Ik was bezig met die derde verdedigingslinie. Het vorige kabinet heeft getracht het plutonium opslagregime in
hoofdlijnen tot stand te brengen, voordat een definitief besluit zou worden
genomen over de uitbreiding en levering. Dat is mislukt. Daarna trad dit kabinet aan en het ging al akkoord met
de levering, voordat zo'n plutoniunv
o p s l a g r e g i m e - a d hoc w e l i s w a a r op hoofdlijnen er was. Die derde verdedigingslinie mislukte dus.
De vierde was de verdedigingslinie
van de motie-Van Houwelingen. De Regering werd, toen zij in januari in de
Kamer kwam om instemming te verkrijgen voor haar voornemens om zowel akkoord te gaan met de uitbreiding van de fabriek in Almelo als met
de levering aan Brazilië, teruggefloten.
De motie-Van Houwelingen werd in deze Kamer aanvaard. Zij sprak uit, dat
het plutonium opslagregime - ingevuld - er vóór het moment van levering zou moeten zijn, 1981 dus. Dat is
de vierde verdedigingslinie. De Regering komt thans bij de Kamer met de
boodschap, dat dit niet uitvoerbaar is,
mislukt is. De vierde ook al weggevallen.
Men zou zich nog een vijfde verdedigingslinie kunnen voorstellen. De Regering heeft dit geprobeerd - toen zij
al eerder tot de conclusie kwam, dat de
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motie-Van Houwelingen niet uitvoerbaar was - door die vijfde verdedigingslinie te kiezen, inhoudende, dat
als er geen plutonium opslagregime
zou zijn, dan ook geen opwerking zou
mogen plaatsvinden.Daarmee werd
het moment in de tijd al verschoven.
Niet langer was het moment van levering bepalend, maar het moment van
opwerking. Zelfs de minimale zekerheid, dat er een opslagregime moet
zijn voordat men aan opwerking mag
beginnen, kan de Regering vandaag
niet bieden. Ondanks het wat ik dan
maar sympathiek noem juridische
geweld van vriend Van Agt, heeft hij
nergens kunnen aantonen, dat keihard
is vastgelegd, dat die opwerking niet
mag plaatsvinden, voordat het regime
er is. Dat kon hij natuurlijk ook moeilijk, want de Regering heeft dit in de
brief van 20 juni moeten toegeven. Pogingen in die richting konden niet met
succes worden bekroond, mislukt dus.
Vijf verdedigingslinies mislukt. Wat
blijft er dan nog over? Ja, één zekerheid, namelijk dat er verder onderhandeld wordt. De rest is: tonen van politieke w i l , uitgaande van goed vertrouw e n , aannemen,dat... de verwachting
hebben, dat... Dit legt de Regering ons
voor. Het is natuurlijk uitstekend, dat
de Regering wil onderhandelen. Wat
gebeurt er als men het in goed vertrouwen, 'vertrouwenwekkenderwijs'
niet eens wordt? Dat kan toch? Men
kan het toch in goed vertrouwen met
elkaar niet eens worden, omdat men het
zakelijk niet met elkaar eens wordt?
Wat dan? Voor die situatie wordt nergens een vangnet geboden. Hoe men
het dan ook wendt of keert, er zijn niet
die waterdichte garanties, waar deze
Kamer o m gevraagd heeft.
Mijnheer de Voorzitter! Ik had mij
voorgenomen, terug te komen op een
aantal opmerkingen van de MinisterPresident, bij voorbeeld over die Japanse opwerkingssituatie. Ik zal het nu
maar nalaten, ook na het uitvoerige en
overtuigende interruptiedebat, dat wij
hebben kunnen voeren.
Ik kom nog wel even terug op het interruptiedebat dat de Minister-President en ik hadden en dat door hem als
zo plezant werd gekenschetst over de
begindatum van de ad hoc-onderhandelingen. Het vervelende was, dat tijdens ons twistgesprek - dat is toch
ook een goed Nederlands woord - de
Nederlandse vertaling van die interpretatieve verklaring werd rondgedeeld en dat ik er op dat moment geen
kennis van kon nemen omdat ik op dit
spreekgestoelte stond. Die vertaling de Minister-President zal dit, rondborstig als hij is, eerlijk moeten toegeven
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- stelde mij in het gelijk. In de Nederlandse vertaling is namelijk sprake van
'niet eerder dan'. Hadden wij van het
begin af aan maar het debat in het Nederlands gevoerd, dan zou ik van het
begin af aan gelijk hebben gehad.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet al
te triomfantalistisch doen. Daarvoor is
mij de zaak te serieus en daarvoor
heeft de Regering de zaak ook heel
ernstig gepresenteerd, ook met betrekking tot de positie, waarin deze Kamer
verkeert. De Kamer heeft - de Minister-President heeft dat ook nog gezegd
- altijd het laatste w o o r d gehad in deze
kwestie. De Minister-President heeft
zelfs de moeite genomen, zich zelf te citeren.
Hij heeft tijdens het debat over de regeringsverklaring gezegd: w i j willen
ons voegen naar uw oordeel. Dat is nu
niet meer zo, zoals volstrekt duidelijk is
geworden uit het betoog van de Minister-President. Ja, de Kamer kan nog
wel het laatste w o o r d krijgen, maar dat
is dan wel het laatste woord van de Kamer, zolang de Regering het ermee
eens is. Zo heb ik althans de MinisterPresident begrepen, met name wat het
slot van zijn betoog betreft.
Bovendien is duidelijk gemaakt door
beide bewindslieden dat dat laatste
w o o r d dan ook nu door de Kamer
moet w o r d e n uitgesproken, omdat, zoals bij herhaling is gezegd met grote
nadruk, de partners nu de zekerheid
willen hebben dat er, onafhankelijk
van de vraag of er in 1981 een plutoniumopslagregime is of niet en onafhankelijk van welke vraag verder dan ook,
in 1981 wordt geleverd. Dat heeft de
Regering ons gisteren met al haar
kracht, voor zover dat in haar vermogen ligt, proberen duidelijk te maken.
Als nu niet de zekerheid wordt geboden dat in ieder geval in 1981 wordt
geleverd, weigert Duitsland bij voorbeeld o m te investeren in de fabriek in
Almelo.
Ik denk ook - dit argument is tot dusverre nog niet gehanteerd maar het is
toch ook niet van belang ontbloot - dat
Brazilië die zekerheid wil hebben, want
Urenco is een loonveredelingsbedrijf.
Dat betekent, dat over enige tijd, wil
Brazilië in 1981 verrijkt uranium kunnen ontvangen, door Brazilië het ruwe
uraniumerts ter verrijking moet worden aangeboden in Almelo en Capenhurst; vervolgens moet de verrijking
plaatsvinden; daarna gaat het verrijkt
uranium - in 1981 - t e r u g naar Brazilië.
Dat is de gang van zaken.
Het lijkt m i j volstrekt duidelijk te zijn
dat, wanneer Brazilië niet de zekerheid
krijgt dat er coüte que coüte in 1981
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wordt geleverd, dat land niet zijn ruwe
uraniumerts zal aanvoeren. Het heeft
immers dan niet de zekerheid dat men
het terugkrijgt. Dit heeft de Regering
nog niet als argument genoemd, maar
het lijkt mij toch voor de hand te liggen. Dit komt wederom neer op het
punt van de definitieve beslissing nu.
De Minister van Buitenlandse Zaken
heeft aangekondigd dat de notawisseling binnenkortte verwachten is, uiteraard als de Kamer ermee akkoord
gaat. Die notawisseling legt vast de
overeenkomst van januari. Ik weet niet
meer of het 11,12 of 13 januari is, want
die drie data zijn alle door de MinisterPresident en de Minister van Buitenlandse Zaken in wisselende samenhang gebruikt. Ik houd het veiligheidshalve maar op de januari-overeenkomst.
MinisterVan der Klaauw: Die notawisseling legt, zoals ik heb uitgelegd, de
overeenkomst van juli 1976 vast, aangevuld in januari van dit jaar.
De heerTer Beek (PvdA): De notawisseling is de publiekrechtelijke waarborgenovereenkomst in aanvulling op
de privaatrechtelijke overeenkomst
tussen Urenco en Nuclebras van juli
1976. Het gaat hierbij o m een overeenkomst tussen regeringen en er is geen
sprake van een notawisseling tussen
Urenco en Nuclebras. Het betreft hier
de publiekrechtelijke waarborgenovereenkomst van de vier regeringen van
januari van dit jaar. Zó is het toch?
MinisterVan der Klaauw: Neen, zo is
het in het geheel niet. Meneer Ter Beek
heeft kennelijk nog steeds - na al deze
debatten - niet helemaal begrepen
hoe de zaak in elkaar zit.
In juli 1976 is er goedkeuring gehecht aan het contract en daarmee aan
de toepassing van de trilaterale overeenkomst, zoals gesloten tussen de
Bondsrepubliek, Brazilië en het
Atoomagentschap, voor leveranties
uit Nederland en Groot-Britannië.
Daarop is in januari overeengekomen
dat ten aanzien van een geheel nieuw
onderwerp, dat later door Nederland
aan de orde werd gesteld, namelijk de
plutoniumopslag, regels zouden worden opgesteld. In januari is dus een
aantal nieuwe artikelen, die nog aan
de nota zullen worden toegevoegd,
aan de orde gekomen. De inhoud van
de nota is echter ten principale vastgelegd in juni 1976. Dat is de basis.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Ministervan Buitenlandse Zaken zegt het nu zelf. De overeenkomst van januari maakt deel uit
van de notawisseling. Ik merk, dat de
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Minister dit bevestigt. Precies, daar
ging het nu juist over. En die notawisseling
MinisterVan der Klaauw: De heer Ter
Beek luistert wat moeilijk, mijnheer de
Voorzitter. Het gaat o m een aanvulling
van wat in juli 1976 is overeengekomen. Dèt is de basis. Toen is vastgesteld dat de trilaterale overeenkomst
ook op de leveranties uit Nederland en
uit Groot-Britannië van toepassing
was. Daarbij is de basis van de nota
gelegd en de rest is een aanvulling op
die nota. Dat is het principiële punt.
De heer Ter Beek (PvdA): Precies,
maar u bent het toch met mij eens dat
- ik heb het zelf al gezegd - die publiekrechtelijke waarborgenovereenkomst
een aanvulling vormt? Daar gaat het
o m . Die overeenkomst van januari
heeft nog niet tot een notawisseling
geleid. Die notawisseling is nu op
komst, maar daarbij is ook van belang
de interpretatieve verklaring, die later
is vastgesteld. Het is volstrekt duideIïjIe, dat de Regering daaraan niets
meer wil wijzigen. Dat is de politieke
situatie, waarin deze Kamer zich op dit
moment bevindt. Dat hebben wij af te
wegen en te beoordelen.
De heer Van der Stoel (PvdA): Ik
meen, dat de oud-minister van Economische Zaken het voortreffelijk heeft
geformuleerd in de nota van april 1977
aan deze Kamer. Hij sprak daarin over
een nog niet perfect contract. Zo is het
precies, mijnheer de Voorzitter. Het
was een nog niet perfect contract en
het moest worden aangevuld met publiekrechtelijke overeenkomst. Deze is
tot stand gekomen in januari van dit
jaar en moet worden bekrachtigd door
de notawisseling, die de Minister heeft
aangekondigd.
De heer Ter Beek (PvdA): De Regering
heeft ons in elk geval duidelijk gemaakt, dat er niets meer in zit. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft
ook duidelijk aangegeven, dat het feit
van de notawisseling betekent, dat de
toezegging is gedaan, dat er in 1981
zal worden geleverd. Dit is er tijdens
ons interruptiedebatje heel duidelijk
uitgekomen.
De Regering heeft voorts duidelijk
laten blijken dat men ten aanzien van
deze notawisseling en de daarop volgende 'letter of intent', de toezegging
inzake de exportvergunning, geen
voorbehoud meer wenst te maken.
Een van de alternatieven, die de heer
Van Houwelingen in zijn speech had
verwerkt, werd daarmee ook o m zeep
geholpen. De Regering stelde in feite:
dit is het en wij zullen ons niet meer Ia-
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ten terugzenden naar de internationale
onderhandelingstafel. Dat was heel
zware taal, mijnheer de Voorzitter, zülke zware taal dat wij nu niet anders
kunnen doen dan een uitspraak van de
Kamer te vragen. Wij doen dit, gesterkt
door wat de Minister-President zelf zei.
Hij zei namelijk dat hijzelf ook niet
content - tevreden dus - was met het
onderhandelingsresultaat en hij liet er
zelfs nog een driewerf neen op volgen.
Welnu, mijnheer de Voorzitter, dat
driewerf neen willen wij dan ook graag
vastleggen. Wij concluderen dat er
geen sprake is van waterdichte garanties. Wij beseffen dat de Kamer nu definitief ja moet zeggen tegen de levering in 1981. De Kamer kan e r n a die
toezegging niet meer aan te pas komen; een toetsingsmoment zit er niet
meer in. Nu, op dit moment, wordt onze instemming gevraagd. Wij kunnen
die instemming niet geven; wij willen
nu verhinderen dat in 1981 niet één
gram en helemaal geen tonnen verrijkt
uranium het land uitgaan. De waarborgen tegen misbruik zijn ontoereikend
en daarom wil ik de volgende motie
voorstellen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Ter Beek,
Beckers-De Bruijn, Epema-Brugman,
Van der Stoel en Jansen wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de
brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van
Economische Zaken, over het ultracentrifuge-project;
van oordeel, dat de waarborgen tegen
misbruik van aan Brazilië te leveren
verrijkt uranium, zoals weergegeven in
de brieven van de Regering van 16 januari 1978en 20 juni 1978, ontoereikend zijn;
verzoekt de Regering niet tot het in het
vooruitzicht stellen van een exportvergunning op de thans gestelde voorwaarden over te gaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 33.

D
De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Het zal niemand verbazen dat mijn fractie zeer teleurgesteld is over het antwoord van
de Regering, niet alleen omdat de Regering meent te moeten constateren

Tweede Kamer
29 juni 1978

De heer Van Houwelingen (CDA) achter de katheder

dat thans verdere onderhandelingen
onmogelijk zijn. Op zich zelf kunnen
wij daarvoor nog wel begrip opbrengen. In eerste termijn heb ik zelf al gewezen op de uitzonderlijk moeilijke positie. Ik wijs maar op het afgesloten
contract van 14 juli 1976, de nota van
januari 1978 en natuurlijk ook het feit
dat reeds meer dan twee jaar pogingen zijn ondernomen.
Wij zijn eigenlijk nog meerteleurgesteld, omdat de Regering geen werkelijke dialoog met de Kamer is aangegaan over de fundamentele vraag
waar precies de grens moet worden
getrokken met betrekking tot het kunnen en mogen dragen van medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling op het gebied van het al of niet tegengaan van verspreiding van kernwapens. Het is mijns inziens niet voldoende, hierbij te blijven steken in een
opsomming van allerlei mooie doelstellingen en resultaten welke zijn geboekt. Natuurlijk, er zijn er vele, maar
wie zou daar overigens op tegen zijn?
Veel moeilijker wordt het wanneer
getoetst moet worden als het gaat o m
het eigen concrete beleid, om een eigen activiteit en vooral als getoetst
moet worden of deze eigen activiteit in
strijd is met de gekozen doelstelling.
Dan is het eigenlijk nodig dat deze
doelstelling ook voldoende duidelijk is
geformuleerd en dat de bereidheid bestaat om de consequenties te aanvaarden als men ten minste tot de conclusie moet komen, in strijd te handelen
met deze doelstelling.
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Vooral ook wanneer het eigen nationale belang - dat geldt met name
voor Nederland - in het gedrang komt,
is het risico groot dat men steeds opnieuw de grens wat verlegt. Natuurlijk
zijn hiervoor altijd wel argumenten te
vinden. Het is duidelijk dat juist dit probleem, ook bij de levering van verrijkt
uranium aan Brazilië, aan de orde is.
Zijn wij inderdaad bezig o m argumenten te zoeken om de toetsing te ontlopen en o m onze doelstelling aan te
passen aan de omstandigheden? Ik
geef toe dat het niet eenvoudig is, vanuit doelstellingen exact aan te geven
waar precies de grenzen moeten worden getrokken, maar toch worden hier
pas echt de politieke keuzes duidelijk.
Aan de concrete vraag over het al of
niet leveren van verrijkt uranium aan
Brazilië is ook dat probleem gekoppeld. Met name denk ik ook aan het
probleem van de samenwerking in
Urenco-verband. Ook de CDA-fractie
erkent natuurlijk het grote belang om
die samenwerking in stand te houden,
juist ook op basis van onze doelstelling. Tegelijkertijd moet men zich echter wel de vraag stellen of men daarmee toch niet juist in strijd komt met
die doelstelling en of het eigenlijk toch
alleen maar argumenten zijn o m de
keus te ontlopen, waardoor men in feite toch kiest voor het eigenbelang, de
werkgelegenheid en de eigen economie. Ook de nationale geloofwaardigheid mag in feite niet als een doorslaggevend argument functioneren.
Dit geldt bij voorbeeld ook voor het
effectiviteitscriterium dat vaak als argument wordt genoemd. Ik vraag mij
af of dit juist is. Dit gaat misschien op,
zolang men zich in de goede richting
beweegt. Het vragen naar en het wegen van de effectiviteit, wanneer het
gaat o m het meer of minder afremmen, vooral in negatieve richting, is
slechts aanvaardbaar als er echt geen
andere mogelijkheid is. Het gaat altijd
tegelijkertijd om de vraag naar de effectiviteit en de keuze.
Hoe dan ook, voor ons gaat het om
het klemmende probleem of wij toch
niet bezig zijn om met vele mooie argumenten een grens te passeren en op
gespannen voet te verkeren met ons
eigen uitgangspunt. De mededeling
van de Regering dat er in ieder geval
zal worden geleverd, maakt het probleem voor ons - het zal ook voor de
Regering hebben gegolden - nog wel
klemmender. Doorslaggevend zijn deze feiten voor onze afweging niet,
maarzij beperken natuurlijk wel de
keuzemogelijkheden. Het is jammer
dat de Regering niet uitvoeriger is ingegaan op dit dilemma.
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Toch is het noodzakelijk dat er vooraf en niet achteraf, meer duidelijkheid
komt over de vraag wanneer wel en
wanneer niet kan worden geleverd. Er
moet niet alleen meer duidelijkheid komen, maar ook betere procedures met
betrekking tot de besluitvorming. Een
herhaling van de gang van zaken in dit
g e v a l - v i a alle toezeggingen van 1973
- zal in ieder geval moeten worden
voorkomen. Dat is niet alleen een
moeilijk dilemma geweest voor de Regering, maar ook voor het parlement.
Naar onze mening is een verdere discussie hierover op korte termijn nodig.
Is de Regering bereid, hiertoe initiatieven te nemen? Wij wachten op dit punt
ook met belangstelling op nadere bestudering van het initiatiefwetsontwerp dat wij enkele minuten geleden
hebben ontvangen. Wij kunnen er natuurlijk nog geen oordeel over geven.
Ik dank de Regering voor de vele en
uitvoerige antwoorden op vragen van
mijn fractie. Natuurlijk zijn er nog vele
vragen onbeantwoord gebleven. Ik
denk dat het vandaag de vijfde keer is
dat w i j dit onderwerp bespreken. Ik zal
mij beperken tot het bespreken van
nog enkele punten. Ten slotte gaat het
thans om de conclusies.
Ik wil nog een vraag stellen over de
toezegging dat het verdrag van Almelo
met minimaal tien jaar zal worden
voortgezet. Dat is een verheugende
mededeling, maar daarbij wordt natuurlijk wel als voorwaarde gesteld dat
het probleem met Brazilië moet worden opgelost. Zal daarbij ook het vetorecht - besluitvorming bij unanimiteit,
om het wat vriendelijker te zeggen gehandhaafd blijven?
Met de Regering sta ik positief
tegenover de studie van het Weense
Atoombureau. Het lijkt mij goed dat de
Regering samen met de regeringen
van Engeland, Duitsland en naar ik
meen ook Brazilië, gaat zoeken en streven naar gezamenlijke conclusies en
dat men bereid is een actieve rol te
spelen bij de uitwerking daarvan.
Ik neem aan dat, als dit vraagt o m f i nanciële middelen, de Regering die
ook ter beschikking zal stellen.
Ik heb o m tijdschema's gevraagd; ik
begrijp best dat het op dit moment
nog niet mogelijk is die te geven. AIleen ten aanzien van het eerste deel
daarvan zou ik de Minister willen vragen, juist ten einde het mogelijk te maken dat de Kamer kan beoordelen of
de voortgang voldoende is, of in overleg met het Weense Atoombureau niet
wat uitvoeriger tijdschema's kunnen
worden opgesteld, die aangeven binnen welke termijnen bepaalde besluit-
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vorming mogelijk is. Ik zou de Regering in elk geval concreet willen vragen of een regelmatige rapportage
over de voortgang mogelijk is.
Er blijven nog vragen over de juridische en volkenrechtelijke betekenis
van de ontwerp-overeenkomst en de
verklaring van januari en juni 1978. Is
de conclusie juist, dat een en ander
meer inhoudt dan een intentieverklaring, maar minder dan een verdrag?
Juist om de betekenis van de overeenkomst van januari en juni nauwkeuriger te kunnen beoordelen, vraag ik de
Minister hierop nog eens in te gaan.
Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit af
met een aantal conclusies. Zoals reeds
gezegd in eerste termijn, acht de fractie van het CDA de waarborgen met
betrekking tot de levering van verrijkt
Uranium aan Brazilië niet toereikend.
Wij constateren dat de Regering deze
opvatting eigenlijk deelt; althans, zij is
niet volledig tevreden.
Niettemin is de Regering van mening dat, gezien de onmogelijkheid
thans nog verder te onderhandelen, en
ook alles overwegende, er op basis
van de gemaakte afspraken wel een
exportvergunning in het vooruitzicht
gesteld kan worden. Zij baseert dit natuurlijk op het u i t z i c h t - men kan daarover natuurlijk positief zijn; ik dacht
ook dat er vele aanwijzingen waren dat er in de komende jaren veel bereikt
kan worden en dat het zelfs niet uitgesloten is, dat vóór de feitelijke levering
er alsnog een plutoniumopslagregime zal zijn. Maar, Voorzitter, zekerheden zijn er niet.
Wij waarderen overigens de toezegging tot een maximale inzet van de
kant van de Regering. Niettemin blijft
de CDA-fractie van mening dat dit niet
kan betekenen dat een definitieve toezegging zonder voorbehoud aanvaardbaar is; deze suggestie heeft de Regering toch eigenlijk gedaan. Ons standpunt ten aanzien van het al of niet instemmen met de conclusies van de
Regering hangt ervan af, of de Regering alsnog bereid is te verklaren dat
een exportvergunning slechts in het
vooruitzicht wordt gesteld, onder het
voorbehoud dat vóór de feitelijke levering - dit is nog steeds, ook in onze opvatting, een belangrijk moment - zodanige vorderingen zijn gemaakt met het
tot stand brengen van een deugdelijk
plutoniumopslagregime, dat voldoende zekerheid bestaat dat partijen hierover overeenstemming zullen hebben
bereikt voordat verrijkt uranium in Brazilië zal worden opgewerkt.
Gezien de betrokkenheid van het
parlement verzoek ik de Regering toe
te zeggen dat de Regering over haar
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voornemen een exportvergunning te
verlenen, de Kamer tijdig zal informeren, opdat de Kamer, desgewenst,
over het voornemen van de Regering
kan debatteren.

Het kamerlid Jansen van de PPR

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Met een gevoel van verslagenheid heb ik moeten vaststellen, dat
de fractie van het CDA haar motie-Van
Houwelingen, waarin in ieder geval
toetsbare en controleerbare voorwaar'den zijn opgenomen ten aanzien van
de levering van verrijkt uranium aan
Brazilië, heeft ingeruild voor een stelsel van voorwaarden dat niet meer te
toetsen en niet meer in te vullen is en
dat, naar gelang de tijd vordert, naar
behoefte kan worden veranderd.
Ik heb de woorden 'met een gevoel
van verslagenheid' gebruikt, omdat,
hoe weinig vertrouwen de PPR-fractie
in waarborgen op zich zelf ook heeft,
w i j toch het gevoel hadden, dat hier
mensen waren die bereid waren, zich
tot het uiterste in te zetten o m te bereiken wat zij nodig vonden. Wij gunnen
onze collega's die zich daarvoor dermate hebben ingezet, deze nederlaag
niet.
Uit het heldere betoog, dat van de
kant van de Regering is gehouden, is
gebleken, dat er een wereld van verschil ligt tussen de opvatting van de
Regering en die van de PPR over de
rol van de nucleaire technologie in de
wereld, zowel als het gaat om vreedzaam gebruik als wanneer het gaat o m
militair gebruik. De Regering, zo zei de
Ministervan Buitenlandse Zaken,
heeft oog voor de behoefte van de ontwikkelingslanden aan kernenergie en
voor hun behoefte aan veiligheid. Duidelijker kon hij niet zijn!
Natuurlijk, als men er zelf van overtuigd is, dat een kernwapensysteem
nodig is voor de eigen veiligheid en als
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Jansen
Nederland zijn beleid daarop baseert,
welk recht heeft men dan nog eigenlijk
o m ontwikkelingslanden kernwapens
te willen onthouden?! Dit is eigenlijk
ons dilemma. Het is ook het dilemma
van alle staten met een kernwapenstrategie en het dilemma van WestDuitsland, de Verenigde Staten en Nederland. Zij en w i j zijn via de verticale
proliferatie verantwoordelijk voor een
steeds sterkere rol van kernwapens in
de wereld in plaats van een geringere.
Na 30 jaar kernenergie zijn w i j verder
dan ooit verwijderd van een oplossing
voor het vraagstuk van de mogelijke
koppeling tussen civiele en militaire
toepassing.
De enige manier o m echt uit dit dilemma te komen, is zowel het hebben
van kernwapens als het gebruik van
kernenergie zelf ter discussie te stellen
en daarvan daadwerkelijk terug te komen. Daar wil de Regering echter niet
aan. Zoals de Minister van Buitenlandse Zaken zei, gaat de discussie vandaag niet over dat principe. De discussie gaat alleen maar over de verdere
verspreiding van kernwapens.
In haar beleid aanvaardt de Regering zonder vraagtekens, dat het kernenergiesysteem zal worden uitgebreid. Dit houdt in, dat er meer landen
met kerncentrales zullen komen en
meer kerncentrales per land. Als dit
systeem blijft groeien, moet het onherroepelijk uitmonden in de zogenaamde plutoniumeconomie, waarvoor ook
gezaghebbende mensen - ik noem het
Flowers' Committee, de commissie in
het Verenigd Koninkrijk die onderleiding staat van Flowers - ons ernstig
waarschuwen, omdat zij daarin een
bedreiging van de democratie zien.
Immers, een wereldwijd controlesysteem kan pas effectief zijn, wanneer
het leidt - en het zal daartoe moeten
leiden - tot een geweldige concentratie van macht. De tegenkant daarvan is
een enorme afhankelijkheid. In elk geval leidt het niet tot een democratische
en solidaire wereldsamenleving.
De discussie gaat vandaag ook niet
meer over onze verantwoordelijkheid
voor de mogelijke gevolgen van een
vreedzaam gebruik van kernenergie
op grote schaal, bij voorbeeld tegenover de ontwikkelingslanden en tegenover onze komende generaties. De discussie gaat ook niet over het oplossen
van het afvalprobleem voordat wij
hiermee verder gaan. Dat station is
reeds lang gepasseerd.
Ik stel nogmaals vast, dat de PPRfractie vindt, dat de discussie over het
UC-project ten onrechte is verengd tot
de kwestie van het niet verspreiden
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van kernwapens. Bovendien is het niet
terecht, dat het bezit van kernwapens
zelf niet mede in de discussie wordt
betrokken. Over ethiek gesproken!
De Ministervan Buitenlandse Zaken
noemt twee argumenten die met name de ontwikkelingslanden hanteren:
discriminatie tussen landen die wel en
geen kernwapens bezitten en belenv
mering van hun ontwikkeling. De uitweg die de Regering biedt, is een nieuwe concensus over een nieuw nonproliferatiebeleid. Het is een weg die
uitgaat van het behoud van vermeende verworvenheden. De PPR-f ractie
stelt een andere weg voor. Het zelf afzien van kernenergie, van de twijfelachtige economische voordelen daarvan en van kernwapens komt aan de
bezwaren van de ontwikkelingslanden
tegemoet. Het kiezen van deze weg
geeft pas een onaantastbaar recht van
spreken als het gaat o m het onderdrukken van nucleaire discriminatie.
Als w i j echter de Minister van Buitenlandse Zaken in zijn betoog volgen,
moeten wij ons afvragen wat de kansen zijn van een wereldwijd effectief
waarborgensysteem. De Minister zei
eigenlijk zelf al dat de problemen niet
technisch van aard zijn. Wat dit betreft
liggen zowel wereldwijde plannen als
ad hoe-plannen praktisch gebruiksklaar in het bureau van de heer Eklund
in Wenen. De problemen zijn van politiekeaard.
Voor een wereldwijd regime zijn er
drie mogelijkheden:
1. opslag van afvalmateriaal in het
land waar het verrijkte uranium vandaan komt. Dit is de politiek die de
Sovjet-Unie volgt ten aanzien van de
Comecon en waarvan de vorige en de
huidige president van de Verenigde
Staten hebben gezegd dat zij deze zouden willen voorstaan, maar die in wereldverband als discriminatoir wordt
afgewezen. Het betekent dat kernwapenlanden wèl materiaal kunnen en
mogen opslaan en dat ontwikkelingslanden dit niet mogen;
2. opslag in ongebonden, niet-kernwapenstaten, zoals Zweden en Zwitserland. Het is zeer de vraag of men
hiervoor landen kan vinden, of er landen bereid zijn, deze klus op te knappen;
3. opslag in het land waarin het afval wordt geproduceerd, maar dan onder strenge voorwaarden. Hierover
gaat de discussie nu. Het lijkt haast de
enige uitweg te zijn.
Bij de laatste mogelijkheid moet ik
vragen herhalen die w i j hierover in januari hebben gesteld. Waaraan ontleent het atoombureau of welk ander
internationaal gezagsorgaan dat het
afval moet bewaken, zijn bevoegdhe-
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den? Van wie krijgt zo'n orgaan de
macht, effectief sancties uit te oefenen? Waaraan ontleent het de mogeIijkheid, de territoriale integriteit van
landen te schenden wanneer dit nodig
blijkt te zijn? Wie beslist over de criteria voor ingrijpen en het moment
waarop dit gebeurt? Moet er parallel
aan de VN-vredesmacht ook een VNatoommacht tot stand worden gebracht? Welke beslissingsprocedures
worden gevolgd? Worden het procedures met veto's? Welke landen zullen
dan een vetorecht hebben bij de vraag
of ergens op de wereld zal worden ingegrepen? Welke belangen zullen hierbij een rol spelen? Deze vragen moeten naar mijn mening worden beantw o o r d en er moet over worden gediscussieerd, voordat men deze weg opgaat, omdat men dan pas weet waar
men kan uitkomen.
Ik vraag daarom aan de Minister van
Buitenlandse Zaken, nu een antwoord
te geven op deze zeer wezenlijke vragen en op de politieke problemen die
zij zullen oproepen. Kan de Minister
van Buitenlandse Zaken ons ook duidelijk maken, waarom niet tegelijkertijd kan worden gewerkt aan een wereldwijd regime en een ad hoe-regime?
Hij heeft hierover wel iets gezegd
ten aanzien van zijn beleid, maar dit
heeft nog niet verklaard waarom, als
men de wil heeft de proliferatie van
kernwapens tegen te gaan en men
hiervoor alles w i l inzetten - de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-President hebben beiden geprobeerd, dit gevoel aan ons over te brengen - men het niet probeert en parallel
werkt. Man kan dan gemakkelijk vóór
1981 klaar zijn. Welk bezwaar kan ertegen zijn, als de Urenco-partners en
Brazilië vol zitten met goede bedoelingen?
De Regering heeft toegezegd dat de
Kamer het laatste w o o r d zal hebben.
Dit moet echter nu worden gesproken
over de levering van verrijkt uranium
aan Brazilië in 1981. De PPR-f ractie in
de Eerste Kamer heeft bij monde van
de heer Trip de vinger gelegd op de rol
van het parlement bij de volgende beslissingen over de export van verrijkt
uranium naar andere landen. Kan de
Minister inmiddels zeggen, hoe de
partnerlanden op een dergelijke suggestie reageerden?
V o o r d e Ministervan Buitenlandse
Zaken zelf leek de motie - en dus het
idee van een parlementair oordeel onaanvaardbaar. Hij zou nog even nagaan, wat zijn collega van Economische Zaken daarvan vond. Hoe kijkt de
Minister daar nu tegen aan, nu uit de
Kamer voorstellen, o m deze gedachte
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geen 'ja' heeft gezegd. Dat kan deze
week, dat kan nu dus over zijn.
wettelijke v o r m te geven, zijn aangeEen ander punt is de bereidheid van
kondigd, inmiddels zijn ingediend en
Nederland, als alibi te dienen voor een
een brede ondersteuning lijken te krijDuits nucleair exportbeleid dat de
gen?
toets der kritiek feitelijk niet kan doorOver de waarde van waarborgen,
staan. Echter, ook de waarde van Neover het verslag van het IAEA en over
derland als alibi vermindert snel en is
haar activiteiten in 1976 wil ik nog iets
weg zodra Brazilië geregeld, en de
opmerken. Gezien de afhankelijke situnieuwe fabriek een feit is.
atie van het IAEA, is het niet zo verHoe vindingrijk de Minister en zijn
wonderlijk dat de eerste conclusie zo
positief mogelijk is geformuleerd: 'er is departement ook willen en kunnen zijn
- en dat willen w i j niet betwisten - en
geen onttrekking geconstateerd'. Alle
hoe groot hun inzet ook is, de kans op
41 lid-staten vonden dit uiteraard een
succes is uiterst klein geworden op het
prima conclusie. Het IAEA kon echter
moment dat alle machtsmiddelen uit
niet concluderen: 'vaststaat dat geen
handen zijn gegeven.
nucleair materiaal aan vreedzaam geDe kwestie van de exportvergunning
bruik is onttrokken'. Wij raden de Minishangt al twee jaar, zo heeft de Minister
ter dan ook aan, vooral de hoofdstukvan Buitenlandse Zaken gezegd. Het
ken 4 en 5 van het verslag goed tot zich
zijn - en ik ben daar trots o p - d e PPRte laten doordringen. Het is het laatste
ministers in het vorige kabinet gedeel van het verslag. Daarin wordt het
weest die dit uiteindelijk voor hun verduidelijk, hoe groot de gaten zijn in de
antwoording hebben genomen, vanwetechnische mogelijkheid en in de bege hun zorg voor alle gevolgen van de
reidwilligheid van de lid-staten, afgeuitbreiding van het kernenergiesysproken controles toe te laten.
steem. Dat was voor hen een kwestie
Wil de Minister er bij de Raad van
van ethiek. De verenging tot het nonBestuur van het IAEA op aandringen
proliferatieaspect van de levering aan
dat de verslagen over de activiteiten
Brazilië is later naar voren gekomen.
die van nu af jaarlijks zullen verschijDe feiten zijn zoals zij zijn. Op basis
nen voortaan openbaar worden gevan die feiten moet nu een beslissing
maakt, opdat de gehele wereld weet,
vallen. Mijn conclusie is dat de Regehoe het staat met de mogelijkheden,
ring in feite de proliferatie van kernwaeffectieve waarborgen tot stand te
pens verder ontwikkelt als zij in
brengen?
URENCO blijft o m te werken aan het
Met de kwestie van invloed en
mee-ontwikkelen van een IAEA-contromacht kan men veel kanten op. Als
lesysteem. Dat is de werkelijke betekemen kennis neemt van de verslagen
nis van het pleidooi van de Minister van
van de Amerikaanse senaatscommisBuitenlandse Zaken in eerste termijn,
sie van onderzoek in het voorjaar van
o m nu geen contra-krachten op te roe1976 over de Duitseen Franse nucleaire pen, geen ontwikkelingen af te breken
exportpolitiek, dan ziet men daar de
en daarom via URENCO mee invloed te
oorsprong van de Amerikaanse
houden. Het is dus uit en amen met elke
machtspolitiek, die West-Duitsland en
illusie over het werkelijk terugdringen
Frankrijk aan de tafel van de club van
van de rol van de kernwapens in de weLonden heeft gedwongen. Het was de
reld.
dreiging met scherpere voorwaarden
en zelfs met het stopzetten van de leD
veranties van verrijkt uranium van de
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
VS en Canada aan de EG-landen op
Voorzitter!
Ik geloof dat ik wel begineen moment en gedurende een perinen mag met de bewindslieden dank
ode dat zij daaraan nog behoefte hadte zeggen voor de antwoorden die zij
den. Dat is een machtsfactor geweest
in eerste termijn op de nogal uitvoeridie van invloed is geweest op Duitsge bijdragen die de verschillende deelland en wellicht ook op Frankrijk.
nemers aan het debat hebben gegeIk vrees dat het in feite alleen een
ven. Naar mijn oordeel waren die antvertragende factor blijkt te zijn gewoorden zo helder als glas. Waar men
weest. Men kan zijn invloed o m in de
kon spreken over definitieve afspraken
nucleaire wereld iets te bereiken tegen
en akkoorden, waren zij concreet.
economische belangen in kennelijk alWaar men móest spreken met bepaalleen effectief maken als men over
de voorzichtigheid, gebeurde dat ook.
machtsmiddelen beschikt. In URENCO
En toch kan ik niet zeggen dat op al
is de uitbreiding van de UCN-fabriek
mijn vragen in eerste termijn een volzo'n machtsmiddel geweest. De mogedoende tot tevredenheid strekkend
lijke bereidheid tot levering aan Braziantwoord is gegeven. De teneur van
lië is nog steeds zo'n machtsmiddel,
het antwoord was wel, dat niet alleen
ten minste zolang de Kamer daarop
Jansen

Tweede Kamer
29 juni 1978

Ultracentrifuge-project

De heer Van Dis (SGP)

de Kamer in haar verschillende graderingen, maar ook het kabinet heeft geworsteld met de dilemma's waarvoor
het kabinet en wij allen zijn geplaatst
en waarvan ik er in eerste termijn een
groot aantal heb genoemd. Hoe kunnen w i j de proliferatie van militair gebruik van kernenergie inperken of, zo
enigszins mogelijk, uitsluiten en desondanks de mogelijkheid hebben van
vreedzaam gebruik in niet-kernlanden,
zonder discriminatie? Ook het non-discriminatiebeginsel lijkt ons een heel
belangrijk beginsel, dat nastreven. ■
waard is.
In dit verband vond ik de betogen
van de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken zo duidelijk, omdat daaruit de grenzen bleken
waartoe men was gegaan en waarbij
tot het einde is gegaan. Wij kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken dat
overschrijding van die grenzen zeer
belangrijke negatieve gevolgen zou
hebben gehad voor Nederlands positie in het geheel van het internationale
streven naar beperking van de proliferatie. De voorhoedepositie bleek duidelijk te zijn aangegeven. En nu vragen
wij ons af of wij die positie mogen opgeven. Ziedaar de vraag waarvoor w i j
staan.
Ik ga niet herhalen wat ik in eerste
instantie heb gezegd. Alleen wil ik benadrukken de uitdrukkelijke verklaring,
dat niet zal mogen worden nagelaten of, anders gezegd, dat alles daadwerkelijk zal moeten worden beproefd om aan de non-proliferatie daadwerkelijk gestalte te geven. Wij gaan echt
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Van Dis
niet zover, ook het vreedzame gebruik
van kernenergie gelijk te stellen met
het plegen van abortus. Daartussen
liggen inderdaad toch wel belangrijke
verschillen. Ik wil dit nog wel even opmerken.
Ons verzoek willen w i j herhalen: Regering, weest in deze zaken actief, heel
actief bezig; ontwikkelt waar mogelijk
de nodige initiatieven o m de verspreiding van kernwapentechnologie tegen
te gaan. In dat verband sprak ons aan
de mededeling van de Minister van
Buitenlandse Zaken, dat met betrekking tot het door Brazilië geratificeerde
verdrag van Tlatelolco belangrijke vorderingen zijn gemaakt. Mogen wij uit
de ratificatie niet een zeker vertrouwen
putten, dat het dat land ernst is met
het nakomen van niet alleen de juridische verplichtingen, maar ook de morele verplichtingen die met het woord
'understanding' zijn bedoeld? Ik hoop
dat de Engelse originele tekst daaromtrent en de Nederlandse vertaling
daarvan tegelijkertijd in de Handelingen zullen worden opgenomen.
Juist het feit dat thans ook Frankrijk,
de Sovjet-Unie en Argentinië in dezen
positieve daden hebben gesteld lijkt
ons van grote betekenis. Mogen w i j
daaruit afleiden dat de daadwerkelijke
naleving van dat verdrag door Brazilië
volledig zal gebeuren, te weten het
kernwapenvrij houden van Zuid-Amerika?
Wij hebben uit en te na betoogd, en
willen dat ook nu herhalen, dat wij bijzonder veel waarde moeten hechten
aan zoveel mogelijk sluitende regelingen. Interpretatieverschillen mogen in
dit soort affaires eigenlijk niet voorkomen. Vandaar dat het schema door de
Minister van Buitenlandse Zaken aangegeven o m in ieder geval in het vierpartijenoverleg te komen tot gelijklui
dende opstellingen zonder meer gebiedende eis is. Wij verwachten dan
ook dat dit het uitgangspunt zal blijven. Voldoende zekerheid moet daarover wel blijvend worden gegeven.
In dit kader lijkt het niet van betekenis ontbloot dat wij mede door de inspanningen van deze Regering niet alleen hebben bereikt dat twee jaar vóór
de mogelijke opwerking van afgewerkt
materiaal onderhandelingen over een
ad hoe-regeling moeten zijn gestart.
Ook is er de reële mogelijkheid dat
voordien een internationale regeling
van opslag van plutonium zal zijn getroffen. In dat verband speelt de datum
van levering van een opwerkinstallatie
in het kader van het contract Duitsland-Brazilië toch ook een rol. Als dat
pas mogelijk is in 1986 - heb ik dat
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jaartal goed verstaan? - is er vanaf heden in ieder geval een tijdruimte van
zeven jaar o m tot goede afspraken te
komen. Is het alleszins redelijk binnen
deze termijn daadwerkelijk te komen
tot een sluitend internationaal opslagregime?
Overeind blijft staan het feit dat
daadwerkelijke zekerheid, ook al zijn
de meest sluitende regelingen getroffen, nooit kan worden bereikt. Dat kan
niet onder het non-proliferatieverdrag, dat kan niet onder de zogenaamde troika-overeenkomst, dat kan niet
onder de verder gaande regeling van
12 januari jl. en het kan evenmin onder
de toch belangwekkende interpretatieve verklaring van vandaag. De mens
blijft nu eenmaal hetzelfde egoïstische
wezen waarover ik in eerste termijn in
andere bewoordingen heb gesproken.
Wij zien een reële oplossing als metterdaad de boventijdelijke eeuwige
normen van Gods w o o r d en wet ook in
die internationale verhoudingen zouden gaan doorwerken, gelijk het zuurdeeg het gehele deeg verzuurt, en
daardoor een goed resultaat kan worden verkregen.
Ook onze fractie had liever gezien,
dat de motie-Van Houwelingen op een
betere wijze was uitgevoerd dan bereikt kon worden. Wie zou dat niet!
Daarbij vinden w i j ook van belang dat
voortzetting van het Verdrag van AImelo voor ten minste tien jaar, als nu
het groene licht voor de exportvergunning wordt gegeven, wordt gegararv
deerd. Daardoor blijven wij bij het beleid veel nauwer betrokken, nog afgezien van de financiële gevolgen, die
door de Minister-President in zijn slotbetoog, en terecht mijnheer de Voorzitter, als laatste factor zijn aangevoerd,
omdat w i j hier te maken hebben met
zaken die eigenlijk niet goed in geld en
werkgelegenheid zijn uit te drukken.
Zij spelen echter wel een rol in de marge.
Het dilemma is door ons in eerste
termijn in vele toonaarden bezongen
en van verschillende kanten belicht.
Hoewel onze fractie zeer wel de uiterst gevaarlijke kanten van de kerntechnologie, gezien het gegeven dat
de mens nu eenmaal geneigd is tot alle kwaad, volop wil laten meewegen,
zijn er ook facetten die niet helemaal
van belang zijn ontbloot. Onze uiteindelijke conclusie is dan ook dat, zij het
met moeite en pijn, w i j menen dat de
weegschaal waarin al die door mij in
eerste en tweede termijn genoemde
facetten moeten worden meegewogen, toch een lichte doorslag geeft
naar de kant van het kabinet. Het kabinet krijgt van ons dan ook het voordeel
van de twijfel.
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Bij deze opstelling heeft ook heel
zwaar gewogen het feit dat reeds in juli
1976 principieel ja is gezegd. De geloofwaardigheid van Nederland als
onderhandelingspartner zou dan ook
een deuk krijgen als wij dat niet zouden honoreren. Toch betekent dit
geenszins dat ook in de toekomst niet
alle middelen zullen moeten worden
aangewend o m verbetering van het uiteindelijk resultaat, te weten de terugdringing van de grens van proliferatie,
te bereiken.
Uit de mededelingen heb ik begrepen dat er nu, op dit moment, vandaag
dus, geen mogelijkheden tot verdere
uitdieping van de veiligheidsvoorwaarden zijn. Als er zich echter in de
naaste of eventueel wat verdere toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen zal de Regering niet nalaten op
die ontwikkelingen in te spelen. Dat
verwachten w i j ook van de Regering.
Hoe denkt zij dat te doen?
Namens onze fractie verklaar ik nogmaals dat w i j , na afweging van alle facetten die een rol moeten spelen, aan
dit kabinet het groene licht willen geven of, o m het nu eens in het Engels te
zeggen: deze Regering krijgt van ons
'the benefit of the doubt'. Wij zullen
dan ook tegen de motie-Ter Beek
stemmen.

