Woensdag 11 maart 1981

60ste Vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 115 leden, te weten:
Abma, Andela-Baur, Van den Anker,
M. Bakker, Beckers-de Bruijn, De Beer,
Beinema, H. A. de Boer, J. J . P. de
Boer, Bolkestein, De Boois, Borgman,
Borm-Luijkx, Braams, Bremen, Van
den Broek, Buikema, Van der Burg,
Buurmeijer, Castricum, G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Couprie,
G. C. van Dam, M. P. A. van Dam,
Dees, Deetman, Van Dijk, Dijkman,
Van Dis, Van der Doef, Dolman, Duinker, Engwirda, Epema-Brugman, Van
Erp, Evenhuis, Eversdijk, Faber, Frinking, Gerritse, Gi/ijaar-Maas, HaasBerger, Hermans, Hermsen, Van Houwelingen,Van Ierse!, Jabaaij, Jacobse,
Joekes, Kappeyne van de Coppello,
Keja, Van Kemenade, Keuning, Knol,
Kolthoff, Konings, Korte-van Hemel,
De Korte, Kosto, De Kwaadsteniet,
Lambers-Hacquebard, Langedijk-de
Jong, Lansink, Lauxtermann, Van
Leijenhorst, Van der Linden, Lubbers,
Mateman, Meijer, Mertens, Mommersteeg, Van Muiden, Müller-van Ast,
Niessen, Nijhof, Nypels, Van Ooijen,
Paulis, Poppe, Portheine, RemptHalmmans de J o n g h , Rienks, Rietkerk,
Roethof, Van Rossum, Salomons, Van
der Sanden, Schaapman, Schakel,
Scherpenhuizen, Scholten, Van der
Spek, Spieker, Stemerdink, Stoffelen,
Terlouw, Van Thijn, Toussaint, Tripels,
Den Uyl, Veldhoen, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, De Voogd, Voortman, B.
de Vries, K. G. de Vries, Waalkens,
Weijers, Wessel-Tuinstra, Wisselink,
Wöltgens, Worrell en Zijlstra,
en de heren De Ruiter, Minister van
Justitie, Pais, Ministervan Onderwijs
en Wetenschappen, Tuijnman, Minister van Verkeer en Waterstaat, Hermes, Staatssecretaris van Onderwijs
en Wetenschappen, De J o n g , Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Brokx, Staatssecretaris van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en De Graaf, Staatssecretaris van
Sociale Zaken.
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Aanvang 10.15 uur

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Verbrugh, Lambers-Hacquebard, Abma en Van Rossum, alleen voor het
eerste deel van de vergadering, wegens andere verplichtingen;
Van Zeil en Hennekam, wegens bezigheden elders;
Van de Ven en Patijn, ook morgen, wegens verblijf buitenslands;
Van Baars, wegens ziekte;
Jansen, wegens omstandigheden.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de interpellatie-Nypels,
gericht tot de Staatssecretaris van Sociale Zaken, over het tempo van de
pensioenwetgeving.
Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 10 maart 1981.
[De vraag is opgenomen aan het eind
van deze weekeiditie] 3

D
De heer Nijpels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Opnieuw dreigen wij de
verkeerde weg in te slaan.
Zoals iedereen weet, zijn talloze
werknemers, arbeidsongeschikten,
werklozen en gepensioneerden slachtoffers van de zogenaamde 'pensioenbreuk'. Zij hebben nadelen in hun pensioenaanspraken gekregen door verandering of verlies van werk. Bovendien zijn er vele gepensioneerden die
nog geen enkele aanpassing van hun
particuliere persioenen ontvangen als
compensatie voor koopkrachtverlies
door inflatie. Invoering van de pensioenplicht zou aan deze sociale misstand een einde moeten maken.
Maar, na zo'n 12 jaar studeren in de
Stichting van de Arbeid over een in te
voeren pensioenplicht, is nog steeds
geen wetgeving tot stand gekomen.

Ingekomen stukken
Pensioenwetgeving

Het eindrapport van de studie werd
door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de
Arbeid nog niet uitgebracht en op invoering van een wettelijke regeling
voor pensioenplicht zal men bij een
optimische schatting ten minste nog
wel 5 jaar moeten wachten!
Om tenminste iets te doen, heeft de
fractie van D'66 vanaf 1972 hardnekkig
gepleit voor een voorlopige noodvoorziening, een interimregeling in afwachting van de pensioenplicht, om
op die wijze de nadelen van al diegenen met bevroren pensioenaanspraken te beperken. Dit leidde het vorig
jaar tot de indiening van een initiatiefI wetsontwerp.
De gedachte van een interim-regeling is eind verleden jaar algemeen in
de Tweede Kamer aanvaard. Over de
wijze waarop dit moet gebeuren bestaan bij verschillende fracties nog
aarzelingen. Een inventarisatie van
mogelijke interim-regelingen kan
daarom nuttig zijn.
De Staatssecretaris gaat deze week
met de Stichting van de Arbeid praten
over zijn voorstel o m een kleine commissie van externe adviseurs in te stellen die moet adviseren over mogelijke
interim-regelingen. Ik beschouw dit
voorstel als een poging om de wetgevingsprocedures te versnellen, en neb
daarvoor als zodanig waardering.
Maar volgens dit voorstel zal de commissie van externe adviseurs de opdracht krijgen te rapporteren vóór het
einde van 1981. Dat duurt te lang!
Bij een snelle behandeling van de initiatiefwet, bij voorbeeld in juni, komt
het werk van de commissie als mosterd na de maaltijd. En wanneer het
werk van de commissie bedoeld is o m
een andere interim-regeling te maken,
leidt rapportage in december tot een
vertraging in wetgeving van minstens
één jaar. In de loop van 1982 m o e t i n
dat geval nog een wettelijke regeling
ontworpen en door het parlement behandeld w o r d e n , die niet eerder dan 1
januari 1983 in werking kan treden.
Op die grond vraag ik de Staatssecretaris, een eventuele commissie
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Nypels
de opdracht te geven te rapporteren
vóór 1 juni aanstaande. Dat lijkt wel
erg snel, maar het moet kunnen. Allereerst zijn er binnen het Ministerie van
Sociale Zaken al gegevens hierover,
hetgeen blijkt uit de motie van de
Staatssecretaris voor het overleg met
de Kamercommissie van het vorig
jaar. Verder bestaan er verschillende
pensioendeskundigen in ons land die
voldoende inzicht hebben in deze problematiek. Voorts is het Wetenschappelijk Bureau van D'66 gaarne bereid
o m bij te dragen aan een inventarisatie
van mogelijke interim-oplossingen.
Voorafgaande aan de indiening van
het initiatiefwetsontwerp hebben w i j
uiteraard ook al iets dergelijks gedaan.
Wij moeten bij dit alles bedenken
dat ieder jaar uitstel in wetgeving de
betrokkenen opnieuw dupeert omdat
een aanpassing van pensioenaanspraken achterwege blijft; in ons voorstel
gaat het daarbij o m een jaarlijkse aanpassing van de bevroren aanspraken
met ongeveer 4 % .
We zijn echt op de verkeerde weg als
het bestuderen van interim-regelingen
en het ontwerpen van voorlopige wetten ook weer lange tijd gaat duren. Als
Kamer en Regering ernst willen maken
met de bestrijding van de pensioenbreuk, is dat onaanvaardbaar!

dichtbij. Ik ben graag bereid morgen in
het gesprek met de Stichting van de
Arbeid op spoed aan te dringen en
haar de vraag voor te leggen, of het
mogelijk is het vóór het einde van het
jaar te doen. Het lijkt mij echter niet acceptabel nu al reëel opdracht te geven
dat het geregeld moet worden vóór 1
juni 1981.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Nypels (D'66): Ik herhaal dat ik
waardering heb voor het voorstel van
de Staatssecretaris als zodanig, speciaal als het zal leiden tot een versnelling van de wetgeving op dit terrein.
Als de Staatssecretaris de mogelijkheid wil openen dat de pensioenconv
missie van de Stichting van de Arbeid

zelf snel tot een inventarisatie komt,
heb ik daar op zich zelf vrede mee.
Maar het gaat mij o m de termijn waarin dit alles moet gebeuren.
Het is duidelijk dat nu, na 12 jaar, de
gebreken van het pensioenstelsel in
detail precies bekend zijn. Het is niet
aanvaardbaar weer eens negen maanden te gaan gebruiken o m de mogelijke interimoplossingen op een rijtje te
zetten. Twee maanden is meer dan genoeg. Als men zegt dat het langer
moet duren, onderschat men de pensioendeskundigheid die wij in ons land
hebben. Het kan gewoon.
Wij zouden ons moeten schamen,
als w i j niet in staat waren op korte termijn een behoorlijke inventarisatie,
met voor- en nadelen van interimoplossingen, ter tafel te brengen. In feite
is die al door verschillende mensen in

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Nypels heeft er terecht aan herinnerd dat ik morgen
over de pensioenproblematiek, met
name over de vraag of een interimoplossing kan worden gevonden, overleg
zal voeren met de Commissie Pensioenen van de Stichting van de Arbeid. In
een brief die ik voorafgaand aan dat
gesprek heb gestuurd, heb ik gesuggereerd, eventueel te komen tot de instelling van een externe commissie
van deskundigen, o m dit deelprobleem op te pakken en de Commissie
Pensioenen zelf verder te laten werken
aan de oplossing van het pensioenvraagstuk als geheel.
Het is een voorstel dat ik morgen in
de discussie breng. Het zal duidelijk
zijn dat ik over de realisering van dat
voorstel graag goed overleg met de
pensioencommissie wil voeren. Als zij
vindt dat zij het zelf kan oplossen binnen redelijke termijn, ga ik daar natuurlijk eventueel op in. Het moet een
open gesprek zijn. Wij willen proberen
op de kortst mogelijke termijn tot een
oplossing te komen.
De datum die nu door de heer Nypels wordt genoemd - hij wil dat de
rapportering 1 juni rond is - lijkt mij te
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Interpellant Nypels (D'66) staat gereed bij een interruptiemicrofoon.
antwoordt de vragen

Pensioenwetgeving

Staatssecretaris De Graaf be-

Nypels
Nederland gemaakt, zeker ook binnen
het wetenschappelijk bureau van D'66.
leder jaar uitstel betekent dat wij de
slachtoffers van de pensioenbreuk
weer een jaar in de kou laten staan. Dit
is onaanvaardbaar, mijnheer de Voorzitter. Vandaar dat ik u nu een motie
overhandig.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Nypels
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
in aanmerking nemende, dat vele honderdduizende werknemers arbeidsongeschikten, werklozen en reeds gepensioneerden, slachtoffers zijn van de zogenaamde 'pensioenbreuk' waardoor
zij pensioennadeel ondervinden door
verandering over verlies van baan, en
tevens, dat de pensioenen van vele
reeds gepensioneerden bovendien
nog geen enkele bescherming ontvangen tegen inflatie;
constaterende, dat de slachtoffers van
de 'pensioenbreuk' al vele jaren wachten op een wettelijke bescherming tegen dit pensioennadeel, welke door de
trage voortgang van de reeds twaalf
jaren durende pensioenplichtstudie in
de Stichting van de Arbeid nog steeds
niet is gerealiseerd;
van mening, dat nog dit kalenderjaar
een wettelijke interimregeling tot
stand moet komen waardoor pensioennadelen door verandering over
verlies van werk worden beperkt;
voorts van mening, dat een door de
Regering voorgestelde inventarisatie
van mogelijke interimregelingen door
een commissie van externe deskundigen niet - evenals de pensioenplichtstudie - te lang mag duren, omdat dan
ook de invoering van een wettelijke interimregeling weer ettelijke jaren uitgesteld zal w o r d e n ;
nodigt de Regering uit, de eventueel in
te stellen commissie van externe adviseurs, die moet adviseren over mogelijke interimregelingen voor bestrijding van pensioennadeel als gevolg
van verandering of verlies van werk,
de opdracht te geven hierover te rapporteren vóór 1 juni a.s., zodat hiermee nog rekening gehouden kan worden bij de parlementaire afhandeling
van het initiatiefwetsontwerp over dit
onderwerp van het lid Nypels (16 225,
ontwerp-Wet beperking pensioenverlies wegens inflatie),
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De heer Weijers (CDA)

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 1 (16673).

D
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik deel het ongeduld van de
interpellant, maar daar gaat het niet
o m . De vraag is, of hetgeen hij vraagt
uitvoerbaar is. Dat wil zeggen, of de
commissie van externe deskundigen als zij wordt ingesteld - in staat zal zijn
vóór 1 juni a.s. tot een resultaat te komen. Ik heb daar grote twijfels over. In
het mondeling overleg met de Staatssecretaris over deze hele problematiek
hebben wij node de inbreng van de
fractie van D'66 gemist, zeker wat de
alternatieve mogelijkheden in verband
met de pensioenbreuk betreft.
De heer Nypels (D'66): Daar hebben
w i j toch een wetsontwerp voor ingediend! U krijgt antwoord in de memorie van antwoord.
De heer Weijers (CDA): Dat is de enige
oplossing, die D'66 te bieden heeft, begrijpik.
De heer Nypels (D'66): Wij hebben alle
andere oplossingen verworpen, o m dat zij niet uitvoerbaar zijn. Maar ik
kom erop terug in de memorie van
antwoord.
De heer Weijers (CDA): Dat is interessant, maar u beweerde net, dat het wetenschappelijk bureau van D'66 een
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baaierd van oplossingen had. Ik begrijp nu dat dit niet juist is en dat het
gaat o m één oplossing.
De heer Nypels (D'66): Voordat wij
overgingen tot de indiening van ons
initiatief-wetsontwerp hebben w i j uiteraard de alternatieven overwogen. In
de memorie van antwoord zullen w i j
verantwoorden waarom andere alternatieven minder goed uitvoerbaar zijn.
Wij bieden graag aan, de inventarisatie die ook binnen het departement
voor een deel op gang is gebracht aan
te vullen en te completeren.
De heer Weijers (CDA): Ik kreeg uit uw
woorden de indruk dat u bedoelde:
D'66 barst van de mogelijkheden o m
die pensioenbreuk te helen en begrijpt
niet waarom niet binnen een paar
maanden een overzicht te maken valt.
Ik dacht daarom: D'66 heeft wat te bieden, maar waarom heeft D'66 dan tijdens het overleg in de commissie niet
een aantal van die mogelijkheden op
tafel gelegd? Ik wijs er nog eens op dat
D'66 toen schitterde door afwezigheid.
Ik vraag mij dan ook af waar D'66 blijft
met zijn alternatieve mogelijkheden.
Meent de heer Nypels werkelijk, dat
een commissie van deskundigen, die
nog moet worden ingesteld, in staat is
vóór 1 juni a.s. een reëel overzicht aan
te bieden?
Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij
een beetje verdriet - en nu kijk ik de
Staatssecretaris aan - dat w i j op 26 november jl. met elkaar in de Kamer hebben gesproken en dat het ei naar de
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Weijers
Stichting van de Arbeid pas eind februari is gelegd. Ik had op dit punt verwacht dat meer voortvarendheid van
de zijde van het departement zou zijn
betracht.
Staatssecretaris De Graaf: De commissie, waarmee ik heb gediscussieerd,
heeft mij toen toegezegd dat het verslag van die discussie binnen veertien
dagen, meen ik, aan mij zou worden
toegezonden. Ik meen dat ik het eergisteren op mijn bureau heb gevonden. Ik denk dat dit ook een rol heeft
gespeeld.
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Dat vind ik een verdrietige
constatering. Ik kan er als lid van de
commissie niets over zeggen, maar als
de Staatssecretaris een correcte mededeling heeft gedaan - en ik neem aan
dat dit het geval is - dan is er bepaald
sprake van een omissie onzerzijds.
Wat de heer Nypels w i l , vind ik een
tikkeltje overdreven. Ik krijg graag de
toezegging van de Staatssecretaris dat
hij in het denkpatroon het begrip 'eind
van het jaar' verlaat en daarvoor iets
anders in de plaats stelt dat tot een resultaat op snellere termijn kan leiden.
Als je een commissie aan het werk zet
en je geeft haar de tijd tot het eind van
het jaar kan je ervan verzekerd zijn dat
zij echt niet in oktober klaar is met haar
werk. Ik vind dat je zo'n commissie
best onder druk mag houden. De druk,
die de heer Nypels w i l aanbrengen,
vind ik echter een tikkeltje te groot.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben blij met de waardering, die de heer Nypels heeft voor de
initiatieven, die wij hebben ondernomen. Die beogen inderdaad zo mogelijk tot een versnelling te komen van
die wetgeving. De overwegingen in de
motie van de heer Nypels begrijp ik
best. Dezelfde vind ik terug in de motie
van de heren Nijpels en Weijers naar
aanleiding van die commissiediscussie. Op één punt heb ik enige pijn, namelijk de datum 1 juni. Die lijkt mij veel
te strak gekozen. Ik geloof niet dat deze
haalbaar is. Daarom had ik in dezen
enige soepelheid verwacht van de
heer Nypels. Hij beseft heel goed dat
het hierbij gaat o m een vrij ingewikkelde materie ook al ligt bijzonder veel
materiaal op tafel. Het moet zodanig
geordend worden, dat een interimoplossing kan worden verkregen.
Ik ben graag bereid in het gesprek
met de Stichting van de Arbeid morgen te vragen om een en ander zoveel
mogelijk te bespoedigen. Weliswaar is
het einde van het jaar genoemd, maar
wat mij betreft, gebeurt het eerder. Ik
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zal daarop ook aandringen. Ik hoop dat
ik daarbij de steun van de Stichting
van de Arbeid krijg.
De heer Nypels (D'66): Hebtu er bezwaar tegen als ik de stringente datum
in mijn motie wijzig in die zin, dat zo
snel mogelijk in dit jaar wordt gerapporteerd?
Ik ben het met de heer Weijers eens
als hij zegt, dat termijnen van rapportage altijd worden overschreden. Vandaar dat het gewenst is de termijn ter
zake in ieder geval zo vroeg mogelijk
te stellen.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb daar
geen probleem mee.
De heer Weijers (CDA): Dan is de motie dus overbodig.
Staatssecretaris De Graaf: Ook daar
ben ik het mee eens.
De heer Nypels (D'66): Het gaat ook
om een uitspraak van de Kamer om de
noodzaak aan te geven.
De heer Weijers (CDA): Lees dan het
verslag van het mondeling overleg.
De beraadslaging w o r d t gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer dank
ik de Regering voor de verstrekte inlichtingen.
Ik stel voor, over de motie morgen onmiddellijk na de lunchpauze te sternmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van de Wet
Sociale Werkvoorziening (16429) en
van de motie-Knol over aanwending
van de financiële opbrengsten voor
werkgelegenheidsbevorderende
maatregelen binnen de WSV (16 527,
nr. 11).
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie
heeft haar twijfels over dit wetsontwerp. Zij stemt weliswaar volledig
in met de eerste doelstelling van dit
wetsontwerp, namelijk vereenvoudiging van het financieringsstelsel van
de sociale werkvoorziening, maar er
komen anderezaken bij.
Het thans geldende meerkanalige
rijksvergoedingensysteem, waarin een
groot aantal kostencategorieën worden onderscheiden, is inderdaad een
ondoorzichtig en onevenwichtig geheel.
Het geïntroduceerde stelsel waarbij
slechts sprake is van twee componen-

Pensioenwetgeving
Sociale werkvoorziening

ten, namelijk een primaire vergoeding
van 100% van de loonkosten en een
aanvullende vergoeding tot 80% van
daarvoor in aanmerking komende elementen van een resterend exploitatietekort is een verbetering.
Het is eenvoudiger, beter hanteerbaar en geeft duidelijk aan hoe de financiële verhoudingen liggen. Ook het
uitgangspunt dat de overgang naar
het nieuwe stelsel van vergoedingen
geen verzwaring van de financiële lasten voor het Rijk of de gemeenten met
zich mag brengen, kunnen wij min of
meer onderschrijven.
In dat kader past de overgangsregeling van artikel III waardoor de gemeententot 1986 een aanvullende tegemoetkoming kunnen ontvangen wegens eventuele nadelige gevolgen van
de voorgestelde regeling, een nadelig
effect dat nog altijd landelijk f 1,5 miljoen op jaarbasis zal bedragen. De bewindsman noemt het waarschijnlijk
dat dit effect eenmalig zal zijn en in vijf
jaar wel zal zijn weggewerkt. Gezien de
toenemende werkloosheid en het wegvallen van een aantal additionele werkobjecten zijn w i j daar nog niet zo zeker van. Wij begrijpen nog steeds niet
hoe gemeenten, die buiten hun toedoen te maken zullen krijgen met ongunstige factoren, zoals hoge vervoerskosten, hun tekorten zullen moeten aanvullen.
Daarom vragen w i j de bewindsman
nog eens duidelijk uiteen te zetten, hoe
hij denkt deze tekorten te kunnen opvangen en waarom hij geen structurele voorzieningen daarvoor wil treffen.
Stemmen wij dus, op het laatste
vraagpunt na, in met de vereenvoudiging van het financieringsstelsel, minder tevreden is mijn fractie over de uitwerking van de overige twee doelstellingen van dit wetsontwerp, namelijk
vergroting van de mogelijkheden van
kostenbeïnvloeding en het streven
naar een eenduidig beleid inzake de
aanwijzing van werkobjecten zonder
geldelijke opbrengst (de zogenaamde
additionele werkobjecten).
Nu het Rijk het overgrote deel van
de kosten op zich gaat nemen wil het
ook meer beïnvloedingsmogelijkheden; dat is enerzijds begrijpelijk. Wie
ergens een hoop geld in stopt, wil
graag weten wat er mee gebeurt en
dus een vinger aan de pols houden. De
voorstellen gaan echter zo ver dat de
vinger meer een ijzeren wurggreep
wordt.
De stringent geformuleerde artikelen in hoofdstuk VII, de nieuwe bevoogdende positie van de rijksconsulent en de strengere criteria waaraan
een additioneel werkobject zal moeten
voldoen, maken het gemeentebeleid
minder flexibel, rigide van karakter
met minder plaatsingsmogelijkheden
voor gehandicapten. De eigen beleidsruimte van de gemeente- of schapsbe-
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Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66)

sturen wordt dus flink beperkt. Dit
staat op gespannen voet met zowel
het huidige decentralisatiestreven van
de Regering als met de oorspronkelijke opzet van deze wet. Immers, bij de
totstandkoming van de huidige wet
sociale werkvoorziening in 1967 is
doelbewust gekozen voor een gedecentraliseerde wetsuitvoering.
Artikel 7 legt gemeentebesturen een
bevorderingplicht op o m naar beste
vermogen er zorg voor te dragen dat
alle personen die voor aangepaste arbeid in het kader van de sociale werkvoorziening in aanmerking komen,
ook de gelegenheid krijgen om overeenkomstig de bepalingen van deze
wet te arbeiden. Zo richten de gemeentebesturen de werkverbanden
op, stellen het personeel aan, dragen
zorg voor voldoende, continue en gedifferentieerde werkvoorraad enz.
Kortom, de concrete invulling van
het beleid ligt bij de gemeenten en
daarin worden zij door voorstellen in
dit ontwerp aardig in de wielen gereden. Het zijn voorstellen, waarvan wij
niet anders kunnen concluderen dan
dat zij centralistische tendensen bevatten. Dit blijkt ook uit de reactie van de
Staatssecretaris op blz. 8 van de memorie van antwoord op ons voorstel,
te onderzoeken in hoeverre de sociale
werkvoorzieningstaken naar het provinciale niveau kunnen worden gedecentraliseerd. Via de weg van de binnen-provinciale decentralisatie kan
dan de uitvoering eerder naar de basis
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gebracht worden, bij voorbeeld door
het instellen van provinciale of regionale bestuurscommissies, multifunctioneel van samenstelling, die dan tevens de werkverbanden kunnen beneren. Een voordeel hiervan is, dat hierdoor verschillende sectoren van het
gehandicaptenbeleid beter op elkaar
kunnen worden afgestemd. Ook de
rijksconsulent zou dan voortaan o m der provinciaal bestuur vallen. Ik acht
dit een voor de hand liggende mogelijkheid tot decentralisatie.
De belangrijkste knelpunten van dit
ontwerp zijn de grotere invloed van de
reeds genoemde rijksconsulent en de
strengere criteria ten aanzien van de
additionele werkobjecten. Wat betreft
de rijksconsulent bepaalt artikel 42b,
lid 2, dat de gemeente voortaan ten
aanzien van belangrijke uitgaven op
het gebied van investeringen of van
voorzieningen in staf en hoger personeel voorafgaand schriftelijk advies
van de rijksconsulent moet inwinnen.
Bij dit artikel doemen een aantal vragen op, waarover ook de schriftelijke
voorbereiding weinig opheldering verschafte. Uit die schriftelijke voorbereiding bleek dat deze procedure al langer bestaat op aandrang van het departement. Hoe de gemeenten en werkobjecten hierover denken, is blijkbaar
nog weinig getoetst. Wat belangrijke
uitgaven zouden zijn, heeft de Staatssecretaris enigszins toegelicht in de
memorie van antwoord. Het blijft echter een vaag begrip, wat moeilijk te
toetsen valt.
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Veel erger is echter de tot tweemaal
toe herhaalde opmerking dat er financiële consequenties voor de gemeenten ontstaan wanneer de besluitvorming tot een van het advies van de
consulent afwijkende beslissing heeft
geleid. Met andere w o o r d e n : niet alleen is het inwinnen van het advies
verplicht, het advies is in feite ook bindend. Dit lijkt ons een forse inbreuk op
de eigen verantwoordelijkheid en eigen beleidsruimte van de gemeentebesturen bij de uitvoering van de
WSW. Ten minste zou toch advies gevraagd moeten worden aan de bestaande adviesorganen op dit terrein,
zoals het Provinciaal Orgaan Revalidatie en het Provinciaal Overleg Zwakzinnigen. Mijn fractie heeft hierover dan
ook een amendement ingediend.
Teleurgesteld is mijn fractie over het
feit, dat de Regering de strengere criteria, waaraan een additioneel werkobject zal moeten voldoen, krachtens het
nieuwe artikel 13, wil handhaven.
Aangezien wij nu niet de hele discussie, die hierover in de schriftelijke
voorbereiding valt te lezen, willen herhalen, zal ik kort zijn. Wij menen dat de
criteria zó streng geformuleerd zijn,
dat er weinig niet-baten-opleverde objecten over zullen blijven. Met name
artikel 13, lid 3, onder c , bepalend dat
de werkzaamheden niet mogen behoren tot de taken die de onder b. behorende rechtspersonen in elk geval behoren te verrichten, lijkt ons moeilijk
controleerbaar en hanteerbaar. Wie
maakt dat uit en wat zijn de criteria?
Dit is een trieste zaak voor mensen,
die het in de maatschappij tóch al
moeilijker hebben vanwege een handicap. Werk is voor hen zeer belangrijk.
Het kan immers een verbetering van
hun toestand opleveren en geeft hun
de mogelijkheid, door te stromen naar
het gewone bedrijfsleven.
Bovendien gaat het hier in feite om
een kleine groep mensen; + 20% o f t e
wel 15.000 mensen zouden volgens de
memorie van antwoord werkzaam zijn
in niet-baten opleverende objecten. Dit
zal waarschijnlijk door het wegvallen
van deze mensen niet meer verricht
worden. Hun aantal neemt bovendien
af. Daarnaast staat ook déze bepaling
op gespannen voet met de bevorderingsplicht van gemeentebesturen
krachtens artikel 7. Met name in de gebieden waar structurele werkloosheid
heerst, zullen gemeentebesturen ernstig in de problemen komen. Daarom
geeft mijn fractie de voorkeur aan het
wijzigingsvoorstel inzake artikel 13, lid
3, van de VNG, dat w i j in een amendement hebben verwoord. Wij geven toe
dat ook dit voorstel niet perfect is. Het
voorkomt echter wél het wegvallen
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van een groot aantal werkobjecten, die
met name in het noorden des lands
aan een grote behoefte voldoen.
Mijnheer de Voorzitter! Tot slot
heeft mijn fractie er goede nota van
genomen dat een departementale
werkgroep bezit is, te onderzoeken op
welke wijze en onder welke voorwaarden deeltijdarbeid in de WSW zou kunnen worden ingevoerd. Gaarne verneem ik van de bewindsman of bij dit
onderzoek ook niet-ambtenaren betrokken worden, zoals vertegenwoordigers van de werkverbanden, en of dit
onderzoek ook aan een tijdslimiet is
gebonden.
Eveneens teleurgesteld is mijn fractie over de reactie van de Staatssecretaris over het betuttelend karakter van
het zonder machtiging inhouden van
gelden in het kader van de AWBZ. Begrijpt de Regering dan niet dat dit volkomen uit de tijd is? Juist de eigen verantwoordelijkheid van de WSW-werknemer staat in deze tijd toch centraal.
Het argument uit de memorie van antw o o r d dat dit voor geestelijk gehandicapten wellicht moeilijk is kunnen wij
begrijpen, maar het is natuurlijk volkomen onjuist, een criterium dat je voor
een bepaalde categorie geestelijk gehandicapten zou kunnen aanleggen
voor alle groepen werknemers te doen
gelden. Wij vinden deze zaak zo ernstig, dat wij hierover een motie willen
indienen.

Naar mij blijkt, wordt deze motie v o l doende ondersteund.
Zij krijgt nr. 13(16 429).
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer de Voorzitter! Ik concludeer.
Mijn fractie heeft geprobeerd nog enkele verbeteringen in dit zwakke wetsontwerp aan te brengen. Wij blijven er
echter zeer kritisch tegenover staan.
Het centraliseert wel en democratiseert niet. Het bezuinigt, maar brengt
geen herstructurering aan. Het dient
de WSW-werknemer niet. Het zal mij
dan ook moeite kosten, mijn fractie tot
een positief oordeel over dit wetsontwerp te bewegen. Wij wachten het
antwoord van de Regering af.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het wetsontwerp Wijziging Wet Sociale Werkvoorziening dat
w i j thans bespreken is overal niet direct met instemming ontvangen, niet
in het land, en niet in deze Kamer. Op
zich zelf is dat niet zo verwonderlijk,
omdat er nogal wat spanningsvelden
in de W S W liggen opgesloten. Het
voornaamste spannningsveld wordt
beheerst door het Rijk en de gemeenten. De wijzigingsvoorstellen zijn voor
namelijk van administratieve aard,
doch kunnen verstrekkende gevolgen
hebben voor het functioneren van de
WSW, waarmee ik bedoel te zeggen,
dat de doelstelling van de WSW kan
worden aangetast.

Motie
De Voorzitter: Door het lid WesselTuinstra wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat krachtens artikel
23a WSW het gemeentebestuur bevoegd is, bijdragen die een werknemer
verschuldigd is voor bepaalde voorzieningen in het kader van de AWBZ in te
houden op diens loon;
overwegende, dat krachtens artikel
23a WSW deze inhouding zonder
machtiging van de werknemer geschiedt;
overwegende, dat een dergelijke bevoogdende bepaling niet meer past in
een tijd van eigen verantwoordelijkheid van ieder individu;
verzoekt de Regering, te onderzoeken
in hoeverre het mogelijk is inhoudingen op het loon krachtens dit artikel
voortaan met machtiging van de betrokkenen te doen geschieden,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Deze vrees houdt in het land onder
andere ook de VNG en de NOSW bezig. In een hoorzitting, welke de vaste
Commissie voor Sociale Zaken heeft
belegd kwam dit duidelijk naar voren.
Tijdens de schriftelijke voorbereiding
bleek, dat bij voorbeeld de fractie van
het CDA nogal wat vraagtekens plaatste bij een aantal onderdelen van het
wetsontwerp. Dit betrof voornamelijk
de voorstellen met betrekking tot de
niet-baten opleverende objecten en
het voorafgaand schriftelijk advies van
de rijksconsulent. Ook de andere regeringspartij, de VVD, toonde zich niet
helemaal gerust over de eventuele gevolgen van de wetswijziging voor de
werkgelegenheid binnen de WSW.
Deze fractie wees er in het voorlopig
verslag op, dat door een te verwachten
risicomijdend beleid ten aanzien van
de additionele objecten arbeidsplaatsen zouden wegvallen en dat ten aanzien van het kunnen aantrekken van
baten opleverende objecten geen grote verwachtingen mogen bestaan.
Mijn fractie, dat is bekend, heeft het
wetsontwerp met gemengde gevoelens ontvangen. En ik moet zeggen,
dat wij er nog zeer sceptisch tegenover
staan. Uit het eindverslag bleek ons,
dat de fractie van het CDA met voldoening kennis had genomen van het feit,
dat de thans voorgestelde wetswijziging het karakter en de doelstelling
van de WSW onverlet zal laten. Ook
verklaarde zij, dat haar vrees voor een
mogelijke aantasting van de eigen be-
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De heer Knol (PvdA): Dat blijkt niet
duidelijk uit de antwoorden van de
Staatssecretaris, maar ik kom hier nog
wel op terug. Ik vind de houding van
de VVD-fractie beter. Zij behield, evenals w i j , haar twijfels. Naar onze mening loopt de doelstelling van de WSW
wel degelijk gevaar. Deze doelstelling
wordt in de considerans van de WSW
goed weergegeven en vindt haar uitwerking in artikel 7, lid 1, van de wet.
Mijnheer de Voorzitter! De gemeentebesturen kunnen artikel 7 van de
wet alleen dan uitvoeren wanneer zij
over de benodigde middelen beschikken. Zij verkeren in de positie dat zij
geen invloed kunnen uitoefenen op de
omvang van het bestand potentiële
WSW-werknemers. Evenmin kunnen
zij, althans in voldoende mate, hun eigen inkomsten bepalen. Ik kom hier
nog nader over te spreken. Eerst wil ik
nog eens even terugblikken in het verleden.
Toen in 1969 de huidige WSW de tot
dan bestaande regelingen, te weten de
GSW en de SWH-regeling, verving,
was dat een goede zaak. Het geheel
van de sociale werkvoorziening werd
wettelijk geregeld. Er kwam een aantal
uitvoeringsbesluiten en de te verrichten werkzaamheden kregen een volwaardiger karakter. De rijksconsulenten waren druk doende de gemeentebesturen te adviseren bij de opzet van
werkverbanden en de keuze van de objecten. Ingevolge artikel 17 van het Besluit Organisatie Sociale werkvoorziening moest een werkobject in een economische of maatschappelijke behoefte voorzien. Onderscheid kon worden
gemaakt in baten opleverende en
niet-baten opleverende objecten.
Het verschil tussen deze twee soorten objecten in de zin van het subsidiabel zijn bedroeg 5%. Dit, en het vaak
niet voorhanden zijn van baten opleverende objecten bracht met zich mee,
dat met medeweten van en heel vaak
ook op aandringen van de rijksconsulenten objecten, welke wellicht als baten opleverend zouden moeten worden beschouwd, het etiket van niet-baten opleverend kregen opgeplakt.
Het beleid op dit punt was ook niet
eenduidig en verschilde van provincie

tot provincie; het was maar net hoe de
rijksconsulent er tegen aankeek. De
Staatssecretaris probeert nu in de wet
een omschrijving te geven van de omstandigheden waaronder een werkobject als niet-baten opleverend mag
worden aangemerkt.
In feite gelden deze criteria thans
ook; wettelijk vastgelegd zijn zij niet. Ik
denk ook niet, dat wij de Staatssecretaris moeten verwijten, dat hij deze poging onderneemt, in tegendeel. Echter, veel duidelijkheid verschaft hij
niet. Onze vraag welke soort van werkobjecten niet meer als additioneel
zullen worden aangemerkt, wordt
door hem tot twee keer toe niet beantw o o r d . En dat is spijtig.
Een werkobject moet, wil het als additioneel worden aangemerkt, werkzaamheden omvatten, welke zonder
die aanwijzing niet tot uitvoering zouden komen en tevens mogen de werkzaamheden niet behoren tot de taken,
die de betrokken rechtspersonen in elk
geval behoort te verrichten. Hoe verhoudt zich dit met het in artikel 17 van
het door mij zoeven genoemde Besluit
Organisatie Sociale Werkvoorziening?
Wil de Staatssecretaris aangeven
wat precies het verschil is tussen het in
genoemd artikel 17 gestelde en zijn
voorstellen? Kan hij voorbeelden noemen van werkobjecten, welke volgens
artikel 17 wel aanvaardbaar zijn als
niet-baten opleverend en welke volgens zijn richtlijnen, wellicht straks in
de wet neergelegd, een ander lot beschoren wordt?
Laat ik eens een voorbeeld nemen
van een functie, zoals die in de bijlage
van de wet w o r d t omschreven, n.l, bewaker van een zonneweide van een
zwembad. Kun je nou zeggen, dat deze
functie zonder aanwijzing als niet baten opleverend object, niet zou worden vervuld? A n t w o o r d kan, naar mijn
mening, zijn ja of neen. Ja, indien de
voor het beheer van het zwembad verantwoordelijke instantie niet over voldoende financiële middelen beschikt,
neen, indien het laatste wel het geval
is.
Hoe beantwoordt de Staatssecretaris deze vraag? Aannemende, dat het
een zwembad is, dat in het kader van
de aanvullende werken tot stand is gekomen, en de exploitatielasten als een
loden last op de begroting van een gemeente drukken, wordt met dit feit dan
rekening gehouden of niet? Behoort
nu de taak van het bewaken van die
zonneweide tot de taken, welke de beheerder van het zwembad in ieder geval behoort te verrichten of niet?
Ik kan me voorstellen, dat sommigen zeggen: wel neen, als er maar
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leidsruimte van de gemeentebesturen
in belangrijke mate was weggenomen.
Ik begrijp niet hoe de fractie van het
CDA zo stellig overtuigd is van het onverlet laten van de doelstelling van de
WSW.
De heer Hermsen (CDA): Dat kan het
resultaat zijn van het gemeen overleg
tijdens de schriftelijke voorbereiding.

voor zorg gedragen wordt, dat er voldoende zuiver water in het bad aanwezig is, dan is het bewaken van de zonneweide een bijkomende niet noodzakelijke aangelegenheid. Anderen daarentegen kunnen met evenveel recht
van spreken betogen dat deze taak wel
degelijk tot de eigen taken behoort.
Men ziet hoe verschillend men zou
kunnen oordelen over deze functie.
Toch is het van essentieel belang te
weten hoe op dit punt over een dergelijke functie wordt geoordeeld. Als nu
eens komt vast te staan dat de inhoud
van deze functie wel degelijk tot het eigen takenpakket van de beheerder van
het zwembad behoort, dan kan dit
werkobject niet als additioneel bestempeld worden, hetgeen betekent
dat voor de daar geplaatste WSWwerknemer andere werkzaamheden
zullen moeten worden gezocht. Lukt
dit niet dan dreigt ontslag.
Er zit ook nog een andere kant aan
deze voorwaarde van het wel of niet
tot het eigen takenpakket behoren van
de functie. Behoort de functie tot het
eigen takenpakket, dan behoort de
functie tot de formatieplaatsen van de
beherende instantie en dan beïnvloedt
de betrokken WSW-werknemer de
werkgelegenheid van andere dan de in
het werkverband werkzame personen.
Voor de hand zou dan liggen dat de
betrokken WSW-werknemer doorstroomt en door de beheerder van het
zwembad in dienst zou worden genomen. In de gevallen waar dit voor de
hand zou liggen, duiken echter weer
twee problemen op.
In de eerste plaats moet de betrokken WSW-er als het ware geruisloos
doortstromen of moet hij in een open
sollicitatieprocedure meedingen naar
de formatieplaats. In de tweede plaats
is er het probleem van de medische
keuring van het ABP. De Staatssecretaris heeft herhaaldelijk toegezegd de
drempel, die daarbij wordt opgeworpen, door het ABP samen met de Minister van Binnenlandse Zaken te zullen
wegnemen. Tot op heden is dit echter
nog steeds niet gerealiseerd. Hoe zit
dat?
Dit alles overziend doet mij de conclusie trekken dat aannemen van het
wetsontwerp op dit punt de werkgelegenheid binnen de WSW behoorlijk op
de tocht kan zetten. Nu hebben wij tijdens de schriftelijke voorbereiding gevraagd wat het kost als je geen onderscheid meer maakt tussen wel en niet
baten opleverende objecten. Met andere w o o r d e n : zou het geen-verschilmeer-aanbrengen tussen beide soorten werkobjecten uiteindelijk niet een
positief financieel resultaat opleveren?
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Het creëren van vervangende werkzaamheden kost immers ook geld en
WSW-werknemers terug verwijzen
naar de sociale uitkeringen is ook geen
goedkope aangelegenheid. Dit zelfde
geldt uiteraard ook voor hen die aangewezen zijn op arbeid binnen de
WSW en daar als gevolg van de voorwaarden van de Staatssecretaris niet
kunnen worden geplaatst. De Staatssecretaris was het met onze gedachten
op dit punt niet eens.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet
de wijsheid in pacht o m te zeggen dat
wij gelijk hebben en ik onderken ook
wel de problemen welke kunnen ontstaan wanneer er geen onderscheid
meer wordt gemaakt tussen wel en
geen opbrengst opleverende objecten.
Het gevaar dat gemeentebesturen een
oneigenlijk gebruik van zo'n situatie
zouden gaan maken is niet denkbeeldig maar dat gebeurt dan wel in uiterste nood en dat heeft dan ook weer direct te maken met ten eerste een veelal
in het verleden met behulp van ook de
rijksconsulenten, ontstane praktijk en
in de tweede plaats met enerzijds de
dure plicht van gemeentebesturen hun
opgelegd via artikel 7 van de wet en
anderzijds de vaak benarde financiële
situatie waarin de gemeenten door de
niets ontziende bezuinigingsdruk van
de Regering zijn gebracht.
Onze opstelling ten aanzien van de
voorwaarden die de Staatssecretaris
met betrekking tot het wel of niet toelaten van niet baten opleverende objecten zal zijn dat wij in beginsel de
voorwaarden wel kunnen onderschrijven wanneer we onder normale o m standigheden verkeerden. Dat w i l zeggen, wanneer gemeentebesturen in
staat waren of voor een bepaald werkobject de nodige betalingen te verrichten dan wel in staat waren vervangende werkobjecten te creëren.
Dat dit voor de meeste gemeentebesturen een onmogelijke opgave zal
blijken te zijn, doet ons vrezen dat de
doelstelling van de WSW in bijzonder
groot gevaar komt. Dat is voor ons
aanvaardbaar. De Staatssecretaris
heeft in de nota naar aanleiding van
het eindverslag medegedeeld dat hij in
daarvoor in aanmerking komende gevallen geleidelijkheid in acht wil nemen bij het verlangen van een adequate geldelijke opbrengst. Dat voor het
toegroeien naar een aanvaardbare geldelijke vergoeding voor daarvoor in
aanmerking komende werkobjecten
een periode van maximaal 5 jaar zou
kunnen gelden, ontmoette bij hem
geen gezwaar.
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Hij was echter niet bereid, deze toezegging in formele regels vast te leggen. Waarom eigenlijk niet? Wanneer
de Regering meent de eisen die aan
werkobjecten kunnen worden gesteld
en die in artikel 17 van het reeds eerder door mij aangehaalde besluit zijn
neergelegd, verscherpt in de wet te
moeten opnemen, dan vermag ik
niet in te zien waarom in de wet geen
uitzonderingsbepaling wordt opgenomen voor die gevallen waarin een gemeentebestuur absoluut niet in staat
zal zijn, te voldoen aan het in artikel 7
vun de wet gestelde, als gevolg waarvan de doelstelling van de WSW wordt
aangetast.
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de
OCV over de Wet sociale werkvoorziening, gehouden op 19 juni 1978, is uitvoerig de doelstelling van de WSW besproken. Naast de formeel in de wet
vastgelegde omschrijving van de doelstelling werd ook de omschrijving die
in de memorie van toelichting was
neergelegd, aangehaald. Deze luidde
als volgt: 'De WSW is erop gericht,
voor de gehandicapte mens ruimere
mogelijkheden te scheppen voor levensontplooiing, zijn maatschappelijke kansen te verbeteren en bij te dragen aan de voor hem noodzakelijke
gezondheidsvoorwaarden'.
Dit is essentieel, want het betekent
niets meer en niets minder dat dat er
voor gezorgd dient te worden dat de
achterstand die de gehandicapte mens
heeft, wordt ingehaald; pas dan wordt
hij of zij geacht in staat te zijn, gelijk
anderen, zich in de huidige maatschappij te handhaven en ook tegenslagen zoals het werkloos zijn te verwerken en bovendien gelijke kansen te
hebben op de arbeidsmarkt. Worden
dus om welke redenen dan ook WSWwerknemers ontslagen of kunnen potentiële WSW-werknemers niet geplaatst worden, dan heeft in feite de
wet gefaald.
Tijdens het vorige week gehouden
debatje over het WW/WSW-wetsontwerp gaf de Staatssecretaris aan dat
hij geen ontslagen binnen de WSW
vreesde. Waarom niet? Ik zal dat hier in
herinnering roepen. Hij betoogde dat
er een jaarlijks verloop van ongeveer
15% bestond. De groei zou hij verder
afremmen, dus werkgelegenheid binnen de WSW is gewaarborgd, aldus de
Staatssecretaris.
Aanneming van de door mij ingediende motie om de voordelen voor
het Rijk die voortvloeien uit het
WW/WSW-wetje, als additioneel op
het budget voor de WSW te plaatsen,
ten einde een reserve te hebben voor
werkgelegenheidsbevorderende
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maatregelen binnen de WSW, werd
door hem sterk ontraden. Beseft deze
Staatssecretaris en met hem de Minister van Sociale Zaken wel dat zo'n opstelling allen maar uitgelegd kan worden als meer oog te hebben voor de
Minister van Financiën dan voor de belangen van de medemensen die ingevolge wettelijke bepalingen recht hebben op het behartigen van hun belangen door deze bewindslieden Op deze
manier bezuinigen op de WSW is geen
echte bezuiniging, het lijkt alleen maar
zo.
De heer De Voogd (VVD): Welke criteria denkt de heer Knol daarbij aan te
leggen? Hij beschikt in zijn filosofie
over een bepaalde pot, die verdeeld
moet w o r d e n . Heeft hij voor ogen, hoe
die verdeling tot stand zou moeten komen?
De heer Knol (PvdA): De heer De
Voogd bedoelt waarschijnlijk de wijze
van verdeling over de werkverbanden.
Ik kan natuurlijk niet precies aangeven,
in welke gevallen een werkverband in
aanmerking zou komen, maar ik kan
me wel voorstellen dat met name een
werkverband met voornamelijk éénsoortige werkzaamheden, waarvan de
orderportefeuille sterk slinkt, uit deze
pot wordt gesteund. Ik neem aan dat
de heer De Voogd het ermee eens is,
dat zo'n aanvullende bijdrage op een
gegeven m o m e n t echt nodig kan zijn.
De heer De Voogd (VVD): We zijn er
natuurlijk niet met de constatering dat
zo'n bijdrage nodig zou kunnen zijn.
Het probleem is dat de beperking van
de hoogte van het beschikbare bedrag
noopt tot het opstellen van criteria.
Anders ontstaat een ongelijke verdeling tussen de objecten.
De heer Knol (PvdA): De heer De
Voogd gaat er nu van uit, dat als er extra maatregelen moeten worden genomen o m de gemeenten in staat te stellen, aan hun verplichtingen te blijven
voldoen, alleen dit potje aangesproken
zou mogen worden. Als dat potje niet
toereikend is, dan moeten extra m i d delen uit de normale begroting beschikbaar w o r d e n gesteld. De Staatssecretaris is uiteindelijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
WSW.
De Staatssecretaris w i l de instroom
beperken; ik zei dat zoeven reeds. Hij
geeft daarbij zelfs het percentage aan
waarmee het WSW-bestand jaarlijks
mag groeien. Zo'n eis is per definitie
niet te stellen, tenzij je willens en wetens de doelstelling van de wet naast
je neerlegt. De gemeentebesturen - ik
herhaal dat - hebben de bevorderings-
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plicht ten opzichte van al diegenen die
aan de toelatingscriteria voldoen. De
oorzaken die maken dat mensen aan
de toelatingscriteria voldoen zijn gelegen buiten de WSW. De gemeentebesturen kunnen daar op geen enkele
manier invloed op uitoefenen.
In de eerste plaats komen een groot
aantal personen via de WWV terecht in
de WSW. In artikel 14, eerste lid, van
de WWV wordt onder ' j ' bepaald dat
iemand die een uitkering geniet ingevolge de WWV, van deze uitkering
wordt uitgesloten indien hij een voor
hem gewenst dienstverband ingevolge een door Onze Minister aangevoerde sociale werkvoorzieningsregeling
afwijst. Wij hebben bij herhaling betoogd dat artikel 14 op dit punt gewijzigd dient te worden. Nu is de mogelijkheid aanwezig, op die manier mensen in de W S W te lozen op grond van
hun werkloos zijn. Dit achten w i j onjuist.
In de tweede plaats is het zo dat de
steeds toenemende ongewisheid welke mensen bezitten met betrekking tot
het behoud van hun arbeidsplaats ertoe
leidt dat zij via ziekteverzuim en WAO
potentiële WSW-ers worden. Ook de
arbeidsomstandigheden bij diverse
bedrijven maken dat mensen gaan voldoen aan de toelatingscriteria van de
WSW. Er is op de arbeidsmarkt een situatie ontstaan waardoor alleen de
'besten' een kans maken. Kort en
goed, ik kan niet anders zien dan dat
het aantal potentiële WSW-werknemers zal gaan toenemen.
Er zijn met betrekking tot beperking
van de instroom in de WSW een aantal
mogelijkheden en wel de volgende:
a. de toelatingscriteria worden aangescherpt;
b. de toelatingscriteria worden
stringenter toegepast;
c. de oorzaken, buiten de W S W gelegen en door mij opgesomd, worden
bestreden.
Wij geven voorkeur aan een aanpak
welke in eerste instantie de externe
oorzaken aanpakt. Wij denken daarbij
ook aan een spoedig in werking treden
van een gewijzigde wet plaatsing minder validen. Indien de toelatingscriteria zouden kunnen worden aangescherpt in die zin dat zij, die ingevolge
de strekking van de WSW op beschutte arbeid zijn aangewezen, daarvoor
ook in aanmerking kunnen blijven komen, dan zal dat van o i z e kant niet op
bezwaren stuiten. Dit geldt onder dezelfde voorwaarden ook voor een
stringenter toepassen van de toelatingscriteria.
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Samenvattend merk ik het volgende
op. Wij hebben in Nederland te maken
met een groeiend aantal mensen dat
ingevolge bij hen gelegen factoren in
aanmerking komt voor een dienstverband binnen de WSW. De Staatssecretaris is belast met de uitvoering van de
wet. Zijn beleid dient erop gericht te zijn
dat potentiële WSW-werknemers ook
daadwerkelijk een dienstverband kan
worden aangeboden. In geen geval kan
hij eisen stellen ten aanzien van de procentuele groei van het WSW-bestand,
iets wat hij wèl doet. Ik wil dan ook over
het ter zake door de Staatssecretaris gevoerde beleid gaarne een uitspraak van
de Kamer hebben en dien hierbij een
daartoe strekkende motie in.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Knol wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende dat steeds meer mensen
tengevolge van bij hen gelegen factoren op arbeid in WSW-verband zijn
aangewezen;
constaterende, dat gemeentebesturen
bevorderen dat personen, die tot arbeid in staat zijn, doch voor wie, in belangrijke mate tengevolge van bij hen
gelegen factoren, gelegenheid o m onder normale omstandigheden arbeid
te verrichten niet of voorshands niet
aanwezig is, krachtens de Wet Sociale
Werkvoorziening in dienst worden genomen o m onder aangepaste omstandigheden tegen loon arbeid te verrichten;
overwegende, dat het beleid van de
Staatssecretaris erop gericht dient te
zijn zulks mogelijk te maken;
constaterende, dat de Staatssecretaris
de instroom in de WSW wil afremmen
door een limiet aan het jaarlijkse groeipercentage van het WSW-bestand te
stellen;
van oordeel, dat het stellen van een limiet aan het jaarlijkse groeipercentage
van het WSW-bestand strijdig geacht
moet worden met artikel 7 van de
WSW;
verzoekt de Staatssecretaris, zijn beleid hiermee in overeenstemming te
brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 14(16 429).