De heer Verbrugh (GPV)

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Er mag, naar de mening
van mijn fractie, geen sprake zijn van
een onvoorwaardelijke instemming
met de afgifte van een exportvergunning of met een notawisseling. 'Niet
onvoorwaardelijk' betekent dat er
voorwaarden moeten worden gesteld.
De grote vraag is echter op welke manier die voorwaarden worden aangebracht. Dat lijkt mij een belangrijk punt
in dit debat.
De Kamer kan proberen die voorwaarden in de vorm van een impera-
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Verbrugh
tief mandaat aan de Regering mee te
geven. Dan stelt de Kamer de eis aan
de Regering een exportvergunning
slechts af te geven als en zolang Brazi
lië niet alleen voldoet aan het akkoord
van januari jl., aan de interpretatie die
de Regering heeft verkregen en aan de
trilaterale safeguardovereenkomst.
Bovendien moet Brazilië dan voldoen
aan bijkomende voorwaarden die de
Kamer nu stelt. Dat is één mogelijkheid.
De tweede mogelijkheid is dat de
Kamer kan proberen de Regering zo te
controleren dat inderdaad aan de gewenste voorwaarden wordt voldaan.
Dan erkent de Kamer de bevoegdheid
van de Regering dat zij de exportvergunning afgeeft, indien Brazilië althans voldoet aan die drie punten, de
safeguardovereenkomst, het akkoord
en de interpretatie, maar bovendien
vraagt de Kamer van de Regering de
toezegging bepaalde onderhandelingen te voeren en daden te verrichten,
waarvan zij verantwoording aflegt in
de Kamer.
Een constitutioneel kamerlid kan,
mijns inziens, slechts voor deze laatste
methode kiezen.
Ons staatsrecht gaat er onder normale omstandigheden van uit, dat de
Regering, dus Koning en Ministers, beslissingen neemt. Als de Regering
door die beslissingen het vertrouwen
van de Kamer verliest, laat zij een of
meer Ministers of zelfs het hele kabinet vallen. Als de Regering dat vertrouwen verliest op het punt van het
buitenlandse beleid, dan zou dat kunnen betekenen, dat de Regering vóór
het aftreden van het kabinet nog verplichtingen tegenover het buitenland
heeft aangegaan, waarmee de Staat
der Nederlanden ook na het aftreden
van het kabinet lelijk opgescheept zit
en die een volgend kabinet niet meer
kan herstellen. Als de vrees bestaat,
dat er inderdaad iets onherstelbaars
gaat gebeuren dat belangrijk nadeel
voor de staat ten gevolge zal hebben
dan moet een waakzame Kamer het
kabinet tijdig ten val brengen, zodat
het kabinet zijn euveldaad niet kan begaan.
In het geval waarvoor w i j nu staan,
kan het kabinet mijns inziens geen onherstelbaar kwaad aanrichten. De Regering kan exportvergunningen toezeggen op grond van de voorwaarden
die onder andere in punt 9 van de brief
zijn vermeld. Misschien is de Kamer
van oordeel, dat dit kabinet geneigd is
de handelwijze van Brazilië te snel in
overeenstemming met die voorwaarden te achten. Wel, de Kamer heeft
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ook later te allen tijde het recht het kabinet het vertrouwen op te zeggen en
haar vertrouwen te geven aan een ander kabinet dat misschien veel kritischer staat tegenover de handelwijze
van Brazilië en wellicht de URENCOpartners. Zo'n nieuw kabinet zal dan
veel eerder uitspreken dat het akkoord
van januari en die interpretatie dan
wel de trilaterale waarborgenovereenkomst wordt geschonden en daaraan
dan ook de gevolgen verbinden. Dat is
heel wat anders dan dat de Kamer instructies aan de Regering geeft als zou
de Regering die tegen haar wil moeten
uitvoeren.
Ik geloof dat mijn vergelijking van
het initiatief-ontwerp van de heer Ter
Beek met een stapje in de richting van
een herleving van de regententijd niet
zo ver ernaast was. Het feit dat een
deel van de Kamer zelf het laatste
w o o r d inzake de verlening van een exportvergunning wil behouden, wijst in
dezelfde richting. Ook de regententijd
was de tijd van het imperatief mandaat, waarmede de regering door de
staten werd belast. Bij belangrijke zaken moesten de bestuurders eerst nadere bevelen gaan halen en wee hun
gebeente als ze zelf een beslissing wilden nemen. Dat was dan ook meteen
de tijd, waarin ons land naar buiten
een hopeloos verdeelde indruk maakte
en waarin soms de koning van Pruisen
erbij te pas kwam o m enige orde op
zaken te stellen.
Laten w e daarom vandaag niet in afwijking van ons tegenwoordige constitutionele bestel een deel van de soevereiniteit bij de kamerleden met al hun
achterbannen leggen. Ik geef toe, dat
het verkeerd van de Regering is geweest in januari ongeclausuleerd aan
de Kamer toe te zeggen dat deze het
laatste w o o r d zou hebben in de URENCO-affaire. Dat de Minister-President
dat nu wil afsluiten, betekent dat hij terecht liever ten halve wil keren dan ten
hele dwalen.
Zoals ik al zei blijven er genoeg
machtsmiddelen voor de Kamer over
o m te voorkomen dat de zaken een
loop nemen die de Kamer niet w i l . Ten
dele is dit ook gebleken uit hetgeen de
heer Van Houwelingen zojuist zei.
Als de Kamer zich nu op het mijns
inziens juiste standpunt plaatst dat het
de Regering is die beslist over de exportvergunning dan heeft de Kamer
niettemin wel degelijk het recht de Regering bepaalde toezeggingen te vragen om dit of dat te doen. Zou de Regering dat weigeren dan verhoogt dat
niet het vertrouwen dat de Kamer in de
Regering stelt. Als de heer Van Houwelingen dat bedoelde te zeggen dan
geloof ik dat dat volstrekt constitutioneel was.
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Ik zou nog op enkele punten duidelijkheid willen hebben. Ik zou iets willen weten over de praktische werking
van het met Brazilië verkregen akkoord
van 12 januari. Ik krijg de indruk - m e de uit de verklaring in de wandelgangen van het NAVO-overleg - dat inderdaad serieus naar de instelling van een
opslagregime wordt gestreefd, maar
personen en regeringen kunnen wisselen. Gesteld nu eens het misschien
niet waarschijnlijke, maar toch niet geheel uitgesloten geval, dat een andere
regering van Brazilië alleen maar met
ondeugdelijke opslagregimes akkoord
wil gaan, zodat niet wordt verkregen,
wat thans in uitzicht is gesteld. Wat
kunnen wij dan doen? Kunnen w i j dan
- dit is een vraag, die ik aan de Regering stel - inderdaad de internationale
trom duchtig roeren en onmiddellijk
stoppen met verdere leveranties, o m dat de bindende voorwaarden door de
andere partij niet worden nagekomen,
zodat w i j de verplichting van de uitvoervergunning ook niet behoeven na
te komen, zonder als internationaal
onbetrouwbaar te worden geboekstaafd. Ik hoop, dat ik hierop een duidelijk antwoord krijg.
Verder verkeer ik ook nog in onzekerheid omtrent het gewicht van de interpretatieve verklaring. Betekent dit,
dat als er notawisseling plaatsvindt,
daarbij niet alleen de artikelen uit het
slot van stuk nr. 7, maar ook die interpretatieve verklaring in een memorandum worden toegevoegd? Betekent
het ook dat de Kamer erop mag rekenen, dat de notawisseling van Nederlandse zijde niet doorgaat of ongeldig
wordt verklaard, als het memorandum
met de interpretatieve verklaring er
niet is bijgevoegd. Misschien kan de
Minister van Buitenlandse Zaken mij
dat uitleggen.
Verder zei de Minister-President, dat
'understanding' meer dan een prognose is. Dat begrijp ik. Hij zei: Maar
het is minder dan een verdrag, waaraan men rechtens gebonden is. Het is
een verwachting. Wat is nu de internationale consequentie van een beschaamde verwachting? Kunnen wij in
het geval van een beschaamde verwachting internationaal alarm slaan,
zonder de indruk te wekken, dat w i j
ons overschreeuwen? Kunnen wij dan
leveranties stop zetten?
Het schema, dat de Minister van Buitenlandse Zaken gaf over de voorbereiding van het lAEZ-opslagregime
leek mij voor dit moment aanvaardbaar. Heb ik het goed begrepen, dat de
Regering simultaan wil proberen voor
een ad hoe-regime ook de plannen van
een praktische uitvoering gereed te
maken, dat dus zowel het een als het
ander gedaan wordt?
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Ik heb verder in een motie gevraagd,
of de Regering met West-Duitsland
zal praten over de opwerkfabrieken.
Daarop antwoordde de Minister van
Buitenlandse Zaken - ik zeg het kort - :
1. dat de Regering eerst het opslagregime probeert te verkrijgen en 2. dat
dit beter in de INFCE kan worden besproken dan met Duitsland. Het is echter mijn bedoeling dat de Regering alle
zeilen bijzet o m zoveel mogelijk garanties te krijgen. Zij moet het een doen
en het ander niet nalaten, dus garanties proberen te verkrijgen, zowel via
een opslagregime als via de opwerkfabrieken. Lukt het via een opslagregi
me, dan is het goed; lukt het bovendien via de opwerkfabrieken, dan is
het nog beter. Tussen die beide is een
wisselwerking. Het opslagregime behoeft niet zo streng te zijn, als het gaat
om gedenatureerd plutonium. Lukt het
alleen via de opwerkfabriek, dan is dat
altijd nog beter dan helemaal niets.
Wie werkelijk de proliferatie wil verhinderen, doet niet het een pas na het
ander, maar zet verscheidene stekken
tegelijk uit. Ik heb de gedrevenheid om
er iets van te maken en die kenmerk
kan zijn van verschillende anti-proliferatiesprekers in deze Kamer, waartoe
ik mij ook wil rekenen, voor zover zij
tenminste niet politiek opgeklopt zijn,
een beetje bij de Minister gemist.
De Minister heeft verder gezegd:
doe het maar via de internationale
INFCE. Maar vergelijk dit nu met de manier waarop w i j willen dat er aan het
opslagregime wordt gewerkt. Dit
wordt op wereldwijde schaal gedaan
via het IAEA. Erbij is gezegd: kan het
niet tijdig lukken dan doen wij hetvolgens het ad hoe-regime. Als het goed
is, wordt de ad hoe-regeling gelijktijdig
met de lAEA-regeling voorbereid, omdat de laatste nu eenmaal meer tijd zal
eisen.
De Regering kan op haar vingers natellen dat, als de INFCE de hele fuel
cyclevan blz. 12 van het Kortschrift van
de NRC wil onderzoeken en dus ook de
verrijkingsprocessen, het veel langer
zal duren dan wanneer alleen maar
naar de betrekkelijk eenvoudige opwerkprocessen wordt gekeken. Daarom pleit ik ervoor, dat met Duitsland
besprekingen worden geopend over
de opwerkfabrieken met als belangrijke uitwijkmogelijkheid - en dat is
nieuw - dat gesproken wordt over de
uitsluitende leverantie van fabrieken
voor de produktie van gedenatureerd
of verdund plutonium. Er is voor Duitsland geen redelijk argument om dit te
weigeren.

Tweede Kamer
29 juni 1978

De Minister zei tevens dat het onderzoek en de ontwikkeling, die daarvoor
nog nodig zijn - er is niet zoveel maar
wel wat voor nodig - beter kunnen
worden verricht door vele landen te
zamen, waarbij Amerika o.a. is genoemd, dan alleen door een Nederlands-Duitse of een Nederlands-DuitsBritse onderzoekingsploeg. Waarom
zo'n afwerende houding van de Minister? Van een veel moeilijker probleem,
zoals de kernfusie, hebben wij ook niet
gezegd: dat doen wij niet in Europa; laten wij het met alle landen in de wereld doen; Amerika moet er ook bij,
want daar weet men het zoveel beter.
Nee, het uiterst moeilijke fusiewerk
wordt door Euratom gedaan. De Amerikanen doen het onafhankelijk van
ons. De Russen doen het weer op een
andere plaats. Uiteraard is er wel sprake van uitwisseling van gegevens.
Welnu, zouden de drie Almelo-partners niet in staat zijn, zelf het veel eenvoudiger korte-termijnonderzoek te
verrichten voor de bouw van verbeterde civiele opwerkfabrieken?
De Minister-President noemde als
laatste motief o m de vergunningen af
te geven, dat wij een speerpuntindustrie niet verloren moeten laten gaan
voor ons land. Moeten wij dan wel de
kennis van verbeterde opwerkprocédé's onze neus laten voorbijgaan en
moeten w i j zeggen: laat Amerika het
maar doen? Hebben w i j geen chemici,
hebben w i j geen fysici, hebben w i j
geen onderzoekers, die nu onder de
een of andere TAP-regeling - 1 ij del ij
ke-arbeidsplaatsenregeling - werken
en die dolgraag een zinvol karwei heipen aanpakken, waardoor zij de proliferatie kunnen helpen tegengaan? Dat
is gewoon een kolfje naar de hand van
een Nederlandse chemicus, die graag
aan goede zaak wil meedoen. Zo iemand moet men aan het werk zetten.
Laat Jan Salie in ons land geen toegang krijgen!
Mijnheer de Voorzitter! Het is de bedoeling van de Regering geweest de
Kamer te overtuigen. Daarvoor zijn in
eerste termijn nogal uitdrukkelijke zinnen gesproken over de onmogelijkheid verder te onderhandelen. Men
overtuigt de verontrusten niet zo maar
met zulke zinnen. Ik heb erop gewezen,
dat kernenergie voor sommige kamerleden iets kan zijn, dat hen in grote gewetensmoeilijkheden brengt, althans
hun achterbannen, omdat zij de kernenergie in verband brengen met een
volkomen vermaterialiseerde zo niet
verloederde samenleving, die vraagt
o m een andere levensstijl.

Ultracentrifuge-project

De heer Van Houwelingen waarschuwde zojuist voor de verleiding
van het eigen belang. Ik heb er op mijn
manier op willen wijzen dat die levensstijl ons niet in het klooster van de onthouding op het terrein van de kernenergie behoeft te brengen en dat er
wel degelijk een positieve bijdrage
mogelijk is op dit terrein, mits wij ook
bij het verrichten van die taak iets van
Gods grootheid en barmhartigheid
willen laten zien. In dat verband vroeg
ik, of de Minister-President een woord
kon spreken, dat allen die in moeilijkheden zitten, uitzicht kon geven op een
roeping voor de Allerhoogste God.
Daarin heeft de Minister-President mij,
door zijn zwijgen, opnieuw teleurgesteld, wat ik deze keer niet had verwacht.

De woordvoerder van de WD, de heer
Portheine

D
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het betoog van de Minister-President roept bij mij een zekere
bevrediging op voor zover een aantal
antwoorden een duidelijk perspectief
biedt voor een toekomst, die verband
houdt met de vragen, die ik stelde. Anderzijds ging het o m een betoog, dat
weer nieuwe vragen opriep omdat het
wat onvoldoende rekening hield met
de geladenheid, waarmee deze Kamer
de materie benadert. Mevrouw Beckers
heeft willen herinneren aan mijn
woorden, dat hierbij het geweten aan
de orde is. Ik heb waardering voor
haar evaluatie van dit aspect. Ik noteer,
dat dit op verschillende manieren mogelijk is. Het toont in ieder geval die
geladenheid aan, die toch wat onvoldoende naar voren is gekomen in het
antwoord, met name waar dit voor de
naaste toekomst perspectief moest
bieden.
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Dat is één kant. De andere kant is,
dat de Minister ook ietwat optimistisch
is geweest, toen hij zei, dat in het verslag wel is geconstateerd dat er een
heleboel mis was, maar dit ook eigenlijk wel goed is, omdat het dan later
weer beter gecontroleerd wordt. Daarbij kunnen w i j , geloof ik, niet blijven
staan. Wij moeten inderdaad toch wel
verder. Ik ben blij met de toezegging
inzake het opwerken (laat ik het nu
maar met de bekende terminologie
zeggen) van het goede controle-apparaat van de IAEA ten aanzien van de
talloze activiteiten die in de toekomst
ondernomen zullen worden. De Regering heeft toegezegd, dat dit optimaal
zal worden en ik ben daar dankbaar
voor.
Nu is door de heer Ter Beek - ik had
dit, als u mij niet had afgehamerd,
mijnheer de Voorzitter, ook willen opmerken; ik had het met een enkel
woord willen doen, maar ik het doe het
nu m a a r - veel vergelijkingen getrokken met het regime in Amerika. 'Amerika doet het fantastisch' - ik ben altijd
blij als ik dit uit de mond van de heer
Ter Beek hoor - 'en dat moeten w i j volgen, dat is de algemene filosofie, die
wij allemaal moeten aanhangen'.
De heer Van der Stoel (PvdA): Niet alleen uit de m o n d van de heer Ter
Beek; u kunt het ook horen uit de
mond van de Ministervan Buitenlandse Zaken, die zegt dat er een nauwe
verwantschap bestaat tussen de opvattingen van Amerika en die van Nederland over de proliferatie.
De heer Portheine (VVD): Dat wil ik
ook bepaald niet ontkennen. Natuurlijk
- dit voeg ik eraan toe - in het algemeen
heb ik zeer grote waardering voor de
Amerikaanse politiek, in het bijzonder
op deze terreinen. Maar wij moeten
dan w e l , als gezegd wordt 'wat nu
voorgesteld is, is eigenlijk enigszins in
strijd, of helemaal in strijd met de
Amerikaanse politiek', de keerzijde van
de medaille tonen. Ik heb die per interruptie in een aantal voorbeelden medegedeeld. Ik voeg daar nog aan toe
de kwestie van de leveringen van
kweekreactoren aan Rusland. Ik voeg
er ook aan toe de interne situatie in de
Verenigde Staten met betrekking tot
kweekreactoren. Ik heb al het voorbeeld van Japan genoemd; ik kan het
voorbeeld India noemen.
Ik kan er wat Japan betreft aan toevoegen - naast datgene wat de heer Ter
Beek daarover heeft gezegd - dat men
natuurlijk wel kan zeggen dat het met
een zekere beperking is, maar dat het
toch zeker niet die filosofie weergeeft,
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die in het algemeen uitgaat van het antiplutoniumregime. Kortom, mijn conclusie is: als je ter wille van de wetgeving, in het Congres aangenomen, zou
willen zeggen dat men niet moet komen tot een opslagregime ad hoc
maar tot een algemeen verbod van
plutoniumopslag, kan dit in verband
met de feitelijke houding van de Verenigde Staten, die ik in het algemeen
bewonder, niet direct als een guideline
worden aangeduid.
De heer Ter Beek (PvdA): Heb ik zoëven goed verstaan, dat u zei dat de
Verenigde Staten een kweekreactor
aan India zouden hebben geleverd?
De heer Portheine (VVD): Neen, ik heb
voorbeelden genoemd
De heer Ter Beek (PvdA): Ja, dat hebt
u wel gezegd!
De heer Portheine (VVD): Neen, ik heb
voorbeelden genoemd van kweekreactoren aan Rusland.
De heer Ter Beek (PvdA): Neen.
De heer Portheine (VVD): Laten w i j elkaar nu niet op woorden vangen!
De heer Ter Beek (PvdA): Dus u heeft
dat niet gezegd.
De heer Portheine (VVD): Ik heb zoëven gesproken over Japan en India.
Daar zijn reactoren aan de orde.
De heer Ter Beek (PvdA): U heeft dus
niet gezegd, dat Amerika een kweekreactor aan India heeft geleverd?
De heer Portheine (VVD): Neen, ik heb
gesproken over een kweekreactor met
betrekking tot Rusland.
De heer Ter Beek (PvdA): Het kan zijn
dat u zich in een land vergist heeft.
De heer Portheine (VVD): Ik vergis mij
niet zo gemakkelijk in dit land, noch in
de heer Ter Beek!
De heer Ter Beek (PvdA): Wij zullen
dan wel kijken wat de Stenografische
Dienst heeft genoteerd.
De heer Portheine (VVD): Dat vind ik
fantastisch.
De heer Ter Beek (PvdA): Over die
snelle kweekreactoren wil ik u het volgende vragen. Het moet u toch wel te
denken geven, dat de Amerikanen hun
eigen plutoniumproduktie hebben
stopgezet, of niet?
De heer Portheine (VVD): Het is niet
een volledige stopzetting.
De heer Ter Beek (PvdA): Wilt u daarmee zeggen, dat de plutoniumproduktie nog doorgaat in de Verenigde Staten?
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De heer Portheine (VVD): Neen, wij
hebben het over de snelle kweekreactoren.
De heer Ter Beek (PvdA): Daar gaat
het toch o m plutonium?
De heer Portheine (VVD): U zegt, dat
de snelle kweekreactoren helemaal
stopgezet zouden zijn. Dan zeg ik, dat
dit niet het geval is.
De heer Ter Beek (PvdA): Dat zeg ik
juist niet. Ik heb gezegd, dat de p l u t o
niumproduktie in de Verenigde Staten
is stopgezet.
De heer Portheine (VVD): Wij hebben
het over de kwestie dat men aan de
ene kant alles wat met opwerking te
maken heeft, dus ook snelle kweekreactoren, inderdaad niet meer zal introduceren of dat wat men begonnen is,
afgelopen zal zijn en dat men dit aan
de andere kant in feite met betrekking
tot leveringen aan andere landen volhoudt. Dit is het punt!
DeheerVerbrugh(GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Er wordt nog wel plutonium opgestookt in Amerika. Als het opgestookt wordt, zal het ook nog wel ergens gemaakt worden. Op het ogenblik
heb ik hierover echter geen zekerheid.
De heer Portheine (VVD): Laten w i j het
maar hierbij laten. Ik ben de heer Verbrugh dankbaar voor deze verfijnde
steun.
Ik heb dit punt slechts aangeraakt,
omdat de heer Ter Beek het had aangeraakt. De heer Ter Beek behoeft hierover nu helemaal niet te lachen, want
alles wat hij zegt, is natuurlijk buitengewoon waardevol. Als hij dan lacht
over datgene wat ik ten aanzien van
hem opmerk, lacht hij over zich zelf.
Dat lijkt mij een verfijnde gedachte.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
over een p u n t t e spreken, dat in de beschouwingen veel aandacht heeft gehad. Dit is de kwestie van de geloofwaardigheid van Nederland met betrekking tot eenmaal aangegane overeenkomsten. Het is niet alleen daarin
dat de geloofwaardigheid tot uitdrukking komt, want Amerika kan zich ten
aanzien van deze zaken natuurlijk heel
wat veroorloven, maar wij kunnen dat
niet. Wij moeten ervoor zorgen, dat w i j
onze overeenkomsten, die ook betrekking hebben op technologie en een
niet-discriminatoire handelspolitiek,
tot uitdrukking brengen en verstevigen.
Die geloofwaardigheid heeft natuurlijk ook betrekking op datgene wat met
name, ook nu, meer aan de orde is, namelijk o m wat in principe is overeengekomen op het andere terrein te ver-
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woorden - dit is de 'letter of intent' - in
de exportvergunning.
Daarover heeft de heer Van Houwelingen een aantal vragen en suggesties naar voren gebracht. In dit verband kom ik even terug op wat ik in het
begin van mijn betoog zei, namelijk
dat de Regering in eerste instantie
misschien wat onvoldoende gezien
heeft, dat juist het tegemoet komen
aan deze suggesties, waarover ik in
eerste instantie ook heb gesproken, zij
het in algemene bewoordingen, nu
juist ook voor de Kamer van grote betekenis kan zijn. Immers, de Kamer kan
nu zeggen: Dit is het sluitstuk op datgene wat al elders is verwoord en
overeengekomen en wat in de naaste
toekomst inhoud zal krijgen.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Is de heer Portheine het
met de suggesties van de heer Van
Houwelingen eens? Begrijp ik dat uit
zijn woorden?
De heer Portheine (VVD): Dat begrijpt
u uit mijn woorden.
De heer Brinkhorst (D'66): Ook u zou
graag die nadere toetssteen aanleggen?

gemeenschappelijke verklaring en dergelijke. Deze achtte ik belangrijk en
heb ik onderstreept. Zij zijn in het antw o o r d van de Regering nogmaals onderstreept. Hiernaast meen ik met de
heer Van Houwelingen dat het parlement er veel aan gelegen moet zijn,
datgene wat in het IAEA en in de verklaring door de Regering zal worden
hierover ook een aantal opmerkingen
g e m a a k t - mede tot uitdrukking te
brengen in de 'letter of intent' ten aanzien van de exportvergunning. Hieraan
heb ik bovendien als laatste punt toegevoegd dat deze verklaring binnen de
internationale context moet worden
bezien.
De heer Brinkhorst (D'66): De heer Van
Houwelingen zegt eigenlijk dat er nog
geen definitieve toezegging kan worden gedaan. Bent u het hiermee dan
ook eens?
De heer Portheine (VVD): Als deze verklaring door de Regering zal worden
gegeven, kan de toezegging worden
gegeven.
De heer Brinkhorst (D'66): Ik wacht nu
maar op het antwoord van de Regering.

De heer Portheine (VVD): Ik zal het u
nog eens uitleggen. Aan de ene kant
zijn er de nodige waarborgen gegeven
voor het regime binnen het IAEA, de

De heer Portheine (VVD): Dat doe ik
ook.
Ik voeg hieraan iets toe ten aanzien
van de exportpolitiek in het algemeen.
Ik heb tot mijn grote spijt niet het genoegen gehad, het ontwerp van de
PvdA tijdig voor mij te krijgen. Het
gaat in ieder geval over exportpolitiek.
Is het niet zo dat binnen de nuclear
suppliersgroup zodanige waarborgen
zijn gegeven voor met name de exportpolitiek - ook Frankrijk heeft zich
hierbij aangesloten - en het nucleaire
materiaal, dat ik bij een eventuele toekomstige evaluatie van deze gedachte,
waarvan het misschien op het ogenblik al mogelijk is, iets te zeggen, de
overeenkomsten die verleden jaar zijn
tot stand gekomen, belangrijk genoeg
acht o m verder te evalueren of men
eventueel ten aanzien van een dergelijk exportregime veel verder moet
gaan? Dit is slechts een vraag.
Uiteraard zal in de groep en binnen
de INFCE het gesprek moeten doorgaan. Vandaag hebben wij echter te
beslissen of wij de Regering naar aanleiding van een samenstel van toezeggingen, van bestaande contracten en
aan te vullen contracten het groene
licht zullen geven voor datgene wat zij
in de ruime zin des woords heeft voorgesteld. Ik heb al in eerste instantie gezegd dat ik hoop dat de Regering ook
op het punt van de vragen die door de
heer Van Houwelingen en mij zijn
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De heer Portheine (VVD): Ja, zo is dat.
Ik ben blij dat de heer Brinkhorst het
niet begrijpt. Ik ben blij dat dit een van
de misverstanden is die, zij het op een
ander vlak, tussen ons gaan rijzen.
Van wat ik zojuist heb gezegd, zeg ik
dat het belangrijk is. Ik herhaal echter
dat het andere wat in de naaste toekomst ligt besloten ten aanzien van
datgene wat de Regering heeft voorgesteld, minstens even belangrijk is.
Als het ene wordt toegezegd en nader
verduidelijkt, moet ook het andere
worden toegezegd, uiteraard - ik heb
dit in eerste instantie hieraan toegevoegd - binnen de mogelijke internationaal aanvaardbare context, ook binnen het verdrag. Ik neem aan dat dit
het geval zal zijn.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Nu begrijp ik het toch weer
niet helemaal. Of wel de heer Portheine
gaat akkoord met datgene wat de Regering in eerste instantie heeft gezegd,
of wel hij meent dat de nadere toetssteen die door de heer Van Houwelingen is gevraagd, moet worden uitgevoerd. Het is het een of het ander; beide zijn niet tegelijk mogelijk naar mijn
gevoel.

gesteld, de toezegging zal doen dat
ook die aanvulling van het geheel zal
worden weergegeven. Wij zijn dan bereid, het groene licht te geven.

De heer Van der Spek (PSP) voert het woord

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Het antwoord in eerste
termijn van de bewindslieden had althans het voordeel van de duidelijkheid. Ik noem daarvan een paar voorbeelden.
De Minister van Buitenlandse Zaken
heeft, uitgelokt door interrupties van
de heer Lubbers - die zich overigens
daarbij als een drammer pur sang ontpopte - duidelijk gemaakt dat de interpretatieve verklaring die het hoogst
bereikbare was, eigenlijk niet meer is
dan het wekken van verwachtingen en
het uitgaan van goede trouw.
Op een ander moment heeft hij gezegd dat het niet mogelijk is, te zeggen
dat het moment van levering van het
verrijkt uranium nogmaals een toetsingsmomentzal zijn.
De Minister-President heeft gezegd,
niet meer terug te zullen en kunnen
gaan naar de onderhandelingstafel.
Verder heeft deze gezegd, een eventuele uitspraak van de Kamer naast
zich te zullen neerleggen. Dit vind ik
een uiterst duidelijke maar tegelijkertijd een uiterst onaanvaardbare uitspraak. Wij hebben destijds diverse ma
len gehoord dat de Kamer het laatste
woord zou hebben. Zijn argumentatie
dat de situatie nu anders is geworden,
vind ik daarop totaal geen weerwoord.
Er wordt wel eens gezegd dat de
motie-Van Houwelingen eigenlijk alleen een richting aangaf en dat de bedoeling daarvan was, althans zoveel
mogelijk te bereiken op het punt van
wat waarborgjes en dergelijke. Het zou
misschien niet de bedoeling van deze
motie zijn dat zij volledig zou worden
uitgevoerd. Ik meen dat dit een uiterst
onjuiste uitleg is. Deze motie gaf in feite een uiterste grens aan. Alleen al op
grond van de motie-Van Houwelingen
kan de Regering dus geen vergunning
tot export van verrijkt uranium naar
Brazilië in het vooruitzicht stellen.
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Daarmee zou zij in strijd met deze motie handelen.
Het is van belang, datgene wat de
heer Van Houwelingen in tweede instantie te berde heeft gebracht te stellen tegenover de uitspraken van de Ministers in hun eerste termijn. De heer
Van Houwelingen heeft zojuist gezegd
dat er geen definitieve toezegging zonder voorbehoud mag komen. Dat de
Regering moet verklaren dat een exportvergunning slechts in het vooruitzicht kan worden gesteld onder het
voorbehoud dat vóór de feitelijke levering van het verrijkt uranium zodanige
vorderingen zijn gemaakt met het tot
stand brengen van een deugdelijk
plutonium-opslagregime, dat voldoende
zekerheid bestaat dat partijen hierover
overeenstemming zullen hebben bereikt voordat het plutonium - hij zei
per ongeluk 'verrijkt uranium' - in Brazilië zal worden opgewerkt.
Dit is, vergeleken met de tekst van
de motie-Van Houwelingen van januari, natuurlijk een verzwakking. Immers, toen werd de eis gesteld dat het
regime kant en klaar zou zijn vóór de
feitelijke levering. Nu is dit teruggebracht tot de eis dat bepaalde vorderingen moeten zijn gemaakt die iets in
het vooruitzicht stellen voor dit tijdstip. Dit erken ik.
Naar mijn mening is het echter een
veel verder gaand standpunt dan het
standpunt dat het kabinet heeft ingenomen. Het houdt in dat het kabinet wel terug moet naar de onderhandelingstafel, waarvan de MinisterPresident in zeer duidelijke bewoordingen heeft gezegd, dit niet te zullen
doen.
De heer Van Houwelingen heeft
hieraan toegevoegd dat hij wenst dat
er mededeling aan de Tweede Kamer
wordt gedaan door het kabinet van het
voornemen, de exportvergunning te
verlenen en wel tijdig, zodat een debat
mogelijk is. Dit betekent dus eigenlijk
dat de uitspraak in de brief van 20 juni
waarover wij nu spreken, namelijk de
mededeling van het kabinet, van plan
te zijn een exportvergunning in het
vooruitzicht te stellen, door de heer
Van Houwelingen niet w o r d t gezien als
het uitspreken van het voornemen tot
het verlenen van deze vergunning. Anders zou hij nu niet behoeven te vragen of de Regering tegen de tijd dat zij
dit van plan is met een mededeling
aan de Kamer zal komen. Met andere
woorden: zover is het nog niet; het
gaat om een meer definitieve uitspraak van het kabinet waarover de
heer Van Houwelingen spreekt.
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Dit is dan weer in strijd met de zeer
uitdrukkelijke uitspraak van de Minister van Buitenlandse Zaken dat er geen
toezegging van een nieuw toetsingsmoment kan zijn voor het moment van
levering. Dit houdt in dat er wel een
nieuw toetsingsmoment moet komen
op het moment van levering.
Dit betekent naar mijn mening dat
de Regering voor dit standpunt, dat
naar ik aanneem door de heer Van
Houwelingen namens de gehele CDAfractie is uitgesproken, zal moeten
zwichten. Het betreft hier geen standpunt van een deel van die fractie,
waarover de pers de laatste tijd veel
spreekt maar één dat - zij het afgezwakt - namens de gehele fractie is
uitgesproken. Ik meen dat het niet anders kan dan dat het kabinet zal moeten terugkrabbelen. Het kabinet zit
klem.

Het kamerlid Nijhof (DS'70)

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Het debat over de mogelijke levering van verrijkt uranium aan
Brazilië is gisteren geëindigd met een
nogal harde confrontatie tussen kabinet en Kamer. In eerdere fasen van de
discussie heeft het kabinet bij monde
van zowel de Minister-President als
de Ministervan Buitenlandse Zaken
meermalen toegezegd dat de Kamer
het laatste w o o r d zou hebben. Gisteren echter heeft de Minister-President
gezegd: 'De Regering kan niet uitspreken, hier en nu, dat zij een uitspraak
van de Kamer, welke dan ook, ongezien zal uitvoeren.'.
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Door deze uitspraak gaat het thans
niet alleen meer o m een afweging van
argumenten of er al of niet in voldoende mate garanties zijn bereikt ten aanzien van de export van verrijkt uraniu m naar Brazilië, vanuit non-proliferatie oogpunt, maar is de positie van het
kabinet in het geding gebracht. Door
deze stellingname van de Regering
moet de Kamer zich thans uitspreken
over 2 zaken: het exportbeleid en de
positie van het kabinet. Ik betreur het
zeer dat, zoals het er nu uitziet, hierdoor een oneigenlijk - dat wil zeggen
niet aan het directe onderwerp zelf
ontleend - element in de besluitvorming is gebracht.
De Minister-President heeft gisteren
aan het slot van zijn betoog gezegd,
dat een 'nieuwe situatie' is ontstaan.
Gaarne leg ik hem de vraag voor, in
welk opzicht hij dit bedoelt. Mijns inziens is er geen sprake van een nieuwe
situatie, tenzij gedoeld wordt op het enkele feit, dat de Kamer thans beschikt
over een interpretatieve verklaring die
er in januari j l . nog niet was.
Ik meen dat de situatie die inzake
URENCO is ontstaan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is
van zowel het vorige als het zittende
kabinet. Niet de leverantie van verrijkt
uranium aan Brazilië als zodanig is
daarbij het primaire knelpunt, maar deze leverantie in samenhang met de levering van een opwerkingsfabriek
door West-Duitsland aan Brazilië,
waardoor de onderhandelingen inzake
de levering van Nederland uit in een zo
moeilijk perspectief zijn komen te
staan. Of, zoals de buitenlandse correspondent van Het Parool mr. Bletz in
Het Parool van 27 juni jl. schijft:
'Met gecombineerde AmerikaansNederlandse druk...'.
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat ik de geachte afgevaardigde althans op één punt dadelijk kan
bedienen. En dan doe ik dat ook graag.
Het is daar, waar hij de vraag stelde, in
welk opzicht er dan een nieuwe situatie is ontstaan. Welnu, dat is in minstens twee opzichten het geval. Ik
meen daarvan gisteren duidelijk meiding te hebben gemaakt, toen ik zei:
Nu is het zo, dat: a) het voortbestaan
van URENCO op het spel staat en b)
onze internationale geloofwaardigheid
- e n dat betrekt zich dan niet alleen op
de URENCO-zaak- ernstig in het geding is.
De heer Nijhof (DS'70): Ik meen dat die
twee punten feitelijk in januari ook al
in het geding zijn gebracht, althans in
de discussie, en dat er wat dat betreft
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veeleer sprake is van een gradueel dan
van een principieel verschil. Maar u
kunt daarop terugkomen.
Ik hervat mijn citaat: 'Met gecombineerde Amerikaans-Nederlandse
druk waren de Duitsers wellicht te verm u r w e n geweest. (Dat wil zeggen
geen opwerkingsfabriek te leveren.)
Maar als dit al had kunnen lukken - en
dit is de vraag, de VS alleen slaagde
hier niet in - dan had dit toch eerder moeten worden geprobeerd. Voor
13 januari j l . toen het kabinet-Van Agt
ja zei, maar ook voor 14 juli 1976, toen
Van der Stoel het URENCO-contract
goedkeurde, onder voorbehoud van
veiligheidsmaatregelen zoals nu getroffen'.
De inzet o m deze onderhandelingen
succesvol te kunnen voeren zijn in
twee fasen weggegeven: enerzijds
door het oude en anderzijds door het
zittende kabinet. Ik meen dat het nuttig
is op dit punt bijzoveel - vaak terecht kritiek vanuit de Kamer nog eens de
aandacht te vestigen.
Een zaak die ik tevens van belang
acht zijn de vragen die ik in eerste termijn gesteld heb over de mate van
geïnformeerdheid van de Minister van
Buitenlandse Zaken vanaf het moment
van zijn ambtsaanvaarding over alles
wat met URENCO te maken heeft, gekoppeld aan de vraag of het kabinet
wel het uiterste heeft geprobeerd, of
kunnen proberen in zijn poging te komen tot vastlegging van de hoofdpunten van een opslagregime. Die vragen
zijn niet beantwoord; vandaar dat ik ze
nogmaals stel. Op 29 april jl. bracht de
Ministervan Buitenlandse Zaken in
een radiouitzending naar voren: dat
hem pas de laatste tijd (dus na januari)
duidelijk was geworden hoe onder het
vorige kabinet de besluitvorming precies geweest is.
Ik citeer: 'Nu nog komen stukken te
voorschijn, waarvan ik geen kennis
droeg, waarvan de ambtenaren geen
kennis droegen, maar die plotseling
dan opduiken ergens anders vandaan.'.
En verder: 'Voor die tijd dacht ik dat
zaken ook anders lagen dan mij nu is
gebleken dat ze in werkelijkheid lagen.'. Als ik een en ander goed begrijp
zou dat betekenen, dat de Minister op
30 december 1977 niet van de inhoud
van al deze stukken op de hoogte zou
zijn geweest. Is dat zo? Zou de besluitv o r m i n g op 30 december 1977 anders
uitgepakt hebben als hij toen volledig
kennis had gedragen van deze stukken?
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Kan de Minister op grond van wat hij
nu weet zeggen, of de informatie-overdracht ten tijde van zijn ambtsaanvaarding naar zijn oordeel volledig is geweest? Zo niet, waarom niet? Zo ja,
hoe kunnen dan achteraf alsnog bepaalde stukken op tafel komen? Het
gaat mij erom, precies te weten te komen wie nu precies voor wat ter zake
verantwoordelijk is. Een vraag die
eveneens is blijven liggen, is de vraag
die ik gesteld heb aan de Minister-President over zijn brief van 14 mei jl., namelijk of naast het voorstel beogende
een andere uitleg toe te voegen aan de
overeenkomst van 14 januari met Brazilië (punt 7) de brief ook het alternatief
behelsde dat Nederland éénzijdig de
financiële risico's zou dragen als AImelo wordt uitgebreid, maar uiteindelijk toch niet aan Brazilië zou worden
geleverd? Als dit voorstel inderdaad is
gedaan lijkt mij de reaktie hierop voor
de uitkomst van de nu lopende discussie bepaald niet zonder belang.
Minister Van Agt: Die vraag beantw o o r d ik ontkennend.
De heer Nijhof (DS'70): Kamer en Regering zijn niet tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat. Dat
lijkt mij een wankele basis voor een
positieve beslissing. De vraag is nu
welke weg wij verder willen afleggen.
Kan niet alsnog een toetsingsmoment
worden vastgelegd in het kader van
het verstrekken van een exportvergunning, gekoppeld aan de concreet bereikte situatie op het moment van levering zelf. Een toetsing die inhoudt dat
kan worden vastgesteld dat op dat moment, het moment van levering, bereikt is wat thans reeds is toegezegd,
zowel in januari jl. als in de interpretatieve verklaring. Het gaat naar mijn gevoel o m het uitvoeren in materiële zin
van een aangenomen motie. Doorslaggevend in allerlaatste instantie is
daarbij niet de situatie hier en nu maar
de situatie op het vitale moment, het
moment dat het verrijkte uranium op
de kader van Brazilië dreigt te worden
gezet. Ik hoor hierop graag de reactie
van de bewindslieden.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Als men het debat van gisteren van alle franje ontdoet, blijkt dat
de Regering gisteren eigenlijk tegen
het parlement heeft gezegd: het is stikken of slikken. De Minister-President
heeft in de van hem bekende beeldspraak gezegd: de Regering steekt alle
handen uit alle m o u w e n , w i j doen ons
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best, w i j gaan door, maar daar blijft
het eigenlijk bij. Enige bewijsvoering
voor wat feitelijk nog mogelijk is ontbreekt. Ik heb gisteren, in eerste termijn, gezegd dat wij het kabinet niet
beoordelen op het streven maar op de
resultaten. Ik kom daarop nog terug.
De Minister-President is naar voren
gevlucht. Hij heeft een absolute stelling betrokken en laat de gevolgen van
het stelling nemen aan anderen over.
Hij zegt: hier sta ik, ik kan niet anders,
laat het parlement het maar verder uitzoeken. Dat is, zoals de heer Van Houwelingen heeft gezegd, geen dialoog.
Wat in januari gold, namelijk dat de
Kamer het laatste woord zou hebben,
geldt nu plotseling niet meer. Los van
alle inhoud is dat de werkelijke boodschap van de Regering aan het parlement. Het parlement wordt in feite de
wacht aangezegd. Mag ik uit de opmerkingen van de Minister-President
concluderen dat de Regering opstapt
als het parlement een andere houding
aanneemt?
Uit de woorden van de Minister-President begrijp ik, dat de Regering zegt
dualist te zijn. D'66 omhelst ook het
dualisme. Wij hebben niet uit partijpolitieke oogpunten gisteren stelling genomen maar uit het oogpunt: wat is
optimaal met het oog op de non-proliferatie? De Regering heeft dit politieke
element zeer duidelijk op tafel gelegd.
Het zou goed zijn als de Minister-President in tweede termijn klare wijn
schonk. Wij hebben er recht op.
Eigenlijk is het zo dat, als het aan de
Regering ligt, thans de rol van het parlement is uitgespeeld. Naar de mening
van mijn fractie behoort er, wanneer
de Kamer consequent is, geen meerderheid te komen voor het standpunt
van de Regering. Dat standpunt betekent in feite dat nu het moment geko-
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Brinkhorst
men is dat de band tussen het contract
tot leverantie aan Brazilië aan de ene
kant en aan de andere kant de waarborgen voor een sluitend plutoniumregime is doorgeknipt.
De Regering zegt nu over te gaan tot
de nota-wisseling. Zij doet de definitieve stap. Dit is bevestigd door zowel de
Minister-President als de Minister van
Buitenlandse Zaken. Daar staat alleen
de verwachting van de morele verplichting tegenover. Dit lijkt mij een
juiste weergave van de betekenis van
de woorden van de Minister-President.
Welnu, de Regering heeft duidelijke
taal gesproken; w i j doen dat ook. Als
ik de heer Van Houwelingen goed begrepen heb, doet hij dat ook. Hij zegt
dat een verder toetsingsmoment
noodzakelijk is en dat het niet verantw o o r d is nu de band door te knippen.
Dat is niet verantwoord juist in het
licht van de internationale situatie.
Ik vind het overigens jammer dat de
Regering op dat deel van mijn betoog
van eergisteren niet is ingegaan. De
beoordeling van de internationale situatie maakt het naar mijn gevoel niet
verantwoord op dit ogenblik alle
touwtjes uit handen te geven. Het is
tenminste buitengewoon onzeker of
dat sluitend plutoniumregime tot
stand komt. Die onzekerheid heeft de
Regering zelf ook uitdrukkelijk erkend.
Een aantal vragen, die fundamenteel
zijn voor dit debat en die centraal
staan, zijn niet beantwoord. Die hebben juist te maken met de dialoog,
waaraan de Regering en onze fractie
zoveel waarde hecht. In feite is na januari de deur dichtgegaan. Achter die
deur heeft de Regering onderhandeld.
In januari heeft de Regering gezegd:
w i j nemen de motie-Van Houwelingen
over, wij maken uw wens tot de onze.
Er is echter geen antwoord gekomen
op de vraag of de Regering ooit deze
motie aan de partners heeft voorgelegd. Die vraag is van verschillende zijde uitdrukkelijk gesteld, maar niet
door de Regering beantwoord. Waaro m niet?
Waarom is geen poging gedaan
over de inhoud van een concreet veiligheidsregime overeenstemming te
krijgen? Ik heb gisteren ook aan de Minister van Buitenlandse Zaken gevraagd waarom niet geprobeerd is
over de criteria voor zo'n regime overeenstemming te bereiken?
Minister Van der Klaauw: Ik kan de
heer Brinkhorst verzekeren dat de tekst
van de motie natuurlijk aan de gesprekspartners, Engeland en Duitsland, is voorgelegd. Vanzelfsprekend
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is dat het uitgangspunt geweest van
alle onderhandelingen.
De heer Brinkhorst (D'66): Het is voor
het eerst dat ik de Minister van Buitenlandse Zaken dit hoor zeggen. Wat
was daarop hun reactie? Wat waren
hun inhoudelijke argumenten o m
daarop niet in te gaan?
Minister Van der Klaauw: Dat heb ik,
naar ik meen, al vele malen gezegd.
Allereerst waren zij van oordeel dat
het niet mogelijk zou zijn vóór 1981,
het moment van de levering, tot een
globale overeenkomst te komen. Zij
meenden voorts dat in de eerste plaats
moest worden gestreeft naar zo'n globale overeenkomst - dat staat overigens ook in de motie-Van Houwelingen - omdat een ad hoc-overeenkomst eerst in een latere instantie, gezien het discriminatoire aspect en gezien alle problemen die daarmee samenhangen, aan de orde zou kunnen
komen.
De heer Brinkhorst (D'66): De Minister
van Buitenlandse Zaken en de Minister-President hebben gisteren gezegd
dat de motie niet volledig is uitgevoerd. Ik heb gesproken over het dilemma dat ontstaat als die motie niet
is uitgevoerd. Naar ons gevoel is die
motie totaal niet uitgevoerd. Het is niet
alleen een kwestie van niet volledig
uitvoeren.
Het kernpunt van de motie was dat
een toetsing zou plaatsvinden voordat
levering door Urenco zou geschieden.
Die toetsing wordt door de Regering
weggeslagen door in feite te zeggen:
vanaf de notawisseling is het voorbij.
De Regering heeft gezegd dat na de
notawisseling het moment is gekomen, waarop een juridische verplichting bestaat o m tot levering over te
gaan. Geen enkel voorbehoud is verder mogelijk.
Wanneer de Regering bereid was
geweest dat centrale punt van de motie te behouden, dan zou dat een signaal zijn geweest. De Regering heeft
thans echter uitdrukkelijk een zwart/
wit positie ingenomen. De Regering
wil het groene licht krijgen en zij verwacht dat van de Kamer. Het is duidelijk dat wij aan die formule niet kunnen
meewerken.
Die zwart/wit-tekening van de kant
van de Regering dwingt naar ons gevoel de Kamer tot duidelijkheid. De
motieTer Beek spreekt uit dat nu geen
levering moet plaatsvinden. Wij zijn
het op zich met die uitspraak van de
motie eens. Naar ons gevoel ontbreken een tweetal punten in die motie.
Om die reden wil mijn fractie een motie aan de Kamer voorleggen. In de
eerste plaats ontbreekt erin het uit-

Ultracentrifuge-project

gangspunt van de motie-Van Houwelingen. Die kan niet zo maar van tafel
worden geveegd. Er is een geschiedenis aan deze kwestie verbonden. In
de tweede plaats ontbreekt erin het
element dat de Kamer een eindoordeel
behoort te kunnen uitspreken voordat
de leverantie kan plaatsvinden. Met
andere w o o r d e n : de gedachte van een
nader toetsingsmoment van de kant
van de Kamer.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Brinkhorst
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de
brief van 20 juni 1978 van de MinisterPresident, Minister van Algemene Zaken en van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, over het ultracentrifuge-project
(14261, nr. 27);
overwegende,
dat de Regering het eindoordeel
over de Nederlandse deelname aan levering van verrijkt uranium aan Brazilië aan de Kamer heeft overgelaten;
dat de Kamer (door het aannemen
van de motie van het lid Van Houwelingen c.s. op stuk 14261, nr. 19) zich
op het standpunt heeft gesteld, dat leveringen van verrijkt uranium aan
niet-NPV-landen niet dienen plaatste
vinden dan op basis van vóór het tijdstip van levering uitgewerkte regelingen ter zake van een plutonium-opslagregime;
dat uit de brief en bijlage van de Regering moet worden afgeleid dat het
nog steeds niet mogelijk is gebleken
om met de troikapartners en Brazilië
overeenstemming te bereiken over het
stellen van voorwaarden waardoor
wel aan motie nr. 19 wordt voldaan;
constateert,
dat de motie nr. 19 tot dusver niet
uitvoerbaar is gebleken;
dat de voorgenomen leverantie van
verrijkt uranium aan Brazilië dus thans
geen doorgang kan vinden;
verzoekt de Regering om handelingen
na te laten die de mogelijkheid inperken tot alsnog afzien van levering, indien niet tijdig een ook naar het oordeel van de Kamer toereikend veiligheidssysteem tot stand is gekomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De motie krijgt nummer 34.
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De heer Bakker, woordvoerder van de CPN in
het UCN-debat

D
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb geen behoefte meer
aan grote verhalen. Dinsdag heb ik namens mijn fractie gezegd dat wij even
ver waren als in januari, als voor het
moment dat de Kamer met de handelingen van de Regering geen genoegen nam. Uit het hele debat is gebleken dat dit juist was. Toen werd de oppositie tegen uitbreiding van Almelo al
drooggelegd, waarbij de motie van de
heren Van Houwelingen en Portheine
haar eigen rol speelde. Nu is de eis zelf
van deze motie, namelijk geen export
zonder een afdoend opslagsysteem,
onder de grond gestampt. In ruil hebben we dan gekregen met veel, veel
woorden de voorspiegeling dat wat nu
wordt geweigerd straks de natuurlijkste zaak van de wereld zal zijn. Het is
wel ietwat verbazingwekkend welke
redeneertrucs daarbij van de kant van
de Regering zijn toegepast.
Uit de woorden van de Minister van
Buitenlandse Zaken en van de Minister-President bleek een en al saamhorigheid met wat dan heet de partners.
Maar heronderhandelen was er niet
bij. Onder geen voorwaarden gaat de
heer Van Agt nog eens naar de onderhandelingstafel. Zo goed is die saamhorigheid! Wij hebben gezien, hoe de
heer Lubbers een buitengewoon ingewikkelde reddingsplank-operatie ondernam, die eerst door de Minister van
Buitenlandse Zaken als een strop werd
beschouwd waar hij zijn nek in moest
steken. Er waren zes interrupties van
de heer Lubbers nodig o m het allemaal duidelijk te maken. Dat is duidelijk, want de heren zijn niet op dezelfde
school geweest! Wij hebben toen kunnen waarnemen, dat de heer Van der
Klaauw opgelucht riep, dat de Duitse
regering zeker een relatie zag tussen
de instelling van een plutoniumregime
en het contract voor de levering.
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Kort tevoren had de Minister van
Buitenlandse Zaken echter gezegd, dat
het zeer onwaarschijnlijk was, dat er
een Duitse verklaring te verwachten
zou zijn, dat indien geen opslagregime
bestond, ook geen opwerkingsinstallaties zouden worden geleverd. Want,
zei de Minister van Buitenlandse Zaken, daardoor zou de betrouwbaarheid
van West-Duitsland als leverancier in
het geding komen. Het ene moment
dit, het andere dat, wat doet het ertoe?
Het was een juiste conclusie over de
Duitse houding. Daar is het allemaal
mee begonnen: de positie van WestDuitsland als grote mogendheid op
het gebied van de kernenergie. Dat is
de oorzaak van het conflict, waar w i j
thans mee te maken hebben.
Dat is de inzet van deze vergadering.
Alle ruzies, wie de beste Amerikaan is
in deze zaal, doen daar niets aan af.
Het is de Westduitse expansieve
atoompolitiek, die de houding van de
Regering uiteindelijk heeft gedicteerd.
Het was dan ook geen wonder, dat dit
wrevel in deze zaal heeft gewekt, wrevel ook aan de kant van het CDA. Voor
sommigen gaat het o m de vraag, hoe
zij aan hun kinderen moeten vertellen,
dat de keizer geen kleren aan heeft,
voor anderen is het zeker meer. Voor
hen gaat het uiteindelijk o m de vraag,
die zij zich zelf zullen stellen, namelijk
wat de zin van hun eigen optreden is
geweest, waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt, hoe ernstig zij zich zelf
moeten nemen. Ik heb niet de indruk
gekregen, dat de heer Van Houwelingen voor zich zelf dit vraagstuk al heeft
opgelost.
Het is duidelijk, dat wij met het optreden van de Regering - in het bijzonder van de Minister-President - een
nieuwe fase zijn ingegaan, de fase van
de grote kanonnen. Gisteren hebben
w i j de Minister-President kunnen aanhoren; er was niets hulpeloos meer
bij. Het was in de trant van: Hoor eens,
vrienden, dat geklets moet maar eens
uit zijn. Leuk gespeeld met die moties,
play-time is over, terzake! Geen moties meer, of alleen moties, die ons bevallen. Een ultimatum dus. In werkelijkheid heeft de heer Van Agt gezegd op zijn bekende welsprekende wijze - :
Een beetje zorg, wat vredelievendheid,
allemaal mooi, maar het moet niet te
gek worden.
De toestand is blijkbaar zo dat de Minister-President zich tot een dergelijk
optreden in staat acht. Hoe het precies
komt? Misschien omdat de bezuinigingsnota rond is en omdat hij nu wel
eens een keer zal laten zien wie de
baas is. De Minister-President maakt
ook wel de indruk, dat hij zich vergewist had van het effect van zijn woor-
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den, dat hij een zekere zekerheid had
dat de tijd voor deze commandotoon
op zijn minst bij hét grootste KVP-deel
van de CDA-fractie wel in goede aarde
zou vallen. Hij had de kracht in de knieen gemeten en die naar zijn welgevallen bevonden. Hij wist dat de motie op
de glijbaan zou gaan en hij is daarin
geslaagd, hoe groot de spanning ook
was die dat tot gevolg zou hebben.
Daarvan is het CDA-optreden van vanavond wel de spiegel. Want wat gisteren nog een spijkerhard veiligheidsregime was voordat de export begon,
maandenlang aan het Nederlandse
volk voorgehouden over alle zenders,
is nu geworden tot een gesprek met
het parlement, dat zou moeten meten
hoever de vorderingen naar een opslagregime al zijn. Dat gesprek is het onzekerste wat men zich kan denken.
Wij vinden het misplaatst dat deze
naar onze mening vreeswekkende ontwikkeling wordt ingezet met een beroep op het nationale belang. De heer
Van Houwelingen is erin getrapt. Hij
heeft bitter gesproken over het nationale belang, dat het gewonnen zou
hebben. Maar wat heeft dit allemaal
met nationaal belang te maken? Welk
nationaal belang is ermee gediend, als
je bukt voor wat in wezen een Duits
dictaat is? Het werkgelegenheidsargument is een schijnbelang en dat zal
ook niet houdbaar blijven, als je het
Duitse meesterschap erkent. Het nationale belang is dat dit parlement van
zichzelf geen dweil laat maken, niet de
risee wordt van handelaars in uranium
en opwerkingsfabrieken.
De beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 0.07 uur tot
0.12 uur geschorst.
De Voorzitter: De fractie van het CDA
heeft mij verzocht enige wijzigingen
aan te bregen in de Bijzondere Commissie 14184.
daartegen bestaat mijns inziens
geen bezwaar.
De samenstelling voor wat betreft
de leden van het CDA is thans als
volgt:
Leden: Hermsen, Boersma, Van
Amelsvoort, Van Houwelingen, Beumer. Van Dijk en Van Rooijen.
Plv. leden: Lubbers, Gerritse, Deetman, Bakker, Seijben en Weijers.

Aan de orde is de behandeling van het
Verslag van een mondeling overleg
over de afwijzende beschikking van
Staatssecretaris De Jong met betrekking t o t het projectonderwijs aan de
rijksscholengemeenschap 'het Wagenings Lyceum' (14 800 VIII, nr. 35).
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De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het komt niet zo
vaak voor, dat wij in deze zaak, met elkaar discussiëren over één school.
Voor mij is het nu de tweede keer, dat
dit gebeurt. In beide gevallen betrof
het een rijksschool, waarvoor de bewindsman dus rechtstreeks verantwoordelijk is en waarvoor wij een afgeleide verantwoordelijkheid dragen.
Die verantwoordelijkheid is op zichzelf
een legitimatie van een parlementaire
discussie. Er moet echter een voldoende aanleiding zijn. Er moet een bijzonder probleem of een bijzondere situatie zijn. Voor ons had dit debat overigens op dit moment niet hoeven
plaatsvinden, zeker niet wanneer wij
naar het tijdstip zien.
Het gaat thans o m een 'open onderwijsproject' waar sinds een aantal jaren op de scholengemeenschap te Wageningen mee gewerkt wordt. In dit
open project werken de leerlingen aan
een bepaald thema, bij voorbeeld de
straat, terwijl de voorgeschreven
schoolvakken daarbij niet herkenbaar
behoeven te zijn. Bovendien kunnen
de leerlingen zelf bepalen wat zij gaan
doen en hoe zij het doen. Ten slotte
wordt op allerlei wijzen sterk de nadruk gelegd op het werken in groepsverband.
Ten aanzien van dit project wil ik
drie opmerkingen maken. De eerste is
dat door het loslaten van de schoolvakken afgeweken wordt van het voorgeschreven lesrooster. Dat kan niet zomaar. Daar had men toestemming
voor moeten vragen, maar dit is aanvankelijk niet gebeurd. De Staatssecretaris heeft gezegd, dat hij de rijksscholen een grote vrijheid wil geven. Dat
vinden wij prima, maar die vrijheid
wordt nu eenmaal ingeperkt door wettelijke voorschriften en dit dient ook zo
te blijven. Wij vinden het heel erg, dat
een jaar geleden vanuit de Kamer
moest worden gewezen op het feit, dat
in Wageningen de wettelijke voorschriften met voeten werden getreden.
De Staatssecretaris behoort hierop zelf
toe te zien.
De tweede opmerking betreft de toestand van polarisatie, die in Wageningen heerst. Er zijn op school twee
groepen, die lijnrecht tegenover elkaar
staan, en die in feite met elkaar op voet
van oorlog leven. Hoe kèn zoiets nu?
Om dit aspect toe te lichten wil ik citeren uit een boekje van de heren De Bie
en Louwerse, docenten van de sociale
academie in De Horst. Het boekje heet
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'Opzet en uitvoering van projectonderwijs' en de te citeren gedeelten vindt
men op de blzz. 176 en 177:
'Zomaar een blokje projectonderwijs, te midden van een overigens onveranderde onderwijspraktijk, zal om
allerlei moeilijkheden vragen. Met de
invoering van projectonderwijs komt
er onvermijdelijk druk te staan op het
gehele onderwijs binnen de instelling.
Wij zouden kunnen zeggen, dat projectonderwijs hoe dan ook een gistingsproces op gang zet, dat tot uiteenlopende resultaten kan leiden. Daar
moeten w i j nog eens aan toevoegen,
dat projectonderwijs geen afzonderlijk
verschijnsel is, maar mede een manifestatie van diverse maatschappelijke
ontwikkelingen, democratisering, politisering, die ook op andere wijzen het
onderwijs beroerden.'.
Deze citaten geven overduidelijk
aan, wat de oorzaak van de spanningen is. Van Kemenade en De Jong
hebben dit een jaar geleden als volgt
samengevat:
'Spanningen die voortvloeien uit
wederzijds onbegrip en onbekendheid
met de feitelijke situatie, uit verschillen
in onderwijskundige en maatschappelijke opvattingen én met een sterk uiteenlopende kijk op de wijze waarop
men zijn beroep meent te moeten uitoefenen'.
De derde opmerking betreft de
maatschappelijke opvattingen die een
rol blijken te spelen bij het project in
Wageningen. Twee project-begeleiders hebben een boekje geschreven
over projectonderwijs: 'Afleren en
aanleren'. In een brief van 30 september 1977 aan deze projectleiders heeft
de heer Van Kemenade een aantal opmerkingen gemaakt over die maatschappelijke opvattingen. Ik zal er drie
citeren:
1° 'Uw onderwijskundige visie gaat
uit van zeer expliciete maatschappelijke opvattingen'.
2° 'Wij verklappen bepaald geen geheim wanneer wij verklaren dat wij Uw
visie in verschillende opzichten delen.
Toch menen w i j dat U in verschillende
passages een te eenzijdig en daardoor
overtrokken beeld schetst van maatschappelijke verhoudingen en met name van het huidige onderwijs'.
3° 'Bovendien, en dat is van meer
belang, wekt U daardoor op zijn minst
de indruk dat U niet de verscheidenheid van levensovertuiging en maatschappijbeschouwing als uitgangspunt voor Uw werk kiest; maar door
middel van deze werkvorm (project
onderwijs), de leerlingen één bepaalde
maatschappijbeschouwing wilt overdragen'.

Projectonderwijs

De heer Van Kemenade (PvdA): W i l t u
de daaropvolgende zin ook citeren?
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ja
hoor!
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik heb
overigens niet zonder reden gesteld
dat de indruk werd gewekt.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ja zeker!
De heer Van Kemenade (PvdA): Bij
goede lezing zie ik zeer wel dat het project juist ten doel heeftom leerlingen
bewust te maken van die verscheidenheid.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik heb
de brief bij mij, maar collega Van Kemenade zal toch niet ontkennen dat er
sprake is van de indruk wekken. Ik kan
niet de gehele brief voorlezen, maar
ook hij komt vervolgens uit op het
openbaar onderwijs, waarop ik straks
ook uitkom.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie
had grote bezwaren tegen het Wageningse project, juist vanwege de zeer
expliciete maatschappelijke opvattingen die ten grondslag liggen aan de
onderwijskundige visie van de projectbegeleiders, zoals Van Kemenade constateerde: Hier is het karakter van het
openbaar onderwijs in het geding.
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals, juist
door de zin die ik citeerde, constateert
Van Kemenade dit uitdrukkelijk niet.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik denk
dat de heer Van Kemenade zijn brief
niet meer helemaal uit zijn hoofd kent.
Juist in die passage, punt 2, zijn twee
zaken aan de orde; de eerste is een onderwijskundige visie die uitgaat van
een expliciete maatschappij-opvatting
en de tweede - dat staat vele regels
verder - is dat op zijn minst de indruk
wordt gewekt dat door middel van deze werkvorm de leerlingen een bepaal
de maatschappij-beschouwing wordt
overgedragen. Dat zijn twee zaken en
ik denk dat de heer Van Kemenade bij
herlezing dat met mij eens zal zijn.
Hoe dan ook, het karakter van het
openbaar onderwijs is hier in het geding. Openbaar onderwijs dat niet
kleurloos mag zijn, maar dat nadrukkelijk ruimte dient te geven aan velerlei
maatschappelijke en levensbeschouwelijke opvattingen, zonder dat één
opvatting expliciet een stempel drukt
op de school of het onderwijs. Mijn
fractie hecht aan een grote pluriformiteit van opvattingen in het openbaar
onderwijs. Voor ons is die pluriformiteit een voorwaarde om leerlingen tot
mondige mensen te kunnen laten op-
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Ginjaar-Maas
groeien. Wij vinden dat het bevoegd
gezag van de openbare school die pluriformiteit dient te bewaken en te beschermen.
Mijnheer de Voorzitter! Om het Wageningse projectonderwijs een wettelijke basis te geven, heeft de school
een experimentaanvrage ingediend.
De Staatssecretaris heeft die aanvrage
op formele gronden afgewezen. Voor
ons had hij dat ook mogen doen op
grond van een inhoudelijke beoordeling, voor ons had hij best mogen zeggen: dit project is in strijd met het karakter van de openbare school en
daarom wijs ik het af. Dat neemt niet
weg, dat in de formele gronden ook
volstrekt voldoende argumenten liggen om het project af te wijzen.
Het project is geen geïsoleerd gebeuren in een paar klasjes, het heeft
een uitstralingseffect naar de gehele
school; het brengt een gistingsproces
in de gehele school op gang, zoals de
Bie en Louwerse schrijven. Daarom
dient het project in de school een
breed draagvlak te hebben, daarom
zou de overgrote meerderheid van ouders, leerlingen en docenten akkoord
moeten gaan met het project. Dat nu,
is niet het geval. Daarom is terecht de
aanvrage afgewezen. In het mondeling
overleg heeft de Staatssecretaris even
geduid op een mogelijke inhoudelijke
beoordeling. Hij zei namelijk - ik herhaal het met mijn eigen woorden - :
'het gaat erom wat je als belangrijkste
taak van de school ziet: vorming of
kennisoverdracht.' Ik denk dat de
Staatssecretaris daarmee een kernpunt van hetWageningse project te
pakken heeft. De vorming staat daar
immers centraal. Vorming tot wat? Tot
het leren functioneren in een groep
door individuele leerlingen, waarbij de
groep sterk centraal staat. Aan die
groep dreigt het individu ondergeschikt gemaakt te worden. Prof. Duyker spreekt in dit verband van 'modelleren van de persoonlijkheid van de
leerling' en van onderwijs als 'totale
institutie', waarbij de rol van de ouders
als opvoeders aanzienlijk is teruggedrongen. Dit geeft dan weer spanningen in de gezinnen. De eigen persoonlijkheid van de leerling kan in de groep
volkomen in de knel komen. Beangstigend in dit verband vinden wij ook, dat
van alle leerlingen zogenaamde w o o r d rapporten gemaakt worden, rapporten die een beschrijving geven van allerlei persoonlijke gegevens van de
leerling. Al die woordrapporten worden vervolgens toegezonden aan alle
ouders van alle projectleerlingen. Dit
druist in tegen iedere regel over de be-
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geslaagd, op zich zelf bezien kwalita
tief goed werk te leveren, ofschoon
men verschillend kan oordelen over de
gekozen filosofische invalshoek bij het
projectonderwijs. Toch is het in het belang van de onderwijsvernieuwing en
•ontwikkeling, dat er wordt vastgehouden aan het criterium 'steun van leraren en ouders', zeker nu het gaat o m
een rijksschool en derhalve de positie
van het openbaar onderwijs in het geding is.
Het is overigens niet nieuw, dat bij
de beoordeling van het experimenteerplan de mate van steun bij ouders
en leraren een belangrijke rol op voorhand speelt. Dit element is nadrukkelijk
genoemd in de brief, die vorig jaar op
30 september door de bewindslieden
ter kennis w e r d gebracht van het Wagenings Lyceum, en in de antwoorden op
de vorig jaar door mevrouw Ginjaar gestelde vragen.
Nu is er een meningsverschil met
betrekking tot de toepassing van het
criterium 'steun bij ouders en leraren'.
Dit meningsverschil richt zich op een
tweetal punten, nl. het element van de
vrijwilligheid en de vraag of uitgegaan
moet worden van alle leraren en ouders.
Wat de vrijwilligheid aangaat komt
de stelling van sommigen hierop neer,
dat zij zeggen dat alleen diegenen van
de leraren bij het projectonderwijs
worden betrokken die dat willen en dat
alleen die leerlingen projectonderwijs
zullen ontvangen, van wie de ouders
D
dat goedvinden. Hieruit wordt dan de
conclusie getrokken, dat dan niet zonDe heer Deetman (CDA): Mijnheer de
der meer uitgegaan behoeft te worden
Voorzitterl De zaak die nu aan de orde
van de opvattingen van alle leraren en
is, spitst zich toe op één enkele school.
ouders.
Aan die zaak zitten evenwel ook algeDeze stelling nu kan niet staande gemene aspecten, die w i j nu in het bijhouden w o r d e n . In de eerder gemezonder naar voren willen halen.
moreerde brief van 30 september 1977
De gronden, waarop de Staatssecrewordt heel nadrukkelijk onderscheid
taris het experimenteerplan met begemaakt tussen de vrijwilligheid op
trekking tot het projectonderwijs in het
het punt van deelname aan het experiWagenings Lyceum heeft afgewezen,
ment en de mate van steun bij de gelezijn toegespitst op de mate van steun
dingen in de fase van de beoordeling
voor het experimenteerplan bij leraren
van het experiment. Dat bij de uitvoeen ouders. De Staatssecretaris heeft
ring van een experiment als in Wagede conclusie getrokken dat die steun in
ningen de eis van vrijwilligheid wordt
onvoldoende mate aanwezig is en dat
gesteld is begrijpelijk.
derhalve geen goedkeuring kon worden verleend aan het experimenteerImmers, de positie van het openbaar
plan. Wij kunnen ons ermee verenigen
onderwijs is in het geding, zoals tedat de Staatssecretaris bij de beoorderecht uitvoerig is gemotiveerd in de
ling van experimenteerplannen de mate brief van 30 september van vorig jaar.
van steun bij leraren en ouders beMaar deze eis, welke aan het experitrekt, ofschoon daardoor bij een nementeerplan w o r d t gesteld komt pas
gatieve uitslag - als in de onderhavige
in het geding nadat van voldoende
zaak - niet meer wordt toegekomen
steun bij leraren en ouders is gebleaan een kwalitatieve beoordeling. Dit
ken. Daarom heeft de Staatssecretaris
laatste is ongetwijfeld een teleurstelzich bij de beoordeling van het experiling voor diegenen, die in hetWagementeerplan terecht beperkt tot de
nings Lyceum met grote inzet erin zijn
mate van steun bij leraren en ouders,

scherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele mensen.
Wij vinden het onze taak, ervoor te
waken dat de individuele mens de
grootst mogelijke ruimte krijgt o m de
eigen persoonlijkheid te ontplooien.
Onderwijsprojecten waarin een overmatig accent gelegd wordt op de
groep, zijn daarmee in strijd. Voor ons
had de Staatssecretaris op grond daarvan het project ook mogen afwijzen.
Inmiddels zitten we in Wageningen
met een totaal verziekte situatie, o m dat de school zo duidelijk verdeeld is
in twee vijandige kampen. De inzet is
niet de structuur, maar de inhoud van
het onderwijs. Het zou een begin van
een nieuwe schoolstrijd kunnen zijn.
Op de Staatssecretaris ligt de zware
verantwoording om de verschillende
partijen met elkaar te verzoenen. Hoe
verziekt de situatie is, moge blijken uit
een deel van een vers van de projectmensen:
'Actie moeten wij voeren, voor heel
Nederland.
Uiteindelijk zijn wij sterker dan die
rechtse kliek.
Van Kemenade en heel progressief
Nederland op de barricade.'.
Dat collega Van Kemenade zich op
de barricade heeft laten jagen, is zijn
verantwoordelijkheid. De Staatssecretaris heeft de verantwoordelijkheid, de
openbare school in Wageningen in
rustiger vaarwater te leiden. Wij wensen hem daarbij heel veel succes.
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Deetman
daarmee het element van de vrijwilligheid in eerste instantie buiten beschouwing latend.
Het tweede verschil van mening
spitst zich dan toe op de vraag in welke
mate de steun van ouders en leraren
noodzakelijk is. Vorig jaar is door de
bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen gezegd dat nog bezien
zou worden of in verband met de
schaal van het experiment uitgegaan
zou blijven worden van het vereiste
van een 2 /3-meerderheid bij ouders en
leraren. Ongetwijfeld is het ontbreken
van een stellige uitspraak er de oorzaak van geweest, dat bij voorstanders
van het projectonderwijs en bij tegenstanders van het projectonderwijs verwachtingen - zij het met een verschillend karakter - zijn gewekt. Het is onbevredigend, dat eerst bij het bekend
worden van de beslissing o m het experimenteerplan af te wijzen, duidelijk
is geworden, welk criterium precies
werd gehanteerd, nl. het criterium van
exact ten minste 2 /3-meerderheid. Naar
ons oordeel heeft de Staatssecretaris
terecht de maatstaf van 2/3-meerderheid gehanteerd, allereerst omdat er
een pertinente bepaling is in artikel 16,
lid 3, van het Reglement Rijksscholen.
Gelet op die pertinente bepaling is het
verwonderlijk, dat vorig jaar de verwachting is gewekt, dat het wel eens
o m minder dan een 2 /3-meerderheid
zou behoeven te gaan.
Vervolgens heeft de Staatssecretaris
in het mondeling overleg onzes inziens er terecht op gewezen dat het in
het aangevraagde project gaat o m een
integraal onderzoek - op langere termijn - in het onderwijsaanbod. Gegeven het voorafgaande en gezien de
steun bij leraren en ouders heeft de
Staatssecretaris terecht geconcludeerd, dat er geen voldoende steun is
voor het project.
Mijnheer de Voorzitter! Men zou nu
kunnen zeggen, dat met deze conclusie de kous af is. Zover willen wij thans
niet gaan o m de volgende redenen. In
de eerste plaats bestond bij de scholengemeenschap in Wageningen onvoldoende helderheid over de criteria,
die bij de beoordeling van het experiment zouden worden gehanteerd. Ook
over de positie van de Staatssecretaris
bestond onvoldoende duidelijkheid.
De Staatssecretaris heeft een dubbele
rol te vervullen, nl. die van bevoegd
gezag van een school en die van de
politiek verantwoordelijke voor het totale ontwikkelings- en vernieuwingsbeleid. Wat betreft de rol als gevoegd
gezag kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat die in het afgelo-
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pen jaar onvoldoende is vervuld. Waar
het gaat o m het totale ontwikkelingsen vernieuwingsbeleid, is ons onduidelijk hoe dan het voorgestelde projectonderwijs moet worden gezien in dat
totale beleid. Evenmin is het duidelijk
waarop de extra faciliteiten zijn gegrond.
Is de Staatssecretaris bereid in het
vervolg - niet alleen als het gaat o m de
rijksschool in Wageningen - een
scherper onderscheid te maken tussen
de rollen, die hij heeft te vervullen en
dat ten opzichte van betrokkenen te
expliciteren?
Is de Staatssecretaris bereid bij honorering van vernieuwings- en ontwikkelingsprojecten - wederom niet alleen bij de rijksschool in Wageningen
maar in het algemeen bij rijksscholen
- aan te geven hoe die past in het totale overheidsbeleid?
Een tweede reden waarom voor ons
de kous niet af is, is, omdat er allerlei
conflictsituaties in de school in Wageningen zijn ontstaan. Een definitief
oordeel over het experimenteerplan
kan eerst plaatsvinden, indien een vermindering van de conflictsituaties tot
stand is gebracht.
Tegen de achtergrond van het voorafgaande hebben wij het zeer op prijs
gesteld, dat de Staatssecretaris een
overlegjaar heeft ingelast. In dat overlegjaar zal, onder handhaving van de
afwijzing van het experimenteerplan
voor dat jaar, naar ik hoop een normalisering van de onderlinge verhoudingen in de school kunnen plaatsvinden
en kan overleg worden gepleegd over
de inbouw, een eventuele beoordeling, van het experimenteerplan. Aldus
is er voor de langere termijn een open
situatie ontstaan. Het welslagen van
het overlegjaar hangt af van de bereidheid van betrokkenen, niet te polariseren. De Staatssecretaris zal zich als bevoegd gezag met het overleg intensief
dienen te bemoeien. Onze vraag is of
hij daartoe bereid is.
Het zoeven geschetste karakter van
het overlegjaar kan tot gevolg hebben,
dat later alsnog het experimenteerplan, al dan niet in de gewijzigde
v o r m , wordt goedgekeurd. Mocht het
komen tot een nieuwe beoordeling
van het experimenteerplan, dan verzoeken w i j de Staatssecretaris de Onderwijsraad o m advies te vragen. Het
gaat niet alleen o m de school in Wageningen, maar onzes inziens ook om
een algemene gedragslijn ten aanzien
van de rijksscholen. Inschakeling van
de Onderwijsraad hangt samen met
een toetsing aan het totale ontwikkelings- en vernieuwingsbeleid, maar
evenzeer met de eigen positie van het
openbaar onderwijs.
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Ten slotte is er nog één punt: hoe
gaan wij inhoudelijk verder in het komende jaar in Wageningen? De Staatssecretaris heeft zich daarover, dus
over de inhoudelijke kant van het onderwijs niet uitgelaten, ook niet in het
mondelinge overleg. Wij stellen het op
prijs van hem te vernemen, welke gedachten er op dit punt bij hem leven.