Sociale werkvoorziening

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik maak nog even een opmerking over hetgeen ik heb gezegd
over het meer oog hebben voor de Minister van Financiën. Het zal duidelijk
zijn dat ik daarmee heb bedoeld dat de
bewindslieden in de keuzebepaling
tussen bezuinigen of het handhaven
van de doelstelling van de WSW, kiezen voor het eerste. Ik betwijfel echter,
of de door hen gemaakte keuze inderdaad tot bezuinigingen leidt. Ja, misschien binnen de begroting van Sociale Zaken, maar zeker niet in het licht
van de totale rijksbegroting.
Voordat ik een ander onderwerp
aansnij, wil ik bij wijze van voorbeeld
even weergeven wat de gevolgen kunnen zijn van het aannemen van het
wetsontwerp, voor zover betrekking
hebbende op de voorwaarde waaronder niet baten opleverende werkobjecten nog zouden kunnen voortbestaan, indien geen uitzonderingsbepaling in de wet wordt opgenomen. Ik
neem als voorbeeld het werkvoorzieningsschap Wevebo, dat is opgericht
door 9 Oostgroningse gemeenten. Ik
citeer uit een brief welke het dagelijks
bestuur van Wevebo op 4 november
jl. verzond aan de Minister van Sociale Zaken:
'Indien werkzaamheden, die tot de
normale taakverrichting van de gemeenten behoren, met ingang van
1-1-1981 als een baten opleverend
object moeten worden uitgevoerd,
dan zal dat betekenen dat:
1. Er bezuinigd zal moeten worden
op al die factoren waaraan Wevebo
zijn goede naam te danken heeft, met
name waar het gaat om een stuk goede werkgelegenheid (imageverslechtering).
2. Deze werkgelegenheid voor een
groot deel van de 640 werknemers in
de buitenobjecten in gevaar wordt gebracht, omdat de gemeenten bepaalde
werkzaamheden, zeker wanneer het
gaat om de 'artikel 12 gemeenten', niet
kunnen laten uitvoeren. Uitbreiding
van het werk in de vrije sector is praktisch onmogelijk gezien het relatief
kleine gebied; bovendien zou dit aanleiding kunnen geven tot het verstoren
van de goede betrekkingen die Wevebo in de loop der jaren met de diverse
patroonsbonden heeft opgebouwd. Al
deze factoren leiden er toe dat
a. Wevebo een plaatsingsstop zal
moeten invoeren, waardoor de gemeenten niet kunnen voldoen aan hun
bevorderingsplicht ingevolge artikel 7
van de Wet, voorzover die betrekking
heeft op het opsporen en voordragen
van kandidaten, terwijl het bestuur de
indruk heeft dat in de toekomst steeds
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meer mensen een beroep op de sociale werkvoorziening zullen doen, gezien het groot aantal WAO- en/of
AAW-uitkeringsgerechtigden (15,9%
van de beroepsbevolking) en het hoog
werkloosheidspercentage in dit gebied.
b. De ongeveer 70 vrijgekomen arbeidsplaatsen per jaar niet kunnen
worden aangevuld, omdat met name
voor de werknemers met een agrarisch arbeidsverleden geen essentieel
werk aanwezig is.
c. De overheadkosten per werknemer aanzienlijk zullen stijgen, omdat
én de organisatie én de huisvesting
zijn berekend op minimaal 600 werknemers.
3. Voor onze mensen het beter gekwalificeerd werk, waarvoor we jaren
hebben geijverd en waardoor de image van de sociale werkvoorziening in
zo'n gunstige zin is verbeterd, weer zal
verdwijnen en we opnieuw zullen
moeten terugvallen op onder andere
bladharken en papierprikken, terwijl
een eventueel ontslag niet ondenkbeeldig is.
Het dagelijks bestuur van Wevebo
ziet bedoelde maatregelen met ernstige verontrusting tegemoet, met name
omdat men vreest dat de werkgelegenheid van een groot aantal van de
ruim 600 werknemers in de buitenobjecten in gevaar zal komen'.
Zoals gezegd, kwam dit voorbeeld
uit Oost-Groningen. Er zijn zelfde voorbeelden uit andere delen van het land
te geven, met name uit de probleemgebieden.
Thans ben ik bij een punt aangekomen, waarop ik de Staatssecretaris redelijk positief tegemoet wil treden. Het
punt betreft de voorgestelde nieuwe
vergoedingsregeling. Dat van een
meerkanalig vergoedingssysteem is
afgestapt heeft onze instemming. Wij
kunnen ons evenzeer vinden in de eisen welke de Staatssecretaris aan dit
nieuwe vergoedingensysteem stelt:
a. het stelsel moet eenvoudig en
goed hanteerbaar zijn;
b. de overgang naar een nieuw stelsel van vergoedingen als zodanig mag
geen verzwaring van de financiële lasten voor het Rijk of gemeenten met zich
meebrengen;
c. de bovengenoemde overheveling
dient gepaard te gaan met maatregelen die tot een betere beïnvloeding van
de kosten zullen leiden.
Over het laatste punt maak ik nog de
opmerking dat betere beïnvloeding
van de kosten ook gepaard dient te
gaan met een sneller bereiken van de
doelstelling en in geen geval het berei-
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ken van de doelstelling mag belemmeren. Wij vinden het nogmaals plezierig
dat in het vervolg de financiële afwikkeling via één ministerie loopt.
Betekent dit nu ook dat mijn fractie
zich met de inhoud van de voorgestelde nieuwe vergoedingsregeling kan
verenigen? Daarop moet ik ontkennend antwoorden. Het feit dat het Rijk
de kosten van vervoer niet meer voor
zijn rekening neemt, is voor ons onverteerbaar. Wij hebben op dat punt dan
ook een amendement ingediend. De
hoogte van de vervoerskosten wordt
door een aantal factoren bepaald; ik
noem er een paar, zonder volledig te
willen zijn.
In de eerste plaats noem ik de samenstelling van het werknemersbestand van een willekeurig werkverband. Het maakt groot verschil met
welke categorie gehandicapten een
werkverband voornamelijk te maken
heeft; ook de leeftijd speelt een rol. In
de tweede plaats noem ik de als gevolg van het door het departement bevorderde grootschaligheid wat met
name in de landelijke gebieden een
grote spreiding met zich meebracht.
In de derde plaats noem ik het vaak
ontbreken van openbaar vervoer; dat
wil zeggen het totaal ontbreken van
dat vervoer of het op zeer ongeregelde
tijden gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer, iets wat direct consequenties heeft voor het bepaalde in
artikel 14, eerste lid, van het Besluit Arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening. Alle door mij genoemde factoren zijn niet alleen niet beïnvloedbaar
door een gemeentebestuur, zij kunnen
ook van tijd tot tijd tot verschillende
hoogte van de vervoerskosten leiden.
Het argument van de Staatssecretaris, de kosten van vervoer geen deel
meer uit te laten maken van de primaire rijksvergoeding omdat de invoering
van het nieuwe vergoedingensysteem in samenhang met de beëindiging van de medefinanciering uit het
gemeentefonds een verschuiving van
enige betekenis teweeg zou brengen
in de verdeling van kosten voor de sociale werkvoorziening tussen het Rijk
en de gemeenten, spreekt mijn fractie
niet aan; deels vanwege de hierboven
door mij genoemde, onbeïnvloedbare
factoren welke voor de hoogte van de
vervoerskosten verantwoordelijk zijn
maar ook vanwege het feit dat er geen
enkel zicht bestaat op de hoogte van
de financiële druk welke op gemeenten wordt gelegd als gevolg van de
voorgestelde voorwaarden met betrekking tot de niet-baten opleverende
objecten. De Staatssecretaris heeft ons
in ieder geval dat zicht niet verschaft.

Sociale werkvoorziening

Ware het zo dat de Staatssecretaris
geen enkele invloed op de hoogte van
de vervoerskosten kon uitoefenen, dan
zou ik het mij voorstellen dat hij vreesde dat de vervoerskosten de pan uit rijzen. Dat is echter in genen dele het geval. Als dat in het verleden, of op dit
moment, wel het geval zou zijn, dan is
de Staatssecretaris daar zelf verantwoordelijk voor. Immers, in de artikelen 20 tot en met 23 van het Besluit sociale werkvoorziening is exact geregeld wanneer en onder welke omstandigheden welk soort van vervoer
wordt vergoed.
In het normale geval worden de kosten van het openbaar vervoer vergoed
dan wel de kosten voor het gebruik
van fiets en bromfiets, waarbij de kostenvergoeding voor de bromfiets hoger uitvalt dan de fietsvergoeding indien het gebruik van een bromfiets uit
medisch oogpunt nodig is. Alle andere
gevallen van vervoerskostenvergoeding kunnen alleen maar plaatsvinden
met goedkeuring van de rijksconsulent, dus met goedkeuring van de
Staatssecretaris.
Mocht blijken, dat onder die 'andere
gevallen' waarvoor goedkeuring vereist is gevallen zijn waarvan gezegd
zou moeten w o r d e n : 'dit is een oneigenlijke toepassing van het in het Besluit sociale werkvoorziening gestelde', dan is dat, nogmaals, de eigen
verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris. Een kritisch onderzoek naar
eventueel oneigenlijk gebruik, waardoor de totale vervoerskosten omlaag
kunnen worden gebracht, heeft uiteraard onze instemming.
Het overzicht dat de Staatssecretaris
op ons verzoek in de memorie van antw o o r d heeft gegeven van de effecten
van de voorgenomen wijziging van het
financieringsstelsel op basis van de
uitkomsten over 1979 geeft mij aanlei
ding, nog een enkele vraag te stellen
of een opmerking te plaatsen. Mag
worden aangenomen dat, verhoudingsgewijs, eenzelfde beeld zal ontstaan van de resultaten over 1980? In
het overzicht valt het op dat de provincie Drenthe er, in tegenstelling tot alle
andere provincies wat het financiële
resultaat betreft, negatief afkomt.
Ook blijkt het dat, kijkende naar het
totaal overzicht van die werkvoorzieningsschappen welke nadelig scoren,
het werkvoorzieningsschap 'Hoogeveen en omstreken', na respectievelijk het werkvoorzieningsschap ' M i d den Gelderland' en de Dienst Sociale
Werkvoorziening Dordrecht', op een
derde plaats komt. Kan de Staatssecretaris daar een verklaring voor geven?
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Welke rol speelt de omstandigheid
dat, de Provincie Drenthe, met uitzondering van de Provincie Zeeland veruit
de hoogste vervoerskosten per WSWwerknemer heeft?
Het wetsontwerp voorziet ook in de
mogelijkheid dat het Rijk 80% van de
exploitatiekosten van een werkverband voor zijn rekening neemt, met
dien verstande dat een voordelig saldo
wordt gekort op de wettelijke vergoedingen, zo het Rijk die aan de gemeentebesturen verstrekt. Wij gaan hier in
beginsel mee akkoord. Toch maak ik
een kanttekening hierbij.
Mocht blijken dat de overgangsregeling welke in dit wetsontwerp w o r d t
voorgesteld en die inhoudt dat over
een periode van 5 jaar een extra vergoeding aan de gemeentebesturen
wordt verstrekt niet toereikend is voor
de gemeenten om aan de hen krachtens de Wet opgelegde verplichtingen
te voldoen, dan moet het gedeelte van
het exploitatievergoedingentekort dat
het Rijk voor zijn rekening neemt worden verhoogd, hetzij structureel, hetzij
door middel van extra vergoedingen.
Wil de Staatssecretaris ons die toezegging doen?
Dan ben ik aangeland bij een onderdeel van het wetsontwerp waarin bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regelen worden gesteld
inzake het al dan niet in aanmerking
nemen van baten en lasten en waarin
tevens wordt geregeld dat, eveneens
bij algemene maatregel van bestuur
wordt vastgesteld dat ten aanzien van
belangrijke uitgaven en investeringen
voorafgaand schriftelijk advies van de
rijksconsulent moet zijn verkregen.
Dit onderdeel van het wetsontwerp
heeft in het land nogal wat kritiek ondervonden, met name van de zijde van
de VNG. Alvorens verder op deze materie in te gaan, maak ik een algemene
opmerking vooraf. Wij kunnen ons vinden in het voorstel van de Staatssecretaris o m het Besluit verhoging van de
rijksvergoeding sociale werkvoorziening in te trekken en bepalingen betreffende het al dan niet in aanmerking
nemen van baten en lasten in de wet
op te nemen. Laat daarover geen enkel
misverstand bestaan.
Wij achten het juist dat regelen woraen gesteld met betrekking tot datgene wat wel of niet tot de lasten van de
exploitatierekening wordt gerekend.
Het lijkt ons de enige manier geharrewar vooraf te vermijden en een vlotte
uitwerking dat wil zeggen een vlotte
uitbetaling van de aan de gemeente
toekomende vergoeding van de exploitatietekorten, te waarborgen. Een
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ander punt echter is: wat nu precies
wordt bij algemene maatregel van bestuur geregeld, wat nu precies wordt
wel of niet gerekend te behoren tot de
exploitatielast?
Het is mij bekend dat er reeds een
ontwerp-besluit Vaststelling saldo exploitatierekening werkverbanden sociale werkvoorzieningen voorhanden is.
Dit besluit stelt nadere regels voor de
uitvoering van de wet ter zake.
Waarom heeft de Staatssecretaris
ons het ontwerp-besluit niet doen toekomen? Het is mij bekend dat de VNG
nogal wat bezwaren tegen het ontwerp-besluit aan de Staatssecretaris
kenbaar heeft gemaakt. Zo stelt de
VNG dat artikel 2, eerste lid, van voornoemd ontwerp-besluit een opsonv
ming geeft van de lasten die niet op de
exploitatierekening mogen worden
opgevoerd. Sub h zou de lijst complementeren met de 'overige lasten,
voor zover deze naar het oordeel van
Onze Minister naar hun aard niet op de
exploitatielast thuis horen, dan wel ex
ploitatielasten die hadden kunnen
worden vermeden'.
Kijk, ik heb zojuist betoogd dat het
goed is voor een gemeentebestuur om
te weten waar men ten aanzien van deze kwestie aan toe is en daarom het
stellen van regels toegejuicht. Wanneer echter zo'n subartikel in het besluit wordt opgenomen, moet ik constateren dat die duidelijkheid niet verschaft wordt en dat de Minister c.q. de
Staatssecretaris wel een hele grote onzichtbare vinger in de pap heeft. Ik
vraag mij dan ook af of dit nu wel juist
is.
Vervolgens maakt de VNG bezwaar
tegen, zoals men zegt, een aantal lage
afschrijvingspercentages dat volgens
de VNG zou leiden tot geflatteerde exploitatiebeelden, met als gevolg daarvan toekomstige moeilijkheden. Wil de
Staatssecretaris daarover iets naders
zeggen?
Wat mij verder nog opviel onder de
bezwaren van de VNG was, dat de
nieuwe omschrijving van het begrip
'algemeen beheer' vergeleken met de
huidige pratijk de rijksbegroting opschoontten nadele van die van de gemeenten. Ik zou graag van de Staatssecretaris vernemen, of dit waar is en,
zo ja, of dit dan gebeurt puur uit bezuinigingsmotieven. Of heeft hij daar zakelijke argumenten voor aan te voeren? Ook zou ik van de Staatssecretaris
willen vernemen in hoeverre de kosten
van arbeidsrevalidatie opgevoerd kunnen worden, met name wanneer en
voor zover betrokken afdelingen
worden ingeschakeld ter observatie
voordat een dienstbetrekking wordt
aangegaan.
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Tot nu toe is het gebruikelijk dat gemeente en/of schapsbesturen, wanneer zij van plan zijn belangrijke investeringen of uitgaven te doen, op verzoek van het departement advies vragen en verkrijgen van de rijksconsulent. De voorgestelde verplichting dat
voorafgaand aan het plegen van een
belangrijke uitgave of investering een
schriftelijk advies van de rijksconsulent
moet zijn verkregen, kan door ons niet
anders worden uitgelegd dat de de
Staatssecretaris een grotere greep wil
verkrijgen op de uitgaven binnen de
WSW.
Over de wenselijkheid daarvan
straks meer; nu w i l ik echter doorfilosoferen over de beweegredenen van
de Staatssecretaris. Ik kan mij voorstellen dat deze van mening is dat, als
hij een grotere greep op de uitgave bezit, hij kan bezuinigen. Als die veronderstelling juist is, zijn e r t w e e mogelijkheden: óf hij denkt dat het tot nu
toe gevoerde beleid door bepaalde gemeente- of schapsbesturen een beleid
is geweest waarbij te veel geld is uitgegeven óf hij is van plan, gebruik makende van zijn bevoegdheden, dom
weg te bezuinigen om te bezuinigen.
Dit laatste zou dan niet anders beteken dan dat dit ten koste zal gaan van
een goede uitvoering van de WSW. De
eerste mogelijkheid, dus het corrigeren van tot dusver gevoerd beleid door
gemeente- of schapsbesturen, zal naar
ik aanneem eerst door de Staatssecretaris worden geopperd, wanneer hij
over aanwijzingen in die richting beschikt. In de schriftelijke voorbereiding
hebben wij hem door gerichte vragen
de gelegenheid geboden, daarop in te
gaan.
Wij hebben dat gedaan door de v o l gende vragen te stellen:
a. Welke gemeentebesturen hebben
o m welke redenen de consulenten
vooraf niet bij de beoordeling van
plannen betrokken en hoe is daar van
de zijde van het departement op gerageerd?
b. Welke van deze gemeentebesturen hebben op welke wijze hoeveel f i nancieel voor- of nadeel ondervonden
van de onder hun verantwoordelijkheid plaatsvindende WSW-activiteiten?
c. in hoeverre wijken het beleid en
de daaruit voortvloeiende financiële
gevolgen, zoals dat door de in de vorige vragen genoemde gemeentebesturen wordt gevoerd, af van het gevoerde beleid van die gemeentebesturen
welke wèl gehoor gaven aan het verzoek van het departement?
Wij hebben deze vragen uiteraard
gesteld o m te kunnen vaststellen, of
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een grotere greep van de zijde van het
departement op het beleid van gemeentebesturen noodzakelijk zou zijn
dan wel dat dit juist niet het geval behoorde te zijn. Immers, wanneer duidelijk zou zijn dat er een verschil in gevoerd beleid en de daaraan verbonden
financiële gevolgen is tussen gemeentebesturen welke geen en die welke
wel gehoor gaven aan het verzoek van
het departement, dan zouden daar
conclusies uit getrokken kunnen worden.
De Staatssecretaris bevestigde
slechts dat een verzoek o m het vragen
van advies aan alle gemeentebesturen
was gericht. De hier herhaalde vragen
laat hij onbeantwoord. Het enige wat
hij zegt is: 'De daarop volgende vragen van de genoemde leden laten zich
bezwaarlijk beantwoorden, gelet op de
talloze investeringen en personeelsuitbreidingen welke zich in de afgelopen
jaren hebben voorgedaan en het ontbreken van een specifieke registratie
zoals die voor de beantwoording van
de vragen vereist zou zijn.'.
Mijnheer de Voorzitter! Ik geef toe:
beantwoording van vraag b. zou niet
zo gemakkelijk zijn geweest. Het achterwege laten van de beantwoording
van de vragen a en c acht ik onbehoorlijk. Waarom zijn ze niet beantwoord?
Indien het apparaat daartoe niet in
staat was, vrees ik het ergste voor de
gemeentebesturen wanneer onverhoopt het departement meer greep
zou verkrijgen op het door hen gevoerdeWSW-beleid.
En daarmee, mijnheer de Voorzitter,
ben ik weer terug bij het voorstel van
de Staatssecretaris zoals dat gestalte
heeft gekregen in het wetsontwerp. Ik
kan mij voorstellen dat de Staatssecretaris met name in een tijd, dat behoorlijk op de kleintjes gepast moet worden, bevreesd is dat gemeentebesturen te veel uitgeven en als gevolg
daarvan de rijkskas te veel belasten.
De Staatssecretaris toont echter
geen bewijzen voor die vrees. Dat gemeentebesturen daarentegen vrezen
dat een wetswijziging op dit punt hen
belemmert o m ten aanzien van de
WSW een slagvaardig beleid te kunnen voeren, kan ik mij levendig voorstellen. En wat te denken van de positie van de rijksconsulent? Hij krijgt in
feite drie taken, die van controleur, van
adviseur en van financier. Drie taken,
die door sommige gemeentebesturen
wellicht samengevoegd worden onder
de titel 'betuttelaar'.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ken een
aantal van deze rijksconsulenten en ik
moet u zeggen: stuk voor stuk zijn het
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sympathieke, hardwerkende mensen
met hart voor de zaak. Ik gun hen die
betiteling niét. Kort en goed, mijnheer
de Voorzitter, wij vrezen, vooropgezet
dat de Staatssecretaris vasthoudt aan
zijn voorstel op de manier waarop hij
dat tijdens de schriftelijke voorbereiding heeft uiteengezet, dat het wetsontwerp op dit punt
a. de betrokken gemeenten verhindert een adequaat en creatief beleid te
voeren;
b. zal leiden tot bureaucratisering;
c. de nodige motivatie bij de gemeentebesturen zal doen verminderen.
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn erop
tegen dat gemeentebesturen volledig
de vrije hand krijgen. Ik ben er van
overtuigd dat zij dat zelf in het algemeen ook niet wensen. Aan de andere
kant zijn wij wel van oordeel dat gemeentebesturen ook een eigen verantwoordelijkheid moeten en kunnen dragen voor de taak welke aan hen ingevolge de WSW is opgedragen en dat
zij die taak ook met een zeker enthousiasme kunnen blijven vervullen.
Wij vinden het dan ook noodzakelijk
dat de Staatssecretaris, wanneer hij
komt tot definitieve besluitvorming
betreffende het besluit vaststelling saldo exploitatierekening werkverbanden
sociale werkvoorziening, de verschillende criteria of richtlijnen zo heeft bijgesteld dat overeenstemming is bereikt met de uitvoerders van de WSW.
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben
in de schriftelijke voorbereiding geen
aandacht besteed aan het berip 'deeltijdarbeid'; dat betekent niet dat wij
geen interesse tonen voor dit onderwerp. Integendeel, wij zullen met belangstelling de uitkomsten van het informele overleg met de vertegenwoordigers van de VNG en de bonden van
overheidspersoneel tegemoet zien,
aannemende dat de Staatssecretaris
ons te zijner tijd ons het resultaat van
het overleg doet toekomen dan wel
zijn opvolger verzoekt zulks te doen.
Mijnheer de Voorzitter! In de WSW
staat een artikel dat bepaalt dat het gemeentebestuur, in overeenstemming
met de commissie, de deelneming van
jongere werknemers aan vakonderwijs
en vormingswerk voor leerplichtvrije
jeugd bevordert.
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft er tot nu toe aan
meegewerkt ten behoeve van jonge
WSW-werknemers bijzondere faciliteiten te verlenen in die zin dat betrokkenen gezamenlijk als groep aan het vormingsonderwijs konden deelnemen
Naar verluidt wil de Staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen de-

Sociale werkvoorziening

ze faciliteiten met ingang van 1 augustus a.s. niet meer verlenen. Wat is
daarvan waar en wat betekent dat voor
de voor vormingsonderwijs in aanmerking komende jonge WSW-werknemers?
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de
OCV over de WSW, gehouden op 19
juni 1978, is door ons, dat wil zeggen
ondergetekende en collega Hartmeijer
samen met collega Jansen van de
PPR, een motie ingediend. Deze motie
kreeg nummer 14800-XV, 32. Wil de
Staatssecretaris mededelen hoe het
met de uitvoering van deze motie is
gesteld?
Iets anders Mijnheer de Voorzitter! .
De vorige maand is door een aantal
adviesbureaus gezamenlijk een discussienota uitgebracht; namens de samenstellers zond drs. W. F. M. Runderkamp ons een exemplaar van de nota.
De nota handelt over de knelpunten in
de sociale werkvoorziening, gericht op
nadere bezinning op het landelijk beleid. Het is niet mijn bedoeling, mijnheer de Voorzitter, deze nota hier inhoudelijkte bespreken; u zou het mij
trouwens niet toestaan en ik beschik
niet over de tijd daarvoor.
Ik wil alleen naar voren brengen wat
de samenstellers van deze nota bewogen heeft de nota uit te brengen. Zij
zeggen dat verontrusting de basis van
dit gezamenlijke initiatief is. Onze bezorgdheid, zo stellen zij, komt voort uit
een tweetal redenen. Allereerst een
professionele reden: we merken dat
we steeds weer met dezelfde problematiek worden geconfronteerd, omdat
een aantal achterliggende oorzaken
van organisatorische problemen niet
worden aangepakt, hetgeen impliceert
dat met veel van onze aanbevelingen
weinig wordt gedaan respectievelijk
kan worden gedaan.
Ten tweede een maatschappelijke
reden: wij menen dat het onverantw o o r d is dat op het niveau van de afzonderlijke werkverbanden door alle
betrokkenen zoveel tijd, geld en energie aan de oplossing van problemen
wordt besteed als niet tegelijkertijd
wordt gewerkt aan de meerfundamentele oorzaken, die gelegen zijn in
de condities waaronder de Sociale
Werkvoorziening moet werken.
In de meeste gevallen, zo vervolgen
zij, waarin wij - externe adviseurs - in
contact kwamen met organisaties op
het gebied van de sociale werkvoorziening, waren er impasses in de besluitv o r m i n g of conflicten die het gemeenschappelijke kenmerk hadden geëscaleerd te zijn en vastgelopen in blijkbaar
onoverkomelijke belangentegenstellingen. Dit nu is in de meeste gevallen

3862

I

Knol
een kenmerk van 'ongezonde' organisaties en inderdaad is het dan ook onze mening, aldus nog steeds de samenstellers, dat de Sociale Werkvoorziening zeer kwetsbaar is voor conflicten gezien het relatief grote aantal
'partijen'-belangentegenstellingen en
conflictbronnen en de geringe mogelijkheid vanuit de eigen organisatie
iets aan die conflicten te doen.
Dit stemt tot bezorgdheid en als organisatie-adviseurs van verschillende
bureaus en richtingen hebben we besloten anderen deelgenoot te maken
van onze bezorgdheid. We hopen met
deze discussienota een aanzette kunnen geven tot een bezinning op het
landelijke beleid ten aanzien van de
Sociale Werkvoorziening.
Mijnheer de Voorzitter! Tot zover de
samenstellers van de nota. Het komt
mij voor, dat de nota belangrijk genoeg is o m daar nadere aandacht aan
te besteden. In dat verband zou ik de
Staatssecretaris dan ook willen verzoeken ons - hiermee bedoel ik de Kam e r - z o spoedig mogelijk zijn oordeel
over deze nota schriftelijk te willen mededelen.
Mijnheer de Voorzitter! In de
schriftelijke voorbereiding van het aan
de orde zijnde wetsontwerp is gevraagd zo uitvoerig mogelijk te worden ingelicht over het werkaanbod zoals dat binnen de diverse werkverbanden aanwezig is. De Staatssecretaris
heeft ons geantwoord dat er inderdaad een aantal WSW-bedrijven zijn
welke met moeilijkheden te kampen
hebben op gebied van de werkvoorraad maar dat er andere WSW-bedrijven zijn, die geen bijzondere problemen op dat gebied kennen en dat sommige WSW-bedrijven beschikken over
meer werkopdrachten dan ze kunnen
uitvoeren. De Staatssecretaris zegt
verder dat op korte termijn bezien kan
worden gesteld dat de richting waarin
orderontvangst, produktie en voorraden zich bewegen, duidt op een afnemend werkaanbod.
Ik acht het, zo vervolgt hij, prematuur verwachtingen uit te spreken met
betrekking tot de ontwikkeling in de
naaste toekomst. Hij verwacht en verlangt dat de uitvoeringsorganen van
de WSW door onderlinge samenwerking in bilateraal, federatief en branche-verband ernaar zullen streven aan
voorkomende problemen zoveel mogelijk het hoofd te bieden.
Hieruit spreekt naar onze mening
een te passieve houding. In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
valt de Staatssecretaris mijn fractie bij
in de door mijn fractie gemaakte op-
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merking dat de in de WSW ingebouwde verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken niet veronachtzaamd mag worden. Neen, natuurlijk
mag dat niet; reden dat ik nu de
Staatssecretaris in zijn kwaliteit van
gedelegeerd verantwoordelijke voor
de WSW daarop aanspreek.
Naar mijn mening moet hij niet alleen verwachten en verlangen dat de
uitvoeringsorganen in onderlinge samenwerking op diverse terreinen aan
voorkomende problemen zoveel mogelijk het hoofd zullen bieden. Neen,
mijnheer de Voorzitter, laat de
Staatssecretaris initiatieven ontplooien, laat hem stimuleren dat verschillende zaken meer op elkaar worden afgesteld. Eventuele daarvoor benodigde middelen kan hij verkrijgen als hij
de door mij vorige week ingediende
motie overneemt.
Daarover nog een korte opmerking.
Mijnheer de Voorzitter! Vorige week
gaf u mij geen gelegenheid die opmerking te plaatsen. De Staatssecretaris
ontraadde ten sterkste aanneming van
mijn motie. Daartoe heeft de Staatssecretaris uiteraard het volste recht.
Echter, een argument dat hij daarbij
hanteerde wil ik thans betwisten.
Hij beweerde dat de maatregelen
waarop ik in mijn motie doelde gefinancierd zouden kunnen worden uit
de voor de WSW ter beschikking
staande middelen. Dat, mijnheer de
Voorzitter, zal wel juist zijn maar dat
houdt tevens in dat hij de dan aangewende gelden niet kan gebruiken voor
het oorspronkelijk begrote doel. Of wil
de Staatssecretaris beweren dat hij teruglopende werkgelegenheid binnen
de WSW had voorzien en extra middelen voor werkgelegenheid bevorderende maatregelen binnen de WSW
heeft gereserveerd?
Mijnheer de Voorzitter! Samenvattend wil ik tot slot opmerken dat wij
vrezen dat deze Regering, zo bezeten
door bezuinigingsdrang, eraan meewerkt dat wijziging van de WSW op de
manier zo die thans voorligt zal leiden
tot veronachtzaming van de doelstelling van de WSW.
Wij behouden ons het eindoordeel
over het wetsontwerp dan ook voor.
Veel zal afhangen van de reactie op de
door ons gemaakte opmerkingen.