D
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten er
vooral geen gewoonte van maken,
hier over problemen van individuele
scholen te spreken, zeker niet op dit
uur en op deze dag. Toch meen ik, dat
het in dit geval geoorloofd en noodzakelijk is, omdat het beleid een soort
'test case' lijkt voor de wijze waarop
deze bewindslieden onderwijsvernieuwingen in het algemeen tegemoet treden. Het lijkt mij ook geoorloofd, omdat het hierbij toch o m een rijksscholengemeenschap gaat, waarvoor de
Staatssecretaris, dus ook de Kamer,
een bijzondere verantwoordelijkheid
hebben.
Wat de dag en het uur betreft, er
moet nu duidelijkheid ontstaan, omdat
het de laatste vergaderdag van de Kamer voor het reces is en omdat het een
van de laatste dagen is voordat het
nieuwe schooljaar eind augustus begint.
Op 15 juni heeft er mondeling overleg plaatsgevonden over de brief die
de Staatssecretaris op 8 juni aan het
Wagenings Lyceum heeft gezonden,
waarin hij de experimenteeraanvrage
voor open-projectonderwijs, die 23
maart was ingediend, heeft afgewezen. In het mondelinge overleg van 15
juni heb ik al betoogd, dat ik die afwijzing onbegrijpelijk vond in het licht
van de inzet en de betrokkenheid van
velen gedurende vier a vijf jaar, in het
licht van de verlangens van vele ouders die daarbij vrijwillig betrokken
waren en gezien de grote en ruime onderwijskundige waardering die van vele zijden voor dit project is gekomen,
onder andere van scholen, van
lerarenopleidingen en van onderwijsdeskundigen.
Dit is een hele map, waarvan het bestaan de Staatssecretaris ongetwijfeld
bekend zal zijn. De afwijzing is ook onbegrijpelijk in het licht van de positieve
opstelling ten opzichte van dit soort
projecten en dit project in het bijzonder, die de Staatssecretaris zelf op 3
oktober vertoonde in antwoord op vragen die door mevrouw Ginjaar en de
heer Evenhuis zijn gesteld. Je zou kunnen zeggen, dat op inhoudelijke gronden goedkeuring veel meer voor de
hand had gelegen.
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De Staatssecretaris heeft zijn afwijzing echter niet op inhoudelijke gronden gebaseerd. Hij wijst dit project in
zijn brief van 8 juni als volgt af, 'omdat
een zeer ruime daadwerkelijke steun
van alle geledingen in de school bij de
ouders heel duidelijk niet en bij de leraren in onvoldoende mate aanwezig
is'. In het mondelinge overleg heb ik er
al op gewezen, dat dit in strijd is met
de feiten. Immers, 62% van de leraren
in de betrokken lerarenvergadering in
maart was vóór de indiening van de
experimenteeraanvrage.
De helft van de ouders die antwoordden op de hiertoe ingestelde enquête was ervoor, evenals de meerderheid van de oudercommissie. Ik
spreek dan nog niet eens over de leerlingen.
Bovendien heb ik gezegd dat deze
opvatting in strijd is met eerdere uitspraken van de Staatssecretaris, ook
op 3 oktober jl., waarin hij gelet op de
schaal van het project geen volledige
instemming van allen noodzakelijk
achtte. Het is misschien goed, hiervoor
een ander citaat te nemen dan het citaat dat ik heb gebruikt in het mondelinge overleg: Wel achten wij het redelijk dat in een geval zoals dit, waarin
slechts een deel van de ouders en de
leraren daadwerkelijk bij een experiment zullen zijn betrokken, hun instemming een meer doorslaggevende
rol bij de beoordeling dient te spelen.
Staatssecretaris De Jong: De heer Van
Kemenade zegt dat de helft van de ouders vóór was. Vooralle duidelijkheid
merk ik op dat dit impliceert dat de andere helft tegen was.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dat is
juist.
Staatssecretaris De Jong: Het mag er
wel even bij worden gezegd.
De heer Van Kemenade (PvdA): Het is
rekenkundig zeer eenvoudig af te leiden.
Staatssecretaris De Jong: Het is juist
een essentieel punt.
De heer Van Kemenade (PvdA): Het is
toch wat anders dan wanneer u in uw
brief van 8 juni jl. schrijft dat de daadwerkelijke ruime steun bij de ouders
zeer duidelijk niet aanwezig is. Dit is
heel wat anders dan de helft van de
ouders die zich duidelijk hiervoor heeft
uitgesproken en de meerderheid van
de oudercommissie.
De heer Deetman (CDA): Het ging toch
o m 20% van het totale aantal ouders?
De heer Van Kemenade (PvdA): Het
was 25%.
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De heer Deetman (CDA): Slechts 40%
heeft echter gereageerd. Die helft
moeten wij dus wat midigeren.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik heb
gezegd dat de helft van de ouders op
de desbetreffende enquête heeft gereageerd. De helft hiervan was duidelijk
vóór en de andere helft was tegen. Wij
moeten ons natuurlijk niet baseren op
de non-respons. Zo kunt u zeggen dat
driekwart van de ouders tegen is en
kan ik zeggen dat driekwart van de ouders vóór is.
De heer Deetman (CDA): Dit wil ikhelemaal niet zeggen. Men kan echter
niet zonder meer zeggen dat er sprake
is van een grote steun, omdat de helft
van de ouders vóór is.
De heer Van Kemenade (PvdA): U
moet luisteren naar wat ik zeg. Ik heb
gezegd dat de helft van de ouders die
op de enquête hebben gereageerd,
haar instemming heeft betuigd, evenals de meerderheid van de ouderconv
missie.
Ik weet dat de Staatssecretaris nu zal
zeggen dat het project zo ingrijpend is
en zoveel te maken heeft met iedereen
die in die school aanwezig is en erin
werkt en zoveel te maken heeft met alle
ouders. Laten wij in 's hemelsnaam de
zaak tot haar proporties terugbrengen.
Het gaat o m een paar klassen van het
totaal van de ruim 40 klassen op die
school. In die klassen gaat het slechts
om 10% van de lesuren op jaarbasis. Ik
zeg niet dat dergelijke vormen van
projectonderwijs op geen enkele manier consequenties hebben voor anderen in de school, zoals een scheikundepracticum en een documentatiecentrum - de Staatssecretaris kan vanuit
zijn ervaring veel meer voorbeelden
noemen dan ik - natuurlijk bepaalde
consequenties hebben. De vraag is
echter of een in oorsprong beperkt opgezette zaak zo ingrijpende consequenties heeft dat hierbij met reden
een andere stelling kan worden betrokken dan op 3 oktober jl., alsof toen
dit inzicht niet in dezelfde mate en op
dezelfde wijze bestond.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik heb
de indruk dat de heer Van Kemenade
nu staat te betogen dat het project in
Wageningen geen ingrijpende zaak is.
Ik heb het idee dat hij het enigszins
staat weg te praten. Ik vraag mij af
waarom, als het allemaal niet zo ingrijpend, zwaarwichtig en belangrijk is als
ik denk dat hij dacht, wij hierover in dit
huis op dit moment moeten spreken.
De heer Van Kemenade (PvdA): Deze
interruptie is betrekkelijk overbodig.
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Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Zij is
niet geheel overbodig. Wij hebben
hierover ook reeds een mondeling
overleg gehad.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik sta
te betogen dat het een onderwijskundig buitengewoon belangrijke zaak is,
maar dat het, gezien de schaal van het
project, niet zo is dat zeer vele ouders
en leraren die niet bij het project zijn
betrokken; hiervan ingrijpende consequenties zullen ondervinden en verder
betoog ik dat de stelling van 3 oktober
jl. dat men met name moet kijken naar
degenen die erbij zijn betrokken, ook
vandaag nog zeer wel houdbaar is.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Het is
de vraag of deze stelling toen juist
was. U heeft collega Deetman dit in
twijfel horen trekken. Wellicht hebt u
begrepen dat ik dit ook in twijfel trek.
De heer Van Kemenade (PvdA): Vooral
door het laatste ben ik niet overtuigd.
Erger is - dit acht ik het belangrijkste
punt; in het mondelinge overleg heb ik
hierover al gesproken, evenals de heer
Deetman - dat de Staatssecretaris zijn
beslissing van 8 juni j l . heeft genomen
zonder enige vorm van overleg met de
betrokkenen tussen 23 maart en 8 juni.
Wij en anderen, met name de heer
Deetman, hebben dan ook in het mondelinge overleg erop aangedrongen
dat dit overleg met de betrokkenen alsnog plaatsvindt en dat mede aan de
hand hiervan de brief van de Staatssecretaris van 8 juni in heroverweging
wordt genomen.
Ook de lerarenvergadering die daaro v e r o p 2 0 j u n i j l . in het Wagenings
Lyceum is gehouden, heeft daarop in
ruime meerderheid aangedrongen. De
Staatssecretaris heeft dat toegezegd.
Dinsdag jl. heeft dat overleg plaatsgevonden, dat wil zeggen: heeft de
Staatssecretaris ruim een uur de lerarenvergadering gehoord en telkens
ongeveer een kwartier met voor- en tegenstanders onder de ouders en leraren gesproken. Ik waardeer het op zich
zelf dat dit is gebeurd. Echter, sindsdien
bestaat in en o m de school grote onduidelijkheid over de vraag, wat er nu
gaat gebeuren. De Staatssecretaris wil
verder overleg. Hij zal waarschijnlijk in
augustus of september een voorstel
hiertoe doen. Niemand weet echter,
wat er precies gaat gebeuren. Zeker is
dat niemand weet, wat er het komend
schooljaar gaat gebeuren en wel op
een moment dat dit schooljaar afloopt
en dat mensen zich opmaken de
school te sluiten en op vakantie te
gaan.
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Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik begrijp nu dat de heer Van Kemenade
Staatssecretaris De Jong verwijt dat
hij geen overleg heeft gevoerd. Ik begrijp dat verwijt niet.
De heer Van Kemenade (PvdA): Tussen 23 maart en 8 juni.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Eén
ding begrijp ik niet. Deze zaak speelt al
vanaf juli verleden jaar. Van juli tot
medio december verleden jaar hebt u,
als verantwoordelijk bewindsman, zelf
de gelegenheid gehad, overleg te plegen. Ik heb de indruk dat u dat niet
hebt gedaan. Ik begrijp niet, waarom u
meent, dit verwijt dan nu aan het adres
van de Staatssecretaris te moeten maken.
De heer Van Kemenade (PvdA): Op 23
maart is een concrete experimenteeraanvrage ingediend. Daarop moest de
Staatssecretaris reageren. Zijn reactie
kwam pas op 8 juni. Het is duidelijk dat
het hier een heel specifieke situatie betreft, namelijk een reactie op een ingediende experimenteeraanvrage.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik denk
toch dat u mij niet helemaal begrijpt.
Wellicht was overleg ook vóór de experimenteeraanvrage verstandig geweest.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dat
kan wel zijn. Wij spreken nu echter
over de brief van 8 juni en over de experimenteeraanvrage die is ingediend.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik proef
hier een beetje dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet.
De heer Van Kemenade (PvdA): Als u
nog even doorgaat, zijn w i j nog later
klaar. Bovendien draagt dit weinig tot
de discussie bij.
Ik heb begrip voor het feit dat de
Staatssecretaris op dit moment en in
deze situatie nader overleg noodzakelijk vindt. Ik wil dat duidelijk zeggen. Ik
teken daarbij aan dat de Staatssecretaris zich zelf een beetje in deze situatie heeft gemanoeuvreerd. Op 8 juni
kwam zijn beslissing af, waarover op
27 juni is gesproken met de betrokkenen. Hierdoor heeft hij, gelet op de afloop van het schooljaar, zelf de tijdsklem op zijn handelingen gezet. Zo is
de situatie nu eenmaal. Ik heb er van
daaruit begrip voor dat hij nader overleg noodzakelijk acht en nu niet een
uitspraak wil doen over de experimenteeraanvrage.
Ik heb er ook begrip voor dat de
Staatssecretaris in de situatie van het
Wagenings Lyceum wat olie op de golven wil gooien, met name ook omdat
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ik meen dat dit in het belang kan zijn
van de onderwijsvernieuwing en van
datgene wat vele jaren op het Wagenings Lyceum is gepresteerd, ook en
met name door de mensen die het projectonderwijs hebben gedragen.
Hierbij teken ik echter aan dat de
Staatssecretaris ervoor moet oppassen, op deze manier een premie op onrust te zetten, door het toestemmen
van onderwijsvernieuwing te veel afhankelijk te maken van rust en door te
veel onrust te beschouwen als een belemmering voor die toestemming. Mevrouw Ginjaar is die premie op onrust
al op brede schaal in Nederland gaan
innen toen zij in een radiouitzending
van 20 juni j l . iedereen in den lande vooral kiezers en leden van de VVD heeft opgeroepen o m vooral overal
waar dit soort onderwijsvernieuwing
plaatsvindt de zaak te signaleren, er
protest tegen aan te tekenen en ons de Kamerfractie van de VVD - dat te laten weten, zodat men ook vanuit de
Kamer zijn steentje zou kunnen bijdragen om een eind te maken aan dit
soort misstanden.
Deze premie op onrust en het innen
daarvan is gevaarlijk, omdat het in feite betekent dat in elke situatie waar
mensen aan onderwijsvernieuwing
bezig zijn op deze wijze een hetze kan
worden aangeblazen en tegenstellingen kunnen worden opgeroepen die
dan vervolgens weer kunnen worden
gebruikt om te zeggen, dat men vanuit
tegenstellingen geen onderwijsvernieuwing kan goedkeuren. Dat is de situatie die wij wezenlijk moeten vermijden.
Ik moet de Staatssecretaris ook herinneren aan datgene, wat hij zelf op 30
september aan de school heeft geschreven: 'Het is duidelijk dat zo'n proces met grote spanningen gepaard kan
gaan, omdat hierdoor verschillen in
opvattingen binnen het lerarenkorps
en tussen leraren en ouders aan de oppervlakte kunnen komen. Hoezeer dat
ook minstens tijdelijk de werksfeer kan
bemoeilijken, toch moet het belang
van een dergelijk proces voor de
school en het openbaar onderwijs niet
worden onderschat'. De belangrijkste
bijdrage aan rust is in zo'n situatie duidelijkheid van het bevoegd gezag.
Ik stel de Staatssecretaris dan ook
voor, nu die duidelijkheid te scheppen,
in die zin dat hij ingaat op de al tijdens
het mondeling overleg door collega
Deetman gedane suggestie om het komend schooljaar met alle betrokkenen
overleg te voeren en aan de hand
daarvan - en, zo voeg ik eraan toe,
aan de hand van deskundig a d v i e s vóór 1 maart 1979 te beslissen of en,
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zo ja' op welke wijze open projectonderwijs in het schoolwerkplan van de
rijksscholengemeenschap in
1979-1980 zal worden opgenomen.
Om dat overleg mogelijk te maken en
niet één van de groeperingen op voorhand in het gelijk te stellen en o m te
voorkomen dat tegenstellingen opnieuw aanwakkeren, zal hij komend
schooljaar de status quo, zoals die dit
jaar bestaat op de school, moeten
handhaven.
Wanneer dat niet gebeurt, maakt hij
in feite nu al een keuze en is dat overleg niet meer open. Dan brokkelen nu
de inzet en de betrokkenheid van mensen af, zodat straks die keuze ook niet
meer gedaan kan worden. Wanneer hij
daar nu onduidelijkheid over laat ontstaan, bereikt hij eigenlijk hetzelfde effect, omdat noodzakelijke voorbereidingen nodig zijn o m dergelijk projectonderwijs zoals dit jaar heeft plaatsgevonden op de rijksscholengemeenschap ook volgend jaar weer in een
status-quosituatie, en in een situatie
van overleg, te kunnen laten plaatsvinden.
Om dat te bereiken en o m de Staatssecretaris hierin te steunen, leg ik de
Kamer graag een uitspraak voor.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Van
Kemenade, Mertens, Beckers-de Bruijn,
Van Ooijen en Konings wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging naar aanleiding van het verslag van het mondeling overleg van de vaste Commissie
voor Onderwijs en Wetenschappen
met Staatssecretaris De Jong op 15
juni jl. over de experimenteeraanvrage van de rijksscholengemeenschap
Het Wagenings Lyceum, inzake openprojectonderwijs;
van mening, dat tot nu toe onvoldoende overleg met betrokkenen heeft
plaatsgevonden;
van mening, dat het belang van dit
project-onderwijs en een goede onderlinge verstandhouding op de school,
verdergaand overleg met alle betrokkenen vereisen, zonder op voorhand
bepaalde groeperingen in het gelijk te
stellen en/of het werken onmogelijk te
maken;
van mening, dat de huidige onduidelijke situatie met betrekking tot het komende schooljaar tot grote onzekerheid onder de ouders en de leraren en
tot verscherping van de tegenstellingen binnen de school leidt;
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Voorzitter
dringt er bij de Staatssecretaris op
aan:
1. in het komende schooljaar met
alle betrokkenen diepgaand overleg te
voeren over aard en plaats van het zogenaamde open-projectonderwijs op
de RSG Het Wagenings Lyceum;
2. aan de hand van dit overleg en
van adviezen van deskundigen, vóór 1
maart 1979 te beslissen of en op welke wijze dit projectonderwijs deel zal
uitmaken van het schoolwerkplan van
deze RSG met ingang van het schooljaar 1979-1980;
3. inmiddels reeds nu te verzekeren,
dat het projectonderwijs op deze
school in het komend schooljaar, op
dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden voortgang kan vinden als in
het afgelopen schooljaar het geval
was,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 14 800-VIII, nr. 36.
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat de
Staatssecretaris de motie overbodig
zal verklaren, omdat hij, de Kamer gehoord, dit alsnog tot zijn beleidslijn zal
nemen. Ik hoop dat in het belang van
de onderwijsvernieuwing en vooral
ook in het belang van de geloofwaardigheid van de Staatssecretaris in het
kader van de continuïteit van het beleid.
De heer Evenhuis (VVD): Graag een
vraag ter verduidelijking, mijnheer de
Voorzitter. Wanneer je een project integreert in het schoolwerkplan voor
het voortgezet onderwijs, hoe past dat
dan in het lesroosterstramien en dergelijke? Kan de heer Van Kemenade
mij dat duidelijk maken? Past de idee
van een schoolwerkplan, die hij op dit
moment ventileert, in datgene wat de
wettelijke regeling op dit moment
voorstelt?
De heer Konings (PvdA): Dat hebben
ze in Wageningen uitgezocht!
De heer Evenhuis (VVD): Ik vraag het
aan de heer Van Kemenade.
De heer Van Kemenade (PvdA): Weet
u waar u dat kunt zien? In de experimenteeraanvraag. Daar staat het uitvoerig omschreven.
De heer Evenhuis (VVD): Neen, ik heb
het over de wettelijke regelingen die
op het ogenblik bestaan. Het schoolwerkplan is niet expliciet aangegeven
in het kader van die wettelijke regelingen.
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De heer Van Kemenade (PvdA): Ik heb
de term 'schoolwerkplan' hier gebruikt, omdat die gebruikt wordt in het
rijksscholenreglement. In artikel 30
daarvan staat: De rector moet vóór 1
maart het schoolwerkplan indienen.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Gehoord de bijdrage van
mijn drie voorgangers wil ik mij beperken tot twee opmerkingen en twee
vragen. Bij een daarvan bespeur ik bij
mijzelf enige aarzeling, omdat ik niet
weet of dit het uur en de dag is voor
het aangaan van een principiële onderwijsdiscussie. Ik moet echter toch
wel zeggen, dat de woorden van mev r o u w Ginjaar mij zodanig hebben geprovoceerd dat ik slechts kan opmerken dat projectonderwijs en de mogelijkheden van onderwijsvernieuwing
die het met zich brengt zich erg slecht
verdragen met haar bijdrage aan dit
debat.
Het gaat mij te ver te denken dat je
bij de beoordeling van een situatie die
al een aantal jaren aan de gang is, die
haar effecten niet heeft gemist op
scholen in de omgeving en op de relatie tussen ouders en hun kinderen,
kunt volstaan met een citaat uit een
brochure van een aantal mensen die
daarover een theorietje hebben opgebouwd. Het doet mij denken aan de
definitie van liberalisme die ik in het
verkiezingsprogramma van de VVD
aantrof, namelijk een filosofie die zich
bezighoudt met het soort vrijheid dat
zijn grenzen vindt waar de vrijheid van
anderen wordt bedreigd. Het is de vrijheid van de armoede en van het onvermogen maar niet de vrijheid die wordt
gekenmerkt door solidariteit en - dat
staat gek genoeg ook in dat verkiezingsprogramma - de vrijheid die zich
bezighoudt met het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheden.
In het projectonderwijs gebeurt
waarachtig wel iets meer dan het zetten van een cel die zich vervolgens uitbouwt tot het gehele lichaam van een
bepaalde onderwijsinstelling. Als je
nadenkt over onderwijsvernieuwing het projectonderwijs is een van de vele
vormen waarin het wordt geprobeerd
- moet je verder durven denken dan
eventuele bedreiging van gevestigde
waarden en dan de weliswaar in kwantiteit grootste maar kwalitatief bepaald
niet grootste bijdrage die in de brochure 'Liberalisme in de jaren '80' uitgerekend aan het onderwijs is besteed.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik begrijp volstrekt niet wat u bedoelt. Ener-
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zijds wilt u met mij discussiëren over
ons verkiezingsprogramma en over
uitgaven van de Teldersstichting. Anderzijds maakt u opmerkingen op het
feit dat ik heb geprobeerd uit te leggen
dat projectonderwijs hoe dan ook daarom gaat het op dit m o m e n t - iets
is wat de gehele school in beweging
en beroering brengt. In het mondeling
overleg is naar voren gekomen dat dit
een zeer belangrijk element is. Juist
doordat de gehele school wordt geraakt door een project moeten alle betrokkenen zeggenschap hebben over
de invoering ervan. Dat is het verband.
De heer Mertens (D'66): Ik trok al in
twijfel of ik mij op het juiste pad begaf
door überhaupt deze vraag aan de orde te stellen. Verandering van de filosofie op het gebied van het onderwijs
en realisering daarvan in de praktijk
zijn niet denkbaar als de durf tot veranderen ontbreekt. Mijn problemen met
het betoog van mevrouw Ginjaar betreffen niet het feit dat er liberalisme in
zit. Dat heb ik er namelijk weinig in bespeurd. Ik had moeite met het gebrek
aan wil tot veranderen. Bij projectonderwijs riskeer je inderdaad een en ander.
Er worden vakken doorbroken, zekerheden op de tocht gezet en nieuwe
verbanden uitgeprobeerd. Dat moet
uitgeprobeerd worden, w i l je een stukje onderwijsvernieuwing naderbij
brengen dat in de toekomst in een
nieuwe maatschappelijke context weilicht bruikbaar is. Daarmee w i l niet gezegd zijn dat per se vanaf het begin en
tot het einde voor die nieuwe maatschappelijke context wordt gekozen,
laat staan dat er volstrekte zekerheid
over zou bestaan. De durf moet er echter zijn en die beluister ik niet bij mevrouw Ginjaar.
De Staatssecretaris heeft gezegd - ik
waardeer dat - dat hij geen partij wil
kiezen in het conflict dat is gerezen aan
het Wagenings Lyceum.
Het probleem is nu dat hij dat, door
het nemen van deze maatregel en het
niet goedkeuren van deze experimentaanvrage de facto wel doet. Het andere experiment, dat van de vakkenintegratie, dat nu wordt voorgesteld, is
een fase in de ontwikkeling die die
school heeft meegemaakt, die al zo ver
achter de rug is dat het slechts kan
worden opgevat als een bruskering
van die helft van de ouders en kinderen die voorstanders waren van het
experiment. De kinderen waren zelfs in
overgrote meerderheid geporteerd
voor de ervaringen die zij hadden opgedaan.
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Ons bereiken dan ook de berichten
dat men absoluut niet van plan is zich
voetstoots neer te leggen bij het terugdraaien van de verworvenheden die
deze vernieuwde vorm van onderwijs
met zich bracht. Heeft de Staatssecretaris die kant van zijn beslissing wel
bekeken? Als hij op zoek is naar rust,
naar het weer stabiliseren van de verhoudingen, naar dezelfde vormen van
wederzijds begrip, is het zonder meer
afwijzen van de experimentaanvrage
dan niet het verkeerde middel?
Wat heeft de Staatssecretaris precies gedaan? Ik heb de informatie niet
die de heer Van Kemenade zojuist
noemde. De Staatssecretaris zou op
een open manier overleg zoeken met
alle betrokkenen op het Wagenings Lyceum. Heeft hij dat gedaan? Kan hij dat
beschrijven? Wat is daar precies gebeurd? En wat gebeurt er precies in
het komende jaar? Het lijkt mij verreweg het beste o m van het aangekondigdedenkjaareen overlegjaar te maken. De situatie moet dan wel in een
standstill-toestand blijven dat jaar.

D
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Het gaat op het Wagenings
Lyceum o m een experimentaanvrage.
Bij zo'n experimentaanvrage zijn twee
punten essentieel: Ten eerste is het
open projectonderwijs, waarbij de nadruk ligt op de v o r m i n g ; ten tweede is
er het streven dit open projectonderwijs tot een integrerend deel van het
onderwijsplan van die school te maken.
Ik heb deze week de school bezocht.
Ik ben er een lange avond geweest. Ik
heb mij zoveel mogelijk geïnformeerd.
Ik wil graag vertellen wat ik daar gezien, geconstateerd en geconcludeerd
heb.
Ik heb geconstateerd dat het een
school is die in ontwikkeling is en waar
een grote bereidheid aanwezig is o m
vanuit het bestaande onderwijs te komen tot een goede ontwikkeling van
het onderwijs. Dat waardeer ik. In het
algemeen is het een goede zaak als
men op een school met elkaar bezig is
te werken aan de ontwikkeling van het
onderwijs in het algemeen en van het
onderwijs op die school in het bijzonder.
Het is goed dit voorop te stellen,
want wellicht is dit ook een basis voor
een oplossing. Immers, ik heb op die
school ook geconstateerd een bijna
uitgesproken conflictsituatie en wel zo
dat je op grond daarvan al moet zeggen dat zo'n situatie de school ongeschikt maakt o m met een experiment
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door te gaan. Dat is dan ook de voornaamste reden geweest waarom ik die
experimentaanvrage heb afgewezen.
Dan kan men natuurlijk gaan reke
nen; spreken over een tweederde
meerderheid, over de helft voor en de
helft tegen. Ik vind nog belangrijker
dat uit alles heel duidelijk is gebleken
dat er zowel bij de docenten als bij de
ouders onvoldoende steun aanwezig
is.
Als je op een school, zo is mijn ervaring, werkelijk verder wilt gaan met
een ontwikkeling die nogal wat inhoudt, dan kun je natuurlijk wel rekenen en zeggen dat zoveel procent ervoor en zoveel procent ertegen kan
zijn, maar dan ben je daarmee niet
klaar. Er moet ook een klimaat zijn,
waarin dat kan. In dat klimaat kun je
bepaald niet een groot aantal tegenstanders hebben, want dan lukt het gewoon op een school niet.
Ik ben het wel met de heer Van Kemenade eens, dat dit niet tot consequentie moet hebben dat de rustzoekers
door onrust te stoken altijd aan hun
trekken komen. Zo is het hier niet. Ik
heb op die school praktisch niemand
aangetroffen die echt behoort tot wat
wij wel eens de rustzoekers plegen te
noemen. Men wil daar echt wel wat.
Op de school heb ik heel duidelijk
naar voren gebracht - dit zal een essentieel punt zijn bij mijn verdere antwoord - dat we het komende jaar
moeten proberen uit die conflictsituatie te komen. Ik ben dan ook van plan
grote aandacht eraan te besteden, ook
door te proberen mensen te vinden,
die aan de begeleiding op de school
willen werken. Ook wil ik zoeken naar
een oplossing, ervan uitgaande dat ik
niet bij voorbaat een winnaar w i l aanwijzen. Dat zou een slechte zaak zijn.
Daarbij is van groot belang dat nog
eens een standpunt wordt bepaald
over het essentiële van deze projectaanvraag, namelijk dat het open projectonderwijs is. Ik vind het een goede
zaak - d e heer Deetman heeft erop gewezen en ik wil er gevolg aan geven daarover nader advies in te w i n n e n ,
want het is een vrij ver strekkend iets.
Het kan ook betekenis hebben voor het
Nederlands onderwijs in brede zin.
Vandaar ook, dat ik het eveneens
graag wil zien in het kader van de enquête naar ontwikkelingen in het
voortgezet onderwijs, die ik heb doen
houden. Ik ben benieuwd, of er meer
uitkomt met betrekking tot projectonderwijs. Ik wil bij voorbeeld de Onderwijsraad o m advies vragen. Ik overweeg ook, het APS verder in te schakelen en om verder advies te vragen.
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De heer Konings (PvdA): U hebt toch
al een stapel adhesiebetuigingen?
Staatssecretaris De Jong: Dat is iets
anders dan advies van de onafhankelijke adviesorganen, die wij als Regering hebben.
De heer Konings (PvdA): Maar toch
een soort enquêtegegevens.
Staatssecretaris De Jong: Ik dacht dat
het met andere projectaanvragen in
het onderwijs ook niet op deze manier
gaat.
Ik wil bij voorbeeld ook proberen adviezen te verkrijgen met betrekking tot
de overlegstructuur, met betrekking
tot de begeleiding en ook met betrekking tot onderzoek en evaluatie. Tot
dusverre zijn bij het project onderzoek,
begeleiding en evaluatie in één hand
geweest. Dat is bepaald geen goede
zaak.
Ik ben van plan na de vakantie ten
eerste iets te doen aan de begeleiding
van de school om uit de conflictsituatie
te komen, ten tweede o m advies te
vragen over dit projectonderwijs en
ten derde o m te bezien wat en hoe wij
het het komende jaar verder met elkaar moeten doen ó m te komen tot
een eventuele nieuwe projectaanvrage
in het kader van de vaststelling van het
schoolwerkplan, zoals ook door de
heer Van Kemenade naar voren is gebracht.
Ik wil nog er nog even op wijzen, dat
het niet alleen belangrijk is dat alle geledingen van de school er achter staan
maar dat men deze zaken niet kan
plaatsen in een hoekje van de school.
Het is iets dat de hele school bezighoudt. Daarvan ga ik uit. Ik ben het er
niet mee eens als men zegt: als bepaalde mensen het zo graag willen laat
men ze er dan aan meedoen en anderen niet. Het is veel te ver strekkend
voor. Het past met name ook niet in
het kader van het openbaar onderwijs.
De heer Van Kemenade (PvdA): Waarom
niet?
Staatssecretaris De Jong: In het kader
van het openbaar onderwijs is het van
groot belang, dat er weliswaar sprake
is van een zekere pluriformiteit, maar
dat er toch grote verdraagzaamheid
aanwezig is, in die zin, dat de school
een huis voor velen kan zijn. Dat houdt
niet een huis in, dat tegen zichzelf is
verdeeld.
De heer Van Kemenade (PvdA): U
wijkt dus wat dit betreft af van de brief
aan de rector van de scholengemeenschap van 30 september? Daarin
wordt uitdrukkelijk gesteld, dat juist
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De Jong
die verscheidenheid van opvattingen
het karakter van het openbaar onderwijs ten goede komt.
Staatssecretaris De Jong: Dat spreek
ik niet tegen. Die openbare school
moet geen richtingschool gaan worden. Daarvan ben ik een duidelijke tegenstander.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans
tot de beantwoording van enkele vragen. De heer Deetman heeft gevraagd,
wat er in het komend jaar gaat gebeuren. Ik probeer het conflict op te lossen
en de school te begeleiden in de richting van een nieuwe project-aanvrage.
Ik zal ook nagaan, wat in het kader van
de projecten dit jaar nog kan worden
gedaan.
Ik kom thans tot een beoordeling
van de motie. Ik ben het niet eens met
hetgeen in die motie naar voren wordt
gebracht. Als ik gevolg zou geven aan
die motie, zou ik partij kiezen. Ik laat
dan iets doorgaan, waarover op de
school geen voldoende overeenstemming is. Verder loop ik daardoor vooruit op het open overleg, en dat acht ik
niet juist. Ik begrijp niet dat enerzijds
voor open overleg wordt gepleit en anderzijds voor een bepaalde groepering
wordt gekozen, die met alle krachten,
tot in het parlement toe - soms buiten
het eigen bevoegde gezag o m - tracht
haar gelijk te halen. Daar ben ik niet
voorin.
De heer Van Kemenade (PvdA): Hoe
lang moet het overleg in het komende
schooljaar duren?
Staatssecretaris De Jong: Ik begin met
het overleg, zodra het cursusjaar begint. Ik zal proberen een aantal bekwame mensen te vinden, die namens mij
het overleg zullen voeren.
De heer Van Kemenade (PvdA): U bent
er wel een paar maanden mee bezig.
Staatssecretaris De Jong: Ik kan geen
enkele voorspelling doen. Ik kan mij
voorstellen, dat de zomervakantie de
gemoederen wat sust. Verder kan ik
mij voorstellen, dat er mensen kunnen
worden gevonden, die iets kunnen
verzinnen. Wij moeten proberen de
mensen onder één noemer te krijgen.
De heer Van Kemenade (PvdA): De
projecten kunnen dus in het komende
schooljaar niet doorgaan?
Staatssecretaris De Jong: Als ik punt 3
van de motie uitvoer, kies ik te veel
partij. Dat is niet bevorderlijk voor een
oplossing van het conflict. Ik heb een
brief aan de school geschreven, waarop nog niet is gereageerd. Ik kan toch
niet plotseling die brief intrekken en
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wat anders gaan doen? Dan zou ik toch
op zijn minst de docenten en de ouders moeten horen. Dat is nog niet gebeurd. Ik als bevoegd gezag, dat graag
democratisch wil handelen, zou via deze motie een autocratische houding
krijgen opgelegd.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dus u
handhaaft de brief van 8 juni?
Staatssecretaris De Jong: Ja.

D
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik beginnen
met een reactie op de motie van collega Van Kemenade. Hij vraagt handhaving van de status quo. Daarmee zou
de huidige conflictsituatie gecontinueerd worden. Wij willen daaraan niet
meewerken. De Staatssecretaris heeft
gezegd, dat hij alles in het werk zal
stellen o m de mensen op één noemer
te krijgen. Ons lijkt dat een goede zaak
en ik meen dat de Staatssecretaris
daarvoor de ruimte moet hebben.
Ik wil nog een paar woorden wijden
aan hetgeen collega Mertens mij heeft
toegeworpen. Hij heeft er tot mijn spijt
blijk van gegeven dat hij nog heel weinig heeft nagedacht over hetgeen het
projectonderwijs, zoals dat in Wageningen plaatsvindt, eigenlijk betekent.
Voorts blijkt collega Mertens te lijden
aan de opvatting dat alles wat nieuw is
per definitie goed is. Ik ben het daarmee niet eens en ik kan het daarmee
niet eens zijn. Ik denk dat je bij voortduring nieuwe en oude zaken zult
moeten toetsen op hun waarde. Als je
dat niet durft, heb je een heel verstarde kijk op mens en samenleving. Ik
verwijt dat collega Mertens niet. Ik
constateer het alleen.
Een conflict, zoals in Wageningen,
waarbij sprake is van een machtsdwangsituatie, is in strijd met onze liberale opvattingen over tolerantie, maar
mogelijk is zo'n situatie voor pragmatisch D'66 sacrosanct.

D
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De discussie spitst zich nu
toe op de vraag of in het komende cursusjaar de drie projecten onderwijs, die plaatsvinden, kunnen worden
voortgezet. De Staatssecretaris heeft
daarover een uitdrukkelijke uitspraak
gedaan. Hij heeft gezegd: dat ben ik op
dit moment niet van plan, want het zou
betekenen dat ik de status quo, die er
op dit moment is, zou doorbreken. Met
dat uitgangspunt zijn w i j het eens. Het
lijkt ons niet verstandig op enigerlei
wijze in de huidige situatie een wijziging te brengen, een wijziging althans
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zoals door de heer Van Kemenade en
de zijnen is beoogd en is verwoord in
punt 3 van de motie.
Er zijn ook overigens geen feiten die
het rechtvaardigen o m het projectonderwijs, zoals dat nu v o r m heeft gekregen, voort te zetten in het komende
cursusjaar. Ik weet wel dat degenen,
die zich thans met het projectonderwijs bezighouden, overwegen ermee
te stoppen als zij geen kansen krijgen
voor het komende cursusjaar, maar de
argumenten daarvoor zijn onvoldoende hard naar mijn oordeel.
Voorts denk ik dat van belang is dat
de situatie in het afgelopen jaar strijdig
is met de uitvoeringsvoorschriften ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs. Het lijkt ons niet acceptabel
dat die situatie wordt voortgezet.
De Staatssecretaris heeft voor het
komende jaar een open overleg voorgesteld, d.w.z. dat in dat overleg, wanneer de betrokkenen uiteraard bereid
zijn een constructieve bijdrage aan dat
overleg te leveren, het experimenteerplan opnieuw kan worden betrokken
en dat daarover een oordeel kan worden gegeven. Gezien die nadrukkelijke
toezegging en de bemoeienis die de
Staatssecretaris heeft toegezegd, lijkt
het mij niet nodig nu te zeggen: ga
maar door met wat thans aan de gang
is.

D
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Vooraf wil ik de opmerking maken dat, waar de Staatssecretaris spreekt over de voorstanders van het project die zich buiten het
bevoegde gezag o m tot de Kamer hebben weten te richten, ook de tegenstanders zich tot de Kamer hebben gericht. Ik wil er bovendien op wijzen, dat
het het recht van burgers is, zich tot de
Kamer te richten, ook buiten het bevoegde gezag o m , zeker waar het bevoegde
gezag de Staatssecretaris zelf is. Waartoe zouden zij zich anders moeten richten in zo'n geval? Ik meen dat zo'n opmerking dan ook geen pas geeft.
Staatssecretaris De Jong: Ze hadden
élk moment bij mij terecht gekund.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ze
hebben de Staatssecretaris en het departement meermalen o m overleg
gevraagd tussen 23 maart en 8 juni en
ze hebben daartoe de kans niet gekregen.
Staatssecretaris De Jong: Dat overleg
is toen niet gevraagd.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dat
overleg is wél gevraagd.
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Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag niet,
of de Staatssecretaris die experimenteeraanvrage nu goedkeurt. Ik begrijp
best, dat dit op dit moment niet meer
kan. Ik vraag hem niet, hierover nu een
beslissing te nemen. Ik vraag hem
overleg te voeren in het belang van het
projectonderwijs en de onderwijsvernieuwing en in het belang van een
goede verstandhouding op de school.
Ik vraag hem, dit overleg te laten
plaatsvinden in een situatie, waarin de
overlegpartners zich als reële gesprekspartners gewaardeerd voelen, doordat niet op voorhand een keuze wordt
gemaakt voor stilzetting van het project, dat nu al vier of vijf jaar voortduurt.
De heer Deetman stelt, dat er nu eindelijk eens juridische maatregelen
moeten worden genomen. Dat kan,
mijnheer de Voorzitter. De Staatssecretaris kan op grond van artikel 25
WVO handelen. Overigens behoeft het
niet beslist wanneer men de interpretatie volgt, dat het projectonderwijs
behoort tot de autonome taakuitoefening van projectleraren binnen hun
vak. Dat gebeurt óók. Weet mijnheer
Deetman wat er gebeurt tijdens alle
lessen Frans, Duits, biologie in Nederland.
De heer Deetman (CDA): Aan de objectieve uitvoeringsvoorschriften kan
de hand niet worden gehouden. Dat is
komen vast te staan.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik heb
er geen moeite mee, wanneer de
Staatssecretaris voor dat éne jaar toestemming geeft op grond van artikel
25, hetgeen heel goed mogelijk is. Dit
is van belang o m het doel te bereiken,
dat de Staatssecretaris zich zelf stelt:
een open en normale overlegsituatie
met alle partners in de school. Als de
Staatssecretaris niet verzekert dat althans in het overlegjaar de projecten
doorgaan, heeft hij in feite gekozen.
Wanneer het project, dat hij mede
heeft goedgekeurd, nu wordt stopgezet en er wordt 'overlegd' over voortzetting in 1979 of 1980, wordt er in feite door hem gekozen. Bovendien heeft
mevrouw Ginjaar dat landelijk-politiek
duidelijk gemaakt toen ze nog op 20 juni 1978 zei dat de VVD de afgelopen
anderhalfjaar heeft gevochten om een
einde te maken aan het project en dat
het ernaar uitziet dat zij daarin haar zin
krijgt. Dat is kiezen!
De heer Van Leijenhorst (CDA): Als de
heer Van Kemenade spreekt over open
overleg en ik die uitspraak vergelijk
met wat er onder punt 3 van de motie
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is vermeld - daar wordt duidelijk aangegeven waar men met het overleg
moet uitkomen - vraag ik mij af, wat
dit overleg nog voorstelt.
De heer Van Kemenade (PvdA): U
heeft de motie niet goed gelezen. Onder punt 2 van de motie staat: 'voor 1
maart 1979 te beslissen of en op welke
wijze projectonderwijs in het schooljaar 1979-1980 zal worden ingevoerd.'.
De heer Van Leijenhorst (CDA): Dat
moet tóch tegelijk worden gelezen met
het gestelde onder punt 3: 'inmiddels
reeds nu te verzekeren' enz.
De heer Van Kemenade (PvdA): Voor
het komende schooljaar.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Het zal het late uur wel zijn,
maar ik wil iets rechtzetten wat niet onweersproken kan blijven. Gesteld is,
dat ik alles wat nieuw is even mooi en
goed vind. Daar is natuurlijk geen
sprake van. Waar ik al bang voor was,
namelijk dat de discussie naar een dergelijk niveau zou afzakken, is inderdaad gebeurd.
Vernieuwing vraagt verandering.
Dat is een constatering, die in de categorie waarheden als koeien thuishoort. Verandering vraagt durf o m te
veranderen, welke constatering wel
eens in bepaalde VVD-redevoeringen
voorkomt. Echter, als het in de praktijk
voorvalt, is die VVD vaak - ik zeg niet:
altijd - niet thuis. Wat betreft werkelijk
hervormend liberalisme, in ieder geval
op het terrein van het onderwijs, kan ik
mij geen praktische maatregelen uit
het recente verleden herinneren.
Een ander belangrijk liberaal erfgoed is de tolerantie; het is ook in deze discussie van belang. Tolerantie
moet naar twee kanten werken. Niet
alleen degenen, die willen veranderen,
maar ook degenen, die zich wel voelen
bij de bestaande politieke en maatschappelijke verhoudingen - en de
krachtenverdeling in het onderwijsveld - moeten tolerant zijn opdat anderen, die een andere mening hebben,
de ruimte krijgen o m na te gaan in
hoeverre veranderingen nodig zijn
voor het gezamenlijk vormgeven van
de toekomst.
Ik begrijp niet, hoe de Staatssecretaris overeind kan houden - aangenomen dat hij een koers wil varen, die
niet een partijkeuze inhoudt - dat hij
moet handelen aan de hand van de nu
afgewezen experiment-aanvrage en
het voorstel, zoals hij het heeft gepresenteerd.

Projectonderwijs

Ik kan mij geen andere niet partijpolitieke keuze voorstellen dan het neutraliseren van de koers om het maar
eens in actuele wielrentermen te zeggen. Als de maatregel wordt genomen
zoals ik die thans beluister, dan verwacht ik dat er onmiddellijk een actievoerende, een onrustverwekkende actiegroep gaat ontstaan die zich daar
niet bij zal neerleggen. Wij hebben al
verscheidene brieven van ouders ontvangen die al hebben aangekondigd
dat zij de betrokkenheid waarin zij zich
welbevinden niet wensen te laten afnemen. Ik denk dat de Staatssecretaris
een hele hoop onrust van die mensen
zal meemaken het komend jaar. Waar
blijft hij dan met zijn stellingname dat
hij zich boven de partijen wil verheffen? Ik denk dat dit alleen maar kan als
hij precies datgene doet wat in punt 3
van de ook door mij ondertekende motie staat, namelijk in ieder geval in dit
overlegjaar de zaken op zoveel mogelijk hetzelfde peil en situatie houden
als thans.

D
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil in de eerste plaats ingaan op de kwestie van het overleg
voeren. In maart jl. hebben alle geledingen van de school zich duidelijk uitgesproken en daarna hun mening te
mijner kennis gebracht. Ik heb daarop
geantwoord in juni jl. en ik zie niet in
dat, wanneer men zich zo duidelijk
heeft uitgesproken, er voor het tijdstip
van beoordeling daarvan nog overleg
moet plaatsvinden zonder dat daarom
wordt gevraagd. Bovendien had men
zich duidelijk uitgesproken.
Hierbij wil ik ook duidelijk stellen dat
het overleg van de kant van het bevoegd gezag in de eerste plaats gevoerd dient te worden niet met groeperingen uit de school die zich spontaan vormen of die zich met deelzaken
in de school bezig houden, maar met
de twee officiële geledingen, in dit geval de docentenvergadering met de
ouders en ook met de schoolleiding.
Daar gaat het natuurlijk o m . Ik vind dat
ook in eerste instantie het belangrijkste. Daar sloeg ook mijn mededeling
op dat ik van de docentenvergadering
tot dusverre verder niets heb vernomen. Ik neem echter aan dat ik na de
vakantie wel iets zal horen, anders zal
ik wel iets van mij laten horen. Overigens is het bevoegd gezag steeds
voor iedereen bereikbaar.
Ik wil ook nog even ingaan op het
neutraliseren van de koers. Dit is een
zeer goede uitdrukking van de heer
Mertens. Ik wil dit ook, maar zowel met
betrekking tot het bepalen van wat er
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in de cursus 1979/1980 gaat gebeuren,
als met betrekking tot wat er in de cursus 1978/1979 gaat gebeuren. Voor
beide jaren wil ik de koers neutraliseren. Als ik op de motie in zou gaan, zou
ik voor het jaar 1978/1979 de koers
juist gaan deneutraliseren en dat wil ik
niet.
De heer Konings (PvdA): U neutraliseert wel de koers, maar verandert
daarbij tegelijkertijd ook de volgorde
van de renners!
De beraadslaging wordt gesloten.
De behandeling wordt geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de Verslagen van een
mondeling overleg over de sanering
van het betaald voetbal (14 994, nrs. 1
en 3).
De beraadslaging wordt hervat.

D
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! Zoals mevrouw
Langedijk gisteren opmerkte, is het inderdaad een goede zaak o m in de Kamer over het betaald voetbal te spreken. Ik hecht er zelf aan o m over deze
aangelegenheid het een en ander in dit
Huis naar voren te mogen brengen.
De heren De Boer en Keja hebben
een historisch overzicht gegeven tot
het moment van deze bespreking. Ook
ik ben geconfronteerd met deze voorgeschiedenis. Het vorig kabinet heeft
afspraken gemaakt met betrekking tot
de procedure die zou moeten worden
gevolgd voor het gezond maken van
het betaald voetbal. Er zijn ook afspraken gemaakt met betrekking tot de f i nanciering en er is een stuurgroep in
het leven geroepen die aan de hand
van een duidelijk afgesproken procedure moest werken. Deze procedure
zou op een zodanig tijdstip moeten
eindigen dat nog vóór 1 augustus van
dit jaar met het saneringsproces kan
worden begonnen.
Ik spreek heel nadrukkelijk over een
saneringsbijdrage. Ik ben het geheel
met de heer De Boer eens dat dat niet
duidelijk genoeg kan worden gezegd.
Het gaat hier niet o m subsidiëring van
het betaalde voetbal, maar o m het verlenen van een bijdrage in het proces
van gezondmaking. Een dergelijke saneringsbijdrage is tijdelijk.
Er is gesproken over de CAO. Zoals
ik reeds in mijn brief van 13 april aan
de KNVB naar voren heb gebracht,
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hecht ik er bijzonder veel waarde aan
dat een CAO tot stand komt en dat dit
gebeurt vóór 1 januari 1979. Ik heb beide criteria dan ook in mijn voorwaardenbnef vastgelegd. Er is opgemerkt
dat ik mij met betrekking tot de CAO
wat afstandelijk zou gedragen. Laat er
geen misverstand over bestaan dat deze afstandelijkheid geen betrekking
heeft op het tot stand komen van de
CAO en ook niet op de datum. Ik vind
dat partijen in alle vrijheid - ook w a n neer de overheid van mening is dat die
CAO er moet komen vóór een bepaalde datum - tot elkaar moeten kunnen
komen. Dat betekent ook dat ik in het
geheel van voorwaarden voor de sanering van het betaalde voetbal van
mening ben dat, wanneer men niet
aan de voorwaarden met betrekking
tot de CAO zou kunnen voldoen, aan
partijen moet worden gevraagd waarom dat niet is gelukt. Daarvoor kunnen
zeer redelijke motieven aanwezig zijn.
In het samenspel tussen werknemers
en werkgevers moet dit mogelijk zijn.
Zou dit niet op die wijze door mij worden benaderd, dan zou dit betekenen
dat de datum 1 januari 1979 een absoluut gegeven is, waarna er sanctiebepalingen in werking treden. Dit zou
dan betekenen dat door het stopzetten
van de bijdrage het saneringsproces
zou moeten worden gestopt. Er moet
altijd een mogelijkheid zijn - ook wanneer er van stringente voorwaarden
sprake is - dat over zaken binnen de
grenzen van het redelijke wordt gesproken, voordat men gebruik maakt
van sanctiemaatregelen.
Ik meen dan ook dat hierover tussen
de Kamer en mij geen misverstand bestaat. In genoemde brief van 13 april
heb ik expliciet naar voren gebracht
dat het hier o m een zeer belangrijke
voorwaarde gaat, een voorwaarde
overigens die naderhand door de
KNVB niet is weersproken.
Een tweede belangrijk punt wordt
gevormd door het vergoedingensysteem. Ik ben het eens met de opmerkingen die hierover zijn gemaakt door
de heren Keja en De Boer. Ook ik ben
van mening dat het aanbeveling verdient het vergoedingensysteem aan
een rechterlijke toetsing te kunnen onderwerpen. De overheid is echter geen
rechtstreekse partij. Dit betekent dat
nagegaan moet worden of van de kant
van de overheid hierover een rechterlijke beslissing kan worden uitgelokt.
Dit wordt op het ogenblik op mijn verzoek door het Ministerie van Sociale
Zaken onderzocht. Het antwoord hierop is weer van belang voor datgene
wat ik in het vervolg naar voren zal
brengen.