D
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van de VVD,
heeft bij de schriftelijke voorbereiding
ten behoeve van de behandeling van
dit wetsontwerp duidelijk te kennen
gegeven op een aantal onderdelen kritiek te hebben, kritiek die zich toespitst
op de volgende belangrijke punten:
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de grotere invloed van de rijksoverheid op de uitbreiding van de Wet Sociale Werkvoorziening;
de aan de aanwijzing van additionele werkobjecten te verbinden voorwaarden.
Vragen die bij de beoordeling van
dit wetsontwerp aan de orde komen
zijn dan ook:
Strookt de uitwerking in de richting
van een grotere invloed van de rijksoverheid op de uitvoering van de WSW
met het algemene regeringsvoornemen, dat juist via een decentralisatie
van rijkstaken de doelmatigheid van
het overheidsapparaat wil vergroten?
Zullen de aan de aanwijzing van de
additionele werkobjecten te verbinden
voorwaarden er niet toe leiden, dat
een groot aantal mensen niet aan passend werk geholpen zal kunnen worden en aangewezen zal zijn op een andere maatschappelijke kas?
Het weldoortimmerde gebouw van
de sociale voorzieningen in Nederland
wankelt. Het vertoont lekken en scheuren, het is aan renovatie toe. Wij hebben het onderhoud van het gebouw
verwaarloosd. De situatie dreigt te ontstaan, dat wij de noodzaak tot renoveren wel constateren, maar dat wij in
goede bedoelingen om daar iets aan te
doen blijven steken. Stormachtig was
de ontwikkeling binnen de WSW van
42.70C te werk gestelde personen in
1970 naar 75.300 eind 1980.
Niet alleen kwantitatief heeft de
WSW aan belang gewonnen, moeilijker meetbaar en cijfermatig uit te drukken is de arbeidsvreugde die aan velen
is verschaft. Vorige week is de continuïteit van de werkgelegenheid in de
WSW al aan de orde geweest. Zonder
dat wij nu hieromtrent een al te groot
pessimisme willen demonstreren,
kunnen w i j , moeten w i j vaststellen, dat
grote voorzichtigheid en een daarop
afgestemd beleid noodzakelijk is.
Wij verkeren in het spanningsveld
tussen enerzijds het in stand houden
van de doelstellingen van de WSW,
hetgeen betekent dat de mensen die
aangewezen zijn op werk in WSW-verband een plaatsje zouden moeten kunnen krijgen, en anderzijds de noodzaak
o m tot een betere beheersing van de
kosten voor deze sociale voorziening
te geraken. In dit licht wil ik namens de
fractie van de VVD aan de orde zijnde
wetsontwerp aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Zoals wij al eerder hebben laten weten, spreken de motieven voor de
voorgestelde wetswijziging ons aan;
dat zijn vereenvoudiging van het financieringsstelsel, vergroting van de
doelmatigheid en van mogelijkheden
van kostenbeïnvloeding en een meer

3863

De Voogd
eenduidig beleid inzake de aanwijzing
van werkobjecten zonder geldelijke
opbrengst. De voorgestelde financieringswijze, die een sterke vereenvoudiging ten opzichte van het huidige
stelsel betekent heeft onze instemm i n g , zeker nu een door de Raad voor
de gemeentefinanciën aanvaarde
overgangs- en aanpassingsperiode
van vijf jaar wordt geïntroduceerd.
Vergroting van de doelmatigheid en
van de mogelijkheden van kostenbeïnvloeding; in onze schriftelijke inbreng
hebben w i j de vraag opgeworpen, of
de uitwerking in de richting van een
grotere invloed van de rijksoverheid
op de uitvoering van de W S W nu wel
strookt met het algemene regeringsvoormenen o m via een decentralisatie
van rijkstaken de doelmatigheid van
het overheidsapparaat te vergroten.
Ook hierbij is dus duidelijk sprake van
een spanningsveld.
De fractie van de VVD is en blijft
voorstander van de decentralisatie-gedachte. De bewindsman heeft uitvoerig uiteengezet hoe hij het in medebew i n d uitvoeren van de W S W door de
gemeente respectievelijk schapsbesturen ziet. Conclusie onzerzijds: de gemeentebesturen krijgen op hf>t WSWterrein een uiterst beperkte ruimte van
handelen, maarzij behouden hun eigen verantwoordelijkheid.
Mijnheer de Voorzitter! Het is juist,
dat de sociale werkvoorziening een
landelijke voorziening op het terrein
van de sociale zekerheid is, waarvoor
sinds 1969 een wettelijke regeling van
kracht is. De gemeenten zijn ook nu al
aan allerlei regels gebonden; dat is
ook juist. De vraag is, of de verplichte
voorafgaande advisering door de betrokken rijksconsulent bij belangrijke
investeringen een verdere beperking
van de handelingsruimte voor de gemeenten inhoudt. Neen, zegt de
Staatssecretaris; ja, zeggen wij.
Immers, de gevolgen van het niet
opvolgen van het advies van de rijksconsulent zijn, dat er financiële consequenties voor de gemeente ontstaan.
Ronduit gezegd; de consulent adviseert beslissend. Wij zijn ons terdege
bewust van de noodzaak van een toenemde aandacht voor de beïnvloeding
van de kostenontwikkelingen, gezien
het toenemende beslag op de overheidsmiddelen. De voorgenomen
maatregelen zullen kunnen leiden tot
overal in gelijke mate optredende mogelijkheden tot kostenbeïnvloeding en
tot meer eenheid in de beleidsuitvoering. Belangrijke aspecten, mijnheer
de Voorzitter, die ons wel aanspreken.

Meneer de Voorzitter, omdat ook w i j
leid ten aanzien van de additionele obenerzijds overtuigd zijn van de noodjecten, een groot aantal mensen niet
zaak tot een strikte kostenbeheersing
zullen kunnen plaatsen, waardoor deze
door de centrale overheid als de belang- aangewezen zullen blijven op een anrijkste financier maar anderzijds evendere maatschappelijke kas, ongezeer overtuigd zijn van de grote vergrond?
antwoordelijkheid, waarmee gemeenDe in artikel 13 vermelde criteria
te- en schapsbesturen tot nu toe tot
voor het aanwijzen van additionele obbelangrijke investeringen besluiten,
jecten willen wij graag aan een nadere
zullen wij met terughoudendheid inbeschouwing onderwerpen. Het is
stemmen met het voornemen om de
vanzelfsprekend, dat moet vaststaan
verplichte advisering vooraf door de
dat voor de betrokken werknemers of
rijksconsulent in de wet op te nemen.
voor de personen, die voor een dienstEen niet onbelangrijke factor hierbij is
betrekking in aanmerking komen,
voor ons óók het bezwaar tegen het regeen andere mogelijkheid tot passengeren per circulaire, dat onder andere
de arbeid aanwezig is. Kan toepassing
tot verschil in interpretatie kan leiden.
van deze voorwaarde echter niet al te
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot
gemakkelijk leiden tot verschillen van
de beoordeling van het voornemen
mening over de vraag, of er voldoende
o m te komen tot een meer eenduidig
gezocht is naar ander passend werk,
beleid inzake de aanwijzing van werkwaarvan de mensen dan de dupe worobjecten zonder geldelijke opbrengst,
den?
de zogenaamde additionele objecten.
Het tweede criterium, dat eveneens
Wij onderschrijven de gedachte, dat
een bron voor verschil van mening kan
primair getracht moet worden, de voor
zijn, is de vraag of het werkobject niet
plaatsing in aanmerking komende pertot uitvoering zou komen zonder de
sonen in te zetten voor werkzaamaanwijzing tot additioneel object. Blijft
heden, waarvoor het werkverband een
de gemeente hiervoor een bepaalde
passende geldelijke betaling ontvangt.
beleidsruimte houden of leidt dit weiMaar het is al eerder gezegd we moelicht tot een zodanige onduidelijkheid
ten rekening houden met teruglopenover de plaatselijke beleidsvrijheid dat
de kansen op het verkrijgen van zulke
ook hiervan de te plaatsen personen
objecten.
nadelen ondervinden?
De aanwijzing van de additionele
Ten aanzien van het derde criterium
werkobjecten blijft tot de verantwoor- dat de werkzaamheden niet tot de tadelijkheid van de gemeenten behoren.
ken behoren die de in het wetsontwerp
Dat is geen geringe verantwoordelijkgenoemde rechtspersonen in elk geval
heid! De aanwijzing wordt gebonden
zelf behoren te verrichten - merken wij
aan een aantal wettelijk vastgelegde
op, dat voor de sociale werkvoorzievoorwaarden, ten einde aan de sterke
ning bestemde overheidsmiddelen
divergentie in lokaal beleid op dit punt
vanzelfsprekend niet bestemd mogen
een einde te maken o m onverantwoorworden voor de reguliere taken die die
de situaties met betrekking tot concurrechtspersonen hebben.
rentievervalsing - een punt dat mijn
Wij realiseren ons terdege, dat deze
fractie erg aanspreekt - en onverantvoorwaarde voor menig gemeentebewoorde besteding van collectieve midstuur en niet-winstbeogende instelling
delen te vermijden. Op zich is het wengrote problemen zal kunnen meeselijk, dat de wet op dit punt duidelijke
brengen, maar dat wettigt nog niet het
taal spreekt.
weglaten of soepele toepassing. Het
Wij hebben er echter al eerder op
heeft wel onze instemming o m de
gewezen, dat het voeren van een esnreeds aangewezen werkobjecten die
duidig beleid op praktische gronden
niet aan die voorwaarde voldoen te
met name door uiteenlopende plaatsehandhaven voor de werknemers die
lijke en regionale omstandigheden
reeds bij het werkobject zijn geplaatst.
niet zo gemakkelijk te verwezenlijke zal
Brengt overigens de dreigende
zijn en dat verschillen in bevolkingsbeëindiging van het object de doorkenmerken altijd de oorzaak van en de
stromingskans niet in gevaar? Ovenoodzaak voor het voeren van een
rigens merken wij op dat een deel van
soepel gedifferentieerd beleid zullen
deze objecten toch kans loopt te worzijn.
den beëindigd in het geval zij niet blijMet het reguleren en uniformeren
ken te voldoen aan de criteria 3a en 3b
van het aanwijzingsbeleid gaan wij acvan artikel 13. Ten einde het gemeencoord, mits de continuïteit van het intebestuur gedurende een periode van
strument additionele werkobjecten
meximaal een jaar in de gelegenheid
niet al te zeer in het gedrang komt. Is
te stellen de betrokkenen op een ander
onze vrees, dat de gemeenten, door
object te plaatsen en o m te voorkomen
het voeren van een risico-mijdend bedat deze mensen met onmiddellijk ont-
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De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft reeds tijdens de schriftelijke voorbereiding te
kennen gegeven begrip te hebben
voor de ter zake aangevoerde motieven om te komen tot een wijziging van
de Wet Sociale Werkvoorziening. Als
motieven werden immers aangevoerd
de vereenvoudiging van het financieringsstelsel, de bevordering van de
doelmatigheid, het scheppen van
meer mogelijkheden voor kostenbeïnvloeding en een meer eenduidig beleid inzake de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst,
kortom even zovele zaken die ook mij
ter harte gaan.
De Wet Sociale Werkvoorziening,
die op 1 januari 1969 in werking is getreden, biedt een goed onderkomen
aan:
'personen voor wie - hoewel zij tot
arbeid in staat zijn - in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren werkgelegenheid onder normale
omstandigheden niet beschikbaar is.'
Aldus de considerans van de wet.
Ik was dan ook bijzonder gelukkig
met de verzekering dat in geen geval
de doelstellingen van de WSW zullen
worden aangetast en dat het de bedoeling blijft dat het bij de uitvoering
van de WSW moet gaan om het zoeken naar werk dat voor de werknemers
als het meest passend moet worden
gezien. Nu heeft echter mede onder de
invloed van de teruglopende werkgelegenheid en de daardoor afnemende
doorstromingsmogelijkheden naar het
'vrije bedrijfsleven', de sterke toeneming van het aantal personen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en de
stijging van het aantal werklozen, dat
ten gevolge van bij hen gelegen factoren geen werk kan vinden, het aantal
werknemers in de sociale werkvoorziening in de afgelopen jaren een sterke
groei vertoond. Dat noopt tot bijstelling van het beleid. Aan de andere kant
moet echter worden opgemerkt dat de
uitgaven van de sociale werkvoorziening voor een deel worden gecompenseerd door besparingen bij andere sociale voorzieningen. Kan ook worden
aangegeven hoe groot dit deel eigenlijk is?
Gezien de huidige slechte werkgelegenheidssituatie en de nog somberder

vooruitzichten mag er niet op worden
vertrouwd, dat eventuele maatregelen
tot bevordering van de doorstroming
van WSW-werknemers naar een
werkkring elders op korte termijn tot
de gewenst geachte vermindering van
de stijging van de uitgaven voor de sociale werkvoorziening zullen leiden.
Daarom is het noodzakelijk dat er
maatregelen worden getroffen die leiden tot een beperking van de instroom
van WSW-werknemers. Kan ook nader
uit de doeken worden gedaan op welke maatregelen hier precies wordt gedoeld? Jaarlijks verlaat 10 a 15% van
het totale aantal werknemers de sociale werkvoorziening. Wordt de beperking aangebracht door dit percentage
verlaters niet te vervangen, met andere woorden door de toelating te beperken tot dat deel?
Die verlaters doen dat om uiteenlopende redenen. Moeten bij dit percentage ook worden gerekend diegenen
die doorstromen naar een werkkring
elders? Zo ja, hoe groot is dan in procenten uitgedrukt deze groep? Als
wordt geconstateerd dat maatregelen
tot bevordering van de doorstroming
op korte termijn niet tot de gewenst
geachte vermindering van de stijging
van de uitgaven voor de sociale werkvoorziening zullen leiden, dan houdt
dat toch hopelijk niet in dat ze dan
maar achterwege moeten blijven? Op
welke wijze zal een verdere intensivering van het op arbeidsrevalidatie binnen de WSW-bedrijven gerichte beleid
gestalte krijgen? Hoe verloopt de bevordering van externe WSW-plaatsingen? Welke ervaringen zijn inmiddels
opgedaan met een verdere inschakeling van het bedrijfsleven bij de uitvoering van de WSW?
Met betrekking tot de kostenbeheersing wil ik nog het volgende opmerken. Is het inderdaad juist dat de kosten voor de sociale werkvoorziening
van een arbeidsplaats bij niet-batenopleverende objecten lager zijn dan
in de batenopleverende sfeer, zodat
een geforceerde ombuiging van de instroom naar de batenopleverende
sfeer, zoals die thans is gestructureerd, uit een oogpunt van kostenbeheersing averechts zal gaan uitpakken? Kan in dit verband nader worden
verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden in welke gevallen de
tweedeling in geldelijke opbrengst opleverende en niet-geldelijke opbrengst
opleverende werkobjecten niet samenvalt met het onderscheid industriële werkobjecten versus buitenobjecten?
Alhoewel het niet wordt beoogd, zal
door de voorgestelde wijziging van ar-
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slag worden bedreigd stellen wij per
reeds ingediend amendement een
aanvulling van artikel 13 met lid 4b
voor. Ook daarover vernemen wij
graag de mening van de Staatssecretaris.

D

tikel 13 een versnelde vervanging van
de zogenaamde buitenobjecten door
werkzaamheden in de industriële sfeer
niet in de rede liggen. Hoe ligt de verhouding bij de buitenobjecten tussen
de geldelijke en de niet-geldelijke opbrengst opleverende werkzaanv
heden? Kunnen echt de overheadkosten in verband met huisvesting, gereedschappen, machines en toezicht
tegen elkaar in beide gevallen worden
weggestreept?
Inzake de ontwikkeling van de groei
van het werknemersbestand in de sociale werkvoorziening en het karakter
van de in artikel 7 van de WSW vervatte bevorderingsplicht wil ik de Staatssecretaris nog het volgende onder de
aandacht brengen. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag wordt
gezegd dat onder de huidige omstandigheden een voorzichtig en selectief
beleid met betrekking tot de indienstneming van nieuwe werknemers geboden lijkt. Moet uit deze voorzichtige
bewoordingen worden afgeleid dat
het streven o m voor een eventuele
restcapaciteit van WAO-uitkeringsgerechtigden op basis van vrijwilligheid
een emplooi te zoeken in de sociale
werkvoorziening niet zal worden gedwarsboomd?
Het alternatief van de VNG met betrekking tot een ander financieringsstelsel, te weten een overheveling van
de gelden, welke nu via artikel 14 van
het Financieel Verhoudingsbesluit
1960 naar de gemeenten vloeien, naar
de algemene uitkering van het Gemeentefonds, wordt onder andere afgedaan met de tegenwerping dat in dit
alternatief sprake blijft van een meerkanalig systeem, waardoor de beoogde eenvoud en doorzichtigheid van het
stelsel, welke met name voor de bestuurders en directies van de werkverbanden grote waarde hebben, niet zou
worden bereikt. Maar is dat wel helemaal juist?
Is er ook bij het voorstel van de
Staatssecretaris niet sprake van een
meerkanalig systeem, namelijk een f i nanciering via de begroting van Sociale Zaken en via de algemene middelen van de gemeenten? Doorslaggevender lijkt mij het argument dat kenmerkend voor de algemene uitkering
uit het Gemeentefonds is dat verdeling
plaatsvindt op grond van algemeen
geldende maatstaven. Maar deze zijn
nauwelijks te vinden, omdat de lasten
van de gemeenten afhankelijk zijn van
de nadelige saldi van de werkverbanden, welke sterk kunnen fluctueren.
Dat het gewijzigde financieringsstelsel per 1 januari 1982 zal ingaan kan
rekenen op de steun van mijn fractie,
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echter met betrekking tot de datum
van invoering van de voorgestelde wijzigingen betreffende de niet-geldelijke
opbrengst opleverende objecten zou ik
gaarne willen vernemen in hoeverre
de voorbereiding" en uitvoeringsbesluiten reeds zijn gevorderd, opdat na
aanneming van de wetswijziging, zo
spoedig mogelijk tot effectuering zou
kunnen worden overgegaan?
De vrees voor een mogelijke aantasting van de eigen beleidsruimte van de
gemeentebesturen en voor een bevoogdend optreden van de Rijksconsulenten is inderdaad in belangrijke
mate weggenomen. Mij rest in dit verband toch nog een vraag. Gezegd
wordt dat een gemeente- of schapsbestuur dat zich ook bij nadere overweging niet naar het advies van de consulent wenst te richten, doch met het
oog op mogelijke financiële consequenties zich ervan wil vergewissen of
het oordeel van de consulent door de
Minister w o r d t gedeeld, daartoe vanzelfsprekend de mogelijkheid heeft.
Maar wat zal dan werkelijk de doorslag
geven? Het lijkt mij wel gewenst dat in
dit stadium hierover de nodige opheldering wordt verschaft.
Heeft de schriftelijke bereidheid tot
nader beraad omtrent de advisering
van de Rijksconsulent ten aanzien van
de voorziening in leidinggevende
functionarissen in de lijnorganisatie te
beperken reeds een vruchtbaar resultaat opgeleverd?
Na doorvoering van de onderhavige
wetswijziging zal een aanwijzing als
werkobject zonder geldelijke opbrengst niet meer mogelijk zijn indien
en voorzover zulks werkzaamheden
ten behoeve van een overheidslichaam of een non-profit instelling betreft, welke vereist zijn voor de noodzakelijke voortgang van de uitvoering
van taken die door het betrokken overheidslichaam of de instelling uit
hoofde van hun verantwoordelijkheid
en/of doelstelling in elk geval verricht
dienen te worden, behoudens gevallen waarin het gaat o m een korte
'proefperiode', voorafgaande aan een
beslissing omtrent indienstneming
door de betrokken rechtspersoon. Wat
moet eigenlijk worden begrepen onder een korte 'proefperiode'? Welke
begrenzing in de tijd zal door deze
proef worden gedekt?
De Staatssecretaris schrijft dat de
vraag wat het zou kosten als geen onderscheid zou worden gemaakt tussen
(geldelijke) baten en niet (geldelijke)
baten opleverende werkobjecten bezwaarlijk exact valt te beantwoorden.
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Maar op welke gronden is dan niet aan
twijfel onderhevig dat een 'dergelijk
beleid tot een aanzienlijke en ondoorzichtige verdere stijging van de overheidsuitgaven voor sociale werkvoorziening zou leiden welke uit een oogpunt van verantwoorde besteding van
overheidsmiddelen onverantwoord
zou zijn?
Afsluitend zou ik willen opmerken
dat de voorgestelde wijzigingen van
de Wet Sociale Werkvoorziening niet
direct stuit op bezwaren onzerzijds.
Ook mijn fractie vindt dat in deze sector met zuinigheid en vlijt dient te worden omgegaan met overheidsgelden,
temeer als we letten op de steeds verder inkrimpende prognoses als het
gaat o m de afkalving van de werkgelegenheid in relatie tot de zorg van de
sociale zekerheid. Maareen uiteindelijk oordeel zou ik willen voorbehouden na beantwoording van de vragen
die ik thans in mijn bijdrage heb
gesteld.
Met name gezien de doelstelling van
de WSW om mogelijkheden te scheppen voor mensen, die op een andere
wijze niet of niet meer in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen,
o m toch een zinvolle en verantwoorde
arbeid te laten verrichten, aangepast
aan de lichamelijke en geestelijke mogelijkheden van betrokkene, vinden
wij dat instituut van de WSW een zeer
belangrijke plaats vervult, ook vanuit
de Bijbelse visie op de mens en zijn arbeid. Arbeid is niet alleen een vloek.
Die slaat op de omstandigheden,
waaronder de arbeid moet w o r d e n
verricht. Arbeid is met name ook een
zegen. Vandaar dat onze fractie de
WSW-regeling altijd al een van de
beste regelingen heeft gevonden.