Projectonderwijs
Betaald voetbal

Ik heb mij in de nadere voorwaarden
volledig het recht voorbehouden na
een jaar ten principale het vergoedingensysteem ter discussie te stellen. Dit
is duidelijk in het voorwaardenpakket
opgenomen. Dit zegt men niet wanneer men laaiend enthousiast over het
vergoedingensysteem is. Dit zegt men
wel, wanneer men met dit vergoedingensysteem erg veel moeite heeft.
Welnu, dit heb ik hiermee tot uitdrukking gebracht. Dit heb ik kenbaar gemaakt aan de KNVB. Bij de nadere discussies is van de zijde van de KNVB
geen bezwaar tegen deze voorwaarde
naar voren gekomen.
De heer De Boer vraagt mij (en ik kan
mij dit goed voorstellen) de uitdrukkelijke toezegging dat ik binnen één jaar
het vergoedingensysteem ten principale aan de orde stel. Niet alleen ik,
maar, na het aanvaarden van deze
voorwaarden, ook de KNVB zal ten
principale het vergoedingensysteem
aan de orde stellen. Ik wil er wel op
wijzen dat naar mijn gevoelen bij het
ter discussie stellen van het vergoedingensysteem duidelijk alle partijen
betrokken moeten worden. Ik heb dit
in de brief van 13 april naar voren gebracht.
De heer H. A. de Boer (CDA): Ik vind
het logisch dat daarbij alle partijen betrokken zijn, maar ik meen dat dit niet
zo kan worden uitgelegd dat één van
de partijen, wanneer men er niet veel
in ziet, een benadering kiest die voor
de Staatssecretaris aanleiding zou zijn,
zijn grote twijfels, neigend naar een
'neen' met betrekking tot het vergoedingensysteem, weer op de tocht te
zetten. Ik zou van hem dus graag de
duidelijke uitspraak willen hebben dat
dit niet het geval is en dat hij zelf zijn
beleid grondt op zijn grote bezwaren
tegen het vergoedingensysteem.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Ik
meen dat die duidelijkheid zeker gegeven moet worden. Als dit onduidelijk
was, zouden hiermee de gestelde
voorwaarden een onduidelijke kant
hebben. Ik heb alleen maar willen betogen dat ik meen dat de overheid dit
niet alléén kan doen, maar daarbij alle
betrokkenen moet inschakelen. Wel
laat dit onverlet dat de overheid haar
eigen intentie, zoals zij die bij het stellen van de voorwaarden heeft uitgesproken, in stand houdt en vanzelfsprekend ook verwacht dat de andere
partij die de intentie en de voorwaarden heeft aanvaard, in dit overleg eenzelfde houding aanneemt.
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Hoe lang denkt de Staatssecretaris dat de discussie binnen het
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BBI met alle betrokkenen zal duren? Ik
vraag dit, mede gelet op het feit, dat de
bijdrage van de overheid gedurende
vier jaar wordt verstrekt. Wat is precies
de reden - kan de Staatssecretaris ons
dat niet duidelijk maken - waarom niet
gelijktijdig met de beschikbaarstelling
van de bijdrage, dit proces van discussie op gang wordt gebracht?
Staatssecretaris Wallis de Vries: Ik
kom daar nu aan toe aan de hand van
hetgeen de heer De Boer naar voren
heeft gebracht. Hij heeft namelijk gezegd, dat daarbij - wij spreken dus
over het streven o m het vergoedingensysteem ten principale binnen één
jaar aan de orde te stellen - de via het
budgetbewakingsinstituut verkregen
gegevens goede diensten kunnen bewijzen. Daar gaat het mij nu net o m .
Wanneer wij praten over het vergoedingensysteem - de heer Keja heeft
hierop terecht gewezen - moeten wij
eerst precies weten wat de consequenties zijn, met andere woorden: hoe
precies bij 37 clubs het vergoedingensysteem financieel en organisatorisch
werkt. Om daar goed achter te kunnen
komen, alsmede o m daarbij fundamenteel gebruikte kunnen maken van
de gegevens die uit die periode naar
voren komen, is naar mijn oordeel een
jaar nodig.
De heer Worrell (PvdA): De Staatssecretaris vindt dus, dat alle mensen
die bij dit proces betrokken zijn daaraan inderdaad zo veel mogelijk moeten meewerken. Wat zal de clubs nu
beletten, als zij met de Staatssecretaris
en met de Kamer tot overeenstemming zijn gekomen, die gegevens
ogenblikkelijk beschikbaar te stellen?
Het kan toch niet zo zijn, dat de Staatssecretaris hier het idee naar voren wil
brengen, dat die gegevens niet bij de
clubs beschikbaar zouden zijn?
Staatssecretaris Wallis de Vries: Het
gaat erom, een eigen oordeel te krijgen aan de hand van een belangrijk f inancieel en organisatorisch gegeven
in de huishouding van 37 bedrijven.
Om daarover een goed oordeel te kunnen vormen, zijn een eigen inzicht en
een eigen werkwijze noodzakelijk. Dit
kan via de werkwijze van het BBI, zoals
deze is gekozen.
Dit wil helemaal niet zeggen, dat tijdens deze overgangsregeling het vergoedingensysteem niet terdege en kritisch vanuit het BBI beoordeeld zou
moeten worden. Met name zal er aandacht aan moeten werden besteed ,
dat niet de financiën, die beschikbaar
zijn gesteld van de kant van externe
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geldgevers voor het saneringsproces,
opgaan c.q. gebruikt worden in de richting van het vergoedingensysteem.
Die kant blijft natuurlijk volledig onder
de aandacht van het budgetbewa
kingsinstituut gedurende de periode
die ik zoeven heb genoemd. De heer
De Boer heeft hiernaar met name gevraagd.
Bovendien wijs ik in dit geheel op de
internationale verbanden die er zijn.
Het is nu eenmaal zo, dat met betrekking tot de voetballerij de grenzen van
de wereld verder liggen dan de grenzen van ons land. Ook die kant zal terdege en goed moeten worden bezien.
Het is mij bekend, dat men hierover
op dit moment in internationaal verband gestructureerd wil praten. Ik geloof zelfs, dat over dit onderwerp de
volgende maand een belangrijke bijeenkomst is, die zal worden gewijd
aan met name het vergoedingensysteem. Ook die zaken zullen bij het geheel moeten worden betrokken. Pas
nadat dit alles goed op een rijtje is gezet, kan een afgewogen oordeel verwacht worden.
De heer Boersma (CDA): De Staatssecretaris kan toch wel een oordeel
hebben! Daarna kan hij nagaan op
welke wijze hij aan dat oordeel gevolg
gaat geven.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht, dat ik nu
sprak binnen het kader van het vergoedingensysteem. Ik heb reeds het oordeel gegeven. Ik zou geen enkele reden hebben over dat vergoedingensysteem te gaan praten, als ik er een
positief oordeel over had. Wil je echter
binnen het kader van de totale voorwaarden precies weten waar en hoe je
op een gegeven moment tot waarmaking van dat niet positieve oordeel
moet komen, dan zul je daarvoor toch
enige dingen nader moeten onderzoeken.
Voor alle duidelijkheid merk ik op
dat ik niet sta te bepleiten dat wij via
dat systeem tot een herziening van het
oordeel moeten komen of dat wij ons
dan pas moeten beraden over wat ons
oordeel moet zijn.
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Alle betrokkenen hebben er recht op,
te weten met welke intenties u in het
saneringsproces stapt. Hierover mag
geen onduidelijkheid zijn. De manier
waarop men gegevens op tafel legt,
moet te maken hebben met de redenen waarom ze op tafel moeten worden gelegd. Die houdt immers verband met voorwaarden en onverhoopt
mogelijke sancties van de kant van de
overheid. Daar mag geen licht tussen
zitten.

Betaald voetbal

Staatssecretaris Wallis de Vries: De intenties waarmee dit gesprek wordt ingegaan aan de hand van de gegevens
die op tafel zijn gelegd, zijn volkomen
duidelijk. Het gaat mij echter om de
consequentie van het waar maken van
deze intentie. Gezien datgene waarover wij spreken, moet deze zorgvuldigheid in acht worden genomen.
De heer H. A. de Boer (CDA): Waarom
maakt u het uzelf zo moeilijk? Waarop
w i j wachten, is dat u zult zeggen dat u
in principe tegen het vergoedingensysteem bent, maar dat er kanten aan
zitten die u door het BBI bezien wilt
hebben, wat echter niets afdoet aan
het feit dat u tegen het systeem bent.
U maakt hieromheen een heel betoog,
terwijl u gewoon kunt zeggen dat u ertegen of ervoor bent in plaats van dat
hierbij allerlei verhalen over intenties
aan de orde moeten zijn.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Als ik
mijn betoog mag vervolgen, zal het de
heer De Boer waarschijnlijk duidelijk
worden wat mijn intentie is.
Nadat w i j hebben besproken wat het
budgetbewakingsinstituut in de tussentijd in financiële zin gedurende het
jaar kan doen, ben ik het met de heer
De Boer eens dat intussen aan een vergoedingsregeling, gericht op het afschaffen van het vergoedingensysteem, kan worden gewerkt. Wanneer
ik de rechterlijke toetsing, de termijn
van een jaar en de werkwijze van het
BBI met ondertussen een beraad gedurende de tijd dat wij hierover spreken, heb genoemd, is over de intenties
die ik naar voren heb gebracht, geen
discussie mogelijk.
De heer Worrell (PvdA): Ik wil het nog
één keer proberen. Kan de Staatssecretaris aan deze Kamer gewoon
mededelen dat het vergoedingensysteem in Nederland wordt afgeschaft?
Dit kan met een eenvoudig 'ja' worden
beantwoord.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Wanneer wij over intenties spreken, kan ik
opmerken dat de intentie is, van het
vergoedingensysteem af te komen.
Hierover heb ik duidelijk gesproken.
Als de heer Worrell zegt dat nu een
eind moet worden gemaakt aan het
vergoedingensysteem, dan wil ik de
consequenties hiervan optafel zien.
Dit moet worden bezien tegen de achtergrond van het saneringsproces.
De heer Worrell (PvdA): Begrijp ik de
Staatssecretaris nu goed? Bedoelt hij
dat, als met zijn goede intenties de gegevens op tafel komen en deze enigszins tegenvallen en niet zo duidelijk
zijn, hij de discussie weer voortzet?
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Staatssecretaris Wallis de Vries: Het is
duidelijk dat ik dan na een jaar met alles waaraan gedurende die tijd het BBI
bezig is geweest, naar de Kamer kom,
mèt een voorstel en een oordeel hierover. Wij kunnen dan daarover spreken en een nadere beslissing nemen.
De heer Worrell (PvdA): Dit zijn mooie
woorden, maar de Staatssecretaris
schaft het vergoedingensysteem dus
niet af.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Het is
mij onduidelijk op grond van welke gegevens deze conclusie wordt getrokken, tenzij men deze conclusie wil trekken. Het lijkt mij dan echter beter dat
dit net als door de heer De Boer van te
voren duidelijk op tafel wordt gelegd.
Er is gesproken over het BBI en over
de samenstelling hiervan.
De heer Mertens (D'66): Stapt de
Staatssecretaris nu van hetvergoedingensysteem af? Ik had er een vraag
over gesteld.
De heer Kleisterlee (CDA): Ik heb begrepen dat hij dit doet, maar op termijn.
De heer Mertens (D'66): In het verslag
van het eerste mondelinge overleg
komt een zin betreffende het vergoedingensysteem voor:
'Het zou, indien al mogelijk, alieen
met een weloverwogen overgangsregeling kunnen worden afgeschaft.'.
Ik heb nadere uitleg gevraagd van
de woorden 'indien al mogelijk'.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Het is
duidelijk dat, wanneer wordt gesproken over een afschaffing van het vergoedingensysteem - en ik heb toegezegd dat ik het gesprek hierover bepaald niet aan de Kamer zal onthouden - er sprake moet zijn van een overgangsregeling. Daarover zullen wij het
gesprek moeten voeren. Ik vind wel
dat wij die overgangsregeling en datgene wat wij nader in deze Kamer naar
voren brengen steeds moeten kunnen
toetsen aan de uitgangspunten van
het saneringsproces. Daarop slaat dit
immers. Is het mogelijk, uitvoering te
geven aan een overgangsregeling die
binnen het kader van de afgesproken
voorwaarden toch tot de sanering kan
leiden?
De heer Mertens (D'66): Neen, dat is
niet waar. Het curieuze is dat er staat
dat de vraag nog open staat, of het
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vergoedingensysteem wel kan worden
afgeschaft. De zin luidt letterlijk:
'Het zou, indien al mogelijk, alleen
met een weloverwogen overgangsregeling kunnen worden afgeschaft.'.
'Het' is hier het vergoedingensysteem. Mijn vraag was dan ook, welke
de overwegingen of randvoorwaarden
zijn die het wellicht onmogelijk maken,
het vergoedingensysteem af te schaffen.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Voor
alle duidelijkheid w i l ik zeggen dat het
natuurlijk altijd mogelijk is, het vergoedingensysteem af te schaffen.
Indien daaraan twijfels zouden bestaan, merk ik op dat het kan. Ik meen
wel dat men de consequenties daarvan goed moet overwegen en dat men
ook een overgangsperiode moet kiezen en wel zodanig, dat daarmee de
sanering - en dat is het doel dat wij
voor ogen hebben - niet in gevaar
wordt gebracht. Hiervoor dient die periode van een jaar. Op dit moment kan
ik niet spreken over de consequenties
omdat ik ze niet ken. Over de overgangsperiode kan ik evenmin spreken
omdat ik daarvan gewoon nog niet
weet waartoe zij zal leiden met betrekking tot het doel dat ik voor ogen heb.
Ik ga nu over naar de vragen die zijn
gesteld met betrekking tot de samenstelling van het BBI, met name omdat
ik in het mondeling overleg heb toegezegd, mij daarover nader te zullen beraden. Ik ben van mening dat de samenstelling die op dit moment is gekozen toch de meest evenwichtige is:
drie vertegenwoordigers van de externe geldgevers, één vertegenwoordiger
van de KNVB, één vertegenwoordiger
van de belangenorganisatie van de
werknemers. Met name is de vraag
naar voren gekomen of de vertegenwoordiger van de KNVB een vertegenwoordiging zou moeten zijn specifiek
van de werkgeversorganisatie.
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Voordat misverstanden ontstaan, wil
ik erop wijzen dat de Staatssecretaris
in het druksel van het laatste mondelinge overleg zwart op wit heeft goedgekeurd, dat in het bestuur van het budgetbewakingsinstituut één zetel wordt
gereserveerd voor de werkgevers:
FBO/sectie betaald voetbal, één zetel
voor de werknemers. Nu zegt hij iets
geheel nieuws, namelijk dat één zetel
wordt ingeruimd voor de KNVB, één
voor de werknemers. Dit schept nieuwe verwarring.
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Staatssecretaris Wallis de Vries: Dit is
juist. Ik heb mij op dit punt gewoon
versproken. Die KNVB-zetel is in die zin
bedoeld als in het verslag staat, namelijk werkgevers: FBO/sectie betaald
voetbal.
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
U gaat nu toch hopelijk uitleggen, wat
u zich daarbij voorstelt? In het verslag
van het mondeling overleg hebt u al
toegegeven dat wij hierbij terecht
vraagtekens hebben gezet, omdat het
toch wat vreemd is, de FBO en de sectie betaald voetbal te zamen werkgever te laten zijn aangezien in de sectie
ook de werknemers zijn vertegenwoordigd.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! Als u het mij toestaat, zal ik nu naar voren brengen
waarom ik mij nader over deze zaak
heb beraden. Dat was met name de
vraag van mevrouw Langedijk. Ik zou
haar graag over het resultaat van dit
beraad willen inlichten. Bij nader inzien is het naar mijn gevoelen beter,
vast te houden aan het oorspronkelijke
voorstel, zoals het door de stuurgroep
is gedaan en dat ook door alle partijen
is aanvaard. Naar mijn mening zouden
de zuivere werkgeversvertegenwoordiging aan de ene kant en de zuivere
werknemersvertegenwoordiging aan
de andere kant het gesprek in het BBI
te specifiek op de verhoudingen tussen werknemer en werkgever, zoals
die in de arbeidsrechtelijke situatie
aanwezig zijn, toespitsen. Ik vind dat
het gesprek in het BBI veel ruimer
moet zijn. Daar moet niet alleen deze
specifieke werknemers/werkgeversverhouding een rol spelen, maar moeten ook problemen van algemeen management aan de orde kunnen worden
gesteld. Ik stel er prijs op hier te zeggen, dat ik dan ook verwacht dat de
vertegenwoordiging van de kant van
de werknemers in dat gesprek ook die
brede rol zal, kan en mag spelen.
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Dat kunnen de werkgevers dan blijkbaar niet.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Van
de kant van de werkgevers is dat ook
het geval. Vandaar dat ik het wat de samenstelling van het BBI betreft zuiverder vind om het voorstel van de stuurgroep te blijven volgen.
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Als u vindt dat werkgevers en werkne-
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mers dat wél kunnen, hoort de sectie
daar niet bij de rol van de werkgevers
ingestopt te worden.
De heerMertens (D'66): Want daar zitten werkgeversèn werknemers i n !
Staatssecretaris Wallis de Vries: Ik heb
juist naar voren gebracht dat in het
gesprek in het BBI met de externe
geldgevers volwassen over de totale
problematiek van het betaald voetbal
gesproken moet kunnen worden. Ik
meen dat daarin een zo specifieke benadrukking van een gedeelte van het
BBI een en ander in de verhouding
werkgever/werknemer minder juist
weergeeft tegen de achtergrond van
waar het BBI voor is opgericht dan
wanneer het alleen maar beperkt zou
zijn tot een vertegenwoordiging van
het FBO.
De heer De Boer heeft mij gevraagd,
hoelang het BBI blijft bestaan. Het antw o o r d luidt: Zolang als er geld van de
rijksoverheid naar de KNVB gaat voor
het saneringsproces. De opmerkingen
die in een eerdere instantie zijn gemaakt over een tweejarenprocedure
slaan hier duidelijk niet op. Ik vind wel
dat het BBI zich na twee jaar over zijn
samenstelling kan beraden en ook een
analyse en een evaluatie van zijn eigen
werk zou moeten kunnen maken. Ik
ben voornemens de analyse, die het
BBI over zich zelf maakt, aan de Kamer
over te leggen. Het BBI als instituut
moet natuurlijk blijven bestaan zolang
hier sprake is van een saneringsbijdrage.
Over het op zaterdag spelen kan ik
kort zijn. Wat de heer Keja naar voren
heeft gebracht, moet natuurlijk geschieden. De KNVB gaat, wanneer de
voorwaarden rond zijn, met andere
maatschappelijke organisaties, waaronder heel nadrukkelijk ook de middenstand, praten. Het resultaat van dat
gesprek komt terug naar mij. Dan pas
zal een beslissing genomen kunnen
worden. Eerst moet dat gesprek nog
op gang komen. Het enige waar wij nu
over praten is, dat de KNVB de bereidheid heeft o m over het op zaterdag
spelen met de andere maatschappelijke organisaties te gaan spreken. Er is
bovendien nog een nadere rapportage
van de werkgroep marketing aan toegevoegd.
De heer Mertens heeft gesproken
over de contractspelers. Ik ben het met
hem eens. Wat de KNVB naar voren
heeft gebracht, zou er in alle redelijk-
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heid aanleiding toe moeten kunnen
geven, dat men ook meer dan 20 contractspelers in dienst neemt.
Dat moet wel dan wel geschieden
zonder dat het aanleiding geeft tot extra bijdragen van externe geldgevers.
Het mag alleen wanneer het mogelijk
is met de eigen financiën van de club.
Anders moeten toch extra bijdragen
worden gegeven.
De zinsnede over het m i n i m u m l o o n
is inderdaad cryptisch. De bedoeling is
dat bij semi-profspelers de salariëring
naar rato van het volledige m i n i m u m loon moet geschieden. De KNVB heeft
zich daarmee in de nadere voorwaarden akkoord verklaard.
De heer Mertens heeft een vraag
gesteld over het financieringssysteem.
Ik baseer mij op de uitspraak van de
KNVB. Deze verbaasde mij overigens
ook, omdat het ging om een technische benadering van het voorgestelde
verdeelschema, tegen de achtergrond
van hetgeen ik gehoord had via onze
media. Ik heb daarom een nadere uitleg gevraagd aan de KNVB. Ik heb hem
gevraagd of dit zijn mening was gehoord de uitspraken van de algemene
vergadering en met inachtneming van
de bevoegdheden van het bestuur. Het
antwoord was bevestigend. De ondertekening maakt duidelijk, dat het het
rechtmatige KNVB-bestuur is.
Wat betreft het trainerscontract blijft
mijn voorkeur uitgaan naar drie jaar.
De KNVB w i l echter graag met mij praten over een contract voor onbepaalde
tijd. Dat heeft mij aanleiding gegeven
mij te verstaan met de Minister van
Sociale Zaken. Ik ben van mening, dat
ik daarover met de belangenvereniging van de trainers zelf moet spreken.
De termijn van een halfjaar houdt
verband met het feit dat op 1 januari
de CAO tot stand komt. In die tijd kan
er nader over worden gesproken.
Ik ben het volledig met mevrouw
Langedijk eens, dat de organisaties
van betaald voetbal, welke rechtsvorm
deze ook krijgen, de plicht van openheid en van publikatie moet worden
opgelegd. Dat staat ook in mijn nadere
voorwaarden. Ik ben er geen voorstander van dat alleen maar BV's worden
opgericht, zoals mevrouw Langedijk
denkt. Indien wordt gekozen voor de
vorm van een BV moeten nadere condities worden gecreëerd, waardoor
aan de verplichting van openheid en
van publikatie wordt voldaan.
De heer Worrell heeft met name gevraagd waar het geld vandaan komt.
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Gezien de afspraken die daarover in
het verleden zijn gemaakt en de medeverantwoordelijkheid voor het proces
die ik als bewindsman op mij heb genomen, is een nota van wijziging uitgebracht die een onderdeel vormt van
de begroting en die de goedkeuring
heeft van de Tweede en de Eerste Kamer. Dit betekent geenszins dat ook
voor de nog komende jaren daarmee
het parlement zich heeft verplicht. In
de brief van 13 april staat heel duidelijk
dat ik mij verplicht o m , indien de voorwaarden worden geaccepteerd, de in
het rapport genoemde bedragen op de
begroting van CRM te brengen, onder
uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van het parlement. Er staat
zelfs: onder goedkeuring van de wetgever, dus ook de Tweede en Eerste
Kamer.
De heer Worrell (PvdA): Mijn vraag
sloeg speciaal op het mondeling overleg van 20 juni. De Staatssecretaris
heeft daarin aangekondigd dat voor de
jaren vanaf 1979 een bedrag van f 1,9
min. uit de post voor het bedrijfsfonds
voor de pers zou worden overgeheveld. Daar hebben wij met name naar
gevraagd.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Dat
klopt ook. In dat verslag van het mondeling overleg zijn tweemaal jaartallen
genoemd, waarbij het in wezen gaat
o m één cijfer verschil. Het is vanaf
1 januari 1978.
De heer Worrell (PvdA): Er staat letterlijk: vanaf 1979 steeds een bedrag van
1,9 miljoen uit de begrotingspost voor
het bedrijfsfonds van de pers.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Ik heb
zeer nadrukkelijk gezegd dat het de Ka
mer vrij staat over de bedragen die op
de begrotingen van de nog komende
Ik heb mij er alleen toe verplicht, als
wij aan dit proces beginnen, jaarlijks
de bedragen die in het rapport zijn opgenomen ook ten laste van de begroting te brengen. Die verplichting heb ik
op mij genomen. Er bestaat echter
geen enkele reden daarbij het wat
vreemdsoortige staatsrechtelijke fenomeen te creëren dat de Eerste en
Tweede Kamer dit dan ook bij voorbaat zouden moeten goedkeuren.
Tot slot wil ik nog een enkele opmerking maken over het integrale pakket.
Vele sprekers hebben daarover gesproken. Ik heb daarmee willen zeggen
dat het gaat om een pakket dat een sa-
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De Kamer,

menhangend geheel is, niet een pakket waarover men per voorwaarde - er
zijn nu eenmaal zwaardere en lichtere
voorwaarden - zou kunnen spreken. Al
die voorwaarden moet men zien tegen
de achtergrond van het samenhangend geheel.
De heer Mertens gebruikte de term a
prendre ou a laisser; anderen noemen
het slikken of stikken. Ik heb die termen nimmer uit mijn m o n d laten vallen. Wel worden ze in verband met het
integrale pakket veelvuldig gebruikt. Ik
hou ook vandaag overeind dat het mij
gaat o m een pakket van maatregelen
die een samenhangend geheel vormen en die integraal moeten worden
bezien en niet alle afzonderlijk.

gehoord de beraadslaging over de verslagen van gehouden mondeling overleg over de gezondmaking van het betaald voetbal;

De Voorzitter: Ik stel voor de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
ten hoogste twee minuten per spreker.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer H. A. de Boer (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Mij past allereerst dank
voor de gegeven antwoorden. Wij onderschrijven de actieve rol die de
Staatssecretaris zichzelf toedenkt, ook
bij de totstandkoming van de c a . o . Met
waardering hebben wij daarvan kennis
genomen.
Op het punt van het vergoedingensysteem zouden wij nog wat meer duidelijkheid willen hebben. De Staatssecretaris wil ervan af komen. Na één
jaar w i l hij het vergoedingensysteem
ten principale ter discussie stellen. Ik
kan mij voorstellen dat hij enige voorzichtigheid betracht. Hij weet niet welke cijfers van het BBI zullen komen en
hij weet nog niet wat de gevolgen zullen zijn.
In de politiek moet je echter altijd
eerst zeggen wat je wilt, wat je bedoelingen zijn. Het CDA wil van het vergoedingensysteem af. Nadat wij dat
gezegd hebben gaan wij bekijken of
dat kan en hoe dat zal uitwerken.
Opdat duidelijk wordt hoe w i j denken en omdat w i j onze verantwoordeIijkheid, ook in relatie tot de sancties,
graag precies vastgelegd willen zien,
wil ik onze benadering van dit onderw e r p in een motie vastleggen.

kennis genomen hebbend van het
voornemen van de Regering voor de
gezondmaking een bijdrage van 13,1
min. gulden beschikbaar te stellen;
verzoekt de Regering de uitvoering
van haar voornemen te binden aan
stringente voorwaarden, waaronder in
ieder geval:
1. een volledig inzicht in de f inanciële huishouding van alle BVO's;
2. het doen afsluiten vóór 31 december 1978 van een voor alle werknemers in het betaalde voetbal geldende basis-cao;
3. het, na bekendmaking van het
eerste verslag van het BBI, aanbieden
van een op afschaffing van het vergoedingsysteem gericht plan, op te stellen
vóór 31 december 1979;
4. het op korte termijn doen vervaardigen van een op de maatschappelijke begeleiding van alle betrokkenen gericht plan in het betaald voetbal;
5. de garantie dat in de huidige samenstelling van het BBI zonder medewerking van de Kamer geen wijziging
komt;
6. de verzekering dat tijdig overleg
wordt gevoerd met de representatieve
organisaties met name in de detailhandel en horeca, alvorens tot vaststelling speeltijdstipte komen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt wordt deze motie voldoende ondersteund.
De motie krijgt nr. 4.

D

De Voorzitter: Door de leden H. A. de
Boer, Hennekam en Kleisterlee wordt
de volgende motie voorgesteld:

Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Het kan verkeren in de Kamer. Het CDA dient nu een
motie in die verdacht veel lijkt op de
motie die w i j op 15 maart indienden en
die afgestemd zou zijn als wij haar in
stemming hadden gebracht. Goed,
men kan altijd van elkaar leren in
opeenvolgende fasen.
Wij zijn alweer een fase verder. De
Staatssecretaris heeft een aantal dingen gezegd die w i j in de beide malen
mondeling overleg al hadden gehoord.
Dit debat was bedoeld o m duidelijkheid te krijgen over punten die niet
duidelijk waren geworden. Ik heb wel
goed genoteerd dat, in afwijking van
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Motie

wat hij eerder zei, het altijd mogelijk is
het vergoedingensysteem af te scnaffen. Dat zijn wij met hem eens. Wij vinden dan ook dat die wil er moet zijn en
dat er een overgangsregeling moet komen. Het zal een jaar of drie, vier duren voordat w e eraf zijn; dat is akkoord, w i j weten het. Als het echter
mogelijk is moet hier worden geconstateerd, dat wij het ook willen doen.
Dat willen wij graag gezegd hebben
door de Staatssecretaris.
Hij heeft niet geantwoord op alle
vragen die wij in twee termijnen hebben gesteld over het budgetbewakingsinstituut. Hij komt nu alleen vertellen dat hoewel hij de vorige keer zei
dat er toch wat zit in wat wij zeiden en
hij het nog eens wilde overwegen, hij
er toch aan vasthoudt. Weer stilzwijgend haast, zonder argumenten,
wordt van de ene op de andere positie
overgestapt. Het is toch moeilijk voor
een Kamer daarin een Staatssecretaris, die toch een standpunt heeft, te
herkennen. Het kan zo en het kan zus
verkeren, maar de vraag blijft wat het
geweest zou zijn als hij een politiek
standpunt had gehad. Het klinkt hard
en wij bedoelen het ook hard. Wij hadden gehoopt, hem daarmee uit te dagen. Dat is niet gebeurd. Die laatste
uitdaging zal waarschijnlijk dan toch
via een motie moeten plaatsvinden.
Een opmerking daaraan vooraf wil ik
nog maken. Wij hebben niet gevraagd
hoe de Staatssecretaris zo maar aan
dat bedrijfsfonds voor de pers komt. Hij
heeft het zelf laten zetten in het verslag
van het mondeling overleg. Het is toch
niet bij toeval dat een begrotingspost
wordt genoemd. Had het soms net zo
goed de recreatiesport kunnen zijn of
de gezinsverzorging enz.? Is het zo
maar een greep geweest? Je zegt zo
iets toch niet bij toeval?
Mijnheer de Voorzitter! Onze motie
op stuk nr. 31 willen wij vervangen
door een nieuwe motie, die ik u thans
zal overhandigen.
De Voorzitter: Aangezien de motieLangedijk-de Jong c.s. over het betaalde voetbal (14 800-XVI, nr. 31) is ingetrokken, zal deze van de lijst van werkzaamheden worden afgevoerd.

Motie
De Voorzitter: Door de leden Langedijk-de Jong èn Worrell wordt de volgende motie voorgesteld.
De Kamer,
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Voorzitter
gehoord de beraadslaging over de gezondmaking van het betaald voetbal;
overwegende, dat per 1 januari 1979
een c a . o . voor werknemers in het betaalde voetbal tot stand dient te zijn
gekomen;
overwegende, dat bij het tot stand komen van deze c a . o . een begin dient te
zijn gemaakt met de afschaffing van
het bestaande vergoedingensysteem
en dat dit systeem binnen enkele jaren
in zijn geheel dient te zijn verdwenen;
overwegende, dat volledige openheid
van de financiële huishouding van de
clubs noodzakelijk is en dat dit tot
uiting dient te komen in de rechtsvorm
van de betaalde voetbal organisaties
en de participatie van de direct betrokkenen;
overwegende, dat de Kamer zich niet
bij voorbaat kan vastleggen op een
meerjarenplanning waarbij gelden bestemd voor het Bedrijfsfonds voor de
Pers gereserveerd worden voor het
betaalde voetbal;
van oordeel, dat de verantwoordelijk'
heid van de overheid tot nu toe onvoldoende tot uiting komt in de wijze
waarop zij zich voorneemt deel te nemen aan het voorgenomen herstructureringsbeleid;
derhalve van oordeel, dat de bestuurssamenstelling van het Budget Bewakings Instituut duidelijk dient te zijn en
dat de externe geldgevers daarin vertegenwoordigd dienen te zijn zolang
zij financieel bijdragen tot de gezondmaking van het betaalde voetbal;
nodigt de Staatssecretaris uit op korte
termijn een nadere standpuntbepaling
aan de Kamer voor te leggen en in de
tussentijd geen toezeggingen te doen
die leiden tot financiële verplichtingen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Deze motie krijgt nr. 5.

D
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris
voor zijn antwoord. Ter zake van het
vergoedingensysteem en de CAO
komt de Staatssecretaris op zijn eigen
ideeën terug. Hij heeft gezegd, dat als
het overleg tussen de beide partners
niet goed verloopt, souplesse in acht
moet worden genomen. Het gaat erom, dat wij vooraf een aantal voor-
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waarden willen stellen. Hij moet niet
wachten tot 1 januari 1979, hij moet
thans aan de gang gaan. Ook ter zake
van het vergoedingensysteem maakt
de Staatssecretaris een terugtrekkende beweging. Met de heer De Boer, het
CDA en de Partij van de Arbeid zou hij
moeten zeggen, dat dit systeem afgeschaft moet worden. Ook w i j zien problemen, maar hieraan zal direct iets
gedaan moeten worden. Er moet geen
jaar worden gewacht; men kan dan zoveel tegenkomen, dat pas over vier
jaar het systeem wordt afgeschaft.
De heer Keja (VVD): U wilt dus niet die
BBI-resultaten afwachten? U hebt ineens een geweldig groot vertrouwen
in de boekhouding van de beroepsvoetbalorganisaties. U denkt: Laat zij
die cijfers maar inleveren, die kloppen
wel. Ineens hebt u het vertrouwen.
Waarom zou het BBI dat niet uitzoeken
en waarom zou het BBI geen eigen
verantwoordelijkheid kunnen dragen?
De heer Worrell (PvdA): De Staatssecretaris heeft ons een rapport gezonden, getiteld: Gezonder betaald
voetbal. Hij gaat ervan uit, dat de participanten bereid zijn coöperatief met elkaar samen te werken. Wil de heer Keja nu echt beweren, dat die mededeling van de Staatssecretaris inhoudt,
dat de clubs nu al bezig zijn met sabotage en de feitelijke gegevens niet ter
beschikking willen stellen?
De heer Keja (VVD): Dat zeg ik niet. Er
moet een aparte budgetbewakingsdienst ingesteld worden....
De heer Worrell (PvdA): Uiteraard, om
het proces te begeleiden.
De heer Keja (VVD): Alleen te begeleiden, niet te controleren?
De heer Worrell (PvdA): Natuurlijk ook
controleren.
De heer Keja (VVD): Juist. Die controle
heeft in de afgelopen jaren nog niet
plaatsgevonden. Toch adviseert u de
Staatssecretaris de oude gegevens
maar te nemen. Kunt u niet één jaar
wachten, opdat de budgetbewakingsdienst onafhankelijk de zaken kan uitzoeken?
De heer Worrell (PvdA): Welk voordeel
heeft dat wachten?
De Staatssecretaris heeft het over
het verzamelen van ervaringen en cijfers en dergelijke zaken. Dat kan nu
starten. Ik ga ervan uit dat, na wat de
Staatssecretaris en de KNVB hebben
meegedeeld, het rapport integraal
wordt overgenomen, dat men bereid
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is aan het proces mee te werken en dat
men bereid is van nu af aan over dat
systeem te praten.
Samen met de heer Keja hebben wij
geconstateerd, dat het hele vergoedingensysteem maatschappelijk onaanvaardbaar is. Het gaat hierbij o m de
koppeling tussen de maatschappelijke
onaanvaardbaarheid en....
De heer Keja (VVD): U glijdt graag naar
een ander onderwerp af.
De heer Worrell (PvdA): Nee, ik wil het
principieel houden. U probeert het in
cijfertjes te vinden, maar het gaat om
een principiële stellingname, en wel of
dit parlement bereid is uit te spreken
dat het vergoedingensysteem strookt
met onze opvattingen in deze maatschappij. Daarover moet u zich uitspreken, mijnheer Keja.
De heer Keja (VVD): Ik ben het met u
eens, dat het daarom gaat, maar u
hebt ook niet gezegd dat u een jaar wil
wachten omdat u liever objectieve gegevens van het BBI wil hebben. Uzei:
geef mij de cijfers maar en daarop
sprong ik in.
De heer Worrell (PvdA): U hebt het
steeds maar over cijfers alsof het vergoedingensysteem niet veel meer aspecten heeft, zoals het aspect van opleidingskosten. Allerlei andere zaken
spelen in dat kader een rol. Ik denk aan
de internationale situatie, de EEG-situatie. Die zaken kunnen nu reeds worden onderzocht en kunnen met elkaar
al worden besproken. Dat hoeft niet
pas na een jaar.
De heer Keja (VVD): U hebt gezegd wat
er kan gebeuren als het vergoedingensysteem wordt afgeschaft. Het kan zijn
dat de particuliere kapitaalverschaffers
van de ene op de andere dag zeggen:
geef mij mijn geld maar terug. Daarover moet u ook nadenken.
De heer Worrell (PvdA): U was bezorgd o m de heer Van Praag van Ajax.
Daar ben ik niet zo bezorgd o m . Ik heb
alleen maar willen beweren dat ik het
een schande vind dat er nog mensen
in Nederland zijn, die zeggen: mijn kapitaal staat op het veld.
De heer Keja (VVD): Dat is heel erg,
maar het heeft wel gevolgen voor onze
daden.
De heer Worrell (PvdA): Natuurlijk
heeft het gevolgen en daarom heeft
mijn fractie in de motie-Langedijk-de
Jong voorgesteld, het systeem niet nu
af te schaffen maar in een reeks van jaren, doch nu wel principieel te kiezen.
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Worrell
Ik hoop dat de heer Keja het nu een
beetje begrijpt.
De Staatssecretaris heeft gezegd: uiteraard is de Kamer vrij, elk jaar te bepalen of het geld beschikbaar komt.
Het gaat mij erom, dat de Staatssecretaris in het mondeling overleg heeft
aangekondigd, dat hij het geld vindt in
de meerjarenramingen vanaf 1979 uit
het bedrijfsfonds voor de pers voor
f 1,9 miljoen. Daarover moet de Kamer
op dit moment oordelen. Ik heb de
Staatssecretaris gevraagd - hij is er
niet op ingegaan - of hij met het bedrijfsfonds voor de pers overleg heeft
gepleegd en of hij het juist vindt dat de
5%, die op de STER is gekomen o m
het bedrijfsfonds voor de pers te heipen, nu wordt aangewend voor het betaalde voetbal. Wij hebben daarover
nog steeds onze twijfels.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris
speciaal voor zijn antwoord inzake het
afschaffen van het vergoedingensysteem.
In het verslag van het eerste mondelinge overleg staat, dat niet alleen de
externe geldgevers daarbij moeten
worden ingebracht ter controle voor
evaluatie en voor uitbouw, maar dat
ook de werkgevers en de werknemers
daarin moeten worden gebracht. Wat
de laatste twee categorieën betreft,
wordt gekozen voor aan werknemerszijde de trainersvereniging en de contractspelers. Dat lijkt mij redelijk vanuit
werknemersstandpunt. Wat dewerkgeverszijde betreft, wordt gekozen
voor de formule werkgevers-FBO-Sectie Betaald Voetbal. Mijn probleem is
dat in de Sectie Betaald Voetbal zowel
de werkgevers als de werknemers zitten. Als voor de inbreng in het BBI
de verhouding tussen werkgevers en
werknemers duidelijk wil zijn, is dit
daarin een vals element. Ik hoop dat
nu mijn probleem duidelijk is overgekomen. Als dat een richtlijn is, vraagt
zij aanpassing.

weet wat de financiële achtergronden
zijn - uitspreekt, dat het systeem moet
worden afgeschaft, moet ik daarop
zeggen, dat tegen de achtergrond van
het saneringsbeleid zoals ik het thans
verdedig, dit een niet te verantwoorden beslissing zou vinden.
Wanneer echter de heer De Boer
verlangt, dat w i j duidelijk aangeven
wat w i j willen en dat w i j op grond
daarvan een plan formuleren, zodat de
Kamer een goed afgewogen oordeel
kan vormen, komt dit overeen met wat
ik in eerste instantie heb gezegd. Ik
hoop, dat dit nu goed is overgekomen.
Wat de heer Worrell van mijn vraagt,
gaat mij in ieder geval te ver.
Er is nog een onduidelijkheid over
de wijze, waarop begrotingstechnisch
de saneringsbijdragen zullen worden
gefinancierd. Dit jaar is per nota van
wijzigingen een gedeelte van de bijdrage verkregen via artikel 140, het bedrijfsfonds voor de pers. Alle komende
jaren - ik verwijs naar de bedragen
die in het rapport zijn vermeld - zullen
de bijdragen in de begrotingen worden verwerkt, zodat de Kamer een en
ander in het kader van de begrotingsbehandeling kan beoordelen.
De heer Van der Sanden (CDA): U
weet toch, dat het bedrijfsfonds voor
de pers niet met begrotingsmiddelen
maar met opcenten op de SER-reclame wordt gevoed?
Staatssecretaris Wallis de Vries: Ik
wijs erop, dat ik een nota van wijziging
naar het parlement heb verzonden, die
als onderdeel van de begroting voor
CRM door beide Kamers is goedgekeurd. Het betreft het bedrag v o o r d e
sanering in 1978. Ik laat mij niet uit over
de wijze, waarop de bijdragen in de komende jaren precies gefinancierd zullen
worden. Men kan ervan verzekerd zijn,
dat ik elk jaar opnieuw het parlement
zal vragen, of ik het vermelde bedrag
voor dit doel mag uitgeven,
mag uitgeven.

Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! De heer De Boer
heeft van mij begrepen, dat ook ik van
het vergoedingensysteem af wil. Dat is
juist, maar die constatering is wat anders dan de nu te nemen beslissing,
het systeem af te schaffen. Daarmee is
ook het verschil aangegeven tussen
wat de heer Worrell naar voren bracht
en wat ik heb bedoeld te zeggen. Wanneer men nu - zonder dat men precies

De heer Worrell (PvdA): Graag probeer ik nog eens de zaak duidelijk te
maken aan de Staatssecretaris. Het
gaat over het verslag van het laatstgehouden mondeling overleg. Wij vroegen op dat moment naar een inzicht in
de kosten van deze operatie en de f inanciering daarvan in de komende jaren. In het verslag wordt vermeld, dat
in de meerjarenraming voor de komende jaren is voorzien, dat vanaf
1979 steeds een bedrag van f 1,9miljoen uit de begrotingspost voor het bedrijfsfonds van de pers wordt overgeheveld naar de begrotingspost, waaruit de sanering van het betaalde voet-
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D

bal wordt gefinancierd. Dat is toch een
duidelijke mededeling van de Staats
secretaris, mijnheer de Voorzitter?
Moet ik nu begrijpen, dat deze passage
van het verslag geschrapt moet worden? Wat bedoelt de Staatssecretaris?
Staatssecretaris Wallis de Vries: Als
mocht blijken, dat deze passage inderdaad in de begroting een vertaling
vindt, bestaat er op dat moment alle
aanleiding o m er verder over te spreken. Op dit moment beraad ik mij nog
over de wijze, waarop dit in de komende begroting moet worden opgenomen.
In de afgelopen begroting, dus voor
1978, is, zoals het in de nota van wijzigingen is aangegeven, het voor een
gedeelte uit het Bedrijfsfonds voor de
pers gehaald.
De heer Worrell (PvdA): Dus uw mededeling in het mondeling overleg dat
voor de jaren 1979, 1980 en 1981 het
uit het Bedrijfsfonds voor de pers
komt, is onjuist!
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! Daar beraad ik mij
op dit moment nog over!
De heer Worrell (PvdA): Daar gaat het
niet o m , maar het gaat erom of de
tekst die in het verslag van het mondeling overleg staat juist of onjuist is.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! Over de wijze waarop het zou moeten worden gefinancierd, beraad ik mij op dit moment
nog!
De heer Mertens heeft nog een opmerking gemaakt over de samenstelling van het BBI. De interpretatie die ik
eraan heb gegeven, lijkt mij ook van
belang te zijn. Zo is het met betrokkenen ook besproken. Het gaat erom dat
de vertegenwoordigers niet alleen praten over de verhouding werkgever/
werknemer, maar ook over de totale
problematiek, waaronder de managementproblemen. Daarom is de sectie
betaald voetbal genoemd; daarmede
werd aangegeven dat het terrein w i j der is. Ook heb ik gezegd dat dit eveneens het geval zou kunnen zijn voor de
vertegenwoordigers van de belangenverenigingen. Die zouden zich in het
BBI niet moeten beperken tot de het
zuivere formele gesprek werkgever/
werknemer, maar zouden ook terdege
de totaliteit van de organisatie in hun
beschouwingen moeten betrekken.
De beraadslaging wordt gesloten.
De behandeling van de verslagen
wordt geschorst.
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Aan de orde is de behandeling van het
Gewijzigd voorstel van de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven tot wijziging van de laatste alinea van artikel
30 van het Reglement van Orde
(15 022. nr. 3).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Notenboom (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! In dit nachtelijk uur wil ik
het kort houden. Na met de vaste
Commissie een schriftelijke gedachtenwisseling te hebben gehad, wil ik
toch enkele opmerkingen maken. Het
gaat mij niet o m de wijziging van het
Reglement van Orde, daar gaat mijn
fractie wel mee akkoord. Het gaat over
de werkwijze van deze vaste Commissie. Strikt genomen, heb ik als niet-lid
van deze commissie eigenlijk geen
recht van spreken over de taakopvatting, maar de controlerende taak van
de gehele Kamer in financieel opzicht
hangt zozeer af van de taakopvatting
van deze commissie en van de taakvervulling dat ik bij deze gelegenheid
wel een enkele opmerking op zijn
plaats acht.
Ik ben niet ontevreden over het sympathieke antwoord dat ik van de commissie kreeg. Het is gebleken dat zij
het beter w i l gaan doen dan de afgelopen jaren is geschied. Ik acht het in dit
verband van minder belang dat ik bij
de voorgenomen werkwijze wel een
enkele kanttekening zou willen maken.
Belangrijker is de positieve trend die ik
in de bedoelingen constateer. De kanttekeningen die ik zou willen maken,
betreffen de vraag, of de vaste Commissie eigenlijk niet in principe alle politieke standpunten zou moeten innemen met betrekking tot te onderzoeken punten en niet alleen subsidiair of
samen met andere commissies, maar
die kanttekeningen kan ik wel op een
ander moment naar voren brengen.
Ik constateer met voldoening een
opzet van de in belangrijke mate vernieuwde commissie met betrekking tot
de helaas gegroeide situatie van de
laatste jaren, waarvan ik eigenlijk moet
zeggen dat de controlerende taak in f i nancieel opzicht, met betrekking tot de
uitvoering van de begroting door de
uitvoerende macht, op een bijzonder
laag pitje heeft gestaan.
Het zal niet ineens lukken. De commissieleden zullen op elkaar moeten
inspelen en een kern van leden zal er
tijd voor over moeten hebben o m dit
te kunnen bereiken. Men moet gezag
verwerven, onderling, ten opzichte
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van de Kamer als geheel, ten opzichte
van de Rekenkamer, ten opzichte van
de Regering en ten opzichte van de publiciteit. Dat kost jaren, maar ik bespeur een begin. Wanneer de taakopvatting met betrekking tot de controle
niet systematisch wordt gehanteerd,
krijgen wij sensationele situaties. Zo is
er eens een commissie van drie geweest die iets ontdekte over mogelijke
vliegtuigaankopen. Er kwamen grote
koppen in de krant, vragen o m enquêtes enz.
Er is uren gesproken, terwijl dit alles
in mijn ogen helemaal niet nodig was
geweest als de commissie voor de rijksuitgaven in het verleden systematisch en op niveau het werk had gedaan en de Kamer had voorgelicht. Dit
beroert mij. Ook ten opzichte van de
Rekenkamer heb ik dit de laatste jaren
spijtig gevonden. Als men er behoefte
aan heeft, wil ik wel zeggen dat ik er
mede schuldig aan was. Ik heb mijn reactie willen geven op het antwoord
van de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven. Ik heb een kort moment
aandacht willen schenken - men kan
het zien als een markering - aan een,
naar ik hoop, belangrijke nieuwe trend
in de controlerende taak van dit Huis.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het past mij niet o m een
oordeel over het verleden te geven,
omdat ik de afgelopen jaren minder
betrokken ben geweest bij het werk
van deze commissie dan de heer Notenboom. Ik denk dat ik volstrekt namens de commissie kan spreken - dit
blijkt ook uit het antwoord op de vragen van een CDA-lid - als ik zeg dat de
commissie voornemens is o m haar
taak, in het belang van een goede parlementaire controle, zo actief mogelijk
uit te oefenen. Van geval tot geval zal
worden beslist o m zodra en waar dit
nodig is een onderzoek in te stellen
naar zaken waarnaar een onderzoek
moet worden ingesteld. De afgelopen
twee dagen hebben de commissies
van Sociale Zaken, van Financiën en
van Economische Zaken zich beraden
over een voorstel van de commissierijksuitgaven o m een onderzoek in te
stellen naar de steun aan individuele
bedrijven. Deze commissies hebben
positief gereageerd op de gedachtengang van de Commissie voor de Rijksuitgaven o m het onderzoek in te stellen. De commissie zal uit haar midden
een sub-commissie voor de uitvoering
ervan benoemen.
Ik dank de heer Notenboom voor zijn
positieve woorden over de voornemens van de commissie en sluit gaar-

Reglement van Orde
Koopsompolissen

ne af met de stelling dat voor een goede taakvervulling van de commissie de
steun van ieder van de kamerleden nodig is, zeker als het erom gaat o m onze
taak verder te doen groeien in de zin
die door de heer Notenboom is bedoeld.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het gewijzigde voorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van het
rapport van de Commissie Koopsompolissen (14 983).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik denk dat zo langzamerhand iedereen zich wel geroepen voelt
zich te verontschuldigen als hij nog op
dit spreekgestoelte komt, maar één
van tweeën: óf het onderwerp staat op
de agenda en dan behandelt men dit
o m 20 voor 3 in de vroege ochtend net
zo serieus als om 20 voor 3 in de namiddag, óf het staat niet op de agenda.
Aangezien het op de agenda staat, zal
ik trachten een bijdrage aan het debat
te leveren alsof het 20 voor 3 in de
middag was.
Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l beginnen met een woord van grote erkentelijkheid uit te spreken aan het adres
van de commissie die dit onderzoek
heeft verricht, die belangrijk en zeer tijd
rovend werk heeft verricht, werk met
veel persoonlijke aspecten en die het
werk moest doen in een politiek emotionele sfeer. Ik wil dit dankwoord ook
uitstrekken tot u, mijnheer de Voorzitter, voor de wijze waarop u als Voorzitter van deze Kamer in deze zaak hebt
gehandeld.
Het gaat nu o m de inhoud van het
rapport en o m de resultaten van het
door ons allen gewenste onderzoek.
Dat en dat alleen staat vandaag ter discussie. Dit rapport laat van de beschul
digingen die aanleiding tot het onderzoek werden, weinig of niets heel. Dit
w i l niet zeggen dat er niet ook bedenkelijke feiten in voorkomen. Met name
geldt dit waar gevallen gesignaleerd
worden, waarin uitsluitend om fiscaal
voordeel een koopsompolis is aangeschaft. Dit is te laken en dit acht ik niet
in overeenstemming met de zorgvuldigheid die van een politicus mag worden verwacht. Dit doet afbreuk aan de
geloofwaardigheid van zijn inzet de samenleving te willen verbeteren en onrechtvaardigheden in de samenleving
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op de blzz. 15 en 16 van het rapport. In
het artikel staat, dat de schrijver sterke
vermoedens had, niet alleen dat er een
lek was, maar dat Staatssecretaris Van
Rooijen zelf het lek geweest was. De
schrijver zegt dan, dat hij die sterke
vermoedens baseert op 'eigen waarneming'. Verderop in het artikel staat,
dat die eigen waarneming bevestigd
w o r d t - d i t is dus l a t e r - in een gesprek
meteen minister.
Lees ik echter op blz. 16 de weergave van het gesprek dat deze journalist
met de commissie heeft gevoerd, dan
zie ik dat die 'eigen waarneming' helemaal is verdwenen en dat de journalist
helemaal terugvalt op een gegeven
van een christen-democratische minister.
In het rapport wordt de uitspraak teruggenomen, dat de heer Van Rooijen
.verantwoordelijk zou zijn als informatiebron. De heer Van Wijnen erkent,
dat die uitspraak nergens op steunt.
Alles wat ervan overblijft, is de algemeenheid dat de heer Van Rooijen
staatsrechtelijk verantwoordelijk is
voor de gang van zaken, voor zover die
onder zijn aandeel op het departement
viel.
De journalist geeft toe, dat velen al
van een op handen zijnde wetswijziging afwisten en dat dus enige v o r m
van voorinformatie helemaal geen betekenis zou hebben. Ook erkent hij, dat
het woord 'lek' gechargeerd was.
Ik zal niet verder uit het rapport
voorlezen. Het is echter een waslijst
van alle trefpunten uit het artikel die in
Hoe belangrijk dit ook is, nog belanghet gesprek met de commissie geen
rijker acht ik het, dat bij de geuite bestand kunnen houden.
schuldigingen de kwade trouw werd
Ik zeg dit alles niet o m nu eens fors
verondersteld totdat de goede trouw
uit te halen naar de schrijver van het
zou worden bewezen. Juist die passadesbetreffende artikel. Daar heb ik
ge van de brief van onze vroegere colgeen enkele behoefte aan. Het gaat mij
lega Govert Nooteboom verdient zeer
er echter o m , de feiten te boekstaven.
bijzondere lezing. Deze brief is als bijImmers, hier zijn mensen in hun eer en
lage bij het rapport gevoegd. Het is
hun goede naam aangetast.
een uitstekende passage en geldt de
De schrijver van het artikel heeft de
omkering van één van de grondslagen
onjuistheid ervan, dus de fout die hij
van ons rechtsbestel.
heeft begaan, erkend. Dinsdag jongstAls het rapport ergens al onthullend
leden heeft hij met een royaal excuus
is, is het wel met betrekking tot de
gereageerd. Over die ruiterlijkheid
lichtvaardigheid waarmee verdachthebben wij ons verheugd. Daarmee
makingen zijn geuit. Het is allemaal
zou wat hem betreft voor ons de kous
begonnen met een artikel van de heer
af zijn. Immers, hij had hiermee een
Van Wijnen in Het Parool. Op blz. 21
daad gesteld, die paste in het beeld van
dit artikel aan het rapport toegevoegd.
de bekwame, politieke journalist, die
Iedereen kan het lezen en daarom zal
hij ongetwijfeld is en die het niet verik er niet te veel uit citeren. Ik noem
dient met één uitglijder, hoe ernstig
echter een paar trefwoorden, die tekeook, te worden veroordeeld. Wij zijn
nend zijn: een lek, in de wacht slepen,
niet op wraak uit. Daarvoor staan er te
slimmerikken, gretigheid en begeerte.
veel publikaties van grote kwaliteit op
Het is de moeite waard, dit artikel te
zijn naam. Dat talent behoeft voor ons
leggen naast de weergave van het
om één uitglijder, hoe ernstig ook, niet
gesprek dat de schrijver van dat artikel
verloren te gaan.
met de commissie heeft gehad. Het
verslag van dat gesprek is te vinden

te lijf te gaan. Maar dit enkele feit staat
in geen verhouding tot de geuite beschuldigingen en rechtvaardigt daaro m die beschuldigingen dan ook in genen dele. Daar gaat het o m .
Primair is het menselijke aspect in
deze zaak. Het rapport lezend, vraagt
men zich toch met enige verbijstering
af, hoe zo onzorgvuldig met mensen
kan worden omgegaan door mensen
die de verantwoordelijke functie hebben het publiek voor te lichten. Er zijn
mensen beschadigd. Er zijn suggesties
opgeroepen. Een hele bevolkingsgroep is in diskrediet gebracht. Het is
electoraal, in het bijzonder jegens het
CDA, uitgebuit. Tegen de statenverkiezingen was er geen verkiezingsbijeenkomst of de koopsompolisaffaire werd
het CDA door politieke tegenstanders
voor de voeten geworpen. Als ik het
heb over de menselijke aspecten, dan
bedoel ik dit zeer in het bijzonder ten
aanzien van één man, oud-staatssecretaris Van Rooijen, die een half jaar lang
de druk van de verdachtmaking heeft
moeten verdragen en die, zoals ik in
mijn eerste commentaar ook heb gezegd, uit het rapport brandschoon te
voorschijn is gekomen. Van de jegens
hem geuite beschuldigingen is geen
spaan heel gebleven. Wat er daarentegen wel uitkomt, is de man die meer
dan wie ook erop uit geweest is, gaten
te dichten en waar hij dan al een advies heeft uitgebracht, dit in negatieve
zin heeft gedaan.
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Helaas heb ik echter moeten zien dat
daags erop een artikel verscheen
waarin van deze ruiterlijkheid niet veel
was overgebleven. Ik ga over dit artikel
hier nu niet discussiëren. Vanavond is
er een tweede artikel verschenen na
het excuusartikel. Deze beschouwingenzijn een poging.de aandacht af te
leiden naar zaken die niet bij de aanvankelijke beschuldiging aan de orde
waren. Dit gebeurt op soortgelijke suggestieve wijze als het vorige jaar,
waarbij nu kamerleden die aan de
parlementaire behandeling van het
wetsontwerp hebben deelgenomen in
diskrediet worden gebracht. De besluitvorming in de CDA-fractie zou het
gevolg zijn geweest van een lobby.
De fractievergadering waarin het besluit is genomen, heeft onder mijn leiding gestaan. Ik kan slechts verzekeren
dat het besluit met grote zorgvuldigheid is genomen en dat uitsluitend
overwegingen van rechtszekerheid
voor ons aanleiding zijn geweest, het
amendement met anderen in te dienen.
Ik ga verder op de inhoud van de artikelen niet in. Ik doe dit ook niet, omdat wij door het rapport de relatieve
waarde kennen van beschouwingen
van deze aard uit deze pen.
Niet alleen voor de heer Van Wijnen,
maar ook voor de Verenigingen van inspecteurs en adjunct-inspecteurs van
's Rijks belastingen was het rapport
van de commissie van belang. Ik besef
dat deze ambtenaren vaak in grote
stress moeten werken. Deze stress
wordt gevoed door kennis van feiten
ten aanzien waarvan zij onder ede tot
geheimhouding verplicht zijn. Des te
meer betreur ik de schade die zij door
hun onzorgvuldigheid aan hun eigen
aanzien en het aanzien van hun functie
hebben berokkend. Dit acht ik wat hun
rol betreft de grootste schade. Zij hebben zeer onderschat hoezeer hun brief
zou worden verklaard uit veronderstelde kennis van feiten uit hoofde van
hun functie die zij op grond van hun
ambtseed niet mochten openbaar maken. Zo is het in alle commentaren verstaan. Ik twijfel er niet aan dat hun
brief is ingegeven door zorg over de
dalende belastingmoraal. Deze zorg
wordt door onze fractie volledig gedeeld, zoals ook is gebleken toen van
onze woordvoerder bij het wetsontwerp over de koopsompolissen het
initiatief kwam tot een diepgaand en
breed overleg met de Staatssecretaris
over fraude in en het ontgaan van belastingen.
Ik kan er niet onderuit o m erop te
wijzen dat in deze affaire met name het
CDA in het geding is gebracht. Hoewel
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het mij tegen de borst stuitte vanwege
de omkering van de bewijslast en hoewel ik geen twijfel over de uitkomst
koesterde, heb ik onmiddellijk op een
grondig onderzoek aangedrongen. Ik
heb niet alleen dit gedaan, maar ik heb
ook onmiddellijk in onze fractie en in
onze eigen kring een onderzoek ingesteld. Wij hebben dit sneller gedaan
dan anderen: binnen 24 uur hadden
wij de verklaringen binnen. Wij hebben dit grondiger dan alle anderen gedaan: een persoonlijk ondertekende
verklaring. Wij hebben dit ruimer dan
alle anderen gedaan: wij hebben ook
de huidige CDA-kamerleden en -bewindslieden hierbij betrokken. De
schriftelijke verklaringen van hen allen
heb ik aan de commissie overgelegd,
zoals in het rapport op blz. 12 is te lezen.
Toen de beschuldigingen werden
geuit, heb ik in een eerste reactie gezegd dat, als de beschuldiging zoals zij
wordt geuit, juist is, dit naar mijn mening niet zonder gevolgen kan blijven
voor het uitoefenen van een verantwoordelijke politieke functie. Aan die
toen gedane uitspraak ontleen ik nu
het morele recht, te verwachten dat de
gedachtenwisseling in de Kamer mede
het karakter zal hebben van een eerherstel van allen die zozeer ten onrechte werden beschadigd.
Ik hoop dat de les uit deze affaire zal
leiden tot een grotere zorgvuldigheid
in het omgaan met mensen, ook als dit
poiitici zijn, ook als het politieke tegenstanders zijn. Voor de politici zelf zie ik
de les, erop bedacht te zijn dat het goede voorbeeld meer spreekt dan het
goede w o o r d . Woorden wekken, voorbeelden strekken.

D
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft deze zaak
van het begin af beschouwd als een
aanval op de eer en goede naam van
de gehele Kamer en van het gehele kabinet. Het feit, dat de verdachtmakingen - zo mag ik ze nu noemen - voornamelijk gericht waren tegen één partij, en tegen acht leden van een kabinet
dat w i j toen niet steunden, maakte
voor ons geen enkel verschil. De reputatie van de leden van de wetgevende
macht stond op het spel.
In dat licht ben ik blij, dat dit debat
nu gehouden wordt, hoe laat of vroeg
het ook is, binnen enkele dagen na de
publikatie van het rapport, en niet over
twee maanden. Weliswaar moet de
rapportage over de leden van de Eerste Kamer nog komen, maar dat is een
aangelegenheid die de overzijde aangaat, niet ons.
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Weliswaar kondigt de commissie
nader commentaar aan op de houding
van de Vereniging van Belastinginspecteurs en van de Vereniging van
Adjunct-belastinginspecteurs en op de
rol van de verslaggever Harry van Wijnen, maar over die houding en die rol
kunnen wij ons toch, op basis van dit
rapport en van enkele uitlatingen van
de betrokkenen die niet in het rapport
worden vermeld, al enige indruk vormen. Die indrukken zal ik straks iets
nader uitwerken.
In ieder geval heeft het rapport, wat
deze Kamer en wat het kabinet betreft,
geen stuk heel gelaten van de 'onthulling' dat 46 politici hun positie zouden
hebben misbruikt door op het laatste
moment 'nog even een polisje te kopen'.
Nu ik wat nader op dit alles inga,
past allereerst een w o o r d van grote
waardering voor de wijze, waarop de
heer Erdbrink, de heer Hofstra en mejuffrouw Klompé zich, op uitnodiging
van de Kamer en na slechts enkele
uren bedenktijd, aan dit technisch
moeilijke, politiek netelige en zeer tijdrovende onderzoekswerk hebben w i l len wijden. De heer Aantjes heeft die
dank ook uitgesproken en u, mijnheer
de Voorzitter, daarin betrokken. Ook u
hebt formeel en materieel een rol nierin gespeeld. Ik sluit mij namens mijn
fractie graag hierbij aan.
Mijn fractie is van mening, dat met
name de drie genoemde personen het
onderzoek tot dusverre grondig en
kundig hebben gedaan. Voor mijn
fractie heeft de hele affaire drie elementen: Ten eerste het gedrag van leden en bewindslieden, waarbij nog te
onderscheiden valt het op een laat moment kopen van koopsompolissen
enerzijds, en het verschaffen van voorinformatie - het 'lek' - anderzijds; ten
tweede het optreden van de genoemde verenigingen van Inspecteurs en
Adjunct-inspecteurs, die ik verder kortheidshalve als 'de inspecteurs' zal aanduiden; ten derde: het artikel van Van
Wijnen in Het Parool van 17 september
1977. Over elk van die drie elementen
wil ik iets zeggen.
Ik begin met een zijsprong, die voor
onze filosofie ten opzichte van dit
soort problemen van belang is. Toen
op 18 januari van dit jaar begrotingshoofdstuk IX B - Financiën - voor het
dienstjaar 1978 werd behandeld, twee
dagen voordat de aankoop van koopsompolissen door de inspecteurs in
hun brief aan ons tot een soort 'cause
célèbre' werd opgeblazen, heb ik in deze Kamer onder meer het volgende gezegd:
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'De burger heeft volgens ons' - dat
is dan de VVD-fractie - 'het volste
recht, o m volledig gebruik te maken
van de mogelijkheden, die de wet hem
biedt'. Maar ik liet daarop volgen: 'Of
het altijd verstandig is voor iedere Nederlander o m een voordeel te grijpen,
dat de wet hem biedt, is iets heel anders'. Ik heb toen ook gezegd, dat aan
ons als wetgever de taak is, eventuele
mazen in de wetgeving te dichten.
De Minister van Financiën heeft daar
onder meer het volgende op geantw o o r d : 'De verantwoordelijkheid van
de overheid o m haar opvattingen in
wetten neer te leggen, respectievelijk
geschreven rechtsregels te herformuleren, kan niet worden afgeschoven
naar de burger, in de zin, dat deze gehouden zou zijn zelf leemten in de wet
op te vullen.'.
Ook de Staatssecretaris heeft aan dit
probleem van oneigenlijk gebruik op
16februari j . l . enige zinnen gewijd.
Mijnheer de Voorzitter! Bij zaken als
deze hebben wij vier categorieën te
onderscheiden, zeker als het gaat om
politieke ambtsdragers, zoals w i j allen
hier zijn en zoals wij in 1975 allen hier
waren, en anderen, die maatschappelijk verantwoordelijke en kwetsbare
functies vervullen:
1. onwettig handelen;
2. wettig, maar onfatsoenlijk handelen;
3. onverstandig handelen;
4. volstrekt normaal handelen.
De moeilijkheid is, dat de categorieen 2, 3 en 4 bijna onontwarbaar in elkaar overlopen. In ieder geval heeft de
commissie koopsompolissen naar onze mening volstrekt duidelijk vastgesteld, dat er geen spoor van grond is
voor de aantijging, dat tientallen kamerleden en bijna 2 handen vol bewindslieden zich in dit opzicht onwettig, onfatsoenlijk of, naar mijn mening,
zelfs maar onverstandig zouden hebben gedragen. In de eerste plaats om
de simpele reden, dat in de kritieke periode slechts 2 leden van deze Kamer
en één bewindsman - nu allen uit de
politiek verdwenen - een dergelijke
polis hebben gekocht. Niet 46 dus,
mijnheer de Voorzitter, maar tot dusverre (ik denk aan de Eerste Kamer,
waarvan wij het nog niet weten) 3.
Of het verstandig was, laat staan fatsoenlijk, als lid van de wetgevende
macht op het laatste moment een belastingvoordeel binnen te halen, dat in
die omvang aanvankelijk niet zo bedoeld was, is een vraag die naar mijn
mening de commissie terecht niet binnen haar competentie heeft geacht. Ik
vraag mij af of de Kamer geroepen en
in staat is zich daarover uit te spreken,
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zeker zolang voor die uiterst moeilijke
materie geen normen zijn opgesteld,
zoals het CDA enige tijd geleden heeft
voorgesteld op te stellen. Ik vraag mij
ook af, of het wel mogelijk zou zijn zulke normen te formuleren. Maar dat
laat ik nu in het midden. Dat zien wij
nog w e l .
In het licht van het voorgaande heb
ik er geen behoefte aan, een oordeel te
formuleren over de individuele gevallen die de commissie noemt. De geachte afgevaardigde de heer Aantjes
heeft dat ook niet gedaan. Ik hoop dat
anderen dat ook niet zullen doen, maar
dat moeten zij weten.
Wat het noemen van namen betreft,
heb ik er wel behoefte aan, in de categorie van de door Van Wijnen genoemde aan aangeduide ambtsdragers één uitzondering te maken: hij is
al genoemd, de toenmalige staatssecretaris van Financiën, nu onze collega de de heer Van Rooijen. Door Van
Wijnen werd hij in Het Parool met name genoemd als de bewindsman, nota
bene verantwoordelijk voor de reparatie-wetgeving op fiscaal gebied, die 38
kamerleden en 8 leden van het kabinet
met succes getipt zou hebben o m op
een laat moment te slippen door de
mazen van een net, dat hij zelf spoedig
aanzienlijk fijnmaziger zou helpen maken.
De commissie heeft voor die beschuldiging geen enkele grond gevonden. Zij heeft de geachte afgevaardigde volledig gedisculpeerd. Ik ben daarover niet verbaasd, mijnheer de Voorzitter, maar wel verheugd.
Voor het aanzien van de politiek, èn
van het kabinet, èn van deze Kamer, en
niet op de laatste plaats voor de geachte afgevaardigde zelf en voor zijn
fractie, geeft het mij grote voldoening
te kunnen constateren, dat het parool
'Van Rooijen schuldig' een vals parool
was. Ik kan mij voorstellen, dat ook in
zijn naaste persoonlijke omgeving het
judicium van de commissie als een
rechtvaardiging van een daar wel bekende zaak werd gewaardeerd.
Zonder enkele opmerkingen over de
rol van de inspecteurs en van de heer
Van Wijnen kan deze affaire vandaag
niét afdoende besproken worden.
Beiden zijn in onze ogen volledig afgegaan. Dat harde oordeel kan ik nu
nog niet op de bevindingen van de
commissie baseren, die een oordeel
daarover tot haar eindrapport, na voltooiing van het onderzoek onder leden
aan de overzijde, opschort, maar wèl
op verwijzingen in het rapport naar die
rol èn op een publieke verklaring die
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de voorzitter van de Vereniging van lnspecteurs inmiddels heeft afgelegd, bovendien op de verklaringen die de heer
Van Wijnen en zijn hoofdredacteur inmiddels in Het Parool van dinsdag 27
juni hebben afgelegd.
De inspecteurs hebben in hun brief
van 20 februari de zaak bij de Kamer
aanhangig gemaakt. Zij vroegen daarin onder verwijzing naar het artikel van
Van Wijnen - dat was de uitsluitende
bron in de brief - o m een enquête, nota bene het zwaarste onderzoekswapen waarover de Staten- Generaal beschikken. In de eerste plaats vragen wij
ons af, of het voor ambtenaren gepast
is, zich buiten hun bewindslieden om',
rechtstreeks tot deze Kamer te wenden. Wij zijn geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden. In ieder geval
zou ik daarover straks graag het oordeel van de Staatssecretaris vernemen.
De voorzitter van de Vereniging van
Inspecteurs heeft dezer dagen in het
openbaar verklaard, dat deze benadering van de Kamer van 20 februari jl. in
ieder geval haar nut had gehad, omdat
daardoor de problemen van de belastingdienst bij het tegengaan van f raude en van oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen nog eens duidelijk in
het parlementaire en publieke daglicht
waren komen te staan. Ik parafraseer
zijn woorden maar dat was de strekking.
Wij vinden dat een uiterst zwakke
verdediging, nu, van een onbesuisde
actie toen. Het bewijs voor die stelling
van mij had nauwelijks stuitender kunnen zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Op 9 februari 's middags besloot de vaste Commissie voor Financiën u te adviseren,
de koopsompolissen-affaire te laten
onderzoeken door een commissie van
3 personen, onder uw toezicht, de
commissie van wie wij nu het rapport
bespreken. Diezelfde ochtend had diezelfde vaste Commissie voor Financiën urenlang overlegd met diezelfde
Vereniging van Inspecteurs over aller'lei moeilijkheden, die de inspecteurs
en hun ondergeschikten bij de uitvoering van hun werk op tal van gebieden
naar voren hadden gebracht. Dat overleg, diezelfde ochtend, was zeer geruime tijd van te voren afgesproken en zonder in strijd met artikel 20 van ons
Reglement van Orde uit de commissievergadering te klappen - durf ik te zeggen, dat de inspecteurs die ochtend bij
de commissie over het algemeen een
welwillend gehoor vonden. De aandacht was dus allang op dit soort problemen gevestigd. Daar was de brief
van 20 januari niet voor nodig geweest.
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In deze koopsompolissen-zaak is de
rol van de Verenigingen van lnspecteurs en Adjunct-inspecteurs een dubieuze. Naar de werkelijke motieven
kan men slechts gissen. Ik doe dat nu
niet.
Als er nu één corps in Nederland is
dat wéten kan of er op beja$iinggebied
iets verkeerd zit, dan zijn net juist de
inspecteurs. Als zij zo'n brief aan ons
schrijven, wekken zij daarmee heel
duidelijk de indruk, dat er inderdaad
iets verkeerd zit.
Ik zie het nog op de voorpagina van
de NRC staan, een paar dagen later:
'Inspecteurs doen zoiets niet lichtvaardig, zij moeten iets geweten hebben'.
Weer parafraseer ik, maar dat was de
strekking van de kop van dat artikel.
Als zij zo iets schrijven, dan moeten zij
iets geweten hebben.
Wij vinden, vooral ook in dat licht,
dat de Inspecteursverenigingen met
een, zeker voor Nederlandse ambtenaren bijna onbegrijpelijk gebrek aan
zorgvuldigheid te werk zijn gegaan. Ik
weet niet of de Staatssecretaris zich
geroepen acht ook daarover een oordeel uit te spreken. Ik eis het niet van
hem.
Tenslotte, mijnheer de Voorzitter,
Harry van Wijnen, de schrijver van het
artikel in Het Parool, waarmee alles begon.
Met dit laatste stuk van mijn rede
heb ik het meest in mijn maag gezeten.
Niet alleen omdat ik Van Wijnen, zoals
velen van ons, sinds jaren persoonlijk
ken; niet alleen omdat ik hem als mens
waardeer - ik sluit mij aan bij de nog
uitvoeriger kwalificaties die de heer
Aantjes over hem heeft gegeven —
maar ook omdat ik zelf meer dan een
kwart eeuw mijn brood heb verdiend het was een bescheiden boterham - in
diezelfde journalistiek, ook in de parlementaire journalistiek. Ik meen dan
ook alle zwakheden, alle uitdagingen,
alle verleidingen van de verslaggever
uit eigen ervaring te kennen.
Van Wijnen heeft geweigerd tegen
de commissie zijn bron te noemen. Ik
respecteer dat standpunt, als kamerlid
en als journalist, maar toch vraag ik
mij af of het in dit geval verstandig van
hem was. Honorabel was het zeker,
maar verstandig?
In Het Parool van 27 juni heeft Van
Wijnen zelf 'amende honorable' gemaakt, evenals zijn hoofdredacteur in
een hoofdartikel. Een eindoordeel
heeft de krant zich voorbehouden tot
het eindrapport van de commissie. Wij
willen dat ten aanzien van dit onderdeel van het onderzoek ook doen.
Het moet mij daarbij wel van het
hart dat Van Wijnens lange artikel in
Het Parool van gisteren - ik heb zojuist
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vernomen dat hij vandaag weer een
artikel over deze zaak heeft - aan de
waardigheid en de geloofwaardigheid
van zijn excuses afbreuk doet.
Toen ik een hele tijd geleden in Londen als verslaggever werkte, hing,
midden in de enorme redactiekamer
van de Daily Express aan Fleet Street
een groot bord. Daarop stonden uitsluitend de woorden 'Don't chance it,
check it', oftewel 'niet riskeren; verifiëren'. Dat is een regel die wij ons allemaal van tijd tot tijd ter harte kunnen
nemen, kamerleden zo goed als verslaggevers.
In dit geval heeft de Commissie
Koopsompolissen voor ons als Kamer
willen verifiëren. Wij als VVD-fractie
zijn dankbaar, maar eerlijk gezegd niet
zo verbaasd, dat het oordeel over het
fiscaal-financiële gedrag van leden en
bewindslieden zo is uitgevallen.

D
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Politici dienen elkaar altijd
bij dag en bij nacht de voeten te wassen. Soms moeten zij elkaar de oren
wassen. Nooit mogen zij hun handen
wassen. Ik neem het woord politici in
brede zin: niet alleen kamerleden en
bewindslieden, maar alle dienaren van
de openbare zaak. Het rapport dat voor
ons ligt geeft verscheidene categorieën
van deze politici reden tot zelf kri tiek. Eén groep dunkt mij is, niet vanzelfsprekend maar op grond van haar
werk, boven kritiek verheven. Dat is de
commissie die op ons verzoek rapport
heeft uitgebracht. Leden en secretaris
komt dank toe voor hun buitengewoon
zorgvuldige arbeid.
Van degenen die wel voor kritiek in
aanmerking komen zou ik achtereenvolgens de revue willen laten passeren
het departement van Financiën, de gesprekspartners van journalisten, de
journalisten zelf, de belastinginspecteurs en de politici in enge zin, alsmede hun gezinsleden. Daarna zal ik nog
iets in het algemeen zeggen over de
verhoudingen tussen wet, moraal en
publiciteit.
Allereerst dan het departement. De
koopsompolissenaffaire heeft een lange voorgeschiedenis. Het rapport roept
allerlei data nog eens in de herinnering. Ik behoef ze niet te herhalen. Wel
wil ik het nogal scherpe, in een enkele
zin vervatte oordeel aanhalen waarmee de commissie deze paragraaf afsluit: 'De commissie tekent hierbij aan
dat, zoals uit dit chronologische overzicht blijkt, de verscherping van de situatie onder andere het gevolg is geweest van het wel bijzonder lang op
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zich laten wachten van de indiening
van het wetsontwerp o m oneigenlijk
gebruik tegen te gaan'.
Mijn contacten met het Ministerie
van Financiën onder verschillende politieke leidingen zijn steeds bijna uitsluitend aangenaam en leerzaam geweest. Temidden van andere departementen staat het als een rots van degelijkheid, betrouwbaarheid en onverstoorbaarheid. Het wetsontwerp inzake de belastbaarheid van rente uit levensverzekering dat wij september vorig jaar aannamen mag gelden als een
voorbeeld van zorgvuldige wetgeving.
Niettemin, men waarschuwt zijn vrienden het eerst. Bij ons groeit de vrees
dat de degelijkheid de slagvaardigheid
in de schaduw kan stellen. Hoe ingewikkelder de maatschappij wordt, hoe
vaker juridische volmaaktheid moet
worden afgewogen tegen maatschappelijke doeltreffendheid. Wanneer een
vloedgolf van misbruik over het land
spoelt, verdienen zandzakken en zinkstukken voorrang boven de tekentafel.
Uitbreiding van de afdelingen wetgeving met het oog op snelle bestrijding
van misbruik lijkt ons niet overbodig.
Een tweede groep criticabellen zou
ik geen uitbreiding maar in tegendeel
beperking willen aanraden. Dat zijn de
zegslieden van journalisten. Het is
soms al moeilijk genoeg openhartigheid en geheimhoudingsplicht inzake
feiten met elkaar in overeenstemming
te brengen. Gelukkig is in dit geval van
een lek, laat staan een tip, in genen deIe gebleken. Ik sluit mij aan bij de
woorden van de vorige sprekers aan
het adres van oud-staatssecretaris Van
Rooijen. Wanneer feiten in een prettig
sfeertje echter worden vermengd met
vermoedens, veronderstellingen en
roddels, kunnen brokken niet uitblijven. Dat moeten wij ons steeds allen
bewust zijn. Wij zullen waarschijnlijk
nooit weten hoe het schijnbaar exacte
bericht van 38 kamerleden met een
koopsompolis in de wereld is gekomen. Journalisten noemen hun bronnen terecht niet. Mijn fractiegenoot
Klein, zoals bekend de beste rekenaar
in de Kamer, huldigt de volgende
theorie.

journalisten zelf, in casu de heer Van
Wijnen. Ik behoef dat niet nader toe te
lichten. Met voldoening hebben wij
van zijn ruimhartige verontschuldigingen kennis genomen.
Intussen zou het onrechtvaardig zijn
juist deze vogel dood te verven. Er
staan wel vaker halve waarheden, en
losse flodders in kranten. Meestal
gaan wij er schouderophalend aan
voorbij. Dat is ook vorig jaar september gebeurd. Pas vier maanden later
brak het schandaal goed los, na een
openbare actie van de verenigingen
van belastinginspecteurs.
Dat is dan de vierde der dramatis
personae. Het zou de beide besturen
sieren wanneer ook zij ruiterlijk erkenden dat zij te vroeg en te hard hebben
gesproken. Onvoldoende hebben zij
beseft dat hun ambt, waarvan zulk een
maatschappelijke kracht bleek uit te
gaan, tot extra zorvuldigheid in de te
kiezen methode noopte.
Niettemin juicht mijn fractie de motieven van de actie toe. Het is zeer te
waarderen dat een vereniging van beroepsgenoten zich niet beperkt tot belangenbehartiging en een jaarlijks
symposium met cabaret na, maar met
een zekere hartstocht de sociale functie van het vak zoekt te verdedigen en
te versterken. Ik heb mij wel eens afgevraagd of dit enthousiasme te bestenv
der plaatse voldoende op waarde
wordt geschat.
Zo heeft de Vereniging van lnspecteurs zich in 1972 tot de Kamer gericht,
omdat zij vreesde dat de Wet op de f iscale oudedagsreserve tot grote uitvoeringsproblemen zou leiden. Ik heb
daarop de toenmalige staatssecretaris
gevraagd of er ter zake ooit contact
was geweest tussen hem en de vereniging. Het antwoord luidde ontkennend. Wij twijfelen sterk aan de wijsheid van uitsluitend hiërarchisch denken. Het Departement van Defensie is
moderner.
Ook in het onderhavige geval ging
het de verenigingen o m de uitvoerbaarheid en de geloofwaardigheid van
fiscale wetten. Ik citeer hun brief van
20 januari: 'Als het inderdaad waar
mocht zijn dat zelfs ministers en volksvertegenwoordigers zich niet meer
Een onbekende - laten wij hem S.
noemen, de S van secreet - zegt bij een ontzien o m in het zicht van een wetswijziging van constructies te eigen bagoed glas: het zou best eens kunnen
te gebruik te maken, doemt de vraag
wezen dat één op de vier Tweede Kaop waarom de belastingdienst zijn
merleden een koopsompolis bezit.
strijd tegen de voortdurende daling
Toen is Van Wijnen gaan rekenen: 150
van de fiscale moraal eigenlijk nog
: 4 = 371/2, afgerond naar boven is 38.
steeds voortzet.'
Het zal allemaal wel niet kwaad bedoeld zijn, maar een terughoudender
Welnu, het hoge w o o r d moet eruit:
formulering ware verkieslijk geweest.
de inspecteurs hadden gelijk. Wij zijn
Dat geldt natuurlijk in versterkte maopgelucht, ondanks de onvoltooidheid
te voor de derde groep in kwestie, de
van het onderzoek, dat het getal 38 uit
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de lucht blijkt te zijn gegrepen. Maar
de titel van het hoofdartikel in de NRC
van eergisteren luidt: 'Vier te veel'.
Ik ga deze vier gevallen niet gedetailleerd bespreken. Het oordeel dat de
commissie met zoveel woorden aan
ons overlaat, vat ik liever in algemene
termen. De motieven tot het aanschaffen van een koopsompolis blijken uiteen te lopen. In enkele gevallen stond
het verkrijgen van een belastingvoordeel niet voorop. In voorkomend geval
neem ik zelfs aan dat men zich dit mogelijke voordeel niet heeft gerealiseerd.
Maar in ten minste drie gevallen
houd ik mij ervan overtuigd, dat de betrokkenen achteraf zelf erkennen dat
het niet fraai is op het laatste moment
te profiteren van een wettelijke mogelijkheid, terwijl - zoals de commissie
schrijft - 'de officiële aankondiging dat
een wetsvoorstel tot wijziging zou
worden ingediend, niet bepaald uit de
lucht kwam vallen'. Het is een aardig
understatement. Op wetgevers zou
ook een krassere formulering van toepassing kunnen zijn.
Hoe erg is erg nu? Wij zijn het er
over eens dat de wet niet is geschonden. Het gaat dus o m een vraagstuk
van algemene, respectievelijk politieke
moraliteit. Wie binnen de wet blijft
gaat allerminst vrijuit. Sommige wettelijke bepalingen zijn verouderd en
worden niet gehandhaafd. Andersom
kan men zich, zonder de wet te overtreden, zeer laakbaar en onaangenaam
gedragen. Het recht is geen rustig bezit.
Wij beoordelen onze medemensen
op tal van niet-wettelijke normen. Een
recente ontwikkeling daarbij is dat aan
politici minder dan voorheen hogere
maatstaven worden aangelegd dan
aan andere burgers. Dronkenschap of
echtscheiding dwingen een minister
niet meer tot aftreden.
In één opzicht staan politici apart. Zij
maken en handhaven de wet. Het deel
van de moraliteit dat in wetten is of op
het punt staat te worden vastgelegd,
houdt voor hen bijzondere verplichtingen in.
Het is opnieuw noodzakelijk het begrip 'politici' te duiden. Een strikt functionele onderscheiding lijkt gepast. Terecht heeft de commissie haar onderzoek niet voortgezet in het geval van
een kamerlid dat buiten gemeenschap
van goederen is gehuwd en wiens
echtgenote een koopsompolis zou bezitten. Het gaat o m de inkomens van
de politici zelf, niet die van hun vriendinnen, buren of magen.

Tweede Kamer
29 juni 1978

Of evenwel de groep der politici zich
moet beperken tot bewindslieden en
kamerleden, dat is nog de vraag. Zijn leden van de Raad van State niet verantwoordelijk voor de voorbereiding van
wetten? En departementsambtenaren? Zijn rechters niet verantwoordelijk voor de wetshandhaving? En belastinginspecteurs? Zijn hoogleraren,
bij voorbeeld die in het belastingrecht,
niet verantwoordelijk voor de eerbiedi
ging van de wet? En journalisten? En
partijvoorzitters? Waarom is hun bezit
van koopsompolissen dan niet onderzocht en dat van bewindslieden en kamerleden wel? Vier vangen de klap
voor duizenden.
Blijkbaar worden aan parlement en
regering de allerhoogste eisen
gesteld. Men kan zich daarover verwonderen, bij alle gemonkel waarmee
w i j allen dagelijks te maken hebben.
Men kan zich er ook over verheugen.
Men verwacht iets, men verwacht veel
van ons. Dat is geen reden o m ons op
de borst te slaan. De hand moet in eigen boezem.
Nu kan men daarmee niet al te lang
doende blijven. Terecht bepleit de Minister-President dat alle handen uit alle mouwen gaan en dan kunnen ze dus
niet in eigen boezem. Het zou fataal
zijn wanneer w i j steeds met interne
schandalen en schandaaltjes bezig waren. Hoe die dan in de toekomst te
voorkomen? Hier en daar is de gedachte van een gedragscode gelanceerd. Mijn fractie heeft daaromtrent
geen eindoordeel, maar stelt er zich
niet zoveel van voor. Codering zou immers worden verlangd van gedragingen die niet of nog niet in wetten zijn
gecodeerd.
Effectiever lijkt ons in voorkomend
geval de openbare kritiek als correctief. Dienaren van de openbare zaak
behoren er een eer in te stellen hun gedrag, ook wanneer het binnen de wet
blijft, te verantwoorden, althans voor
zover het anderen beïnvloedt. En met
belastingzaken is dat zeker het geval,
immers wat de een ontgaat zal een ander moeten dokken.
In de openbare kritiek zullen halve
waarheden, leugens en insinuaties wel
aan de orde blijven. Dat is betreurenswaardig, maar het is een feit des levens. Wij zijn daaraan gewend; w i j
kunnen ertegen, maar tien gevallen
van laster zijn geen te hoge prijs voor
één terechte beschuldiging. Overdrijving en ontsporing zijn onvermijdelijke bijverschijnselen van vrije meningsuiting. Beter tien stormen in een glas
water dan eenmaal de stilte van de
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doofpot. Maatschappelijke organisaties, journalisten en andere burgers,
o p zoek naar de waarheid, kunnen op
onze steun rekenen.
Mijnheer de Voorzitterl De Engelse
pianist Gerald Moore, die naam maakte als begeleider, heeft een boekje geschreven met de schitterende titel:
'Ben ik te luid?' Dat is geen slechte
vraag voor politici die er veeleer naar
moeten streven maatschappelijke ontwikkelingen te accompagneren dan ze
te domineren. Ben ik nu te luid? Dat
mogen ook journalisten en belangengroepen zich van tijd tot tijd afvragen,
maar soms geldt: ben ik wel luid genoeg? Het luide protest is het beste
wapen tegen het stille profijt.

D
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Graag sluit ik mij aan bij de
woorden van waardering en dank,
door de vorige sprekers geuit aan het
adres van de Commissie Koopsompolissen en van u. Het interimrapport, dat
begin deze week is verschenen, geeft
daar blijk van. Het is helder en duidelijk en verschaft deze Kamer de feitelijke informatie, waar zij in onze opdracht aan de commissie om gevraagd
had. Het biedt daarom een goede basis voor een beoordeling door de Kamer van het tot dusver door de commissie verrichte onderzoek.
Het is duidelijk, dat wij vandaag nog
geen eindoordeel kunnen geven. Daarvoor zal in ieder geval eerst nog het
onderzoek naar het bezit van koopsompolissen onder leden en oud-leden van de Eerste Kamer moeten worden verricht. Wel is het mogelijk en
nuttig o m op basis van de nu bekende
feiten tot een voorlopige beoordeling
te komen.
Ik zou dan willen beginnen met een
o p s o m m i n g van de feiten, zoals die uit
het onderzoek naar voren komen.
De statistische zekerheid waarmee
in het artikel van de heer Van Wijnen
van 17 september 1977 38 kamerleden, vrijwel allemaal van het CDA, en
acht bewindslieden, onder wie 2 socialisten, ten tonele zijn gevoerd, die
nog snel even een polisje hadden gekocht, blijkt een statistisch sprookje te
zijn geweest. Wie nog mocht twijfelen
aan het gezegde, dat statistieken bedriegen, vindt hier het bewijs dat dit
inderdaad zo is. Intussen kan wel met
zekerheid worden vastgesteld, dat één
oud-Minister en drie ex-leden van deze
Kamer in 1975 wél een koopsompolis
hebben bezeten.
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Ik moet zeggen dat ik het niet onbegrijpelijk
vind en dat ik mij kan voorHet lek van Van Rooijen, zoals omstellen dat menig Parool-lezer zich in
schreven in het Parool-artikel, blijkt
september verleden jaar precies dieniet te hebben bestaan, aangezien
zelfde vraag heeft gesteld. Zoals ik al
géén van de 3 CDA-politici, die in 1975
eerder heb gezegd, blijken de feiten uit
een koopsompolis hebben aangehet Paroolartikel niet te kloppen, maar
schaft, dit deden op grond van ygorinwie kon dat tevoren weten, gezien de
formatie van de oud-staatssecretaris
suggestieve manier waarop een en anvan Financiën.
der daar naar voren wordt gebracht. Ik
De verenigingen van belastingirv
kan mij ten minste heel goed voorstelspecteurs, die 4 maanden na het verlen dat zo'n artikel, nadat het vier
schijnen van het Parool-artikel om een
maanden lang onweersproken is geparlementaire enquête vroegen o m de
bleven, de verenigingen van belastingernstige verdachtmakingen jegens de
inspecteurs in beroering heeft gepolitici te ontzenuwen dan wel, indien
bracht en bij de Tweede Kamer aan de
de juistheid van de gestelde feiten
bel heeft doen trekken. Of dat nu de
mocht blijken, de onoirbaarheid daarmeest handige manier van reactie
van te beklemtonen, hebben zich kenwas, laat ik in het midden, maar dat zij
nelijk uitsluitend op het Parool-artikel
gereageerd hebben, lijkt mij volstrekt
gebaseerd en niet op hun kennis van
verklaarbaar.
de belastingdossiers van de betrokken
Mijnheer de Voorzitter! Een reactie
politici.
op
het betoog van de heer Aantjes heb
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
ik eigenlijk al gegeven. In het rapport
toe aan de beoordeling van de zojuist
wordt niet alleen de voorkennis als
opgesomde feiten. Ik wil daarbij voorelement genoemd, maar ook het feit
opstellen dat het naar de mening van
van het kruipen door de mazen van de
mijn fractie onjuist is o m de zaak nu
bestaande wetgeving in het zicht van
maar af te doen in de geest van de
een wetswijziging. Dat is in het rapport
commentaren zoals die door de f racwel geconstateerd.
tieleiders van CDA en VVD op het verIk kom nu tot mijn conclusie. Ik zou
schijnen van het rapport zijn gegeven.
daarbij voorop willen stellen, dat mijn
De heer Aantjes heeft namelijk in zijn
fractie verheugd is, dat gebleken is,
eerste schriftelijke reactie op het rapdat géén van de huidige leden van deport gesteld dat alle geuite beschuldize Kamer noch van het huidige kabinet
gingen en verdachtmakingen aan het
enige blaam treft. Ik vind dat een van
adres van het CDA laster zijn geweest.
de meest positieve conclusies van het
Gelukkig heeft hij dat nu wat genuanonderzoek, zoals het tot nu toe verricht
ceerd door te zeggen dat er weinig of
is.
niets van de beschuldiging is overgeMijn tweede conclusie is, dat ik het
bleven. Dat lijkt mij meer in overeenbetreur, dat duidelijk is geworden, dat
stemming met de waarheid.
één oud-lid van de Kamer en één oudDe heer Aantjes (CDA): Ik heb met nabewindsman in de kritieke periode een
me gewezen op de beschuldiging van
koopsompolis hebben afgesloten met
voorkennis en voorinformatie en daarde bedoeling een fiscaal voordeel te
van is niets overgeblevenI
behalen. Hoewel strikt juridisch gesproken het hier geen onwettige hanDe heer Engwirda (D'66): Als u het
deling betreft, vindt mijn fractie in ierapport goed leest, blijkt dat dit niet
het enige feit is dat wordt genoemd. Het der geval de handelwijze van de betrokken oud-minister moreel verwerandere feit dat in het rapport wordt gepelijk.
noemd, is het aanschaffen van een
Mijn derde conclusie is, dat gelet op
koopsompolis in het zicht van wetswijaffaires, die het afgelopen jaar over
ziging. Dat is wel geconstateerd.
ons heen zijn gerold en waarbij het f iMijnheer de Voorzitter! De heren
nancieel gedrag van politici in opRietkerk en Joekes hebben zich nogal
spraak is gekomen, het volgens mijn
gekeerd tegen de verenigingen van
fractie in het belang van de Kamer zou
belastinginspecteurs die niet op deze
zijn o m tot een gedragscode voor de
manier - ik citeer nu de heer Rietkerk leden van deze Kamer te komen. Ik
dit hadden moeten doen als de feiten
herinner daarbij aan de brief, die mijn
uitwijzen dat hun veronderstellingen
fractiegenoot Zeevalking en ik op 23
onjuist zijn. Wie de brief van de verenimaart van dit jaar tot het Presidium
gingen van belastinginspecteurs goed
hebben gericht en waarin het Presidileest, ziet dat daarin juist geen veronum gevraagd is o m initiatieven, die tot
derstellingen zijn opgenomen, maar
een dergelijke gedragscode zouden
dat alleen gevraagd werd, een onderkunnen leiden.
zoek naar de juistheid van de in het Paroolartikel genoemde feiten.

Engwirda
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Het Presidium heeft toen begrijpelijkerwijs het standpunt ingenomen, dat
het eerst de resultaten van het onderzoek van de commissie-koopsompolissen wilde afwachten. Nu het interimrapport met betrekking tot de leden en
oud-leden van deze Kamer is verschenen, lijkt het mij juist, ons verzoek opnieuw in de aandacht van het Presidiu m aan te bevelen. Ook al is de affaire
van de koopsompolissen voor de leden van deze Kamer betrekkelijk goed
afgelopen, er zijn het laatste jaar naar
onze mening te veel van dit soort affaires voorgevallen.
De D'66-fractie is daarom van mening, dat het slecht voor de politiek en
voor deze Kamer zou zijn om nu maar
niets te doen en af te wachten tot de
volgende affaire zich voordoet. Initiatieven van de Kamer om tot een eigen interne gedragscode te komen lijken ons daarom van groot belang.

D
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Op uw verzoek ben
ik aanwezig - ik acht dit een voorrecht
- bij de bespreking van dit rapport. Het
legt mij de verplichting op o m mij met
de meeste terughoudendheid op te
stellen. Vandaar dat ik heel in het kort
enkele punten zal bespreken.
Ik ben bijzonder dankbaar voor het
feit dat bevestigd is dat de integriteit
van mijn voorganger op geen enkele
wijze in discussie had mogen worden
gebracht en niet meer mag worden gebracht. Dat moet tot dankbaarheid
stemmen, niet alleen voor hem persoonlijk, maar ook voor zijn vrienden
en degenen die van deze Kamer deel
uitmaken. Ook speelt een andere zaak
hierbij een rol. Wij leven in een land
waarin het rechtsbestel blijkbaar zo
diep is geworteld dat, ook wanneer
men de integriteit tracht aan te tasten,
dit bestel zo stabiel is dat de waarheid
boven water komt. Dat is een heel
groot goed en een dubbele reden o m
dankbaar te zijn o m in dit land te mogen leven.
Ik kom misschien wat vermetel over
wanneer ik durf te zeggen dat de belastingdienst aan dit onderzoek zowel
inhoudelijk als wat snelheid betreft actief heeft meegewerkt (zie de blz. 11,12
en 14). Ik hecht eraan om dit hier met
zoveel woorden te zeggen, omdat op dit
punt in de pers andere dingen zijn gesuggereerd.
Ik wil toch enig commentaar geven
op een opmerking van de heer Joekes.
Tijdens de behandeling van de vermogensaanwasdeling heefteen hearing
plaatsgevonden waarbij het bestuur
van de Vereniging van Inspecteurs,
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Nooteboom
daartoe uitgenodigd, haar stem direct
heeft mogen laten horen. Verder heeft
deze Vereniging een brief geschreven
over de gecompliceerdheid van de wetgeving en is de vereniging door de vaste Commissie voor Financiën gehoord.
Er is dus tweemaal rechtstreeks contact
geweest tussen vertegenwoordigers
van deze Kamer en de Vereniging. De
Commissie Koopsompolissen heeft op
blz. 18 van haar rapport gezegd dat zij
haar rapport niet afgesloten acht, maar
dat zij het zal afsluiten wanneer ook de
leden van de Eerste Kamer zullen zijn
onderzocht.
Ik meen te mogen claimen dat mijn
oordeel over deze complexe materie
pas gegeven wordt, nadat de commissie alle feiten heeft onderzocht en alle
faits et gestes heeft kunnen nagaan.
Zonder mij aan plagiaat te willen
schuldig maken, zou ik de heer Joekes
willen vragen in een taal die misschien
in deze Kamer niet gebruikelijk is,
maar waarmee hij is begonnen: give
me the chance to express my opinion
after the commission has checked the
entire matter.
De heer Joekes (VVD): With pleasure
mister Speaker, Sir, but we w o n ' t forget.
Staatssecretaris Nooteboom: Ik ook
niet.
De heer Den Uyl (PvdA): Hear, hear!
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Het ligt zonder enige
twijfel op mijn weg namens de Kamer
de commissie te danken, die aanstonds bereid was een moeilijke opdracht te aanvaarden. Evenzeer spreek
ik dank uit voor de medewerking die
de commissie heeft verkregen van het
departement en van de verzekeringsmaatschappijen. Ook daarover mogen
wij verheugd zijn.
Om de redenen die zojuist door de
Staatssecretaris zijn genoemd, stel ik
voor de behandeling van dit rapport te
schorsen. De commissie heeft immers
verklaard, dat zij algemene conclusies
zal geven na beëindiging van het onderzoek waarom de Eerste Kamer
heeft gevraagd.

mene Zaken, en van de Ministers van
Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, over het ultracentrifugeproject (14261, nr 27)
De beraadslaging wordt hervat.
Hierbij zijn tevens aan de orde:
de motie-Verbrugh c.s. over de levering van opwerkfabrieken (14 261, nr.
30);
de motie-Ter Beek c.s. o m geen exportvergunning op de thans gestelde
voorwaarden in het vooruitzicht te
stellen (14 261, nr. 33);
de motie-Brinkhorst c.s. over het
niet inperken van de mogelijkheid, alsnog af te zien van de levering van verrijkt uranium aan Brazilië (14 261, nr.
34).

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! De geachte afgevaardigde
de heer Van Houwelingen heeft gevraagd, of de Regering wil trachten, te
zamen met het IAEA, het Atoomagentschap, een duidelijker tijdschema op te
stellen ten aanzien van de totstandkoming van het plutoniumopslagregime
en voorts, of de Regering de Kamer regelmatig op de hoogte wil stellen van
de voortgang die daarbij wordt geboekt.
Ik begin met de laatste vraag. Daarop wil ik gaarne bevestigend antwoorden. Het is volledig juist en normaal en
het past ook bij de debatten die wij in
de afgelopen tijd hebben gevoerd, dat
de Kamer ook in de toekomst over de
voortgang van de werkzaamheden zal
worden geïnformeerd op een regelmatige wijze.

Ik ben gaarne bereid, in de toekomst
aandacht te besteden aan een duidelijker tijdschema en daarop terug te komen. Op dit moment kan ik natuurlijk
vrijwel niets meer zeggen dan hetgeen
ik reeds in eerste instantie heb opgemerkt over het tijdschema. Zoals ik
heb gezegd, heeft de directeur-generaal van het Atoomagentschap aangekondigd in de raadszitting van 6 juni,
dat de studie van het Atoomagentschap voor commentaar aan de lidstaten zal worden toegezonden. Ik heb
daaraan toegevoegd, dat ik hoop, daarover met de drie andere landen, betrokken bij de URENCO-zaak, tot een
gemeenschappelijk commentaar te komen. Ik zal daartoe de nodige initiatieven nemen. In het najaar zal de secretariaatsstudie onderwerp van overleg
tussen de deskundigen uitmaken. Volgens de verwachting zal het rapport in
de loop van het volgende jaar kunnen
worden ingebracht in het INFCE-overleg. Ik heb gezegd, dat ik, zodra het INFCE-overleg is afgelopen en de gegevens daarvan beschikbaar zijn, alsmede de studie van het Atoomagentschap, zoals bewerkt door de deskundigen, stappen zal ondernemen o m te
komen tot een verdragsrechtelijke uitwerking daarvan. Ik neem aan, dat dit
in 1980 zal zijn. Ik meen derhalve, dat
in redelijkheid zou moeten worden
aangenomen, dat tegen het eind van
1980 een blauwdruk beschikbaar is.
De heer Van Houwelingen (CDA): Ik
heb ook gevraagd, of de Minister de
Kamer periodiek wil informeren over
de voortgang van de werkzaamheden.

Overeenkomstig het voorstel van de
Voorzitter wordt besloten.
De vergadering wordt enige minuten
geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de Brief van de Minister-President, Minister van Alge
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Minister Van der Klaauw: Het spijt m i j ,
maar in eerste instantie heb ik daarop
direct geantwoord, dat ik daartoe gaarne bereid ben en dat ik dit zeker in de
te volgen lijn vond liggen.
Mijnheer de Voorzitter! Deze blauwdruk brengt mij op de vraag van de heren Jansen en Verbrugh, waarom de
Regering niet tegelijk gaat werken aan
zowel een internationaal plutoniumopslagregime als een ad hoc-regime. De blauwdruk zal bruikbaar zijn als
basis voor zowel een globaal regime
als een ad hoe-regime. Dit is niet alleen
mijn oordeel, maar ik weet dat dit ook
het oordeel is van de partners, alsmede van de Braziliaanse regering. Zoals
ik gisteren heb uiteengezet, zullen wij
ons dus inderdaad op praktische wijze
op beide sporen bevinden. Zoals ik
ook reeds heb uiteengezet, is er, politiek gezien, het duidelijke streven,
eerst te proberen een globale overeenkomstte bereiken.
Ik wil de geachte afgevaardigde de
heer Portheine gaarne verzekeren, dat,
als die globale regeling niet lukt, er de
vaste afspraak is tussen de vier landen, tot een ad hoe-afspraak te komen.
Dit is juist ook de betekenis van de
mondelinge verklaring die wij ten slotte zijn overeengekomen.
De geachte afgevaardigde de heer
Jansen heeft een groot aantal vragen
gesteld, onder meer over de bevoegdheden van het Atoomagentschap ten
aanzien van het plutoniumopslagregime en de modaliteiten voor een dergelijk regime. Een groot gedeelte hiervan
hebben w i j reeds besproken tijdens de
interpellatie van de heer Jansen in
april jl. Ik meen dat ik mij op dit moment, ook gezien het late uur, ter zake
kan beperken.
Het Atoomagentschap ontleent zijn
bevoegdheden inzake het plutoniumopslagregime in beginsel aan artikel XII a 5 van het statuut van het
Atoomagentschap, waarin deze beginselen zijn neergelegd. De nadere uitwerking hiervan zal in de komende jaren te zamen met de ontwikkeling van
het plutoniumopslagregime gestalte
dienen te krijgen in een of andere juridische v o r m . Hoe deze eruit zal zien ik heb dit zojuist al gezegd in antwoord
op vragen van de heer Van Houwelingen - is een kwestie die, naar ik aanneem, na afloop van de INFCE in de
tachtiger jaren aan de orde zal komen.
Hieraan zullen wij moeten werken. Ik
heb reeds gezegd dat ik mij hiervoor
ten volle zal inzetten.

Tweede Kamer
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De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! De mededelingen van de
Minister zijn uiterst interessant. Ik
moet zeggen dat zij mij niet geheel onbekend waren. Zij betroffen echter niet
de kwestie waar het mij o m ging. Het
gaat mij erom waarvandaan het IAEA
of welk ander orgaan dan ook in crisissituaties wanneer blijkt dat landen zich
niet aan de overeengekomen waarborgen houden of van plan zijn, zich hieraan niet te houden, de bevoegdheden
haalt om te kunnen optreden. Als u
over deze vraag doordenkt, komt u tot
zeer verstrekkende conclusies die grote politieke betekenis hebben.
Minister Van der Klaauw: Als het IAEA
de zaak aan de orde stelt, komt deze op
den duur voor de Veiligheidsraad, zoals u weet. Wij hebben dit in een eerdere instantie reeds besproken.
Een andere vraag van de heer Jansen ging over de in de studie van het
secretariaat van het Atoomagentschap
over het plutoniumopslagregime vermelde modaliteiten. Het is vrijwel onmogelijk, op dit moment vooruit te lopen op de definitieve standpuntbepaling van de Regering ten aanzien van
deze studie die, zoals ik al eerder zei,
dezer dagen voor commentaar aan
ons zal worden voorgelegd. Ik heb
reeds gezegd dat wij zullen proberen,
de commentaren op deze studie te
coördineren. In een later stadium, als
het commentaar er is, kan hierover
met meer vrucht worden gediscussieerd.
Ten slotte heeft de heer Jansen gevraagd of de Regering bij het A t o o m agentschap wil bevorderen dat de
vooruitgangsrapporten over de verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het waarborgensysteem
openbaar zullen worden gemaakt. Ik
ben bereid, in Wenen te bezien of hiertoe enige mogelijkheden zijn. In alle
eerlijkheid moet ik echter opmerken
dat ik voorzie dat hierop een negatief
antwoord zal worden gegeven, omdat
het gaat o m het afleggen van verantwoordelijkheid door het secretariaat
aan de raad van beheer. Deze documenten behoren evenals andere niet
tot het publieke domein.
Anders is het natuurlijk ten aanzien
van de algemene conferentie van het
Atoomagentschap waarin uiteindelijk
alle activiteiten van beraad de revue
passeren. De Kamer wordt steeds - dit
wordt vanzelfsprekend voortgezet over de werkzaamheden van de algemene conferentie geïnformeerd.
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De heer Jansen (PPR): Ik ben de Minister dankbaar voor zijn bereidheid, te
proberen wat mogelijk is. Ik vreesde
ook de moeilijkheden die hij ziet. De
vaststelling die hij doet, betekent echter dat w i j als Kamer uiteindelijk niet
kunnen controleren hoe het waarborgensysteem verloopt en hoe de uitwerking ervan plaatsvindt.
Minister Van der Klaauw: Het enige
wat ik reeds heb gezegd is dat ik de Kamer, waar mogelijk, zal informeren en
regelmatig op de hoogte zal houden,
ook van de ontwikkelingen ter zake.
Het is natuurlijk een geheel andere
zaak, of ik de documenten kan overleggen.
De heer Van Dis heeft aangedrongen
op het belang en de noodzaak van het
voeren in de toekomst van een zeer actief beleid. Met mijn opmerking over
hoe ik mij voorstel, in de komende jaren te opereren, meen ik hierop reeds
een positief antwoord te hebben gegeven. De heer Van Dis zowel als de Kamer in haar geheel kan ervan verzekerd zijn dat wij ons onze verantwoordelijkheid in deze uitermate belangrijke materie ten volle bewust zijn. Wij
zijn ons er ook ten volle van bewust,
hoezeer het ook van de Nederlandse
Regering zal afhangen of resultaten
zullen worden bereikt. Het spreekt vanzelf dat daarbij moet worden ingespeeld op nieuwe mogelijkheden.
Wanneer zij er zijn, zullen wij dat doen.
Ook de heer Portheine heeft hierop
aangedrongen. Evenals de heer Van
Dis heeft hij gevraagd naar de mogelijkheden voor de Nederlandse Regering, het non-proliferatieregime te versterken. Ik heb reeds eerder gezegd
dat Nederland in het kader van het
Atoomagentschap - traditiegetrouw een zeer actieve rol vervult. Daarbij
denk ik aan projecten op langere termijn, zoals de kwestie van het p!utoniumregime waarin Nederland, zoals gebleken, een belangrijk aandeel heeft.
Hierover zijn in de loop van het debat,
ook door mij, reeds verschillende opmerkingen gemaakt. Daaruit kan de
conclusie worden getrokken dat het
Nederlandse aandeel in de totstandkoming van dit voorstel niet onbetekenend is geweest. De Regering hoopt
dezelfde rol te kunnen blijven vervullen bij de voortzetting van het voorstel
voor een opslagregime.
Evenzeer neemt Nederland een zeer
actief aandeel in de werkgroepen van
de INFCE-studies. In alle acht werkgroepen is Nederland vertegenwoordigd.
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Voorts is er de nucleair supplier
group, die zich, zoals bekend, eveneens bezighoudt met de non-proliferatieproblematiek. Daar loopt het Nederlandse optreden ook vaak parallel met
dat van de VS. Uit datgene wat vanavond hier in de Kamer is gezegd,
moet het duidelijk zijn dat de betekenis
van deze parallelliteit van optreden
zeer groot is.
Ten slotte kan ik de Kamer verzekeren dat daarnaast in de bilaterale contacten onzerzijds steeds grote betekenis wordt gehecht en aandacht wordt
besteed aan veiligheidswaarborgen.
Ik wil hier ook nog ingaan op hetgeen de heer Portheine heeft gezegd
over het belang van sancties die staan
op het schenden van waarborgenovereenkomsten. Het schenden van een
dergelijke overeenkomst door onder
lAEA-controle vallende materialen aan
te wenden voor de vervaardiging van
een kernwapen dient te worden gezien
als een misdaad jegens de i n t e m a t i o
nale gemeenschap en zal sancties namens die gemeenschap ten gevolge
hebben. Het land dat een dergelijke
stap zou doen, zou daarvoor een hoge
politieke prijs moeten betalen, die uitmondt in een veroordeling door de
Veiligheidsraad.
Ook in materieel opzicht kan de prijs
voor zo'n land hoog zijn, omdat het
ongetwijfeld zou leiden tot maatregelen, variërend van de stopzetting van
nucleaire leveranties tot een totale
boycot. Ik meen zonder overdrijving te
kunnen stellen, dat de wereldopinie
zich dermate bewust is geworden van
de gevaren van een verdere verspreiding van kernwapens, dat een land dat
in weerwil hiervan waarborgenovereenkomsten zou schenden en tot proliferatiezou overgaan optegenmaatregelen zal moeten rekenen. Overigens
meen ik dat de afschrikwekkende werking die van dit vooruitzicht nu reeds
kan uitgaan, nog kan worden vergroot
indien de te verwachten maatregelen
nader zouden worden gespecificeerd.
Over deze kwestie vindt op het ogenblik ook overleg plaats in de Nucleair
Suppliers Group. En als groep kan
men natuurlijk in dat kader gezamenlijk beter handelen. Nederland neemt
aan die discussie actief deel.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Verbrugh is teruggekomen op zijn reeds eerder in
een motie neergelegde wens o m bij de
regering van de Bondsrepubliek een
démarche te laten uitvoeren over de
aanpassing van de door dat land te leveren opwerkingsinstallatie aan Brazilië. Ik meen reeds in een eerdere ter-
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Minister Van der Klaauw: Ik neem aan
mijn tot uitdrukking te hebben gedat de Minister-President ook nog
bracht, dat de ideeën van de geachte
spreekt.
afgevaardigde inzake andere opwerkingsmethoden mij zeer sympathiek
De heer Ter Beek (PvdA): U hebtdaarzijn. Ik moet echter opmerken dat op
over gisteren een paar bijzondere ophet ogenblik de aandacht is geconcenmerkingen gemaakt toen het ging over
treerd op de onderhandelingen in
de betekenis van de notawisseling.
INFCE. Men wil algemeen eerst het INAangezien u niet op die mededelingen
FCE-proces afwachten, maar in INFCE
terugkomt, neem ik aan dat zij nog onvinden studies plaats die in hun algeverkort van kracht zijn.
meenheid ook gericht zijn op het tot
stand brengen van een brandstofcyclus Minister Van der Klaauw: Ik heb ge
zegd dat de notawisseling nog niet
met minder proliferatiegevaren. Deze
heeft plaatsgevonden. De besluitvorstudies zullen niet kunnen ontkomen
aan het evalueren van in dit opzicht vei- ming is natuurlijk veel eerder begonnen. Dat heb ik vanavond ook naar
liger vormen van opwerking. Daarbij
kan natuurlijk ook de kwestie van de op- aanleiding van het betoog van de heer
Ter Beek gezegd. De besluitvorming is
werkingsfabrieken een rol spelen. Ik
ben gaarne bereid naar de INFCE de ge- van juli. De notawisseling is de concrete bekrachtiging ervan.
dachten van de heer Verbrugh mee te
nemen.
De heer Ter Beek (PvdA): U hebtgeIk zou verder naar aanleiding van
zegd dat de notawisseling het cruciale
een vraag van de heer Verbrugh willen
punt is. Vindt de notawisseling plaats,
zeggen, dat de mondelinge verklaring
dan staat vast dat in 1981 verrijkt urabij de uitwisseling van de nota's plaatsnium aan Brazilië zal worden geleverd.
vindt. De nota's worden uitgewisseld;
U komt dus niet terug op die mededeop hetzelfde moment wordt de verklaling van u?
ring afgelegd en in de v o r m van een
Minister Van der Klaauw: De Minisaide-mémoire overhandigd.
ter-President komt daarop terug.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Houwelingen heeft gevraagd of, indien het verdrag van Almelo na 1981
verlengd zou worden en nog tien jaar
van kracht zou blijven, de besluitvorming bij eenstemmigheid ook zou
worden gehandhaafd. Ik kan hem de
volledige verzekering geven dat in
geen enkel geval aan de orde is
gesteld o m tot een wijziging van de
verdragstekst van Almelo te komen.
Dat betekent derhalve dat de eenstemmigheid - een w o o r d dat ik liever gebruik dan 'vetorecht' - gehandhaafd
zal blijven.
De heer Nijhof heeft mij vragen
gesteld over de overdracht en de kennis van stukken. Ik kan hem volledig
geruststellen. De overdracht is inderdaad naar behoren verlopen. Ik was
reeds, zoals ik al eerder heb gezegd,
eerder betrokken bij deze kwestie, namelijk als directeur-generaal. Er zijn
daarna nog stukken te mijner kennis
gekomen, die ik niet kende. Deze betroffen meer de voorgeschiedenis,
maar beïnvloedden in genen dele de
inlichtingen die ik nodig had o m mede
tot het besluit te komen inzake de januari-overeenkomst. Met de inlichtingen
die ik daarna nog kreeg en die de voorgeschiedenis betroffen zou ik tot eenzelfde oordeel zijn gekomen.
De heer Ter Beek (PvdA): lkconcludeer dat de Minister niet ingaat op bij
voorbeeld de uitlatingen van de heer
Van Houwelingen over het in het vooruitzicht stellen van de exportvergunning onder bepaalde voorwaarden.
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D
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Al enige malen is tijdens dit debat
verklaard, dat aan deze gedachtenwisseling tussen Kamer en Regering een
lange voorgeschiedenis is voorafgegaan, waarin wij diverse stadia van bespreking en onderhandeling met de
partners van URENCO en met Brazilië
kunnen onderkennen. Van die voorgeschiedenis werd de eerste fase afgesloten toen in de loop van 1976 de gemengde commissie van het verdrag
van Almelo haar fiat gaf op het contract gesloten tussen URENCO en Nuclebras Brazilië, een fiat dat mede inhield dat de nog te wisselen nota's
zouden vastleggen dat de bepalingen
van de trilaterale overeenkomst BRD-Brazilië-IAEA-ookvantoepassing zouden zijn op leveranties uit Engeland en Nederland.
In de tweede fase van die langdurige
voorgeschiedenis treffen wij aan de
overeenkomst van 13 januari 1978. Ik
ga er nu natuurlijk niet meer uitvoerig
op in maar memoreer dat die overeenkomst twee in zich zelf belangrijke elementen bevat. Het eerste is dat de vier
bij die overeenkomst betrokken partijen zich ertoe verplichten te werken
naar een wereldwijd toepasbaar plutoniumopslagregime conform het IAEAstatuut. Het tweede element is dat,
indien het ernaar gaat uitzien dat
zulk een regime niet tijdig gereed zal zijn voor de opwerking van
het URENCO-materiaal in Brazilië staat
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te beginnen, het door die opwerking
verkregen plutonium opgeslagen
moet worden onder ad hoc-opslagarrangementen tussen de vier en gebaseerd op dezelfde beginselen als vervat in artikel Xlla 5 van het IAEA-statuut, zulks in afwachting van de totstandkoming van een wereldwijd plutoniumopslagregime.
In de derde fase van de voorgeschiedenis spreekt opnieuw - het was niet
voor het eerst - het Nederlandse parlement. Het aanvaardt de motie-Van
Houwelingen-Portheine. De Regering
zegt toe die motie naar beste vermogen ten uitvoer te zullen leggen en
heeft dat gedaan. Het heeft geleid tot
de interpretatieve verklaring waarover
wij in deze dagen inmiddels al zoveel
hebben gesproken. Dat was een belang
rijke interpretatieve verklaring, die
zoveel woorden waard was. Partijen
namen daarin de verplichting op zich
uiterlijk twee jaar voor het in Brazilië
tot opwerking zou kunnen komen de
besprekingen over een ad hoe-regime
te openen. Daarnaast was er de nadere
verklaring, die in de wandelgangen is
gaan heten de verklaring van Washington die ik aan het eind van de eerste termijn heb voorgelezen. Ik heb dat
in het Engels gedaan. U fronste er wat
bij mijnheer de Voorzitter, maar u liet
het toe en ik neem dus aan dat het inmiddels in de beschrijving van deze
bespreking is neergeslagen.
Als men deze feuilleton van hoofdstukken overziet, dan mag men zeggen
dat de partners bij herhaling hebben
ingestemd met en zelfs meegewerkt
aan het voortzetten, eigenlijk heropenen van de onderhandelingen met Nederland. Nu vragen zij aan ons: Mogen
w i j er nu op rekenen dat jullie zullen
waarmaken wat jullie in verschillende
stadia met ons hebben afgesproken?
Zij zeggen nu tot ons: Wij rekenen op
vastlegging en finalisering van het in
opeenvolgende stadia overeengekomene in een notawisseling en wij nouden u voor een staat die de daaruit
voortvloeiende volkenrechtelijke verplichtingen zal respecteren. Wij rekenen erop dat u zich dienovereenkonv
stig zult gedragen.
Handelend als een redelijke deelnemer aan het internationale verkeer behoren w i j nu inderdaad te doen wat ingevolge gemaakte afspraken van ons
wordt verwacht. Daartoe behoort het
afleggen van de verklaring dat wij vanaf ongeveer 1981/82 de betreffende leveringen zullen mogelijk maken, met
name door het alsdan verstrekken van
een exportvergunning. Wij behoren
dat niet alleen te doen, wij kunnen en
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mogen dat ook doen met opgeheven
hoofd en in goed geweten. Want wij
hebben verzekeringen ontvangen, assurances, en w i j bezitten bijgevolg de
vaste overtuiging dat alle betrokken
regeringen 'have the political will to
negotiate in good faith and to reach an
agreement before reprocessing in Brasil will start.'.
Er zijn tal van gegevens die duidelijk
maken dat en waarom er naar alle
waarschijnlijkheid al ruim voordien,
misschien zelfs al voor de leveringen
uit Almelo beginnen, een plutoniumopslagregime zal zijn tot stand gebracht waaraan minstens de betrokken
vier participeren en wellicht ook tal
van andere landen met hen.
Ik ga op dit late uur mij niet meer begeven in een opsomming van de vele
feiten en gegevens waarom ik meen te
mogen zeggen dat er alle waarschijnlijkheid aanwezig is dat de zaken aldus
zullen verlopen. Collega Van der
Klaauw heeft dat in den brede gedaan
in de eerste termijn en ook zoeven, zij
het in korter bestek, nog eens samengevat.
Nu dus op basis van hetgeen afgesproken is en met de vooruitzichten
die w i j hebben geschetst voor ogen
gaat het erom, met onze partners de
weg te vervolgen die w i j nu al in onderhandelingen van ruim twee jaar
met hen gaan. Daartoe behoort dan
het in het vooruitzicht stellen voor
straks van een exportvergunning, en
wel op basis van het feit, dat nu wel
voor zeker mag worden aangenomen,
dat tijdig een deugdelijk plutoniumopslagregime minstens tussen de
vier zal zijn tot stand gebracht en toegevoegd aan de waarborgenovereenkomstvan 24februari 1976 en in het
besef van de aanzienlijke mogelijkheid
dat zulks al geruime tijd voordien, misschien al voor de leveringen zelfs, zijn
beslag zal hebben gekregen.
Een geheel nieuwe situatie zou intreden, wanneer in de komende jaren ten
gevolge van een ernstige en onvoorziene verstoring van de ontwikkeling
zoals die zich nu voor ons aftekent, het
uitzicht op een tijdige totstandkoming
van een deugdelijk plutoniumopslagregime alsnog zou komen te ontbreken of in ernstige mate zou versomberen. Zulks zou met name het geval zijn
wanneer in afwijking van hetgeen w i j
vandaag met recht en reden mogen
verwachten, ten tijde van de levering
te weinig voortgang is gemaakt met
het tot stand brengen van zo'n regime,
zodat dan niet voldoende zekerheid
bestaat dat dat gereed en van kracht
zal zijn voordat van URENCO afkomstig materiaal in Brazilië aan opwerking toe is.
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Volkenrechtelijk zijn w i j gehouden
eraan mee te werken dat het al geruime tijd geleden gefiatteerde contract
tussen URENCO en Nuclebras kan
worden uitgevoerd. Zoals alle volkenrechtelijke verplichtingen echter staat
ook deze onder de clausule, die wij
noemen: de clausuia rebus sic
stantibus.
Wat betekent dat? Ik kan verzekeren
dat het geen kerklatijn is.
Deze volkenrechtelijke regel, die met
deze Latijnse term - of men er reden in
vindt tot hilariteit of niet - wordt geduid en geen andere naam draagt,
wordt in het bekende handboek van
Francois aldus beschreven:
'Het gaat hier om de vraag, in hoeverre veranderde omstandigheden het
recht kunnen geven de verdragsband
definitief eenzijdig te verbreken, met
andere woorden: In welke mate een
beroep op het rebus sic stantibus-beginsel geoorloofd is.'.
Verderop:
'Er kunnen in de omstandigheden,
waarin partijen verkeren, wijzigingen
intreden van zo ingrijpende aard, dat
de tussen de partijen bestaande
rechtsband daardoor wordt aangetast.
Dit houdt niet in, dat ieder der partijen,
zodra haar belang zulks meebrengt,
die rechtsband kan verbreken. Het
houdt evenmin in, dat elk verdrag
slechts zal gelden, zolang de omstandigheden, waaronder het is aangegaan, ongewijzigd blijven. Maar er
kunnen zich gevallen voordoen, dat de
omstandigheden zodanig veranderen,
dat rechtens de partijen niet meer aan
bestaande verdragsbepalingen gebonden kunnen worden geacht. Ook het
nationale recht kent een terzijdestelling van contractuele verplichtingen,
niet alleen dan, wanneer de uitvoering
van de overeenkomst materieel o n m o gelijk is geworden, maar ook, wanneer
zij van de schuldenaar offers zou eisen, die redelijkerwijs niet kunnen
worden gevergd.'. Het citaat eindigt
dan met een althans voor juristen zeer
interessante verwijzing naar de bepalingen in ons Burgerlijk Arbeidsrecht,
waar gesproken wordt van 'gewichtige
redenen, die aanleiding kunnen geven
o m aangegane verplichtingen uit
hoofde van een arbeidsovereenkomst
te verbreken'.
Mijnheer de Voorzitter. Er kan dan
ook geen enkel bezwaar tegen zijn, in
de letter of intent tot uitdrukking te
brengen, dat het in het vooruitzicht
stellen van de exportvergunning onder het beslag staat van het zojuist geformuleerde voorbehoud, het voorbehoud dus, om het te formuleren in bewoordingen van de geachte afgevaardigde de heer Van Houwelingen, dat
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ten tijde van de levering voldoende zekerheid zal bestaan dat vóór het van
URENCO afkomstige materiaal aan opwerking in Brazilië toe is, over een
deugdelijk plutonium-opslag regime
overeenstemming zal zijn bereikt en
dat de daarop betrekking hebbende regeling zal zijn toegevoegd aan de safe
guards-overeenkomst van 24 februari
1976.
Mijnheer de Voorzitter! Het spreekt
vanzelf, dat het parlement de ontwikkeling van waarborgen tegen non-proliferatie nauwlettend w i l blijven volgen, in het bijzonder de gang van zaken met het tot stand brengen van een
deugdelijk plutonium-opslag regime.
Het kabinet zal de Kamer graag niervan op de hoogte blijven stellen. Dat
geldt voor de gehele zittingsduur van
dit kabinet. Ik neem aan, dat ook onze
opvolgers straks aldus zullen handelen. Tot de zorgvuldige informatie aan
de Kamer behoort dan, dat deze ook
zal worden ingelicht hoe met betrekking tot het te vervaardigen plutonium-opslagregime de stand van zaken
is, wanneer de tijd daar is o m een exportvergunning te verlenen. Ook dan
zal het parlement natuurlijk worden
geïnformeerd door de Regering over
de stand van zaken op dat moment.
Maar de beslissing over de exportvergunning zal het kabinet in onze
staatsrechtelijke verhoudingen uiteindelijk zelf moeten nemen.
De heer Ter Beek (PvdA): Dit lijkt mij
het moment o m de Minister-President
nog enkele vragen te stellen.

zijn lidmaatschap van de vaste Commissie voor Rijksuitgaven. Ik benoem
in zijn plaats het lid Van Houwelingen.

D
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het moment is gekomen
o m een aantal rekeningen op te maken
en o m conclusies te trekken. In de eerste plaats constateer ik, dat er van de
motie-Van Houwelingen, zoals die
eens in een enthousiaste stemming
door de Kamer met een brede meerderheid werd aanvaard, in feite niets is
overgebleven. Met die motie werd gevraagd dat, vóór de levering aan Brazilië plaatsvond, er sprake zou zijn van
een plutonium-opslagregime. De indiener van de motie zei op beeldende
wijze voortdurend, dat er geen gram
het land uit mocht voor die regeling er
zou zijn.
Wij hebben nu te maken met een situatie, waarin het verrijkte uranium het
land zal verlaten vóór de plutoniumopslagregeling er is. Het CDA en de
VVD hebben zich daartegen niet verzet.
De heer Van Houwelingen (CDA): Dat
is allemaal nog lang niet zeker. De heer
Ter Beek gaat geheel voorbij aan de
mededelingen van de Regering hierover. Ook vanavond is nog eens gezegd, dat er een redelijke kans is, dat
ook de feitelijke regeling van het opslagregime er zal zijn. Of er inderdaad
geleverd zal worden, is een vraag, die
uiteindelijk door het parlement zal
moeten worden beoordeeld.