D
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Eind 1980 bereikte ons een
ontwerp van wet tot wijziging van de
Wet sociale werkvoorziening. Het is
wellicht goed, er even bij stil te staan,
dat dit de derde wijziging van deze wet
is sinds de invoering van de wet in
1969. Alleen al hieruit moge blijken dat
destijds een goede wet tot stand gekomen is, in het belang van de gehandicapte mens, voor zover hij op arbeid in
loondienst is aangewezen en niet of
niet meer in het vrije bedrijf terecht
kan.
In het kader van het nu aan de orde
zijnde wetsontwerp zullen wij thans
niet ingaan op het voornemen van de
Staatssecretaris o m de mogelijkheden
van tewerkstelling van gehandicapten
in het vrije bedrijf en bij de overheid
wezenlijk te verruimen in het kader
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van de '5%-regeling'. Hoe staat het
overigens met het hierop betrekking
hebbende wetsontwerp? We hadden
dit toch al lang in ons bezit moeten
hebben o m het nog vóór de verkiezingen te kunnen afhandelen. In feite is
dat al niet meer mogelijk. Wij zien dit
toch als een gemiste kans. Overigens
hechten wij zoveel waarde aan deze
zaak, die voor de gehandicapten van
groot belang is, dat de CDA-fractie in
beginsel bereid is, deze aangelegenheid ook met een demissionair kabinet
te behandelen.
In het Internationale jaar van de gehandicapten, maar ook het jaar van
verslechterende economische omstandigheden op alle terreinen, ligt
een wijzigingsvoorstel voor ons waarvan de bewindsman stelt, dat het het
karakter en de doelstelling van de
W S W onverlet zal laten. Wij zouden
ook onze medewerking hieraan niet
verlenen als ten aanzien daarvan ook
maar enige onduidelijkheid bestond.
De hoofdkenmerken van het wijzigingsvoorstel zijn vereenvoudiging
van het financieringsstelsel, vergroting van de doelmatigheid en van de
mogelijkheden tot kostenbeïnvloeding
en het streven o m te komen tot een
eenduidig beleid ter zake van het aanwijzen van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst. Op elk van deze kenmerken zal ik nader ingaan.
Ik begin met de vereenvoudiging
van het financieringsstelsel. Hoewel
het uit de historie verklaarbaar is, rijst
de vraag, of er inderdaad voldoende
steekhoudende argumenten zijn om
het meerkanalig vergoedingensysteem - gedeeltelijk via Sociale Zaken
en ten dele via het Gemeentefonds nog langer te handhaven. Met anderen
hebben w i j vastgesteld, dat het huidige systeem ingewikkeld en weinig
doorzichtig is. Dit geldt zowel voor de
vergoedingen via het ministerie van
Sociale Zaken als voor die via het Gemeentefonds. Het voorgestelde
systeem van 100% vergoeding van de
lonen, sociale lasten en andere financiële aanspraken van WSW-werknemers - de primaire vergoeding - en de
vergoeding van 8 0 % van de daarvoor
in aanmerking komende resterende
exploitatietekorten, achten wij een wezenlijke vereenvoudiging, voor beide
kanalen.
Dat het voorstel ondanks de duidelijke vereenvoudiging toch nogal wat reacties zou oproepen, lag voor de hand.
Met name de VNG heeft getracht, de
Staatssecretaris een ander systeem
van financiering te laten kiezen. Hierbij
zou nog steeds van een meerkanalig
systeem sprake zijn.
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Na afweging van alle factoren, ook
de tendens tot centralisering, die toch
enigszins in het voorstel lijkt opgesloten, hebben wij gemeend, in te moeten stemmen met het voorstel van de
Staatssecretaris, te meer omdat de effecten van de voorgenomen wijzigingen van het financieringsstelsel als geheel, dus ook rekening houdend met
de vervoerskosten, overwegend positief zijn. Er zijn bepaald nog wel marges in de vervoerskosten. Bovendien
is onze fractie ervan uitgegaan, dat het
meer een technische - zij het niet onbelangrijke - dan een fundamentele
wijziging is.
De vraag rijst overigens, of er geen
aanleiding is om te komen tot een
meer fundamentele beschouwing van
de sociale werkvoorziening. Wij doelen op het door de Regering in gang
gezette proces van decentralisatie van
rijkstaken, neergelegd in de brief van
de Minister van Binnenlandse Zaken
van 17 november 1980. In de lijst van
onderwerpen waarbij het kabinet
eventueel decentralisatiemogelijkheden gaan onderzoeken, wordt onder
het hoofd 'sociale zaken' de mogelijke
toekomstige positievan de rijksconsulenten aangeduid.
Wij vragen ons af, of het geen aanbeveling verdient, te onderzoeken, of
de WSW zich als zodanig niet voor
meer decentralisatie, dus niet alleen
wat de uitvoering betreft, leent. Hoe
kijkt de Staatssecretaris hier tegenaan?
Wij verwijzen in dit kader ook nog
naar de recent door een aantal organisatie-adviseurs uitgebrachte discussienota over knelpunten in de sociale
werkvoorziening, gericht op nadere
bezinning op het landelijk beleid. Het
is hier niet de plaats om nu daarop uitvoerig in te gaan. Wij volstaan met te
constateren, dat daarin nogal wat aan
de orde wordt gesteld. De conclusies
en aanbevelingen zijn bepaald niet van
marginale aard.
Men zal begrijpen, dat het ons zeker
niet verbaasd heeft, dat ook de decentralisatie in deze discussienota aan de
orde komt. Een decentralisatie moet,
aldus de opstellers, leiden tot een andersoortige en vaak minder gedetailleerde bemoeienis van de rijksoverheid. Die opvatting leeft duidelijk ook
bij de VNG en bij mijn vriend Wagtmans van de sociale werkvoorziening
in het Westbrabantse.
Wij stellen het op prijs, als de
Staatssecretaris ten aanzien van deze
nota een eerste reactie wil geven.
Ik kom te spreken over vergroting
van de doelmatigheid en van de mogelijkheden tot kostenbeïnvloeding.
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Dat bij de rijksoverheid, die in hoofdzaak de financiële lasten van een sociale werkvoorziening draagt, de behoefte bestaat o m reële beïnvloedingsmogelijkheden te hebben wat de
doelmatigheid betreft, begrijpen w i j
zeer wel.
Dit geldt evenzeer voor de beïnvloedingsmogelijkheid van de kostenontwikkeling. Met de erkenning hiervan
raken wij natuurlijk wel een uiterst
belangrijk punt aan inzake de uitvoering van de wet. Deze is namelijk niet
in handen gelegd van de rijksoverheid,
maar in die van de gemeente, zulks in
het kader van de gedecentraliseerde
wetsuitvoering. Hierbij komt weer het
spanningsveld tussen centralisatie en
decentralisatie o m de hoek kijken.
In het voorlopig verslag hebben wij
van onze ongerustheid doen blijken
wat de noodzaak betreft tot behoud
van voldoende eigen beleidsruimte
voor de gemeentebesturen. De m e m o rie van antwoord heeft veel van onze
zorgen op dit punt w e g g e n o m e n . Weilicht ten overvloede wijzen wij er nog
eens o p : houdt de gemeenten n i e t t e
strak aan de teugel! Bij de uitvoering
van de wet zullen zij slagvaardig en
flexibel moeten kunnen opereren.
De opvatting van de Staatssecretaris, dat de lagere overheid voldoende armslag behoort te houden o m de
wetsuitvoering naar aard en omvang
op plaatselijke en regionale behoeften
af te stemmen, maken wij gaarne tot
de onze. Hiervan uitgaande, zullen wij
ons ook niet verzetten tegen het in een
aantal met name genoemde situaties
voorafgaande, vereiste schriftelijk advies van de rijksconsulent. Wij verwijzen ten aanzien hiervan eveneens naar
de nadere toelichting in de memorie
van antwoord.
Wij blijven ons verzetten tegen het
vereiste schriftelijk advies vooraf bij
het aantrekken van stafpersoneel, ongeacht het niveau.
Uitgaande van de verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid van de gemeentebesturen bij het aantrekken
van personeel in het algemeen, vermogen wij niet in te zien dat hen bij het
aantrekken van stafpersoneel niet dezelfde ruimte en vrijheid kan worden
gelaten als de Staatssecretaris wel bereid is te doen ten aanzien van hoger
leidinggevend personeel.
Wij vragen de Staatssecretaris nogmaals met aandrang o m ons op dit
punt tegemoet te komen; de gemeenten zullen een positieve opstelling als
een blijk van wederzijds vertrouwen
zien.
Nu w i j toch ook even over het ambtelijk personeel gesproken hebben,
willen wij de Staatssecretaris vragen
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hoe het staat met het onderzoek o m
tot aanpassing van de toetsingsnormen voor het leidinggevend personeel. Hiermee is men toch reeds zeer
geruime tijd bezig? Kan hiervan geen
afronding binnen afzienbare tijd tegemoet worden gezien? Afhankelijk van
het antwoord van de Staatssecretaris
zullen wij in tweede termijn hierover
een uitspraak aan de Kamervragen.
Op het punt van de doelmatigheid
en de mogelijkheden tot kostenbeïnvloeding verzoeken w i j de Staatssecretaris om over twee a drie jaar de opgedane ervaringen in het kader van artikel 42b te evalueren. In dit artikel is
met name de verplichting van de gemeentebesturen tot de voorafgaande
schriftelijke advisering van de rijksconsulent vastgelegd. Wij hechten bepaald aan deze evaluatie.
Ik w i l nog iets zeggen over het streven o m te komen tot een meer eenduidig beleid inzake de aanwijzing van
werkobjecten zonder geldelijke opbrengst. In het voor ons liggende ontwerp is dit ongetwijfeld het meest gevoelige punt. Ik gebruik het w o o r d 'ongetwijfeld', omdat hierbij de mens, de
gehandicapte mens, direct op de voorgrond treedt. In de loop van de jaren
zijn bij gebrek aan baten opleverende
objecten op tal van plaatsen werkobjecten zonder geldelijke opbrengst tot
stand gebracht, vooral in de zwakke regio's.
In de praktijk blijkt dat zich bij sommige gemeenten ten aanzien van de
uitvoering van werkobjecten zonder
geldelijke opbrengst, nogal aanmerkelijke beleidsverschillen hebben voorgedaan. Die brengen de Staatssecretaris er thans toe, in artikel 13 de puntjes op de i te zetten. Voor een aantal
gemeenten was bij een gering werkaanbod in de betalende sfeer en een
hoog werknemersaanbod echter geen
andere mogelijkheid aanwezig dan tewerkstelling in de niet baten opleverende sfeer, ook al betrof het wellicht
objecten die bij een nauwere toetsing
baten opleverend hadden moeten zijn.
Wij doelen daarbij in het bijzonder
op het laten uitvoeren van objecten
met een meer structureel karakter, die
na realisering bij de sociale werkvoorziening in onderhoud werden gegeven. Dat gemeenten in de zwakkere regio's - met een zeer geringe financiële
armslag - soms naar dit soort oplossingen hebben moeten grijpen, is de
Staatssecretaris overigens bekend,
want ook in die gevallen was hij hierbij
door middel van de rijksconsulent betrokken.
Onze opmerking is dan ook niet bedoeld als een verwijt, doch als een feitelijke constatering. Wij moeten hier-
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mee nu wel rekening houden. De
laatstgenoemde gemeenten mogen
niet in de situatie terechtkomen dat zij
objecten moeten afstoten en mensen
moeten ontslaan. Helaas heeft de
Staatssecretaris ons pleidooi o m alle
thans bestaande niet baten opleverende objecten zonder restricties te handhaven, in de memorie van antwoord
van de hand gewezen.
De CDA-fractie kan zich hiermee
enigszins verzoenen, daar de Staatssecretaris in de memorie van antw o o r d ook stelt dat hij - verwijzende
naarde voorgestelde wijzigingen - t e zelfdertijd oog heeft voor de problemen welke als gevolg daarvan voor
bepaalde gemeentebesturen of andere
overheidslichamen c.q. "instellingen
vanuit historisch gegroeide situaties
rijzen.
Met instemming hebben wij er kennis van genomen dat de Staatssecretaris bereid is, voor het groeien naar
een aanvaardbare geldelijke vergoeding voor daarvoor in aanmerking komende werkobjecten een periode van
maximaal vijfjaar aanvaardbaar te
achten.
Uit hetgeen wij gezegd hebben met
betrekking tot werkobjecten zonder
geldelijke steun is duidelijk dat wij instemmen met de wijzigingen van artikel 13, zij het dat wij nogmaals pleiten
voor behoedzaamheid bij de uitvoering daarvan. Naar onze mening is het
erg belangrijk, aan de werknemers
duidelijk te maken dat door deze wijziging niemand zijn arbeidsplaats zal behoeven te verliezen. Op dit punt heeft
collega De Voogd een amendement ingediend. Wij spreken ons daarover nu
niet definitief uit, maar de strekking
lijkt ons sympathiek.
Tijdens de schriftelijke voorbereiding van de wetsontwerp zijn verschillende punten aan de orde gesteld die
geen rechtstreeks verband houden
met, maar toch van wezenlijk belang
zijn voor de gehele sociale werkvoorziening. Wij denken daarbij onder andere aan de bevorderingsplicht en het
fenomeen deeltijdarbeid.
Ik maak overigens ook een opmerking met betrekking tot hetgeen de
heer Knol heeft gezegd over vakonderwijs en vorming van jongeren in de
WSW. Ook wij zijn hiernaar erg benieuwd. Het punt heeft onze duidelijke
belangstelling. Wij hopen dat de informatie van de heer Knol niet juist is.
Ik maak voorts een opmerking in het
kader van de niet baten opleverende
objecten naar aanleiding van berichten die ons uit Groningen bereikten,
namelijk dat daar bepaalde kosten die
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ten laste van de gemeentebesturen komen - 10% - niet meer worden aangemerkt als kosten van sociale zorg.
Wanneer dat waar is, dan zien wij
graag dat dit - vooruitlopend op deze
wetswijziging - niet wordt gerealiseerd. Er is naar ons oordeel geen aanleiding, het bestaande beleid op dit
moment reeds te veranderen.
Diverse collega's hebben al gesproken over de bevorderingsplicht en de
deeltijdarbeid. Daaruit kan men afleiden hoe belangrijk dit punt ook voor
de sociale werkvoorziening is.
De CDA-fractie ziet deeltijdarbeid
niet als het wondermiddel voor de gehele werkgelegenheidsproblematiek.
Wij zien het echter wèl als een instrument dat een wezenlijke bijdrage kan
leveren aan de verkleining van de
werkgelegenheidsproblemen, en dat
niet alleen bij het vrije bedrijf of de
overheid in engere zin, maar ook in de
sociale werkvoorziening. De sociale
werkvoorziening verstaan wij dan in
totale zin, dus zowel betrekking hebbend op de werknemers die een
dienstverband hebben ingevolge de
sociale werkvoorziening, als betrekking hebbend op het ambtelijk personeel.
Wij hebben dan ook met instemming kennis genomen van de studies
die op dit punt met het oog op de sociale werkvoorziening worden verricht.
Wij dringen er bij de Staatssecretaris
op aan, zo veel mogelijk te bevorderen
dat de vakbeweging, de VNG en de departementale werkgroep hun adviezen
op korte termijn uitbrengen, zodat het
hem mogelijk is, richtlijnen met betrekking tot deeltijdarbeid aan het veld
te verstrekken.
Sprekend over de bevorderingsplicht, raken w i j een wezenlijk punt
van de sociale werkvoorziening. Vanuit deze plicht is het oorspronkelijk bescheiden gebouw van de sociale werkvoorziening uitgegroeid tot een onderkomen voor in totaal meer dan 80.000
mensen: 75.000 werknemers krachtens de Wet sociale werkvoorziening
en ruim 7000 ambtenaren. De sociale
werkvoorziening is niet alleen een
groot huis, maar ook een zeer kostbaar
huis geworden. Gelet op de geweldige
problemen waarmee de Regering te
maken heeft, achten wij het begrijpelijk dat zij aan de ontwikkeling van de
sociale werkvoorziening die wij in de
afgelopen jaren hebben gezien, beperkingen moet opleggen. Dit is gebeurd
door het terugbrengen van het groeipercentage tot 3 en later tot 2, terwijl
wij op dit moment zelfs met een streven naar een nulgroei worden geconfronteerd.
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Dit alles achten wij begrijpelijk en
niet onaanvaardbaar, gelet op de o m standigheden. Wij zeggen echter nogmaals dat dit slechts geldt onder de
voorwaarde van het handhaven van
het karakter en de doelstelling van de
wet. De effectuering van hetgeen wij
over de bevorderingsplicht en het hiermee verband houdende volumebeleid
hebben gezegd, stelt vooral de gemeentebesturen voor moeilijke beslissingen.
De aandrang, meer mensen in de sociale werkvoorziening te plaatsen, zal
eerder toe- dan afnemen, gelet op de
langdurige werkloosheid van velen.
Toch zal men zich hiertegen, zij het
met pijn in het hart, moeten verzetten.
Willen wij de sociale werkvoorziening
overeind kunnen houden voor de
mensen, waarvoor zij is bedoeld, dan
kan het niet anders.
Wij realiseren ons intussen dat stringenter toelatingsbeleid kan leiden tot
wachtlijsten. De Staatssecretaris heeft
verleden week aangegeven dat op dit
moment effectief 3300 mensen op de
wachtlijsten staan. Dit is geen gering
aantal.
Wij pleiten ervoor, bij toelating niet
alleen de chronologische volgorde van
aanmelding in aanmerking te nemen,
maar meer nog de noodzaak tot plaatsing te toetsen aan de individuele o m standigheden van de kandidaat-werknemers. De ene mens is de andere
niet. Afhankelijk van de omstandigheden waarin iemand zich bevindt, kan
het noodzakelijk zijn dat de een voor
de ander gaat. Wij zijn ons er van bewust dat elementen van subjectiviteit
hierbij een rol kunnen spelen en dat
deze benadering het voor de plaatsende instanties niet gemakkelijker maakt.
Ervan uitgaande dat de Staatssecretaris onze opvattingen deelt, vragen
wij hem, deze zienswijze aan de gemeentebesturen ter kennis te brengen.
Overigens verwijst de Staatssecretaris niet geheel ten onrechte naar de
jaarlijkse uitstroom van 10% a 1 5%,
waardoor het zeker mogelijk blijft, hen
die hieraan het meeste behoefte hebben, tot de sociale werkvoorziening
toe te laten. De heer Van Dis krijgt op
zijn vraag over de doorstroming ongetwijfeld antwoord van de Staatssecretaris. De doorstroming is zeer gering;
zij bedraagt per jaar 1 % a 2%. Ditachten wij veel te weinig.
Vanmorgen lazen wij in de krant dat
de Staatssecretaris voornemens is, de
regeling voor vervroegd uittreden permanentte maken. Wij zijn hierover
verheugd en hopen dat een en ander
snel zijn beslag krijgt.
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Paulis
Als wij over de uitstroom spreken,
dringt zich de gedachte aan de overheid zelf, de ambtelijke status, op. Het
is bekend dat de eisen die het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het
ambtenaarschap in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet een hoge drempel vormen. Bij herhaling
heeft het CDA voor een verlaging ervan gepleit. Wij verwijzen naar de op
dit punt betrekking hebbende motieWeijers. In de uitgebreide commissievergadering over overheidspersoneelsbeleid van 3 november 1980 is
ook hiernaar verwezen. Hoe staat het
hiermee? Kan de Staatssecretaris ons
iets meer hoop geven op een oplossing van het vraagstuk op niet al lange
termijn? De slechting van deze barrière kan een bescheiden bijdrage leveren tot het overeind houden van de sociale werkvoorziening.
Overigens leven de opvattingen die
ik heb uitgesproken, ook bij andere
fracties. Collega Knol heeft hierover
ook gesproken.
Het overreind houden van de sociale
werkvoorziening vereist niet alleen inspanning van de overheid. Ook het Nederlandse bedrijfsleven heeft een grote verantwoordelijkheid in dezen, juist
nu bedrijven vaak zelf op de tocht
staan. Uitgaande van dezelfde spelregels die voor het bedrijfsleven gelden
- wij denken aan de concurrentie heeft de sociale werkvoorziening en
hebben de tienduizenden gehandicapten hierin recht op een redelijk aandeel
van de kleiner wordende economische
koek.
Het bedrijfsleven heeft een te lange,
veelal profijtelijke relatie in goede tijden met de sociale werkvoorziening
gehad dan dat het nu o m haar heen
zou kunnen fietsen. Gaarne zouden wij
de opvattingen van de Staatssecretaris
vernemen over hetgeen wij hier hebben gesteld.
Met de kritische kanttekeningen die
ik op enkele punten heb gemaakt,
stemt de CDA-fractie in met het voorliggende voorstel tot wetswijziging.
Met belangstelling wachten wij de reactie van de Staatssecretaris af. De sociale werkvoorziening kan, binnen de
beperkter wordende mogelijkheden,
op krachtiger steun van de CDA-fractie
blijven rekenen.

D
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Het is altijd een voorrecht,
te mogen spreken na iemand die voor
het eerst in het openbaar in de Kamer
het woord heeft gevoerd. Dat geldt
ook voor de heer Paulis, die overigens,
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met name bij enkele stemmingen van
de afgelopen tijd, bij mijn weten al nadrukkelijk van zijn aanwezigheid heeft
doen blijken.
Het is trouwens extra boeiend o m dat de heer Paulis in zijn eerste redevoering meteen een belangwekkend
punt heeft geïntroduceerd. Hij heeft dit
onderwerp verruimd door in de aanvang van zijn betoog ook te spreken
over de wet inzake de 5%-regeling, en
door namens zijn fractie mee te delen
dat het CDA eventueel bereid is, die
wet onder een demissionair kabinet te
behandelen. Ik wijs erop dat dit natuurlijk van de inhoud van dat wetsontwerp zal afhangen; van de vraag of
dat wetsontwerp al dan niet controversieel zal zijn. Laten wij hopen dat dat
niet het geval zal zijn.
De behandeling van het onderhavige wetsontwerp is wel erg snel gegaan. De schriftelijke gedachtenwisseling is echter zeer uitvoerig geweest.
Daarin zijn, ook door de Staatssecretaris, veel cijfermatige gegevens over
tafel geschoven. Met de cijfers in de
memorie van toelichting en in de memorie van antwoord heeft de Staatssecretaris zijn betoog onderbouwd dat
in de nieuwe regeling, globaal gesproken, geen sprake zal zijn van een verandering in de financiële bijdragen van
het Rijk en van de gemeenten.
In deze regeling zal alleen in zoverre
iets veranderen dat bij het Rijk sprake
zal zijn van een uitkering uit één kas,
namelijk die van het departement van
Sociale Zaken, terwijl bij de gemeenten in het uiteindelijk effect, volgens
de cijfers van de Staatssecretaris,
slechts enkele onderlinge verschuivingen zullen plaatsvinden die - alweer
volgens die cijfers - betrekkelijk beperkt zouden zijn.
Ik wil daarover meteen een vraag
stellen, omdat ik met de cijfers die de
Staatssecretaris in de memorie van
toelichting en in de memorie van antwoord heeft gegeven enkele moeilijkheden heb. In de memorie van toelichting op blz. 14 komt een staatje voor
daarin wordt berekend dat het nieuwe
systeem in 52 gevallen voor gemeenten nadelig zal uitpakken, terwijl het in
64 gevallen voordelig zal uitpakken.
Daarbij hebben cijfers van 1978 als
vergelijkingsbasis gediend. In de memorie van antwoord staat een compleet, zeer uitvoerig overzicht per
werkplaats, op de bladzijden 11 en 13.
Daaruit blijkt dat het nieuwe
systeem in 39 gevallen nadelig zou zijn
en in 79 gevallen voordelig. In totaal
zijn het er 2 meer, maar dat kan komen
doordat het voor gemeenten gelijk
blijft of doordat er via een gemeente of
een schap een werkplaats bijgekomen
is.
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Ik ben benieuwd hoe dit merkwaardige verschil - er wordt uitgegaan van
anderssoortige benaderingen, maar
het slaat op hetzelfde aantal werkplaatsen - te verklaren is. Is de verklaring wellicht dat er in 1979 ten opzichte
van 1978 al een belangrijke ontwikkeling ten nadele van de gemeenten
heeft plaatsgevonden? ledere keer als
je dan verder gaat met je berekening,
zal het aantal gemeenten dat uiteindelijk voordeel zal hebben groter worden. Als je nameljk al een nadeel in het
oude systeem hebt ingebouwd, kom je
daar uiteindelijk wel. Is dit de uitwerking van de circulaire van 1978?
De cijfers doen het dus voorkomen
alsof de nieuwe regeling voor het
overgrote deel van de instellingen
voordelig zal zijn. Juist in dat licht
vraag ik mij af waarom de Staatssecretaris op zo'n ontzaglijke haast heeft
aangedrongen en waarom hij zo sterk
staat op de terugwerkende kracht van
de regeling. Opmerkelijk is, zoals ik al
gezegd heb, dat een en ander volgens
de laatste berekeningen voor het totaal van de gemeenten als men het
rentevoordeel meeneemt - en dat mag
men zonder enige twijfel - voordeliger
uitkomt.
Dat is een interessant punt, omdat in
de memorie van toelichting met zoveel
nadruk wordt gesproken over de kostenbeheersing. Die staat zeer hoog genoteerd in de totale opzet van het
wetsontwerp. Als wij deze cijfers zien,
zou eigenlijk de hele kostenbeheersing
in de v o r m van beperking geen enkele
rol spelen. Zou dat misschien over vijf
jaar, na het aflopen van een aantal regelingen, materieel beginnen te worden?
Ik zie dus een tegenstelling tussen
de geweldige nadruk dit de Staatssecretaris op de kostenbeheersing legt
en zijn uiteenzetting dat het eigenlijk
voor het overgrote deel van de gemeenten beter zal worden. Ik denk dat
de vergelijkingsbasis verkeerd is en
dat w i j niet moeten kijken naar de huidige cijfers, die gebaseerd zijn op wat
er bestaat aan WSW-werken, maar
naar een andere werkelijkheid, namelijk de middelen die de Staatssecretaris in de hand krijgt o m én via de
consulenten én via de centrale financiering het totaal van de uitgaven in de
komende periode te drukken.
Waarschijnlijk is de opzet aanwezig
o m in het algemeen de diensten goedkoper te maken en daardoor op langere termijn minder geld hiervoor uit te
geven.
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Bakker trekt een
vergelijking tussen het aantal gemeen-
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Bakker
ten dat erop vooruit gaat en het aantal
dat erop achteruit gaat. Hoe is het echter in guldens uitgedrukt? Komt hij dan
tot dezelfde conclusie?
De heer Bakker (CPN): De cijfers, die
staan in de memorie van toelichting en
de cijfers, die staan in de memorie van
antwoord geven, zij het op verschillende manieren gegroepeerd, aan dat de
totaaluitkomst voor de gemeenten in
het nieuwe systeem beter zou zijn dan
deze op het ogenblik is.
De heer De Voogd (VVD): In guldens
uitgedrukt, bedoelt u?
De heer Bakker (CPN): In guldens uitgedrukt, ja. Dat mag je ook bij een vergelijking tussen de cijfers van 1978 of
1979 en die van nu wel doen, want er
zijn geen geweldige inflatieverschillen.
Mijnheer de Voorzitter! Wat is het
kostenbeheersende motief? Is het niet
de bedoeling, een instrumentarium in
handen te krijgen, waarmee je een en
ander op langere termijn belangrijk
naar beneden kan drukken? Ik denk in
het bijzonder aan het geval, waarin
een toename van de werkloosheid via
allerlei kanalen zou leiden tot een grotere drang o m mensen in de W S W op
te nemen. Over dit punt heeft ook de
heer Van Dis gesproken. Ik denk dat
een werkelijke vergelijking pas mogelijk is als zo'n vijf jaarna 1978 of 1979
de nieuwe cijfers beschikbaar zijn en
dat dan wel eens een heel ander beeld
zou kunnen ontstaan. Dan gaan in hun
totaliteit de factoren werken van een
verminderde kans op industriële opdrachten of op opdrachten van anderen van dezelfde aard (opbrengende
projecten) en van het verminderen van
mogelijkheden tot niet opleverende
objecten, onder meer via de beperking
die artikel 13.3.C aanbrengt, waarbij
ook de rol van de consulenten naar voren komt.
Wat hierbij bovendien dreigt te gaan
werken in de komende tijd is een plaf o n d in de begrotingsbedragen. Daartoe krijgt de Staatssecretaris nu het
middel. Een van de voornaamste onderdelen van de operatie is immers van alle kanten is stroomlijning van
het systeem toegejuicht - dat d e f i n a n cieringsbron, die met enige rek kon
worden aangewend tot nu toe omdat
deze passief functioneerde - het Gemeentefonds - uitgeschakeld wordt.
Daarom vrees ik dat wat nu 'beheersing' heet, op tamelijk korte termijn
dreigt te w o r d e n : beperking. Daarbij
zullen zulke factoren als het niet vergoeden van vervoer en van primaire
kosten van lijnfunctionarissen een rol
spelen.
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Het komt ons voor,dat een van de
grootste veranderingen zal plaatsvinden via het al genoemde artikel 13.3.C
Van nu af aan wordt het verboden o m
in de W S W taken u i t t e voeren die met
name de gemeente in elk geval zou
moeten uitvoeren. Dan kom je op het
punt dat in een reeks gemeenten of
schappen - ik denk aan Oost-Groningen en Drenthe - dit een zeer grote rol
zal spelen. Het gaat o m gemeenten die
al gedurende lange tijd een hoog werkloosheidspercentage hebben en zeer
grote moeilijkheden hebben bij het
plaatsen van mensen.
Wat is daar nu precies in de afgelopen jaren gebeurd? Vaak zijn in het kader van de WSW verhoudingsgewijs
ruime sport- en recreatieterreinen en
ruime plantsoenen aangelegd, omdat
daar een mogelijkheid lag aan de grote
toestroom naar de WSW ruimte te geven. Als men in Oost-Groningen komt,
ziet men precies, welke objecten daar
tot stand zijn gekomen. Die objecten
zijn buitengewoon arbeidsintensief en
zij zijn aan alle kanten nuttig geweest,
nuttig voor de tewerkstelling van de
gehandicapten, nuttig ook voor de bevolking.
Als men ooit spreekt over een vorm
van integratie, dan is dit in wezen een
buitengewoon belangrijke v o r m van
integratie van gehandicapten geweest.
Het gevolg van dit soort aanleg is natuurlijk ook - de heer Knol had het
hierover in verband met een persoon
in een zwembad - dat er een relatief
uitgebreid onderhoud nodig is. Daarbij
spelen plantsoenen en onderhoud
daarvan een grote rol. Gemeenten
hebben vaak mensen uit de categorie,
die de aanleg hebben verzorgd ook betrokken bij dat onderhoud. Dat is op
zich zelf logisch, want het is één kringloop.
Nu dreigt, dat dit soort activiteiten
straks in strijd komt met de wet, dat
het een oneigenlijk gebruik wordt - ik
gebruik nu een voor de Staatssecretaris bekende term - van de WSW en
dat de gemeenten voor de plicht worden gesteld om hiervoor gemeenteambtenaren aan te stellen, te betalen
uit hun gemeentelijke, afgeronde budget.
De vraag rijst, welke weg dan zal
worden ingeslagen. Als men daarvoor
ambtenaren - mensen van de plantsoenendienst of mensen in de recreatiedienst, of hoe die diensten ook mogen heten - aanstelt, dan komt men
eenvoudig met de gemeentelijke begroting in de knel, omdat deze begroting daardoor niet groter wordt. Het
enige middel dat zich straks dan zal
voordoen, is dat men WSW-ers die tot
nog toe in die categorie te werk zijn
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gesteld gaat afstoten. Zij komen dan
terecht in de WW, waarvoor wij vorige
week het bedje hebben zien spreiden.
Een ander risico is dat het zal leiden
tot verwaarlozing van de desbetreffende objecten, omdat de verzorging
daarvan nergens meer past en omdat
de gemeenten geen geld hebben o m
datgene, wat zij niet via de WSW kunnen doen via de normale gemeentelijke begroting te verzorgen. Er zal dan
niet alleen een drastische beperking
van nieuwe objecten komen, maar er
zal ook bij de gemeenten een zeer grote aarzeling ontstaan o m wat voor object ook te beginnen, als zij weten dat
zij straks voor een onmogelijke taak
komen wat het onderhoud en het op
niveau houden betreft.
De Staatssecretaris heeft in zijn stukken zeer omzichtig gesproken over de
mogelijkheden in de komende jaren
voor de opleverende objecten. Kan hij
hieromtrent iets meer in bijzonderheden treden. Wat is de tendens? De
heer Paulis heeft al gewezen op de rol,
die de industrie in dit verband kan spelen. Ik zou van de Staatssecretaris wat
meer precieze aanwijzingen willen vernemen. Ik denk dat er wat dit betreft
reden is voor zeer grote zorg.
Mijnheer de Voorzitter! Wij vrezen
dat op korte termijn, bij een groei van
de werkloosheid en van de druk op de
WSW, deze wet een belangrijke dam
zal vormen zodat de wet eerder zal leiden tot een beperking van het gebruik
van de W S W dan tot de groei van een
mogelijkheid om gehandicapten op te
vangen.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 12.36 uur
tot 13.15 uur geschorst.
De Voorzitter: De ingekomen stukken
staan op een lijst, die op de tafel van
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik ook voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.
Het Presidium heeft met eenparigheid
van stemmen besloten te stellen in
handen van:
a. de vaste Commissie voor Justitie: wetsontwerp Wijziging van enige
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering inzake het dagvaarden en
horen van getuigen en deskundigen
ter terechtzitting (16 652);
b. de vaste Commissie voor Verkeer
en Waterstaat: wetsontwerp houdende een Voorziening inzake de bevoegdheid tot geslotenverklaring van
wegen voor motorrijtuigen (16 667).
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De Voorzitter: Ik stel voor aan de orde
te stellen bij de aanvang van de vergadering van dinsdag 17 maart a.s. de
voortzetting van de behandeling van
wetsontwerp Wijziging van de Wet op
de Raad van State inzake de aanwijzing van staatsraden in buitengewone
dienst voor de vervulling van een vaste deeltaak, alsmede wijziging van de
Wet van 11 september 1964, Stb. 387,
ter vaststelling van een bezoldiging
voor bedoelde staatsraden (16 441).
Ook stel ik voor, aan de orde te stellen bij de aanvang van de vergadering
van donderdag 19 maart a.s. wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk V
(Departement van Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1980 (verzamelontwerp; eerste wijziging)
(16 557).
Overeenkomstig de voorstellen van de
Voorzitter wordt besloten.

de motie-Deetman en Van Leijenhorst over de salarisvoorstellen van de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen (16 400-VIII, nr. 53);
de motie-Mertens over het budget
van universiteiten en hogescholen
(16 400-VIII, nr. 54);
de motie-Ginjaar-Maas en Deos over
een samenhangend stelsel van hoger
onderwijs (16 400-VIII, nr. 55);
de motie-Ginjaar-Maas en Deetman
over kosten-batenanalyses ten behoeve van het onderwijsbeleid (16 400-VIII,
nr. 56);
de motie-Ginjaar-Maas en Deetman
over de taakverdeling van leraren in
het voortgezet onderwijs (16 400-VIII,
nr. 57).
De Voorzitter: Door mij zijn schriftelijke antwoorden ontvangen van de
Minister en de Staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen de heer
De Jong. Deze antwoorden zullen worden opgenomen in een Bijvoegsel bij
de Handelingen van deze vergadering.
[Het Bijvoegsel is opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 4

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van hoofdstuk VIII (Onderwijs en Wetenschappen) van de
rijksbegroting voor 1981, met uitzondering van het onderdeel Wetenschapsbeleid (16400-VIII)
en van:
de motie-Konings c.s. over de instelling van een onderwijsplanbureau
(16 400-VIII, nr. 44);
de motie-Konings en Van Ooijen
over de werkloosheid in het onderwijs
(16 400-VIII, nr. 45);
de motie-Mertens en Van den Anker
over de bezuinigingen op de rijksbijdrage aan de universiteiten en hogescholen (16 400-VIII, nr.46);
de motie-Mertens en Van den Anker over de overheveling van universitaire middelen naar ZWO (16 400-VIII,
nr.47);
de motie-Waltmans c.s. over het collegegeld voor HBO-studenten
(16 400-VIII, nr. 48);
de motie-Van Ooijen en Mertens
over het voorontwerp van wet op de
onderwijsverzorging (16 400-VIII, nr.
50);
de motie-Konings en Van Ooijen
over uitvoering van de motie-Rietkerk
en Lubbers (16 400, Miljoenennota, nr.
23) (16 400-VIII, nr. 51);
de motie-Konings en Van Ooijen
over de structurele dekking van de onderwijsbegroting in 1982 (16 400-VIII,
nr. 52);
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De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik hoop dat alle kamerleden die zich regelmatig met Onderwijs en Wetenschappen bezighouden ervan op de
hoogte zijn, dat op dit ogenblik de Regering in tweede termijn moet antwoorden. Ik mis nog enkele vertrouwde gezichten. Als u het niettemin nodig
vindt, dat ik reeds in hun afwezigheid
antwoord, vraag ik mij af of daarmee
de zin van de gedachtenwisseling met
het parlement niet enigermate wordt
versmald.
De Voorzitter: Iedereen kent de agenda.
Minister Pais: Dan trekt waarschijnlijk
niet iedereen daar dezelfde conclusies
uit.
De heer Schakel (CDA): Er is ook nog
een intercom.
Minister Pais: Schitterend! Mijnheer
de Voorzitter! Wij zijn nu toe aan de
laatste termijn van de Regering in een
discussie die zich over enkele weken
heeft uitgestrekt. Dat maakt het weilicht mogelijk, een aantal zaken met
iets meer gemoedsrust en evenwichtigheid te bekijken dan mogelijk was in
het vuur van de discussie voordat er
een partijcongres plaatsvond en de diverse kandidaten hun plaats op de lijst
kregen toegewezen.

Regeling van werkzaamheden
Onderwijs en Wetenschappen

Ik zou gaarne ingaan op de opmerkingen die de thans geheel afwezige
PvdA-fractie heeft gemaakt over de financiële stand van zaken. Ik geloof dat
de voorstelling die de PvdA-woordvoerders hebben gegeven dermate gekleurd was, dat een evenwichtige
voorstelling van zaken de volgende uiteenzetting mijnerzijds vereist.
In september van het vorig jaar diende de Regering haar begroting, de miljoenennota en de diverse begrotingshoofdstukken, ook het hoofdstuk van
O en W, in. Uiteraard kwamen wij met
een begroting waarin de inkomsten en
de uitgaven elkaar in evenwicht hielden. De Kamer heeft vervolgens - het
zal u duidelijk zijn, mijnheer de Voorzitter, met hoeveel vreugde ik de komst
van de heer Konings in de Kamer begroet - in deze begroting een gat geschoten ten bedrage van f 265 m i n . Dat
is natuurlijk het prerogatief van de Kamer, maar zij moet zich er dan niet over
verbazen dat het vinden van f 265 min.
niet eenvoudig is, zeker niet in deze
moeilijke tijden. Niettemin heeft de Regering duidelijk aangegeven op welke
wijze zij het gat dat, niet door de Regering, maar door deze Kamer, was ontstaan, wilde dekken.
Daarvoor zijn in grote trekken twee
groepen aangegeven. In de eerste
plaats was er een pakket van maatregelen tot een totaal van f 146 min. Ik
kom straks op een enkele maatregel
nog terug. In de tweede plaats moest
een bedrag van f 1 1 9 min. nog nader
worden gevonden door rechtspositionele maatregelen. Over deze zaak
wordt overleg gevoerd.
De fractie van de PvdA heeft op nogal luide toon opmerkingen gemaakt
die echter geen hout snijden. De fractie had het over 'gaten', terwijl de ontstaansgeschiedenis toch bekend is.
Bovendien zal deze Regering de ontstane gaten op de een of andere manier dekken. Vervolgens heeft de
PvdA-fractie een aantal voorstellen gedaan die op zijn minst twijfel wekken
wat betreft de zo pertinent geuite bezorgdheid over de gezondheid van de
overheidsfinanciën. Ik wil dit graag
toelichten.
De PvdA-fractie heeft voorstellen ingediend - dat is haar goed recht - die
vaak beduidende bedragen kosten.
Het is interessant hardop in deze Kamer te zeggen dat ter dekking van deze
voorstellen de fractie in een aantal gevallen plannen heeft aangewezen, die
al in een eerder stadium door deze Kamer zijn verworpen. Er is dus geen financiële dekking van die voorstellen.
Met andere w o o r d e n : Als de PvdAfractie ter financiering van bepaalde
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Pais
voorstellen verwijst naar andere voorstellen harerzijds, die echter verworpen zijn door de Kamer, dan komt zij
aan met ongedekte cheques. Dat is
buiten en binnen deze Kamer niet toelaatbaar; het gaat natuurlijk niet aan
o m voorstellen aan het volk voor te
houden, die alleen worden 'gedekt'
door fiduciair geld, door Monopoly- of
ander schertsgeld.
Vervolgens heeft de PvdA-fractie het
oirbaar geacht o m ter dekking van een
aantal voorstellen de uitgaven ten behoeve van de academische ziekenhuizen te verminderen. Dat is een politieke keuze, die in tegenstelling tot het
uitschrijven van ongedekte cheques
niet strafbaar is. Ik vind het echter een
onverantwoorde keuze. Iedereen weet
dat in de jaren '70 de academische ziekenhuizen in hun investeringsprogramma's achterstanden hebben opgelopen. Ik noem de volgende knelpunten: academische ziekenhuizen te
Utrecht, Groningen en Leiden, de
noodzakelijke nieuwbouw van de poliklinieken van de VU en de voortzetting
van de bouw van het academisch ziekenhuis hij de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Iedereen weet dat
w i j hier te maken hebben met urgente
zaken. Als die in deze tijd van schaarse
overheidsmiddelen niet zo dringend
waren geweest, hadden wij hier niet
een prioriteit aan toegekend. In het belang van de volksgezondheid -waarbij
de topziekenhuizen een essentiële rol
vervullen - hebben wij echter gemeend aan deze ziekenhuizen prioriteit te moeten geven. Als nu door de
PvdA-fractie hierin een gat van vele
tientallen miljoenen guldens wordt geslagen, verzoek ik haar zorgvuldig te
overwegen wat men aanricht op het
gebied van de volksgezondheid. Ik laat
dan nog maar onbesproken dat men
op deze manier ook de bouw in de verschillende projecten een slag toebrengt. Dat neemt men blijkbaar op de
koop toe.
De heer Konings (PvdA): Het zal duidelijk zijn dat wij zorgvuldig hebben
overwogen waar w i j onze prioriteiten
moeten leggen. Het is inderdaad een
politieke keuze; de vrijgekomen middelen willen w i j namelijk gebruiken
ten behoeve van de collegegelden in
het hoger beroepsonderwijs waar ook
een belangrijke groep mensen wordt
getroffen door maatregelen van de Minister. De Minister sprak verder over
ongedekte cheques en zei, dat er een
gat in deze begroting is geslagen. Hij
moet dan echter in de richting van de
rechterzijde wijzen, want het waren
zijn geestverwanten - ik denk aan de

Tweede Kamer
11 maart 1981

motie-Lubbers-Rietkerk - die dat gat
hebben geslagen. Als men het van die
kant niet invult, is er inderdaad sprake
van een ongedekte cheque.

de VVD in het verleden ook alternatieven heeft voorgelegd. Dat wordt integraal voorgelegd aan het begin en vervolgens bij de begrotingen verdedigd.

De heer Deetman (CDA): Toen heeft u
tegen die motie gestemd?

Minister Pais: Ik denk dat de heer Van
Ooijen nu aan de kern van de zaak
voorbijgaat. De kern is niet dat de
PvdA-fractie met alternatieven is gekomen. Dat is mijn bezwaar niet; ik ben
erkentelijk voor dat constructief denken.
Mijn bezwaar is dat nadat die alternatieven niet haaibaai bleken en door
de Kamer zijn afgewezen men toch
nog doet, alsof daarin middelen kunnen worden gevonden voor het financieren van voorstellen ten bedrage van
vele tientallen miljoenen, die men aan
de Kamer en de kiezers wenst v o o r t e
houden. Ik dacht dat het verstandig is,
dit soort ballonnetjes door te prikken.

Minister Pais: Ja, hoe heeft de heer
Konings destijds gestemd over de motie-Rietkerk/Lubbers? Dat wil ik toch
wel graag weten.
De heer Konings (PvdA): Dat is niet zo
relevant. Wij zijn van mening dat u dit
anders had moeten invullen. Het initiatief tot deze motie is echter aan de andere kant genomen. Daar is het gat geslagen. Van die kant moet de invulling
komen. Van die partijen moet u dat
verwachten en niet van ons.
Minister Pais: Mijnheer Konings, u
kunt zich niet aan uw verantwoordelijkheid voor uw stemgedrag onttrekken. U k u n t t o c h niet ontkennen dat u
verantwoordelijk bent voor het indienen van voorstellen, die niet zijn gedekt.
De heer Konings (PvdA): Wij hebben
zelfs voor die f 265 min. een dekking
aangegeven: f 110 min. binnen de bestaande begroting en de rest uit de alternatieven, waarmee wij zijn gekomen. U kunt nu wel zeggen, dat die alternatieven zijn verworpen. Als de kamermeerderheid daarmee had ingestemd, zouden deze voorstellen zo zijn
gelopen. Vandaar dat de verantwoordelijkheid voor het gat niet bij ons,
maar bij de regeringspartijen ligt.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter.
Wanneer dit Huis een besluit heeft genomen, is het een besluit van de Kamer, dat men als zodanig heeft te respecteren. Dan kan men niet doen, alsof
dat besluit niet is genomen en alsnog
een beroep doen op fiduciaire financiering die door de Kamer is afgewezen. Wanneer men dat wel doet, betaalt men met niet gedekte cheques. Ik
heb daar ernstig bezwaar tegen. De heer
Konings die zich zo bezorgd heeft gemaakt over de gezondheid van de
overheidsfinanciën, zal deze zorg kunnen delen.
De heer Konings (PvdA): U vraagt de
Kamer zelfs ongedekte cheques!
De heer Van Ooijen (PvdA): De Minister heeft het verhaal over die ongedekte cheques al vele malen bij een begrotingsbehandeling gehouden. Impliciet
komt het erop neer dat de Minister aan
de oppositie verwijt, dat zij de meerderheid niet heeft. Dat is de reden,
waarom onze voorstellen door de Kamer zijn afgewezen. Wij werken vanuit
een alternatief, op dezelfde wijze als
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De heer Van Ooijen (PvdA): Wij leggen
een alternatief voor. Nu is de Minister
bezig dat alternatief te bespreken, terwijl wij hier bijeen zijn gekomen o m
met name zijn begroting te bespreken.
Ik wil hem uitnodigen, daarop nu
eens in te gaan.
Minister Pais: Ik meen dat ik met niets
anders bezig was. De fractie van de
PvdA heeft echter in een vlaag van
constructieve ijver een groot aantal
amendementen ingediend, die financiële consequenties hebben. Ik ben zo
vrij bij de behandeling van deze begroting op de financiële kwesties in te
gaan.
De heer Konings (PvdA): De amendementen die w i j hebben ingediend vinden dekking binnen de begroting. U
moet eens aantonen, dat er amendementen bij zijn, die geen dekking binnen de voorliggende begroting vinden.
Minister Pais: Zeker, dat zal ik aantonen. Ik was trouwens bezig aan te tonen, dat door u - en dat is uw goed
recht - een politieke keuze is gemaakt
door de werkgelegenheid in de bouw
van academische ziekenhuizen en, belangrijker nog, de patiëntenzorg in de
academische ziekenhuizen op een wat
lager pitje te zetten ten behoeve van
een bepaald door u prioritair geacht
doel. Dat kunt u doen, maar dan vraag
ik u wel o m bij de behandeling van het
onderwerp academische ziekenhuizen
niet een enorm pleidooi te houden, dat
daar meer moet gebeuren. Zoals uw
grote voorganger Wibaut destijds
heeft gezegd: Men kan een gulden
slechts één keer uitgeven. Als men deze aan de collegegelden uitgeeft, kan
men die gulden niet ook uitgeven ten
behoeve van academische ziekenhuizen en patiëntenzorg.
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De heer Konings (PvdA): Daarover verschillen wij niet van mening. Wij hebben die politieke keuze gedaan. Dat is
simpel.
Minister Pais: Goed, misschien zit er
iets simpels aan die keuze. Dat wil ik
niet ontkennen.
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Vorig jaar had....
De Voorzitter: De Minister is aan het
woord!
Minister Pais: Met uw welnemen,
mijnheer de Voorzitter, zou ik willen
aanhaken bij hetgeen de heer Konings
zoeven noemde. Te recht is vrij uitvoerige aandacht besteed aan de kwestie
van de collegegelden voor het hbo. Ik
deel de zorg, die men hieromtrent had.
Ik hecht er daarom aan, de volgende
opmerkingen te maken c.q. te herhalen.
In de nieuwe regeling is onmiskenbaar - de begrotingscijfers zijn er o m
dat te staven - sprake van een zekere
lastenverzwaring voor de betrokken
categorie c.q. voor hun verwanten.
Maar juist de nieuwe constructie hebben wij zodanig gekozen dat degenen
die zelf of wier ouders niet in staat zijn,
dit collegegeld te betalen, onder de regeling voor studiefinanciering vallen.
Wat dat betreft worden de laagste inkomens dus wel degelijk ontzien. Ze
gaan er in menig opzicht zelfs op vooruit, vergeleken met de huidige situatie.
Dan is er nog een punt, waaraan verschillende fracties te recht aandacht
hebben besteed en waaraan ook ik de
afgelopen weken uitvoerig aandacht
en zorg heb besteed. Men zei het volgende. Voor de universiteitsstudent
wordt het collegegeld verhoogd van
f 500 tot f 750. Het was eerst f 600,
maar naderhand is er een aanvullend
voorstel gedaan o m het tot f 750 te
verhogen. Voor de hbo-studenten is
het op een wat lager bedrag bepaald,
namelijk op f 650. Dat verschil is onder
meer geadstrueerd met het verschil in
voorzieningen tussen het hbo en het
wetenschappelijk onderwijs.
Maar, zo werd van vele kanten in en
buiten de Kamer gesteld, is het, niettegenstaande hetgeen allemaal is opgemerkt, niet zo dat er toch nog een 'hardere' regeling is voor de HBO-studenten dan voor degenen die wetenschappelijk onderwijs volgen? In dit verband
hebben sprekers van verschillende
fracties, zowel van de zijde van de
regeringspartijen als van de kant van
de oppositie, met nadruk gewezen op
de doubleerregeling, die voor de
HBO-student 'harder' is dan voor de
WO-student.
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Ook in een stuk van de HBO-raad, een
zeer gewaardeerd adviesorgaan, is op
deze materie de aandacht gevestigd.
Om deze reden heb ik het proces, dat
al aan de gang was, maar waarover ik
de vorige keer nog niet kon spreken, in
de afgelopen paar weken afgerond,
ten einde te komen tot versoepeling
van de regeling ten behoeve van HBOstudenten, waardoor de wensen die in
dit verband door HBO-raad en leden
van deze Kamer zijn geuit, kunnen
worden gehonoreerd.
Ik vat nu even samen. Niet alleen is
er dus sprake van een opvang in de
studiefinancieringsregeling ten behoeve van de laagste en lagere inkomens,
zodat deze er geen additionele last van
ondervinden maar er integendeel in
sommige opzichten nog op vooruitgaan, maar ook heeft de Regering gemeend, het proces dat zij al in gang
had gezet, te kunnen en mogen voltooien, in dier voege dat de doubleerregeling wordt versoepeld in de zin,
zoals gevraagd was door de HBO-raad.
De heer Konings (PvdA): Op zichzelf is
dit goed, maar dit betekent wel dat het
bedrag van 119 min. ietwat hoger
wordt. Kan de Minister even aangeven, wat dit voor de middelen betekent?
Minister Pais: Natuurlijk. Ik zal het nog
nader formuleren in een mededeling
aan de Kamer, maar het is zonder
meer duidelijk dat een minister van O
en W dit soort mededelingen niet doet
als daarover geen volledige overeenstemming is bereikt, ook wat de dekking betreft, met zijn collega van Financiën. Die overeenstemming is bereikt en de dekking is gevonden.
De heer Konings (PvdA): Zou de Minister, voordat hij op een ander onderwerp overgaat, nog iets kunnen zeggen over de cumulatie van schoolgeld
en collegegeld voor HBO-studenten?
Dat kan dit jaar oplopen tot een bedrag
van f 1150 en dat voor mensen die net
boven de grenzen vallen. We praten
over de middengroepen, die net niet
aan de termen voor studiefinanciering
voldoen.
Minister Pais: Ik heb het zoeven al gezegd en ik hecht eraan, het in alle duidelijkheid te herhalen: er is natuurlijk
sprake van een zekere verhoging.
Wij hebben die verhoging echter zodanig proberen in te voeren, dat voor
de laagste en lagere inkomens daaruit
geen additionele lasten voortvloeien.
Bovendien wordt de wenselijkheid die
al vele jaren door het HBO is bepleit,
dus niet alleen tijdens deze regeerperiode, nu gerealiseerd. Dat neemt niet
weg dat er van een lastenverzwaring
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en in sommige gevallen van een duidelijke lastenverzwaring voor bepaalde groeperingen sprake kan zijn.
Ik heb er echter al op gewezen, dat,
als men f 265 miljoen wil vinden met
extra maatregelen, dit niet uitsluitend
kan worden gedaan met sympathieke
maatregelen die door iedereen van
harte worden toegejuicht en die voor
iedereen het leven een stuk lichter maken. Men moet voor f 265 miljoen dekking vinden. Die hebben wij gevonden
en die zullen wij verder uitbouwen. Dat
neemt echter niet w e g , dat w i j het zoeken en het vinden van de maatregelen
op een dusdanige wijze proberen te realiseren, dat het sociaal verantwoord
is en dat het past in het onderwijsbeleid, ook met kansen op hoger onderwijs voor velen, dat deze Regering
wenst te voeren.
De heerNijhof (DS'70): De Minister
heeft in eerste termijn toegezegd, ten
departemente te zullen nagaan, of er
een overgangsmaatregel kan worden
genomen, ten einde een dubbele rekening voor HBO-studenten gelijktijdig
te vermijden. De Minister heeft zojuist
een brief aangekondigd met betrekking tot de verruiming van de doubleermaatregelen. Ik vraag de Minister, in diezelfde brief deze overgangsmaatregel te betrekken.
Minister Pais: Ik geloof dat dit een heel
goede suggestie van de heer Nijhof is.
Ik heb al in mijn eerste termijn opgemerkt, dat een zekere gespreide betaling in het jaar 1981, waarom de heer
Nijhof heeft gevraagd, tot de mogelijkheden moet behoren. Ik ben voornemens, positief te reageren op het verzoek van de heer Nijhof.
De heer Konings (PvdA): Ik veronderstel, dat bij de brief die wij krijgen ook
een nota van wijziging komt.
Minister Pais: U krijgt een heel mooie
brief, mijnheer Konings.
De heer Konings (PvdA): Het heeft
echter budgettaire consequenties!
Minister Pais: Zeker. Als de Minister
van Financiën en de Ministervan Onderwijs en Wetenschappen het daarover eens zijn geworden, kunt u die
brief rustig tegemoetzien.
De heer Van Ooijen (PvdA): Wij zijn nu
toch bezig met de begroting voor Onderwijs en Wetenschappen?
Minister Pais: Zeker.
De heer Van Ooijen (PvdA): Daarover
behoeft toch niet alleen door de Minister van Onderwijs en de Minister van
Financiën te worden besloten?
Minister Pais: Neen, maar de heer Konings heeft gevraagd: Komen de extra
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kosten hiervan, die uiteraard in de orde van grootte van vele miljoenen guldens zijn, bovenop datgene wat met
rechstpositionele maatregelen alsnog
wordt waargemaakt? Ik heb toen gezegd: Neen, dat zal niet het geval zijn.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Wanneer mogen wij dan die brief verwachten?
Minister Pais: Deze zaken zijn in de
laatste dagen tot een beslissing gebracht. Het moet mogelijk zijn, deze informatie op uiterst korte termijn niet
alleen mondeling, maar ook schriftelijk
te doen toekomen.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): M o n deling hebt u namelijk nog geen informatie gegeven.
Minister Pais: Dat heb ik wel gedaan.
Ik heb namelijk gezegd, dat w i j , in
overeenstemming met de wensen van
de HBO-Raad, een verruiming van de
doubleerregeling geven. Vervolgens
heb ik gezegd, dat er een regeling is
gevonden voor de kostendekking die
hiermee gepaard gaat. Voorts heb ik
opgemerkt, dat ik bereid ben om de
gespreide betalingsregeling voor
HBO-studenten in de meer genoemde
brief op te nemen. Ik hoop dat de geachte afgevaardigden bereid zijn om
deze brief, die naar ik aanneem een dezer dagen bij de Kamer kan zijn, af te
wachten. Men heeft erom gevraagd,
dus men krijgt een brief. Ik hoop dat
dan 'everybody happy' is.
De Voorzitter: Die brief ontvangen w i j
dus vóór de stemming?
Minister Pais: Als u de stemming vanmiddag wilt laten plaatsvinden, krijgt u
die brief vanmiddag.
De Voorzitter: Neen, dat weet de Minister heel goed. Ik zal voorstellen, die
stemming dinsdag aanstaande te laten
houden.
Minister Pais: Dan heeft u de brief
vóór de stemming van dinsdag. Als u
de stemming vanmiddag wilt laten
plaatsvinden, zorg ik ervoor, dat de
brief er vanmiddag is. De keus is aan
de Kamer.
De heer Mertens (D'66): Ik denk dat de
Minister thans van dit onderwerp wil
afstappen.
Minister Pais: Allerminst.
De heer Mertens (D'66): Ik wil nog een
punt inzake de studiefinanciering aanroeren. Collega Nijhof heeft o m een
overgangsregeling gevraagd. Ik hoor
met interesse het woord 'termijnbetalingen' vallen. Dat is geen oplossing
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van het feit, dat de HBO-studenten dit
jaar behalve via de 'schoolgeldweg' in
ieder geval ook collegegeld moeten
betalen. Er is dan ook sprake van dubbele belasting. Welke overgangsregeling wordt daarvoor van kracht?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
De opmerking van de heer Mertens is
op zich zelf niet onjuist. Het is echter
ook duidelijk dat een zekere verlichting
kan worden verkregen wanneer men
een bedrag dat men moet betalen, niet
ineens behoeft te betalen, doch in
twee of drie termijnen kan betalen. De
inkomensstroom w o r d t dan minder
zwaar belast door de betrokken uitgaven. Hoewel dan het totale bedrag van
de aanslag niet verandert - daarin
heeft de heer Mertens geNjk - vormt
de wijze van betaling toch een zekere
verlichting in verhouding tot de inkomensstroom.

zodanige invoering van de collegegeldheffing dat hij daaruit f 15 miljoen
krijgt en dat hij die méér-gelden laat
terugvloeien naar de instellingen van
het hoger beroepsonderwijs, opdat zij
de problemen in dat onderwijs kunnen
compenseren. Dat lijkt mij een logische overgangsregeling.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Op zich zelf was het mogelijk, deze
procedure te volgen, ware het niet dat
wij bezig zijn met de behandeling van
de begroting voor 1981. Het gaat dus
o m het totaal van middelen en het totaal van uitgaven in het jaar 1981. De
oplossing die de heer Mertens op het
oog heeft gaat uit boven de grenzen
van het fiscaal jaar 1981. Om die reden
vrees ik dat de oplossing die door de
heer Mertens wordt aangedragen,
geen oplossing is voor het probleem
waarvoor wij op dit ogenblik staan.