De Voorzitter: Het lid Boersma heeft
mij verzocht ontheven te worden van

De heer Ter Beek (PvdA): De heer Van
Houwelingen bedoelt nu te zeggen
dat, als in 1981, op het moment van de
levering, het opslagregime er niet is,
er niet geleverd zal worden?
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor uit de
banken naast het spreekgestoelte een
ontkennend antwoord. Ik concludeer
aan de hand daarvan, dat er van de
motie inderdaad niets is overgebleven.
De Regering heeft met nadruk laten
weten, dat zij een exportvergunning in
het vooruitzicht zal stellen. Men gaat
over tot notawisseling, waarmee de
partners de zekerheid zullen verkrijgen, dat in 1981 het verrijkte uranium
zal worden geleverd. De woorden, die
Minister Van der Klaauw daarover gisteren sprak, zijn niet teruggenomen of
omgebogen. De feitelijke situatie is,
dat er een notawisseling plaatsvindt,
die de voorwaarden bevat waaronder
de levering zal geschieden. Op basis
daarvan wordt een 'letter of intent' geschreven; de toezegging betreffende
een exportvergunning wordt gedaan.
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De Voorzitter: Het is dan de beste oplossing, een derde termijn te vragen.
De heer Ter Beek (PvdA): Als u daaraan de voorkeur geeft, mijnheer de
Voorzitter, verzoek ik nu o m een derde
termijn.
De Voorzitter: De heer Ter Beek heeft
behoefte aan een derde termijn. Ik stel
voor, hem die te verlenen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Enkele leden van mijn fractie voelen zich aangespoord door de
heer Joekes, die heeft gezegd: don't
chance it, check it, ofwel riskeer het
niet, verifieer het. Zij hebben daarom
behoefte aan een korte schorsing.
De vergadering wordt van 4.35 uur tot
5.00 uur geschorst.

Met andere woorden, er wordt zekerheid geboden op dit moment aan
de partners dat er in 1981 geleverd
gaat worden. Er is echter een voorbehoud, een begrip dat door de heer Van
Houwelingen is geïntroduceerd en
door de Minister-President is overgenomen. Dat voorbehoud komt neer op
de clausuia rebus six stantibus, maar
dat is een regel die voor iedereen
geldt. Hij heeft namelijk betrekking op
een situatie van overmacht, een situatie die betrekking heeft op onvoorziene, zeer uitzonderlijke omstandigheden.
Dit is de interpretatie zoals die bij
voorbeeld in Lauterpacht voorkomt,
een handboek dat uiteraard ook bekend is bij onze partners. Die regel
geldt dus ook voor Brazilië. Dit alles
houdt in dat er een voorbehoud wordt
geleverd op basis van een beginsel dat
voor iedereen geldt. De zogenaamde
toezegging van de Minister-President,
die hij zo royaal heeft gedaan, stelt dan
ook niets voor en is een loos gebaar.
Ook als dat voorbehoud niet zou worden vermeld, zou die regel gelden. Het
is dus wederom een loos gebaar ten
aanzien van hetgeen de Kamer vraagt.
In deze situatie bevinden wij ons nu.
De Minister-President, mijnheer de
Voorzitter, heeft ook gezegd dat bij de
Kamer zal informeren. De heer Van
Houwelingen heeft gevraagd o m debatteren. Het draait natuurlijk om het
moment van de parlementaire toetsing. Heeft het parlement nog wat te
zeggen op het moment dat sprake
moet zijn van de feitelijke levering? De
Minister-President heeft volstrekt duidelijk gemaakt dat de Kamer dan niet
meer in de positie is o m een exportvergunning te blokkeren. Laten wij
hier nu niet de schijn ophouden dat de
Minister-President zoiets wel gezegd
zou hebben. Er is dus geen sprake
meer van een toetsingsmoment. Dit
maakt de cirkel rond; de levering staat
vast, de levering gaat door!
Mijnheer de Voorzitter! Om toch
vastgelegd te krijgen dat de Kamer,
voordat de Regering een beslissing
neemt, over het al dan niet verlenen
van de vergunning een oordeel moet
kunnen geven, zal ik zo dadelijk een
motie voorstellen. Zij heeft heel uitdrukkelijk betrekking op de procedure
van de verdere afwikkeling. Onze eerste motie heeft betrekking op het oordeel dat w i j nu wensen uit te spreken
over datgene wat het kabinet ons
vraagt; wij wensen geen exportvergunning in het vooruitzicht te stellen.
In onze tweede motie willen wij vastgelegd hebben dat recht van de Kamer
o m een oordeel uit te spreken over het
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al of niet verlenen van een exportvergunning, voordat de Regering daarover een beslissing heeft genomen.
Motie
^T-:

De Voorzitter: Door de leden Ter Beek,
Brinkhorst en Jansen wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de
brief van de Regering van 20 juni 1978
over het ultracentrifugeproject;
gelet op het standpunt van de Regering dat de Kamer vóór de feitelijke levering van verrijkt uranium aan Brazilië zal worden geïnformeerd over een
voornemen van de Regering tot het
verstrekken van een exportvergunning
daartoe;
constateert derhalve, dat de Kamer
zich alsdan zal kunnen uitspreken over
het al of niet verlenen van bedoelde
vergunning alsvorens de Regering een
beslissing neemt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De motie krijgt nummer 35.

D
De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Dingen herhalen zich. Zo gaat het nu, als indertijd
met de motie. Het enthousiasme van
de fractie van de PvdA voor de motie
was destijds zeer minimaal, tot zelfs
negatief. Men kan daar de verklaringen In de Handelingen op nalezen. Een
dergelijke verklaring volgt ook thans
op de mededeling van de Regering
over het voorbehoud dat alsnog in de
letter of intent zal worden opgenomen.
Het gaat ons o m de zaak zelf. Wij geven opnieuw uiting aan de bezorgdheid in dit parlement - welke wordt gedeeld door de Regering - o m alsnog
de voortgang van het streven van de
Regering te steunen o m meer resultaten te bereiken. Deze meerdere resultaten moeten worden bereikt, omdat
een meerderheid in de Kamer heeft
uitgesproken dat de bestaande waarborgen en afspraken nog niettoereikend zijn. Ik heb er vertrouwen in dat
door de nadrukkelijke verklaring van
de Minister-President er voldoende
garanties zijn dat er met grote inzet
verder zal worden gewerkt...
De heer Van Dam (PvdA): Schande!
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De heer Van Houwelingen (CDA):... en
dat het enthousiasme van degenen die
daar kennelijk nu wat minder enthousiast over zijn met de jaren aanzienlijk
zal stijgen. Wij moeten afwachten wat
er mogelijk is. Het nu reeds trekken
van conclusies lijkt mij volstrekt voorbarig.
Ik wil nog een opmerking maken
over het parlement.
Er worden hier uitspraken gedaan
die er eigenlijk op neerkomen dat ook
de verklaring van de Minister-President op dit punt helemaal niets zou
voorstellen. Er is op 14 juli 1976 een of
ficiële handeling verricht, zelfs zonder
dat het parlement was geïnformeerd.
Zo zijn er meer momenten. Wat nu is
verklaard, maakt het volstrekt o n m o gelijk dat er definitieve verplichtingen
met andere partners worden aangegaan. Eerst zal het parlement worden
geïnformeerd. Dan zal het parlement
zelf wel kunnen uitmaken welke uitspraken het wil doen en wat men daarmee zal willen doen. Ik begrijp de verontwaardiging van de PvdA in het geheel niet.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal trachten mijn bijdrage
in deze termijn zo sober mogelijk te
doen zijn. De Regering heeft gewezen
op een volkenrechtelijk beginsel volgens hetwelk een onvoorziene breuk
in de ontwikkeling der rechtsband, een
rechtsband zou kunnen doen verbreken. Is een onderhandeling zonder een
bevredigend resultaat als een zodanige breuk aan te merken, waar men er
toch vanuit moet gaan dat bij het beginnen van een onderhandeling het
niet bereiken van een resultaat in de
lijn der verwachtingen kan liggen? De
Regering w i l een exportvergunning in
het vooruitzicht stellen, onder het
voorbehoud dat voldoende zekerheid
aanwezig is dat tijdig voor het begin
van het opwerken een zogenaamd
12A5-regime is gerealiseerd. Iserzekerheid van de partners verkregen dat
de verwijzing naar het genoemde volkenrechtelijk beginsel en het voorbehoud in de notawisseling zullen worden opgenomen?
Wanneer Nederland tot de conclusie
zou komen dat een exportvergunning
niet kan worden verleend, moet Nederland aantonen dat redelijkerwijs
niet is te verwachten dat een opslagregime als bedoeld in 12A5 tijdig tot
stand zal komen. Nederland krijgt dan
de omgekeerde bewijslast en moet
aantonen dat het tijdig tot stand komen van 12A5 redelijkerwijs niet meer
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te verwachten is. Dit gebeurt dan op
een tijdstip dat ten minste twee jaar
voor het moment van opwerken kan
liggen. Dit is een termijn die lang genoeg is o m zo'n regime tot stand te
brengen. Tot die tijd is er immers aan
een wereldwijd regime gewerkt, overigens, met verwijzing naar de politieke moeilijkheden die eerder door de
Minister van Buitenlandse Zaken geschetst zijn, met geringe kans op succes. Een breuk in het proces, waarop
het volkenrechtelijk beginsel van toepassing zou kunnen zijn, is eenvoudig
niet tijdig aantoonbaar. De informatie
die het kabinet bij het geven van de exportvergunning aan de Kamer geeft,
kan derhalve slechts leiden tot een
loos gebaar.
Er is slechts één conclusie mogelijk:
er is inderdaad niets, maar dan ook helemaal niets van de motie-Van Houwelingen overgebleven.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Zoals ik al in eerste termijn
zei, erken ik de bevoegdheid van de
Regering om over de exportvergunning te beslissen. In het antwoord van
de Ministervan Buitenlandse Zaken
waren een belangrijk aantal punten
bevredigend. Dat de Minister zei dat
w i j inzake het opslagregime op een
dubbel spoor zitten, zowel voor een
wereldwijd regime als voor een regime ad hoc, deed mij genoegen. Ook
de meer precieze uitleg die de Minister
nu gaf van de sancties die staan op het
gebruik van onder lAEA-controle geleverde materialen voor de aanmaak
van atoomwapens vond ik bevredigend. Ik heb voor mijzelf wel even de
vraag gesteld: waarom hebben wij dit
niet al in het eerste antwoord van de
Regering gehoord? Dit gaf toch wel
wat vertrouwen.
Over het pu nt van het wijzigen van
de opwerkfabrieken ben ik minder tevreden gesteld. Het is vriendelijk van
de Minister, als hij zegt, dat hij aan de
INFCE mededeling wil doen van de
mogelijkheid de opwerkfabrieken voor
alleen verdund plutonium te leveren.
Ik vermoed overigens, dat men bij
INFCE hiervan wel weet, daarover is gepubliceerd in de vakpers. Dit neemt niet
weg, dat de Minister er toch wel op
moet wijzen.
Teleurgesteld ben ik over het feit,
dat een beperkt doel, namelijk de wijziging van de opwerkfabreken door
Duitsland, een zaak waarover in januari door de Minister van Economische
Zaken is toegezegd dat eraan gewerkt
zou worden, in dit debat blijkens het
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Verbrugh
antwoord van de Regering wordt opgenomen in een veel wijder doel, namelijk onderzoek van de gehele brandstofcyclus door alle nucleaire leveranciers. Een wijder doel betekent vertraging. De Minister zei, dat nu echter alle
aandacht is gevestigd op INFCE. Ik begrijp uit het debat dat in de Kamer alle
aandacht is gevestigd op het opslagregime en niet op de manier van opwerken. Het moment lijkt mij daarom niet
rijp o m over deze motie te oordelen.
Daarom vraag ik u, mijnheer de Voorzitter, deze motie aan te houden. Bij
een volgende gelegenheid, wanneer
er aanleiding is over de voortgang van
de beveiligingswerkzaamheden te
spreken, kan waarschijnlijk beter beoordeeld worden of er al of niet aan
deze motie behoefte is.
De Voorzitter: De heer Verbrugh verzoekt o m zijn motie op stuk nr. 30 van
de agenda af te voeren. Ik stel voor,
aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik voel mij enigszins als een
toeschouwer bij een voorstelling,
waarbij op het eind als hoogtepunt het
konijn uit de hoge hoed wordt gehaald, in dit geval in de vorm van een
algemeen fungerend volkenrechtelijk
beginsel. Toch is dit niet geheel zonder
betekenis, omdat blijkt, dat zich o m standigheden kunnen voordoen, op
grond waarvan tot toetsing van het
thans genomen besluit wordt besloten.
Voorts vestig ik er de aandacht op,
dat met name in de Verenigde Staten
in maart jongstleden een nieuwe nucleaire wet op de non-proliferatie van
kracht is geworden, waardoor een
aantal op dat moment reeds van gelding zijnde contracten aan een herbezinning door het congres van de Verenigde Staten is onderworpen. Dit betekent in concreto, dat, als de situatie
zich daartoe leent, het parlement in allerlaatste instantie altijd het laatste
w o o r d heeft en van dat recht ook gebruikkan maken.

D
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Het démasqué is bijna
daar. leder zal straks naar zijn overtuiging en geweten moeten weten op
grond waarvan en op grond van welke
verklaringen hij tot stemming overgaat.
Het is echter wel noodzakelijk, enige
duidelijkheid te brengen in dit debat
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ten aanzien van de laatste verklaringen
van de Minister-President. Ik geef mijn
verklaring.
In de eerste plaats is de verklaring,
zojuist uitgebracht door de MinisterPresident, naar mijn gevoel in het geheel niet van toepassing op een situatie als deze en kan dan ook niet op die
grond tot enig voorbehoud leiden. De
clausuia rebus sic stantibus is uitsluitend van toepassing, wanneer het gaat
om een harde volkenrechtelijke verplichting. De Minister-President is de
eerste geweest o m te zeggen, dat het
alleen gaat o m een morele verplichting en dat die clausule dus niet kan
worden ingeroepen in een dergelijke
situatie.
In de tweede plaats — dit is al eerder
opgemerkt - berust het bewijs in een
dergelijk geval bij degene die de clausule inroept en in situaties, niet voorzienbaar op het moment van afsluiting. Welnu, de Minister-President
heeft heel uitdrukkelijk aangekondigd,
dat het gaat om een onzekere situatie,
die wellicht niet tot resultaten leidt. Die
situatie behoort dan een bewijs te zijn
bij degene die de clausule inroept.
In de derde plaats gaat het o m extreme gevallen. Ook is uitgemaakt, dat
het een extreem geval is. Nog nooit is
deze clausule in de internationale
rechtspraak met enige kans op succes
tot stand gebracht. Dit heeft ook gevolgen voor de befaamde schadeclaims,
waarover w i j in een eerder stadium
spraken.
In de vierde plaats is er de vraag:
Wie toetst? De Minister-President
heeft heel uitdrukkelijk het recht aan
de Regering voorbehouden o m de levering van een exportvergunning tot
stand te brengen, dat wil zeggen, dat
het toetsingsmoment, ook van de clausula rebus sic stantibus, naar het oordeel van de Regering bij haar zelf ligt
en niet bij de Kamer.
In de vijfde plaats is er de vraag:
Wanneer is het toetsingsmoment? De
motie-Van Houwelingen ging uit van
de gedachte, dat een toetsingsmomentzou plaatsvinden vóór 1981, dus
voordat de eerste leveranties zouden
plaatsvinden. Volgens de interpretatieve verklaring van de Regering kan het
toetsingsmoment in het geval dat de
Regering voor ogen staat, pas plaatsvinden in 1983. Immers, op dat ogenblik wordt uiterlijk vastgesteld, of het
wereldwijde regime al of niet tot stand
kan worden gebracht. Pas op dat
ogenblik kan begonnen worden aan
een ad hoe-regime, dus als het wereldwijde regime niet aanwezig is.
In de zesde plaats merk ik op, dat,
wanneer de verklaring werkelijk iets
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zou voorstellen, zij zou worden geformuleerd als een extra voorwaarde op
het moment dat het contract wordt getekend en de uitwisseling van nota's
plaatsvindt.
Ik heb uit de woorden van de Minister-President begrepen dat dit niet het
voornemen van de Regering is, maar
dat het uitsluitend gaat o m een algemeen voorbehoud op grond van algemene volkenrechtelijke regels.
Dit is het démasqué. Ik meen dat de
posities nu heel duidelijk zijn gemarkeerd.

D
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nog enkele woorden spreken
over de betekenis van het volkenrechtelijke beginsel, getiteld clausuia rebus
sic stantibus. Uit het citaat dat ik zoeven heb verstrekt uit het fameuze
handboek van wijlen professor Francois blijkt dat deze clausule niet alleen van toepassing is in gevallen van
overmacht, van een noodtoestand of
van nood. Dat dit niet zo is, blijkt mede
uit het citaat dat ik voordroeg.
De geachte afgevaardigde de heer
Jansen heeft gevraagd of wij bij de
partners in Londen en Bonn zekerheid
erover hebben gevraagd en gekregen,
dat zij zullen aanvaarden wat wij vanavond hebben aanvaard. Het antw o o r d op deze vraag luidt ontkennend. Ik ben ervan overtuigd dat zij dit
kunnen, zullen en willen aanvaarden,
omdat het voorbehoud dat ik vanavond onder woorden heb gebracht,
inhoudt dat, wanneer ten tijde van de
levering blijkt dat dan niet voldoende
zekerheid bestaat over tijdige totstandkoming van een deugdelijk plutoniumopslagregime, de positie moet
worden heroverwogen. Hoe kan een
partner die in zoveel toonaarden en
documenten heeft verklaard, er alles
aan te zullen doen, tijdig een plutoniumopslagregime te helpen tot stand te
brengen, bezwaar maken tegen een
dergelijk voorbehoud?
De heer Roethof (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister-President zal
toch niet al zijn wijsheid ten aanzien
van deze clausuia rebus sic stantibus
halen uit een twijfelachtig citaat van
Francois, als schrijvers van internationale faam als Hall, Fenwick, Verdross
en Lauterpacht zich hierover vernietigend hebben uitgesproken en hebben
gezegd dat het een staaltje van
machiavellistische politiek is?
Minister Van Agt: Voor het eerst in
mijn juridische leven hoor ik een jurist
die ik ook als zodanig hoogschat, zozeer het gezag van de hoogleraar in
het volkenrecht Francois diskwalificeren.
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Van Agt
De geachte afgevaardigde de heer
Brinkhorst houdt het erop dat de clausule slechts van toepassing is op wat
hij harde verplichtingen noemt. Neen,
de clausule is van toepassing op alle
verplichtingen die in het internationale
verkeer staten jegens elkander aangaan. Natuurlijk heeft de geachte afgevaardigde gelijk dat degene die op de
clausule een beroep doet, de gerechtvaardigdheid van dit beroep zal moeten bewijzen of ten minste aannemelijkzal moeten maken. Natuurlijk zullen wij niet loos en zonder behoorlijke
reden een beroep doen op de clausule,
mocht deze situatie zich ooit voordoen. Ik heb echter een- en andermaal
gezegd dat w i j de vaste overtuiging
met de bondgenoten delen dat de situatie zich niet zal voordoen en dat het
voorbehoud dus nooit actualiteit zal
behoeven te worden.
Voor het geval dat - dit is voor mij
een theoretische veronderstelling...
De heer Brinkhorst (D'66): Dan behoef
ik niet meer te interrumperen.
Minister Van Agt: Het verheugt mij dat
ik zelfs met delen van zinnen de geachte afgevaardigde kan overtuigen.
De heer Van Dam (PvdA): U bent helemaal theorie!
Minister Van Agt: Tot 1981 niet, geachte afgevaardigde!
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik w i l erop attenderen dat
de Minister-President noch de Minister
tot dusverre enig oordeel heeft uitgesproken over de ingediende moties. Al
was het alleen maar voor de Handelingen, ik zou het toch graag willen vernemen.
Minister Van Agt: Dat is waar. Dit is
een punt voor de oppositie. Het is half
zes. Daarom was ik het vergeten. Wij
doen het effe.
De motie van de heer Brinkhorst op
stuk nr. 34 verzoekt de Regering, handelingen na te laten die de mogelijkheid inperken tot alsnog afzien van levering enz. Men zal begrijpen dat ik de
aanvaarding van deze motie moet
ontraden, tegen de achtergrond van
hetgeen ik heb betoogd.
Dit geldt ook voor de motie van de
heer Ter Beek op stuk nr. 33. Deze gaat
regelrecht in tegen het betoog en de
motieven daarvoor, dat w i j vandaag
en gisteren hebben gehouden. De motie van de heer Ter Beek op stuk nr. 35
resteert. Daarin constateert de geachte
afgevaardigde dat de Kamer zich alsdan - wanneer de Regering zich het
voornemen heeft gevormd tot het ver-

strekken van een exportvergunning zal kunnen uitspreken, alvorens de Regering een beslissing neemt. Ik heb
daarstraks heel duidelijk gemaakt dat
wij de Kamer bij voortduring geïnformeerd zullen houden omtrent de
voortgang der werkzaamheden bij het
ontwikkelen van non-proliferatiewaarborgen in het algemeen en omtrent de
gang van zaken met betrekking tot het
tot stand brengen van een plutoniumopslagregime, wereldwijd of ad
hoc, in het bijzonder. Ik heb daaraan
toegevoegd dat daartoe behoort, de
Kamer ook te informeren wanneer de
tijd is gekomen o m een exportvergunning daadwerkelijk te gaan verlenen.
Daaruit volgt dat hetgeen in deze motie wordt gezegd overbodig is. Ik had
het al gezegd.
De .beraadslaging wordt gesloten.
De behandeling van de brief wordt geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de Verslagen van een
mondeling overleg over de sanering
van het betaald voetbal (14994, nrs. 1
en 3) en van
de motie-H. A. de Boer c.s. over het
verbinden van stingente voorwaarden
aan het beschikbaar stellen door de
Regering van gelden voor de gezondmaking van het betaald voetbal
(14994, nr. 4);
de motie-Langedijk-de Jong c.s.
over een nadere standpuntbepaling
van de Staatssecretaris van CRM op
korte termijn in zake het regeringsvoornemen gelden voor de gezondmaking van het betaald voetval beschikbaarte stellen (14994, nr. 5).
De Voorzitter: De heer H. A. de Boer
vraagt heropening van de beraadslaging. Ik stel voor daartoe de gelegenheid te bieden.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer H. A. de Boer (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! De beantwoording in
tweede termijn door de Staatssecretaris van CRM heeft, duidelijker dan in
eerste aanleg en bij de interrupties het
geval was, over het voetlicht gebracht
dat hij aan een beleid, gericht op afschaffing van het vergoedingensysteem in het betaald voetbal wenst mee
te werken. Zijn aarzelingen werden
met name ingegeven door het feit dat
hij nu niet alle gevolgen van afschaffing kan overzien. Op zich zelf zijn wij
het met die aarzelingen eens. Wij me-

nen die gevolgen middels een wijziging
van de motie te kunnen meenemen en
ons standpunt, uitgaande van afschaffing van het vergoedingensysteem, te
kunnen handhaven. Dit houdt in dat
w i j in lid 3 van motie 4 een wijziging
willen aanbrengen, die ik u hierbij
overhandig.
Motie
De Voorzitter: Door de leden H. A. de
Boer, Hennekam en Kleisterlee wordt
ter vervanging van de motie, voorkomende op stuk nr. 4, de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de
verslagen van gehouden mondeling
overleg over de gezondmaking van het
betaald voetbal;
kennis genomen hebbend van het
voornemen van de Regering voor de
gezondmaking een bijdrage van 13,1
min. gulden beschikbaar te stellen;
verzoekt de Regering de uitvoering
van haar voornemen te binden aan
stringente voorwaarden, waaronder in
ieder geval:
1. een volledig inzicht in de financiële huishouding van alle BVO's;
2. het doen afsluiten vóór 31 december 1978 van een voor alle werknerners in het betaalde voetbal geldende basis-cao;
3. het, na bekendmaking van het
eerste verslag van het BBI, aanbieden
van een beleidsbrief gericht op de afschaffing van het vergoedingensysteem en alle consequenties daarvan,
op te stellen vóór 31 december 1979;
4. het op korte termijn doen vervaardigen van een op de maatschappelijke begeleiding van alle betrokkenen gericht plan in het betaald voetbal;
5. de garantie dat i n d e huidige samenstelling van het BBI zonder medewerking van de Kamer geen wijziging
komt;
6. de verzekering dat tijdig overleg
wordt gevoerd met de representatieve
organisaties met name in de detailhandel en horeca, alvorens tot vaststelling speeltijdstip te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De motie krijgt nr. 6.
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijnheer de Voorzitter! Deze wijziging
spreekt mij bijzonder aan. De motie is
voor mij volledig acceptabel.
De beraadslaging wordt gesloten.
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De motie-Langedijk-de Jong c.s.
(14994, stuk nr. 5) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-H. A. de Boer c.s.
(14994, stuk nr. 6) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
SGP tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de verslagen en de brief
van de Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk, de
heer Wallis de Vries (14994, nrs. 1 tot
en met 3) voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan dé orde is de voortzetting van de
behandeling van het Verslag van een
mondeling overleg over de afwijzende
beschikking van Staatssecretaris De
Jong met betrekking tot het projectonderwijs aan de rijksscholengemeenschap 'het Wagenings Lyceum'
(14800-VIII, nr. 35) en van de daarbij
ingediende motie.
De motie-Van Kemenade c.s. over het
projectonderwijs op de RSG 'het Wagenings Lyseum' (14800-VIII, nr. 36)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór deze motie hebben gestemd.
Ikstel voor, het verslag (14800-VIII,
nr. 35) voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voorzetting van de
behandeling van de Brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en van de Ministers van
Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, over het ultracentrifugeproject (14261, nr. 27) en van de daarbij ingediende moties.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen.

D
Mevrouw Vrijlandt-Krijnen (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Het is zelfs in
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de publiciteit niet onopgemerkt gebleven, dat ik persoonlijk grote problemen heb met de risico's die de pijlsnelIe verbreding en verdieping van de
kernwetenschappen en vooral ook van
de praktische toepassingen daarvan
voor onze samenleving met zich brengen. Ik geloof overigens dat ik in dat
gevoel en in die overtuiging niet verschil met de andere leden van mijn
fractie, maar ik heb soms wel het gevoel en ook de verstandelijke overtuiging dat ik aan die gevaren zwaarder
til dan de meeste anderen. Mijn u i t t e
brengen stem straks stelt mij voor een
gewetensprobleem. Ik ben geneigd elk
praktisch verdergaan met kernenergie
zolang geen oplossing is gevonden
voor hoogst riskante nevenverschijnselen, zoals de opslag van plutonium
en de mogelijke proliferatie, te verwerpen.
Ik verwacht van de Nederlandse Regering dat zij het alleruiterste doet o m
de risico's van de gesignaleerde ontwikkeling te beperken. Misschien kan
door haar opstelling dit proces ten
goede keren. De discussie in de Kamer
heeft mij de sterke indruk gegeven, dat
de Regering stellig van plan is daarmee door te gaan en daarom zal ik de
Regering in dat streven ondersteunen.
Ik zal mijn stem dan ook niet geven
aan die moties, die de Regering die
mogelijkheden zouden ontnemen.

kers is gezegd - ik sluit mij daarbij aan
- heeft de Regering toen beloofd de
motie-Van Houwelingen uit te voeren.
Deze week is echter uitvoerig verklaard, dat de Regering dat niet heeft
kunnen bereiken. De CDA-fractie en de
VVD-fractie, op een lid na, hebben zich
daarbij neergelegd.
Gezien het feit dat ik niet gewend
ben mijn standpunt te wijzigen, leg ik
mij daar niet bij neer. Ik handhaaf mijn
bezwaren tegen dit soort handelingen.
Het is niet alleen een verwijt aan dit kabinet. Ik steun niet graag moties,
amendementen en andere voorstellen
van linkse partijen. Ik doe het ditmaal
toch, aangezien ik geen vertrouwen
heb in de afloop van deze zaak, nu de
Regering van de regeringen van Brazilië, Engeland en Duitsland geen enkele
toezegging heeft gekregen. In dit drijfzand w i l ik geen verantwoordelijkheid
dragen voor de levering van verrijkt
uranium aan Brazilië. Ik geef daarom
mijn stem aan de drie ingediende moties.

D
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de
Voorzitter! Deze week ging het voor de
vijfde maal o m het leveren, te zamen
met Engeland en Duitsland, van verrijkt uranium aan Brazilië en voor de
vijfde maal heb ik niet aan het debat
deelgenomen. Ik vond het meer dan
genoeg en achtte het niet nodig er verder over te spreken. Nu het aankomt
op beslissingen, aangezien naar aanleiding van het onderwerp een aantal
moties zijn ingediend, vind ik het voor
alle duidelijkheid nodig, een stemverklaring af te leggen.
Het zal een ieder die zich met de politiek heeft bemoeid bekend zijn dat wij
als Boerenpartij nooit voorstander zijn
geweest van kernenergie. Reeds het
besluit van collega Den Uyl om de kolenmijnen te sluiten riep bij ons verzet
op. Wij zijn het daarom eens met degenen die nu pleiten voor heropening
van de kolenmijnen.
In het vorige debat kwam de oplossing voor mij van de kant van het CDA,
omdat de heer Van Houwelingen een
motie indiende waarin de garantie
werd gevraagd dat met het eventueel
aan Brazilië te leveren verrijkte uranium geen atoombommen zouden worden gemaakt. Zoals door vorige spre-
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De heer Aantjes, fractieleider van het CDA,
schudt de hand van Minister-President Van Agt
na afloop van het UCN-debat

De motie-Ter Beek c.s. (14 261, stuk nr.
33) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP, de CPN
en de BP vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Brinkhorst c.s. (14261, stuk
nr. 34) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP, de
CPN, de BP en DS'70 vóór deze motie
hebben gestemd.

beide over de bestuurlijke indeling van
de Nederlandse havens aan de Eemsmond;
een, van P. I. Brouwer, over uraniumleveranties;
een, van het gemeentebestuur van
Uithuizermeeden, over het openbaar
vervoer in de provincies Groningen en
Friesland;
een, van het bestuur van de Faculteitsraad der Centrale Interfaculteit
Groningen, en
een, van het bestuur van het bureau
subfaculteit Scheikunde van de Universiteit van Amsterdam, beide, over
de Nota Hoger onderwijs voor Velen
en de Herstructurering van het Wetenschappelijk Onderwijs.

De Voorzitter: Ik stel voor, de brieven
(14261, nrs. 27 tot en met 29 en nrs.
31 en 32) voor kennisgeving aan te nemen.

Al deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies.

Voorzitter
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie met dezelfde stemverhouding is
verworpen als de motie van de heer
Ter Beek op stuk nr. 33.
De motie-Ter Beek c.s. over het feit dat
de Kamer een uitspraak inzake de levering van verrijkt uranium aan Brazilië
kan doen voordat de Regering beslist
de exportvergunning te verlenen
(14 261, nr. 35) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik wens alle leden, alle
medewerkers en de vertegenwoordigers van de pers een goede vakantie.
Ik stel voor, het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 05.48 uur.
Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. een Koninklijke boodschap, ten geleide van het wetsontwerp Wijziging
van de Wet van 24 december 1970 tot
wijziging van de bepalingen inzake
gemeentelijke en provinciale belastingen (Stb. 608) (15072).
Deze Koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken is al gedrukt
en rondgedeeld;
2°. een vertaling van de op stuk nr. 27
voorkomende Engelse tekst (14 261,
nr. 31) en een brief van de Ministervan
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
een vertaling van een tijdens het Urenco-debat geciteerde Engelse tekst
(14261, nr. 32).
Deze stukken zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3°. een brief van de Minister van Financiën, ten geleide van het advies
van de Raad voor de gemeentefinanc i ë n v a n 3 1 mei 1978(15 064).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;
4°. de volgende brieven e.a.:
een, van het gemeentebestuur van
't Zand en
een, van het bestuur van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor de
Veenkoloniën en oostelijk Groningen,
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Noten

Noot 1 (zie blz. 3039)

Noot 2 (zie blz. 3079)

Rapport van de commissie voor het
onderzoek van de geloofsbrieven.

De vragen van de leden Patijn, Dankert en Van der Hek luiden:

De commissie voor het onderzoek
van de geloofsbrieven met bijbehorende stukken heeft de eer het volgende
te rapporteren.
In handen van de commissie zijn
gesteld, behalve de geloofsbrieven
van de heer D. Duinker, de volgende
missives van de voorzitter van het
Centraal Stembureau voor de verkiezingen van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal:
een, dd. 26 juni 1978 ten geleide van
een afschrift van zijn besluit van die
datum waarbij in de vacature, ontstaan door het ontslag nemen door de
heer W. F. Duisenberg wordt benoemd
verklaard tot lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal de heer D. Duinker;
een, dd. 26 juni 1978 houdende mededeling dat de heer D. Duinker hem
heeft bericht dat hij zijn benoeming
aanneemt.
Volgens het in handen van de commissie gestelde besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau van
26 juni 1978 is de heer D. Duinker benoemd verklaard tot lid van de Kamer
met inachtneming van de volgorde,
vastgesteld overeenkomstig artikel N
19 van de Kieswet. Deze rangschikking
is opgenomen in het besluit van het
Centraal Stembureau, voorkomende
in het bijvoegsel van de Nederlandse
Staatscourant van 31 mei 1977. Hieruit
is gebleken dat de heer D. Duinker terecht benoemd is verklaard.
Aangezien de heer D. Duinker reeds
eerder lid van deze Kamer was blijkt
dat hij de vereiste leeftijd heeft bereikt.
Uit de bij de geloofsbrieven gevoegde stukken blijkt voorts, dat hij
geen betrekkingen bekleedt, welke onverenigbaar zijn met het lidmaatschap
der Kamer, terwijl aan de commissie
ten aanzien van hem niet van enige
omstandigheid is gebleken, welke zijn
Nederlanderschap in twijfel zou moeten doen trekken, noch van enige andere omstandigheid, ten gevolge
waarvan hij o p grond van artikel 94
van de Grondwet van de verkiesbaarheid ontzet zou zijn.
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1
Herinneren de bewindslieden zich dat
de Europese Raad op 7-8 april in Kopenhagen heeft vastgesteld dat het essentieel is dat medio 1979 een jaarlijks
groeipercentage van 4,5 wordt be-

reikt?
2
Is het waar dat de Ministers van Economische Zaken en van Financiën van
de EG tijdens de raadszitting van 19 juni jl. hebben vastgesteld dat nu een extra groeipercentage van 1,5 è 2 moet
worden aangehouden?
3
Om welke reden is in plaats van een
jaarlijks groeipercentage van 4,5 voor
alle lid-staten nu alleen gekozen voor
een aanvullende impuls die bovenop
de uiteenlopende nationale groeipercentages komt?
4
Hebben alle lid-staten dit groeipercentage aanvaard?

5
Is een dergelijke beslissing tot vaststelling van dit nieuwe percentage genomen in het kader van de voorbereiding van de Europese Raad in Bremen
en de economische topconferentie in
Bonn?

6
Kan uit deze ontwikkelingen worden
afgeleid dat het in Kopenhagen vastgestelde groeipercentage van 4,5 niet
op realiteit berustte?

Noot 3 (zie blz. 3081)
De vragen van het lid Ter Beek luiden:

1
Heeft de Minister kennis genomen van
het rapport van de AABN (Anti-Apartheidsbeweging-Nederland) van 15 j u ni jl. over het leveren door in het buitenland gevestigde dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven
aan Zuid-Afrika van strategische goederen?

Noten

2
Kan de Minister meedelen, of de in het
rapport genoemde levering van radiohoogtemeters ten behoeve van de
Mirages van de Zuidafrikaanse luchtmacht inderdaad heeft plaatsgevonden of kan de Minister toezeggen dat,
indien thans daarover nog geen mededelingen kunnen worden gedaan,
daarnaar een onderzoek zal worden ingesteld?
3
Deelt de Minister de mening, dat de in
het rapport genoemde leveranties de
verplichte wapenboycot van de VN tegen Zuid-Afrika uithollen?
4
Is dit rapport voor de Minister aanleiding, na te gaan of de bepalingen van
de huidige sanctiewetgeving en de
binnenkort hopelijk van kracht wordende Sanctiewet voldoende garanties geven o m ook deze ontduiking tegen te gaan?
5
Kan de Minister in dit verband meedelen, wanneer de regering de memorie
van antwoord gereed denkt te hebben,
zodat in de Eerste Kamer de behandeling van de Sanctiewet zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden?
6
Kan de Minister tevens uitsluitsel geven over de te verwachten datum van
rapportage van de interdepartementale commissie inzake sancties inzake
Zuid-Rhodesië en kan de Minister
meedelen of de hierboven aangesneden problematiek ook in de werkzaamheden van genoemde commissie is
betrokken?

Noot 4 (zie blz. 3082)
De vragen van het lid Van Houwelingen luiden:
1
Kan de Minister nadere mededelingen
doen over de moeilijkheden welke zijn
ontstaan binnen de NEHEM?
2
Welke maatregelen heeft de Minister
reeds genomen ter beëindiging van de
ontstane moeilijkheden?
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3
Is het waar, dat er plannen bestaan de
NEHEM o m te bouwen tot een overheidsorgaan voor sectorsgewijze herstructurering?
4
Zijn er reeds definitieve beslissingen
genomen met betrekking tot het niet
doorvoeren van het betrekken van de
NEHEM bij de individuele en sectorale
bedrijfssteun?
5
Deelt de Minister het oordeel dat duidelijkheid over de positie en de bevoegdheden van de NEHEM op korte
termijn gewenst is?

6
Welke maatregelen zal de Minister nemen en binnen welke termijn, ten einde tot een verantwoorde oplossing te
komen met betrekking tot de problemen binnen de NEHEM?

Noot 5 (zie blz. 3086)
De vragen van de leden Lambers-Hacquebard, Epema-Brugman, Van Houwelingen en Jansen luiden:

persbericht op 1 juni gezegd heeft, dat
het plan toen al op papier stond, maar
dat het werd opgehouden door geldgebrek en de bezuinigingsoperatie?
c. de Ministervan Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening aan de Voorzittervan de Tweede Kamer heeft toegezegd, dat het plan op 20 juni zou
worden gepubliceerd?
2
Wanneer zal het nationaal isolatieplan
nu echt gepubliceerd worden?
3
Voorziet het nationaal isolatieplan in
een verhoging van de subsidies van
222/g pet. tot 33V3 pet. van de investeringskosten per te isoleren woning
met een maximumsubsidie van f 1666,
zoals aangeduid door de Minister van
Economische Zaken tijdens het debat
over de begroting van Economische
Zaken voor 1978?
4
Bedragen de totale kosten op jaarbasis
van het nationaal isolatieplan zo'n
f 250 min., zoals door de Minister van
Economische Zaken tijdens die zelfde
begrotingsbehandeling is gezegd?

10
Delen de bewindslieden de conclusie
uit het recente rapport 'Motivatie voor
isolatie' van de Nederlandse minerale
wolfabrikanten, dat het verbruik van
isolatiematerialen per hoofd van de
bevolking in 1976 in Zweden ruim 7 x,
in de Verenigde Staten en Frankrijk
ruim 2 x en in Duitsland bijna 2 x zo
hoog lag als in Nederland?
11
Achten de bewindslieden het vanuit
een oogpunt van energiebesparing
verantwoord het nationaal isolatieplan
nog langer in de ijskast te laten liggen?

Noot 7 (zie blz. 3088)
De vragen van de leden Faber en Aarts
luiden:
1
Kan de bewindsman aangeven, welke
relatie bestaat tussen de Stichting tot
Ontwikkeling van de Automatisering
bij de Gemeenten (SOAG) en een
(eventueel) in de toekomst geautomatiseerd register van buitenlandse migratie bij de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters?

5
1
Wanneer verwacht de Minister het advies van de Algemene Energie Raad
over de wijze waarop de brede maatschappelijke discussie over (kern)energie gevoerd zou kunnen worden?
2
Is de Minister van plan dit advies, zodra hij het heeft ontvangen, aan de Kamer te sturen?
3
Hoe stelt de Minister zich de verdere
voorbereiding van de discussie voor
en welke rol ziet hij daarbij voor de Kamer?

Noot 6 (zie blz. 3087)
De vragen van de leden Engwirda en
Epema-Brugman luiden:
1
Hoe verklaren de bewindslieden, dat
het nationaal isolatieplan nog steeds
niet gepubliceerd is, nadat:
a. de Tweede Kamer ruim 2V2 jaar geleden een motie heeft aanvaard, waarin o m een nationaal isolatieplan is gevraagd?
b. de Minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening volgens een
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Indien vraag 4 ontkennend wordt beantwoord, hoeveel bedragen dan de
totale kosten van het nationaal isolatieplan op jaarbasis?
6
Wat zijn de voornaamste elementen
van het nationaal isolatieplan?
7
Hoeveel bestaande woningen zijn in
het eerste kwartaal van 1978 geïsoleerd en hoe verhoudt zich dat tot het
aantal woningen, dat in het eerste
kwartaal van 1975, respectievelijk
1976, respectievelijk 1977 werd geïsoleerd?
8
Bevat het nationaal isolatieplan tevens
verscherpte isolatienormen voor
nieuw te bouwen woningen? Zo ja,
hoe luiden deze dan en hoe verhouden
deze nieuwe normen zich tot de normen, die thans van kracht zijn?

2
Heeft de bewindsman overleg gevoerd
met de VNG en de SOAG over het onderzoek 1 , dat hij laat instellen naar de
technische en organisatorische problemen van een automatisering van
het in vraag 1 bedoelde register? Zo
neen, waarom niet? Zo ja, kunnen de
uitkomsten van dat overleg worden
meegedeeld?
3
Onder welk (onderdeel van welk) begrotingsartikel valt het bedoelde onderzoek?
4
Wanneer denkt de bewindsman zijn op
6 januari jl. aangekondigde voornemen 2 te realiseren o m zo spoedig m o gelijk uitvoering te geven aan het plan
van Minister de Gaay Fortman, een regeringsstandpunt te formuleren met
betrekking tot de bundel 'Reacties op
het voorontwerp van wet op de Centrale Personenadministratie (CPA)'?

9
Welke bijdrage tot energiebesparing
wordt als gevolg van uitvoering van
het nationaal isolatieplan verwacht gedurende de periode, waarop dit isolatieplan betrekking heeft?

Noten

5
Zijn al stappen ondernomen o m te komen tot een commissie, die zich bezig
moet houden met de vraag of bij invoering van een CPA vastgehouden
moet worden aan het door middel van
handmethoden bijhouden van ponskaarten 3 ?
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6
Wat is de reactie geweest op het verzoek van de VNG en de SOAG aan de
bewindsman van Binnenlandse Zaken
o m overleg te openen over het door
deze instellingen voorgestelde 'CPAalternatief 4 ?
7
Wanneer kan het eindoordeel tegemoet gezien worden van de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van de heer dr. G. Zoutendijk
over de inmiddels voltooide proefneming inzake de CPA5?
8
Is de bewindsman bereid te stimuleren, dat onder meer op basis van het in
vraag 7 bedoelde eindoordeel een brede en fundamentele discussie gevoerd
wordt over de CPA, voordat hij (vermoedelijk) in 19796 het betreffende
wetsontwerp indient bij de Staten-Generaal? Zo neen, waarom niet?
1
Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaald.d. 29-5-1978.
2
Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken dd. 6 januari 1978 aan de Griffier
van de Subcommissie Registratie Persoonsgegevens.
3
Zie de bijlage bij het verslag van de Subconv
missie Registratie Persoonsgegevens; Kamerstuk 14898.
4
Zie de Reacties op het voorontwerp van wet
op de Centrale Personenadministratie van
VNG en SOAG. September 1976, blz. 19.
5
Vgl. de in noot 1 bedoelde brief.
6
Handelingen Tweede Kamer, zitting
1977-1978, blz. 807.
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