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Uit het antwoord
van de Minister is gebleken dat het
mogelijk is, de brief waarover hij
sprak, al vanmiddag aan de Kamer te
doen toekomen. Ik vraag, het laatste
ook te doen, omdat de problematiek
blijkbaar zo ingewikkeld is dat kamerMinister Pais: Ik meen dat de heer
leden daarvan geruime tijd van tevoMertens dit niet geheel juist stelt.
ren Kennis moeten kunnen nemen en
Wanneer je van het ene op het andere
dat ook de HBO-organisaties daarop
systeem overstapt, dus van het thans
nog kunnen reageren. Ik vraag de Mivigerende systeem waarin aan het einde
nister dus, zijn toezegging gestand te
van een studiejaar wordt betaald, naar
doen, de brief vanmiddag aan de Kahet nieuwe systeem waarin aan het
mer te doen toekomen.
begin van een studiejaar wordt betaald, dan is het onvermijdelijk dat er
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
in enig jaar een samenloop van de
Ik zal met de meest bekwame spoed
twee systemen plaatsvindt. Het gaat
dit gewenste schrijven aan de Kamer
erom, de samenloop zodanig te strucdoen toekomen. Mocht het vandaag
tureren dat hij voor betrokkenen de
nog kunnen, dan krijgt de Kamer het
minste hinder oplevert. In dat kader
vandaag. Mocht niet alles op haren en
heb ik positief op de wens van de heer
snaren behoeven te worden gezet,
Nijhof gereageerd.
omdat de Kamer vandaag toch de
stemmingen niet houdt, dan vraag ik
De heer Mertens (D'66): Dat begrijp ik
om enig begrip voor het feit dat
wel, maar daar gaat het niet o m .
ambtenaren ook maar mensen zijn.
Minister Pais: Dan moet de heer MerDe heer Van Kemenade (PvdA): De
tens maar met de heer Nijhof uitmazaak is niet alleen afhankelijk van het
ken waar het de heer Nijhof o m gaat.
tijdstip waarop stemmingen worden
Het ging hem echter o m het door mij
gehouden, want zij is ook afhankelijk
genoemde punt.
van de mogelijkheid van de Kamer o m
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Dat begrijp ik. Mijn probleem is echter dat van de categorie
HBO-studenten blijkbaar eenmalig een
extra bijdrage van f 32,4 miljoen wordt
gevraagd als onderdeel van de totale
bezuiniging van f 47,2 miljoen.

De heer Mertens (D'66): Wij hebben
het nu over de compensatie van het
bedrag van f 32,4 miljoen. Dat is het
bedrag dat de Minister via schoolgeldheffing binnenkrijgt als deel van de
f 85 miljoen die hij aan de dekkingskant binnenkrijgt. Bovenop het bedrag
van f 32,4 miljoen komt de f 15 miljoen
die hij extra krijgt via de inning van het
collegegeld. Mijn logische redenering
zou ertoe moeten leiden dat de Minister zegt dat dit jaar sowieso een moeilijk jaar is en dat hij volstaat met een
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de brief goed te kunnen bekijken. Wanneer de mogelijkheid bestaat, de brief
zeer snel te krijgen, dan heeft dat ook
het voordeel dat de betrokken organisaties er nog naar kunnen kijken.
De Voorzitter: Ik concludeer dat de
brief vandaag of morgen binnenkomt.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
U krijgt hem een dezer dagen.
De Voorzitter: Als het vandaag kan,
kan het morgen in ieder geval. Ik meen
dat namens de Kamer te mogen vragen.
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Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Een vraag van de Voorzitter wordt
door een minister altijd positief bejegend, wanneer dat enigszins mogelijk
is. Voile, dat is mijn antwoord.
Ik wijs de heer Mertens er nog op dat
het zojuist door hem gesignaleerde
probleem terecht is gesignaleerd. Het
is overigens een probleem dat al sinds
jaar en dag voorkomt bij al degenen
die, komend van het VWO, aan de universiteit gaan studeren. Het is allerminst onbekend dat men, van een
gymnasium komend, aan het einde
van dat jaar het schoolgeld moet betalen over het afgelopen jaar en dat men
vervolgens per 1 september het collegegeld moet betalen voor de universiteit. Wat dat betreft is er dus geen
sprake van iets wat ongehoord is en
wat nog nooit is voorgekomen.
In het kader van het harmoniseren
moet deze eenmalige oplossing
plaatsvinden in het ene jaar waarin
van het oude op het nieuwe systeem
wordt overgegaan. Ik sluit mijn opmerkingen op dit punt met het volgende
af. Wanneer een afstand tussen de
hoogte van het collegegeld in het wetenschappelijke onderwijs en dat in
het hoger beroepsonderwijs in acht
wordt genomen, de studiefinanciering
voor de betrokkenen in de laagste inkomensgroepen soelaas biedt, een lang
gekoesterde wens van het HBO, namelijk een liberalere doubleerregeling,
wordt gerealiseerd en de toegezegde
brief uiterlijk morgen verschijnt, hebben w i j al datgene gedaan wat redelijkerwijze van een regering in de huidige omstandigheden mag worden gevraagd.
De heer Mertens (D'66): De Minister
keek bij het uitspreken van deze woorden naar mij. Wat hij zei over de overgang van VWO naar hoger onderwijs,
wist ik natuurlijk al. Het gaat mij erom
dat in hetzelfde type onderwijs een onevenredig zware belasting, geboren
uit budgettaire en niet uit beleidsmatige overwegingen, wordt opgelegd.
Deze brengt zowel de instellingen voor
hoger beroepsonderwijs voor problemen, te weken met de inning, als de
studenten die het geld moeten opbrengen. Dit probleem wordt met de
vergelijking van de Minister niet opgelost.
Minister Pais: Ik heb niet de indruk dat
de laatste interventie van de heer Mertens nieuw licht op zijn vorige werpt. Ik
ga gaarne over tot een volgend punt.
De heer Konings (PvdA): Heeft de Minister een overeenkomst met de HBORaad over de wijze van inning door het
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beperkte administratieve apparaat dat
HBO-instellingen over het algemeen
hebben? De verantwoordelijkheid
voor de inning komt immers bij de
HBO-instellingen te liggen.
Minister Pais: Ik heb geantwoord wat
ik naar aanleiding van het schrijven
van de HBO-Raad wil voorstellen aan
de Kamer. Hierop heb ik geen aanvul
lende mededelingen te doen.
De heer Konings (PvdA): Ik heb in het
antwoord van de Minister niets gehoord over het beperkte administratieve apparaat van de instellingen.
Minister Pais: Er wordt geen overmatig beroep op het administratieve apparaat gedaan.
De heer Konings (PvdA): Hoe zal het
bij voorbeeld gaan, als het beperkte
administratieve apparaat te maken
krijgt met een groot aantal onwillige
betalers, waar het naar uitziet?
Minister Pais: Er zijn vele andere praktische problemen voor de instellingen;
dit geldt niet alleen voor deze maatregel. Als men hiervan een volledige catalogus wil hebben, kost het iets meer
dan een of twee dagen. Ook deze problemen kunnen worden opgelost.
Een volgend onderdeel van d e f i n a n ciële middelen betreft een zaak die
door de fracties van VVD en CDA naar
voren is gebracht in het kader van de
opleiding van onderwijsgevenden.
Het is bekend dat deze opleidingen in
de komende jaren voor zware taken
worden geplaatst, waarbij ik denk aan
de onderwijsgevenden in het basisonderwijs. Het is duidelijk dat op hen een
groot beroep wordt gedaan o m het
nieuwe primaire onderwijs in Nederland te helpen waarmaken. Om deze
reden heb ik in de afgelopen kabinetsperiode bij herhaling door het treffen
van maatregelen ertoe bijgedragen
dat het leerkrachtenbestand aan de pedagogische academies voor het basisonderwijs niet alleen in de meeste gevallen op peil kon worden gehouden,
maar in sommige gevallen ten behoeve van de nieuwe taken kon worden
uitgebreid. Er schijnen zelfs toegekende uren bij deze instellingen te zijn die
mijn achternaam dragen.
Niettemin zijn sommige van de
maatregelen duidelijk op één studiejaar toegespitst. Het lijkt mij wenselijk
wegens de aandrang die vanuit de Kamer is uitgeoefend, maar vooral wegens de duidelijkheid voor de betrokkenen en de taken die de instellingen
moeten vervullen ten behoeve van het
nieuwe basisonderwijs, dat zij tijdig ervan op de hoogte zijn of de tijdelijke
regeling - deskundigen weten dat ik
spreek over 140 arbeidsplaatsen - ook
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voor het nieuwe schooljaar, het nieuwe academische jaar 1981/1982 kan
gelden.
Ik hecht eraan, in antwoord op vragen ter zake van de VVD en het CDA,
met nadruk te stellen dat er dezerzijds
alles aan zal worden gedaan o m ook
voor het studiejaar 1981-1982 deze arbeidsplaatsen voor de pedagogische
academies te behouden.
Daarmee kom ik als vanzelf op het
tweede hoofdthema van de beschouwingen die de Kamer de afgelopen
week heeft geleverd, dat van de werkgelegenheid. Misschien mag ikdaarover één opmerking vooraf maken. De
fractie van de PvdA heeft aan de vooravond van de eerste termijn van het
begrotingsdebat een stencil doen uitgaan van een aantal pagina's, waarin
een becijfering werd gegeven van datgene wat op het gebied van werkgelegenheid in het onderwijs onder het
huidige kabinet is bereikt.
Men heeft dat - ik verwijs naar blz. 3
van dat stuk - vergezeld doen gaan
van de opmerking dat dit toch bepaald
schril afstak bij datgene wat een vorig
kabinet, waarin de heer Van Kemenade Minister van Onderwijs en Wetenschappen was, tot stand had gebracht
op dit gebied. Ik zag de zinrijkheid van
die vergelijking niet direct in.
Wie schetst nu mijn verbazing dat
mij, toen ik in mijn beantwoording van
de vragen een vergelijking trok tussen
de huidige en de voorafgaande regeerperiode, van de zijde van de PvdA-fractie werd toegeroepen dat ik toch niet
altijd moest vergelijken met datgene
wat in de vorige regeerperiode tot
stand is gekomen. Nu ik alleen maar
inga op de invite die de PvdA-fractie
zelf schriftelijk op blz. 3 van haar stencil heeft gegeven, hecht ik eraan, de
feiten nog eens op een rij te zetten.
Ik begin met het herhalen van de uiterst positieve opmerking die ik in dit
verband meende te mogen maken aan
het adres van mijn ambtsvoorganger.
Ik vind het een prestatie - zeker geldt
dit voor de laatste jaren van het kabinet-Den Uyl - onder de toenmaals ook
niet eenvoudige omstandigheden toch
nog niet alleen de autonome maar ook
nog de beleidsmatige uitbreiding van
werkgelegenheid tot stand te hebben
gebracht; niet bij wijze van werkverschaffing maar ter versterking — daaraan twijfel ik niet - van de kwaliteit van
het onderwijs.
Ik heb er in de tweede plaats op gewezen dat de financieringsmechanismen van het onderwijs, zijnde zoals zij
zijn, er helaas toe hebben geleid dat
van de omstreeks 13.000 arbeidsplaatsen in de afgelopen jaren, ten gevolge
van de daling van het leerlingental, het
overgrote deel al weer is weggelekt.
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Dit vereist - dit is mijn derde opmerking - specifieke, structurele maatregelen op de lange termijn o m de ongunstige ontwikkeling die eventueel
uit dien hoofde zou optreden tegen te
gaan.
Welnu, dat heeft dit kabinet gedaan.
Ik verwijs nog eens naar het aantal
leerlingen in het primair onderwijs,
dat in deze regeerperiode is gezakt van
2 min. naar 1,8 min., terwijl het aantal
onderwijsgevenden, het aantal volle
arbeidsplaatsen in diezelfde periode is
gestegen van omstreeks 83.000 tot
omstreeks 87.000; niet vanwege werkverschaffing - daarvoor is het onderwijs niet - maar omdat er nieuwe, ernstige problemen ontstonden en ontstaan in de richting van het basisonderwijs die het verdienen, extra menskracht ingezet en extra middelen toegesluisd krijgen.
Ik vind het iets minder dan fair dat er
door de PvdA-fractie zo weinig begrip
voor is opgebracht dat het in de huidige, financieel bepaald niet eenvoudige
omstandigheden, geen eenvoudige
zaak is een aantal van omstreeks 5000
structurele arbeidsplaatsen te scheppen in het basisonderwijs, alsmede
door een aantal maatregelen als vervroegde uittreding en deeltijdarbeid
nog eens 2500 mensen zinvol aan het
werk te zetten in het onderwijs. Toen ik
de vorige maal sprak van mijn hoop
dat ook de PvdA-fractie iets meer sportiviteit aan de dag zou willen leggen,
had ik met name daarop het oog.
Uiteraard zijn er ook in deze regeerperiode een aantal typen van onderwijs geweest waarbij nog een stijging
van leerlingentallen is opgetreden, zodat uit dien hoofde de in de wetten
verankerde automatische stijging van
het aantal leerkrachten ook heeft
plaatsgevonden. Dat heeft ertoe geleid
dat er op dit ogenblik in Nederland
meer arbeidsplaatsen zijn in het onderwijs dan ooit tevoren.
Ik vraag u nog een paar andere bedrijfstakken in Nederland aan te wijzen
waarvan dat gezegd kan worden. Ik
vraag u ook om te kijken welke secto-'
ren het arbeidsplaatsenplan dat de Regering heeft ingediend volledig hebben waar gemaakt. Gelet op het voorgaande, meen ik er met enige klem op
te mogen aandringen dat men de cijfers en de feiten onder ogen ziet en ze
met het nodige respect en de nodige
sportiviteit behandelt.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik herinner de Minister aan de vijf kanttekeningen die mijn collega Konings in
tweede termijn heeft gemaakt bij het
stenciltje dat de Minister heeft ingediend. Wil hij nader toelichten waarom
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de overigens interessante grafiek die
hij erbij heeft gevoegd niet klopt met
de cijfers die in het stencil staan vermeld? De Minister beweert nu wel
weer met veel kracht dat er nog nooit
zoveel arbeidsplaatsen zijn geweest,
maar dat klopt niet met zijn eigen cijfers. Die verhalen zijn wel aardig, maar
dan moet hij een en ander ook op papier, in cijfers, vastleggen.
Minister Pais: Ik wil graag bij wijze van
Betje Wolff en Aagje Deken een levendige gedachtenwisseling op papier
met de heer Van Kemenade aangaan.
Ik heb de cijfers gegeven zoals die op
dit ogenblik naar beste weten zijn. En
die cijfers liegen er niet o m . Ze maken
duidelijk dat, ondanks het inzakken
van het leerlingental in het primair onderwijs op een schaal van 200.000 in
nauwelijks drie jaar tijd, er een toeneming is geweest van het aantal arbeidsplaatsen in die sector met enkele duizenden. Dat zijn de feiten. Wanneer
een lijntje op het grafiekpapier daar
misschien een hokje van afwijkt, is dat
niet de essentie van de zaak. De essentie w o r d t gevormd door de cijfers.
De heer Konings heeft er naar aanleiding van mijn opmerking dat er het
een en ander is weggelekt van hetgeen
in de periode-Den Uyl is gedaan op gewezen, dat er ook weglekkingen hebben plaatsgevonden in deze periode.
Dat is waar, maar het is niet van invloed op het totaal, omdat de autonome stijging waarover ik zojuist heb gesproken dat meer dan heeft goedgemaakt, althans het heeft gecompenseerd.
Met dat al kan ik s t e l l e n - e n ik herzeg dat hier - dat op dit ogenblik het
onderwijs een bedrijfstak in Nederland
is, die qua aantal arbeidsplaatsen zich
mag laten zien, niet bij wijze van werkverschaffing, maar o m de kwaliteit van
het onderwijs in Nederland zo goed
mogelijk te laten zijn.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik zou
graag zien dat dit ook even duidelijk
werd aangetoond. Het stuk papier dat
de Minister gegeven heeft klopt gew o o n niet met de grafiek die w i j hebben gekregen. Het gaat ook niet o m
een hokje meer of minder; daar ben ik
ook niet in geïnteresseerd ...
Minister Pais: Tenzij het een rood hokje is.
De heer Van Kemenade (PvdA): De
kwestie is, dat de cijfers niet kloppen.
De heer Konings heeft er in tweede termijn vijf kanttekeningen bij gemaakt.
Onder andere heeft hij gevraagd hoe
het zit met de autonome ontwikkeling
1978 die niet verdisconteerd is in dat
papier. De Minister moet daar niet zo
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maar omheen gaan, zeker niet nadat
hij in eerste termijn zo krachtig heeft
gemeend te moeten opereren tegen
het zeer gedegen stuk, gegrond op zijn
eigen informatie, van de fractie van de
PvdA.
Minister Pais: Ik heb de indruk dat ik
op het expliciet door de heer Van Kemenade genoemde punt een aantal
malen ben ingegaan. Nogmaals wijs ik
erop dat de cijferopstelling, zoals die
door de fractie van de PvdA is geleverd, onjuist is en ook onvolledig. Ik
heb zelfs uit de mond van de heer Konings een aantal bevestigingen daarvan vernomen. Ik stel het op prijs dat
hij heeft gezegd, dat hij ten onrechte
het jaar 1978 had weggelaten. Of heeft
hij dat niet gezegd?
De heer Konings (PvdA): Dat is gebeurd naar aanleiding van de notitie
van u. Wat staat in onze notitie, waarin
voetnoten en bronvermelding zijn te
vinden bij ieder cijfer, heb ik op geen
enkel punt teruggenomen. Ik houd dat
nog staande. U kunt wat in die notitie
staat niet betwisten, tenzij u het doet
met bronvermelding. Uw notitie heeft
die bronvermelding niet, evenmin als
de exactheid van onze notitie.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Het is wel een beetje curieus. Aan de
ene kant noemt de heer Konings als
zijn bronvermelding de publikaties van
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Als ik dan als Minister
van Onderwijs en Wetenschappen een
aantal zaken publiceer, zegt hij dat er
geen bronvermelding is. Dat is punt 1.
Punt 2 is, dat onder meer in het stuk
van de heer Konings nog geen rekening kon worden gehouden met het
antwoord dat ik heb gegeven op kamervragen - hij had het nog niet in zijn
bezit - bij voorbeeld over verschillen
in becijferingen, die door het CBS en
andere instellingen zijn gegeven. Inmiddels heeft hij zwart op wit het verschil uitgelegd gezien, dat er in dit opzicht bestaat tussen zijn cijfers en de
werkelijkheid. Ik ben graag bereid om
op elk punt elke gewenste informatie
te verschaffen, maar ik geloof dat de
fractie van de Partij van de Arbeid er
niet over mag klagen dat ik onvoldoende aandacht aan haar geesteskinderen
zou geven.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dat is
nu net wat wij wel doen. Er zit weliswaar anderhalve week tussen en de
Minister is ver geweest, maar het zou
toch wel aardig zijn als de vijf, zes
kanttekeningen, die collega Konings
over dit aspect heeft gemaakt, door de
Minister werden beantwoord. Wellicht
staat het in de papieren, die de Minister net zijn aangereikt.
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Minister Pais: Nee, want die worden
ter inzage gelegd, misschien vanmiddag nog als men het w i l .
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat
ik de hoofdlijnen van mijn antwoord
voldoende duidelijk heb gemaakt.
Voor alle zekerheid wil ik deze nog
even herhalen.
In het huidige systeem van onderwijsfinanciering, een systeem dat al
sinds 1920 vastligt, bestaat een duidelijke band tussen het aantal leerlingen
(onderwijsvragenden, onderwijsconsumenten) en het aantal onderwijsgevenden. Dat leidt tot automatische stijgingen bij een toenemend aantal leerlingen en dalingen bij een afnemend
aantal leerlingen. Met dit verschijnsel
heeft de heer Konings bij zijn beoordeling van de periode 1978-1981 geen rekening gehouden, wanneer hij namelijk niet stelt dat van datgene wat in
een voorgaande periode tot stand was
gebracht al in de orde van tienduizend
arbeidsplaatsen weer was verdwenen.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ook
dat is niet eens waar.Houd u zich toch
aan de cijfers!
Minister Pais: Uiteraard is het wel
waar, mijnheer de Voorzitter. Als er
200.000 kinderen minder komen en er
een bepaalde ratio is tussen het aantal
onderwijsgevenden en het aantal kinderen - bij voorbeeld 1 op 20 of 1 op
25 - kom je in de orde van tienduizend
arbeidsplaatsen, die op grond van bedoelde wetgeving gewoon zijn weggevloeid en die verdwenen zouden zijn,
wanneer geen duidelijke tegenmaatregelen waren genomen van de zijde
van de overheid.
Wanneer ik nu voor de n-de keer zeg
- n is bepaald groter dan 1 - dat het
aantal onderwijsgevenden tussen
1977 en 1980 is toegenomen in het basisonderwijs in de orde van 83.000 tot
in de orde van 87.000 dan is het duidelijk dat er niet alleen sprake is van het
meer dan goedmaken van het automatische verlies, maar dat er ook nog denk eens aan de zorg voor culturele
minderheden en voor kinderen in andere achterstandssituaties en denk
eens aan een aantal andere specifieke
maatregelen die wij hebben genomen
- heel duidelijk sprake is van aanvullende maatregelen, die er structureel
toe hebben kunnen leiden o m ook de
ontwikkelingen, die automatisch
plaatsvonden, niet alleen te compenseren maar meer dan dat.

periode 1977-1981 betekenen diecorrecties per saldo voor O & W + 1183.
Hoe kan de Minister dan steeds spreken over een toename van 83.000 tot
87.000?
Wil hij dat verschil eens verklaren?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik geloof dat de heer Konings toch onvoldoende heeft geluisterd naar de cijfers die ik zoeven heb gegeven. Sommigen zijn misschien meer auditief en
anderen meer visueel ingesteld. Wat
dit betreft, heb ik de indruk, dat de
heer Konings meer tot het visuele type
behoort.
De heer Van Ooijen (PvdA): Als men
auditief is komt men kennelijk tot hogere getallen dan wanneer men visueel is.
Minister Pais: Ach, er zijn verschillende soorten begaafdheid en dat is ook
de reden, waarom ik een veelvormig
onderwijsaanbod zo wenselijk vind.
De heer Van Kemenade (PvdA): Zou
de Minister zijn begroting niet mondeling indienen?
Minister Pais: Als u dat convenieert,
mijnheer de Voorzitter, het is een nieuwe gedachte, die ik graag wil overwegen. Als u daarop een schriftelijke reactie wilt hebben, kunt u die ook krijgen.
De Voorzitter: De Miljoenennota is
zelfs een keer mondeling ingediend.
Minister Pais: Alsjeblieft, dat waren
nog eens tijden.
De heer Konings (PvdA): Toch nog
even graag de verschillen in de cijfers;
de Minister hanteert steeds de cijfers
83.000 en 87.000 auditief, hetgeen hij
niet zal kunnen ontkennen. Het verschil tussen beide is 4000. Akkoord?
Minister Pais: Dat is scherp gecalculeerd.
De heer Konings (PvdA): Neen, de Minister kan even bevestigen dat hij
daarmee akkoord gaat; anders hebben
wij straks weer een meningsverschil.
Nu even visueel, maar ik geef dat auditief weer. In de notitie van de Minister
staat + 1183. Waar zit dat verschil van
bijna 3000?

De heer Konings (PvdA): Mag ik de Minister in overweging geven, toch eens
naar zijn eigen cijfers te kijken? Op pagina 2 van zijn notitie staat: Voor de

Minister Pais: Ik moet toegeven dat
het aantal decibels, dat de heer Konings na het partijcongres meent te
moeten hanteren aangenaam is verminderd ten opzichte van zijn eerste
en tweede termijn. Ik ben gaarne bereid o m met pen, potlood en papier, te
zamen met de heer Konings de cijfers
allemaal door te rekenen. Ik herinner
mij dat Simon Carmiggelt in een van
zijn onnavolgbare stukken erop heeft
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gewezen, dat het voorlezen van spoorboekjes niet de meest boeiende vorm
van voordracht is. Als u mij toestaat,
mijnheer de Voorziter, verklaar ik mij
bij dezen bereid o m de heer Konings
op elke plaats en op vrijwel elk tijdstip
te ontmoeten, ten einde met hem de
cijfers door te nemen.
De Voorzitter: Ik veroorloof mij op te
merken, dat het niet gaat o m de heer
Konings, maar om de Kamer.
Minister Pais: Uiteraard, mijnheer de
Voorzitter.
De Voorzitter: Zou de Minister vóór
de stemming misschien ook hierover
nog een schriftelijke informatie kunnen geven?
Minister Pais: Ik meen niet dat ik naast
datgene wat ik heb meegedeeld en
schriftelijk aan de Kamer heb doen toekomen nog additionele informatie aan de
Kamer kan doen toekomen.
De heer Konings (PvdA): Er blijft een
verschil van mening.
Minister Pais: Daar blijft een verschil
van mening; so be it. Dat komt in de
politiek wel meer voor. Ik heb hierover
een stuk ontvangen van de fractie van
de PvdA. Ik heb dat op een aantal punten weerlegd. De heer Konings heeft
dat in een vorige termijn voor een deel
erkend, voor een ander deel heeft hij
nog verschil van mening.
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik begrijp best dat de Minister hierop niet
wil antwoorden. Daar heeft hij het
rechttoe; zo is dat nu eenmaal. Wij
constateren alleen maar dat in zijn eigen stuk, dat hij anderhalve week geleden naar de Kamer heeft gezonden, op
twee verschillende pagina's heel duidelijk twee verschillende cijfers staan,
niet onaanzienlijk verschillend, en dat
de Minister nu in zijn woorden voortdurend met duizendtallen opereert.
Nogmaals gezegd: uit zijn eigen stuk
van anderhalve week geleden blijkt dat betwisten wij overigens ook; daar
gaat de Minister ook niet op in - dat
het aanzienlijk minder is.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik heb
de indruk dat men met cijfers alles kan
aantonen en dat deze discussie vrij zinloos is, misschien ook omdat het auditief moet. Is het niet mogelijk dat wij in
deze zaal een stuk gereedschap halen,
zodat de discussianten in het openbaar de rekening kunnen opmaken?
De Voorzitter: Zoveel tijd hebben w i j
niet. Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken o m te vragen hoelang de
Minister nog netto denkt te spreken?
Minister Pais: In de orde van grootte
van een kwartier.
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De Voorzitter: Ik veroorloof mij op te
merken, dat de drie bewindslieden te
zamen konden rekenen op netto 45 m i nuten. Daarvan zijn er nu 25 verstreken. Als de Minister nu nog een kwartier spreekt, blijven vijf minuten netto
voor de beide Staatssecretarissen
over. Ik wil dit even gezegd hebben.
Minister Pais: In het kader van de verdelende rechtvaardigheid zal ik mijn
bijdrage tot minder dan vijftien m i n u ten beperken, netto wel te verstaan.
Het derde hoofdpunt in de beschouwingen is geweest het wetgevende
programma. Wat dat betreft stel ik het
op prijs enige opmerkingen te maken,
zeker gehoord het betoog dat de heer
Deetman tot de Regering heeft gericht.
Ik vind het op zich zelf uiteraard verheugend dat de Eerste Kamer gisteren
met een zeer duidelijke meerderheid
het wetsontwerp in verband met de
tweefasenstructuur mede tot wet heeft
willen helpen verheffen.
Bij die gelegenheid is door de
woordvoerders van de verschillende
partijen ook nader ingegaan op het
wetgevende programma van deze Regering op het terrein van onderwijs en
wetenschappen. Laat ik mij beperken
tot de woordvoerder van het CDA in de
Eerste Kamer, professor Diepenhorst,
bepaald niet de minste onder degenen, die over dit onderwerp een oordeel kunnen vormen. Het kabinet heeft
met grote dankbaarheid en voldoening kennis genomen van zijn oordeel;
hij prees het wetgevende programma
van deze Regering, niet alleen wat betreft de kwaliteit maar ook wat betreft
de kwantiteit.
Het tot stand brengen van grote wetgeving - de heer Deetman weet dit vereist vaak een periode, die langer
duurt dan de gemiddelde kabinetsperiode. Een grote onderwijswet vergt vijf,
zes jaar of nog meer tijd. Daarom is het
zozeer van belang of en in welke mate
men in de vorige kabinetsperiode
voorstellen heeft voorbereid, die door
de opvolgende regering tot wet kunnen worden verheven. De erfenis, die
w i j in dit opzicht hebben aangetroffen,
was bepaald niet rijk. Daarom moesten deze bewindslieden de grote wetten vrijwel alle vanaf de grond opbouw e n . Wij hebben dat vanaf de eerste
week van ons optreden gedaan en wel
op een zodanige manier dat de w o o r d voerder van het CDA in de Eerste Kamer tot de uitspraken kwam, die ik heb
aangegeven.
De Eerste Kamer is een Chambre de
Réflecton, een kamer, waarin extra
w o r d t nagedacht. Zonder ook maar
iets te willen zeggen over de reflectie
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in de Tweede Kamer, geloof ik dat de
reflectie, die in de Eerste Kamer is betracht, de heer Deetman tot een milder
oordeel kan brengen.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Juist
niet. Die opmerking is heel d o m .
Minister Pais: Waarom is dat nou
dom?
De heer Deetman (CDA): Ik geloof dat
de hoop van de Minister op dit punt
ijdel is. Ik w i l hem bovendien herinneren aan andere onderwijsbegrotingen
in de Eerste Kamer. Heeft hij zich het
oordeel van andere woordvoerders,
bij voorbeeld van die van de VVD-fractie, aangetrokken?
Minister Pais: Het leek mij ter zake o m
het oordeel van de CDA-fractie te vermelden omdat het de woordvoerder
van de CDA-fractie in déze Kamer was,
die dit punt heeft aangevoerd.
De heer Deetman (CDA): Dan is er dus
op dit punt een verschil van mening.
Minister Pais: Ik neem aan, dat dit binnen het CDA wel w o r d t uitgevochten.
De heer Van Ooijen (PvdA): U gaf zojuist aan, dat er van het vorige kabinet
zo weinig kon worden overgenomen.
Ik wijs u erop, dat de wet op het basisonderwijs door dat vorige kabinet
werd ingediend en niet door het huidige kabinet, zoals u ten onrechte in de
eerste termijn stelde.
Voorts stond de wet inzake de herstructurering zelfs al in het Staatsblad
toen u aantrad. U heeft vervolgens
drie wetten moeten indienen om de
uitvoering daarvan steeds u i t t e s t e l len. Er was verder een Contourennota;
dat was weliswaar geen wet maar u
had erop kunnen voortbouwen. U
heeft het allemaal ter zijde geschoven
en ik vind dat u wat al te nonchalant
spreekt over wat u van uw ambtsvoorganger kon overnemen.
Minister Pais: Niet alleen was er een
wet op de herstructurering; er waren
nog heel wat andere wetten, die in Nederland golden en gelden. Daar gaat
het nu niet o m . Het gaat o m wat de
voorgaande Regering aan wetgevende
arbeid in statu nascendi heeft nagelaten. U wijst in dit verband te recht op
de wet op het basisonderwijs, die in de
laatste uren van het vorige kabinet
werd ingediend. Dat was een materie,
waarover er in Nederland in grote mate eenheid van opvatting bestond. Het
was geen controversiële materie zoals
de ordening van het voortgezet onderwijs.
Toch heeft het de voorgaande regering een kleine vier jaar gekost o m , in
de laatste uren van haar bestaan, een
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ontwerp van wet bij de Kamer in te
dienen. Dat ontwerp van wet had in
deze Kamer net zoveel kans als een
sneeuwbal in de hel. Met andere woorden, het was nodig een nota van wijziging in te dienen. Wat dat betreft hebben wij ons zo goed mogelijk aan onze
afspraak gehouden. Wij hadden gehoopt dat per 1 januari 1979 te doen,
het is 1 augustus 1979 geworden.
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn nu
ongeveer twee jaar verder. Het is, gelet op de snelheid waarmee memories
van antwoord op verslagen van de Kamer zijn uitgebracht, niet helemaal terecht, de tijdsspanne sinds augustus
1979 helemaal op conto van deze Regering te schrijven.
De heer Van Kemenade (PvdA): Van
de Kamer dus!
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik meen de eerste keer dat ik in deze
Kamer een begroting mocht verdedigen al te hebben gezegd, dat onderwijsbeleid meer is dan het entameren
van discussies, al dan niet eindeloos.
Onderwijsbeleid is in de eerste plaats
regelgeving, gericht op een versterking van de deugdelijkheid en de kwaliteit van ons onderwijs. Wat dat betreft geloof ik, dat de daden van dit kabinet mogen worden gezien. Staatssecretaris Hermes is gekomen met een
regeling voor een efficiënter gebruik
van lokalen en een regeling voor de
schoolbegeleidingsdiensten.
Staatssecretaris De Jong is gekomen met een beleidsnota ter zake van
de examens; voorts met voorstellen die
ertoe hebben bijgedragen, dat kort middelbaar beroepsonderwijs, waarom in
Nederland jaren en jaren is gevraagd,
van de grond kwam. Zelf heb ik ook
mijn bijdrage geleverd aan wetgeving
op velerlei terrein. Kortheidshalve moge ik verwijzen naar de meer dan 20
projecten van wetgeving en regelgeving die ik in mijn eerste termijn heb
vermeld. Dat hebben wij gedaan omdat
wij van mening zijn, dat de kwaliteit van
het onderwijs de eerste zorg moet zijn
van bewindslieden van Onderwijs en
Wetenschappen.
Niet het entameren van heilloze discussies die alleen maar in polarisatie
eindigen is de voornaamste taak van
de Minister. Wanneer ik naga wat het
resultaat is geweest van de vier jaren
uitgebreid discussiëren van 1973 tot
1977, dan is dat een verscheurd onderwijsveld wat betreft de middenschool
geweest. De huidige Regering heeft,
de middenschool een faire kans gevend, geprobeerd de wonden te helen
en de discussie in een rustiger vaarwater te leiden. Dat zijn de feiten.
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Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Andela heeft haar zorg uitgesproken
over de toekomst van het vak huishoudkunde. Staatssecretaris De Jong
heeft daarover al het een en ander opgemerkt. Misschien is het mij toegestaan, daarover tot slot nog het volgende te zeggen.
Ik ben het volkomen, maar dan ook
werkelijk volkomen eens met mev r o u w Andela, dat de betekenis van dit
vak in emancipatoir opzicht moeilijk
kan worden overschat. Het is derhalve
wenselijk, dat aan deze materie in ons
onderwijs goede en grote aandacht
gegeven blijft worden. Terecht heeft
mevrouw Andela erop gewezen, dat
ook in het opleidingsprogramma voor
leerkrachten door mij deze sector is en
wordt gestimuleerd.
De huidige Regering en de huidige
bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen maken ernst met de
emancipatie, ook met de vrouwenemancipatie. In dat kader kunnen mevrouw Andela en degenen die zich met
haar over de materie hebben gebogen
gerust zijn. De toekomst van het vak
staat niet ter discussie in die zin, dat
het vak niet zal verdwijnen van de
roosters in het voortgezet onderwijs.
In het voortgezet onderwijs zal huishoudkunde voor jongens, ja zeker, en
voor meisjes een vak blijven waarvan
w i j menen, dat het een bijdrage levert
tot emancipatie, ook in en door het onderwijs.

De heer Van Ooijen (PvdA): Het besluit
voor het LAVO-LBO gaat dus niet
door? Want daar bestaat grote onrust
over.
De Voorzitter: De Minister is uitgesproken; het w o o r d is nu aan Staatssecretaris De Jong.
De heer Van Ooijen (PvdA): Dan moet
ik constateren dat de Minister niet is
ingegaan op het gat in zijn begroting.
Hij is er mooi langs heen gefietst!

D

Minister Pais: Ik denk dat de heer Van
Ooijen de zin van deze gedachtenwisseling miskent. Er zijn - soms felle vragen aan de Regering gesteld; ook
mevrouw Andela heeft terecht vragen
over deze materie gesteld. De Regering heeft echter een niet voor tweeërlei uitleg vatbaar antwoord gegeven. Ik
hoop dat hierdoor duidelijkheid is geschapen en dat degenen, die om welke
reden dan ook bezorgd waren, zijn gerustgesteld. Ik herhaal met grote
kracht: zolang ik Minister ben zal het
emancipatiebeleid - ook ten gunste
van vrouwen en meisjes - een centrale
plaats blijven innemen in het onderwijsbeleid. Dat zal op alle terreinen
merkbaar zijn en dus ook op het terrein
dat mevrouw Andela heeft genoemd.
Dank u w e l !

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Het ligt voor de hand dat ik
nader inga op het vak huishoudkunde,
maar ik wil met iets anders beginnen.
De heer Deetman heeft nog enkele opmerkingen gemaakt over de proefprojecten planning voortgezet onderwijs.
Met name in Noord-Groningen en Zeeland zijn wij op dit terrein bezig. De
heer Deetman mist daarbij een beleidskader. Ik wil hierbij een paar kanttekeningen maken. De vaste Commissie heeft verschillende keren verklaard
dat met betrekking tot de herschikking
in het onderwijs de planprocedure niet
in alle opzichten zal voldoen.
De deelplanorganisaties hebben
hierover een knelpuntennota uitgebracht waarin onvrede met het bestaande planningssysteem tot uitdrukking wordt gebracht. Afgezien van enkele kleinere bijstellingen van de procedure, die zeker nodig zijn, is het de
vraag of die procedure nu echt zo
slecht is.of dat de omstandigheden
zich wijzigen waardoor aanpassing
van de planningsmethoden nodig
wordt.
Welnu, over die vraag gaat de binnenkort uit te brengen nota over de
planning. Het gaat daarhij o m een bredere aanpak waarin, afgezien van de
daling van leerlingenaantallen, meer
rekening wordt gehouden met de relaties met andere beleidssectoren zoals
arbeidsmarkt en sociaal-culturele sector. Ik wil niet vooruitlopen op de discussie over deze nota, maar stel nu al
vast dat daarbij de relatie tussen onderwijsinhoudelijke wenselijkheden
en voorzieningenplanning niet buiten
beschouwing mag blijven.
Wij moeten straks de discussie over
de planning niet uitsluitend voeren op
grond van ervaringen met de planprocedure. Tevens zou men de beschikking moeten hebben over informatie
uit projecten die van een bredere aanpak uitgaan en die in potentiële herschikkingsgebieden plaatsvinden. Zo
leveren de proefprojecten materiaal
voor een meer afgewogen besluitvorming zodra die gewenst is. Gelet op de
problemen, waarvoor w i j staan, meen
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De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Wat de Minister zegt begrijp ik niet. Onder dit kabinet is, met
name de laatste maanden, grote onrust in het veld ontstaan over het vak
huishoudkunde. Wij hebben daarover
petities ontvangen enz. Nu wordt er
net gedaan alsof er niets aan de hand
is.

ik dat dat niet lang meer zal duren. Dat
daarnaast de projecten een stimulerende rol vervullen bij het overleg in
de regio is, vooral omdat het o m herschikking gaat, mooi meegenomen.
Omdat de autonome schoolbesturen
uiteindelijk beslissen wat er gebeurt en
voorafgaand daaraan in alle fasen de
keuze bepalen, schuilt daarin naar
mijn mening geen kwaad. De financiën
voor dergelijke projecten zijn beperkt.
De scholen, die aan een project deelnemen, krijgen gezamenlijk de
beschikking over een secretariaat, dat
door een deskundige wordt bemand.
Daarnaast is er steeds een projectgroep, waarin onder andere ambtenaren van Onderwijs en Wetenschappen zitting hebben. Zij hebben tot taak
de scholen met raad en daad terzijde
te staan, zoals zij dat anders doen per
school. Ze zijn niet meer structureel
aanspreekbaar voor een bepaald gebied, maar incidenteel. Daarbij staat
steeds de specifieke constellatie in dat
gebied voorop. In een dergelijke opzet
hebben het openbaar en bijzonder onderwijs dezelfde faciliteiten tot hun
beschikking. De financiële problemen
zijn gelijkelijk verdeeld, maar meer
geld is er helaas niet.
Mijnheer de Voorzitter! Op welke
wijze w i j uiteindelijk ook uit deze problematiek komen, in laatste instantie
dienen wij ten aanzien van de stichting
van scholen en afdelingen overleg met
de organisaties te voeren, met name
met de organisaties die staan voor de
traditionele hoofdrichtingen in ons onderwijs.
Dat overleg is jarenlang van grote
betekenis gebleken.Dat zal naar ik aanneem niet veranderen. Dat de discussie over de overlegstructuren echter
niet aan het Plan van Scholen voorbij
kan gaan is eveneens duidelijk.
De heer Van Leijenhorst heeft een
aantal opmerkingen gemaakt over een
aantal ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. In de eerste plaats heeft
hij gevraagd naar het rapport over de
relatief autonome scholen, dat aan collega Hermes en mij is aangeboden.
Uiteraard zullen wij op dat rapport reageren. De heer Van Leijenhorst wijst er
terecht op, dat onze aandacht vooral
gericht moet zijn op de scholen zelf. Zij
moeten in staat worden gesteld om
vernieuwingen op te pakken. Deze
zienswijze deel ik volkomen.
Ik heb er bij vele gelegenheden op
gewezen, dat tal van scholen in de
praktijk van alle dag bezig zijn met het
creatief bedenken en uitwerken van
oplossingen voor problemen, die zij
ervaren. Om dat proces te ondersteunen hebben wij ook de bekende enquete naar de ontwikkelingen in het
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voortgezet onderwijs opgezet. Binnen
een maand kan iedereen beschikken
over een overzicht van scholen waarin
staat met welke ontwikkelingen men
bezig is, of er overdraagbaar materiaal
is, enz. Dat gebeurt dan in een almanak, welke ik aan alle scholen zal toezenden.
De heer Van Leijenhorst heeft in
tweede termijn nogmaals gewezen
op het belang van de evaluatie, met
name in verband met te nemen beslissingen over de structuur van het voortgezet onderwijs halverwege de jaren
'80. Ik wil graag nogmaals beamen dat
ik het op dit punt met hem eens ben. Er
wordt ook al vrij veel evaluatie gepleegd. Ik behoef niet alle projecten op
te noemen, waar men met een evaluatie bezig is. Deze zullen de geachte afgevaardigden bekend zijn. Ook hier
zullen wij ervoor moeten zorgen, dat
er geen verkokering blijft bestaan. Wij
zijn op het departement bezig met een
plan o m de reeds lopende evaluatieactiviteiten niet alleen te versterken,
maar ook meer te coördineren. Met
dat plan hopen w i j eerlang naar buiten
te komen.
De Minister heeft al het een en ander
gezegd over de huishoudkunde. Ik wil
daarop meer in de finesses ingaan. De
uitwerking van dat plan zal in het mondeling overleg over deze kwestie aan
de orde komen. Ik erken ook gaarne de
algemene betekenis van het vak huishoudkunde voor de basisvorming in
de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Op dit punt vind ik het echter
verstandig, voorlopig een zekere terughoudendheid te betrachten. Ik
hoop dat ook de Kamer dat nog een
tijdje kan volhouden. Vele vakken verdringen zich namelijk rondom de poort
die toegang geeft tot de algemene basisvorming, niet alleen huishoudkunde, maar ook algemene technieken,
gezondheidsleer, consumentenopvoeding, verkeerskunde, veiligheidsleer,
expressievakken en de talen.
Ik meen dat wij er in de politiek voor
moeten waken, dat wij incidenteel uitspraken doen, waarmee men uitspraken van andere groepen uitlokt. Met
erkenning van het grote belang hiervan, lijkt het mij verstandig dat wij de
zaak goed bespreken, toegespitst op
het LBO en LHNO, als wij in de Kamer
spreken over de wijziging van het desbetreffende besluit. Bovendien is het
mijns inziens gewenst deze kwestie te
plaatsen in het totale kader van de basisvorming. Het grote gevaar is namelijk dat men op een bepaald moment
onder invloed van een impuls te veel
gaat toegeven, wanneer een bepaald
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vak plotseling geweldig de trom gaat
roeren. Er zijn zeer veel vakken, die dat
zouden willen doen.
De heer Konings (PvdA): Het is goed
dat de Staatssecretaris dat zeer genuanceerd wil benaderen. Wij hebben
ook afgesproken, hierover later verder
te spreken. De Minister heeft zojuist
echter iets geheel anders gezegd. Zolang hij bewindsman van Onderwijs is,
zal het vak huishoudkunde nietverdwijnen. Wat vindt u van die uitspraak?
Staatssecretaris De Jong: Zelfs uit het
voorstel - het is nog maar een voorstel
- blijkt zeer duidelijk dat het vak huishoudkunde niet gaat verdwijnen. Daar
gaat het helemaal niet o m . Het gaat ero m , hoe het moet gaan functioneren:
als beroepsgericht vak, als algemeen
vak, alleen in LHNO of ook in het LBO,
het MAVO en het overige voortgezet
onderwijs.
De heer Konings (PvdA): In de wijziging van het LBO/LAVO-besluit verdwijnt het vak huishoudkunde in de
onderbouw van het lager beroepsonderwijs. Dat is de situatie in concept; daar gaan ook alle brieven over.
Nu heeft de Minister de Staatssecretaris al eens aardig voor de voeten gelopen, toen er een voorontwerp van
wet was met betrekking tot het kategoriaal gymnasium en de Minister enige
uitspraken deed over zaken die op het
terrein van de Staatssecretaris liggen.
Maar ook nu heeft hij heel ongenuanceerd uitgesproken, dat het vak zal blijven, zolang hij Minister is.
Staatssecretaris De Jong: De Minister
heeft al eens gezegd dat de Regering
uiteraard met één mond spreekt.
De heer Van Kemenade (PvdA): Maar
wel met twee mondhoeken!
Staatssecretaris De Jong: Precies. Ik
zeg nogmaals dat de opzet van het te
wijzigen besluit niet in strijd is met wat
de Minister zoeven heeft gezegd.
De heer Konings (PvdA): Dus het vak
huishoudkunde blijft volgens het LBO/
LAVO-besluit in de o n d e r b o u w van
het lbo gehandhaafd? Dat zegt de
Staatssecretaris nu.
Staatssecretaris De Jong: Op een manier, die nog verder in het overleg ter
sprake moet komen.
De heer Konings (PvdA): De Minister
knikt instemmend op mijn vraag. Kan
de Staatssecretaris toelichten, wat hij
bedoelt met 'op een manier'? Staat het
vak nu op de agenda, op het rooster, of
niet?
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Staatssecretaris De Jong: Ik kan nu
wel weer een zeer technische discus
sie beginnen, maar ik neem toch aan
dat de heer Konings wel eens de term
'nul-vak' heeft gehoord. Dat is een vak
dat bepaalde scholen mogen geven,
maar waarover zij zelf mogen beslissen. Daarover moeten wij nu juist gaan
discussiëren.
De heer Konings (PvdA): Als waar is,
wat de Minister heeft gezegd, namelijk
dat het de hoogste prioriteit heeft, dan
mag de Staatssecretaris het niet degraderen tot een nul-vak.
Staatssecretaris De Jong: Het moet
duidelijk zijn, dat een nul-vak toch een
voorgeschreven vak kan zijn. Er wordt
dan alleen niet voorgeschreven, hoeveel uren er moeten worden gegeven.
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Ik heb
met waardering de woorden van de
Minister beluisterd. Hij zegt dat hij de
emancipatoirische aspecten en effecten van het goed kunnen voeren van
een huishouden erkent. Ik zou het in
een nog iets breder vlak willen trekken.
Ik vind ook de economische waarde
van het goed voeren van een huishouding dermate belangrijk, dat ik de
Staatssecretaris met klem wil vragen,
het vak huishoudkunde inderdaad de
waarde te geven, die het verdient, gelet op beide aspecten die ik noemde.
Staatssecretaris De Jong: Op dat punt
heb ik met de opmerkingen van mev r o u w Andela geen enkele moeite. Dat
sluit ook aan bij wat de Minister heeft
gezegd.
Mevrouw Andela en de heer Deetman hebben verder nog het een en ander gezegd over MHNO/MSPO. Het
wetsontwerp dienaangaande zal zeer
binnenkort bij de Kamer worden ingediend. Het heeft de Raad van State verlaten.
Mevrouw Andela heeft ook nog gesproken over de breedte-strategie in
het MHNO/MSPO. Ik ben het met haar
en met de stuurgroep eens dat deze
strategie moet worden geïntensiveerd.
Op dat punt zullen nadere plannen
worden ontwikkeld.
Verder heeft zij nog gezegd dat ik in
eerste termijn niet voldoende heb gezegd over de bezuiniging in het part-time
mspo. Ik heb er in eerste termijn
wei een aantal opmerkingen over gemaakt, maar ik ben niet expliciet ingegaan op de suggestie van mevrouw
Andela o m de bezuiniging slechts voor
de helft d o o r t e voeren. Ik ben ervan
uitgegaan, dat mijn betoog voldoende
duidelijk was om een dergelijke halvering af te wijzen. Daardoor zou namelijk op jaarbasis een gat van ruim 2
min. in de begroting ontstaan.
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Onderzoek van het Onderwijs. In april
hebben wij toch een mondeling overHet geld is nodig om de herstructuleg over de SVO. Het lijkt mij verstanrering van het MHNO/MSPO tot een
diger,
die problematiek dan te bespregoed einde te brengen. In die sector
ken. Wij kunnen daaraan dan meer
bestaat groeiende ongerustheid over
aandacht besteden. Het onderwerp
de vraag, of die herstructurering wel
kan aldus veel uitvoeriger ter sprake koop tijd klaar zal zijn en of er wel volmen.
doende faciliteiten zullen zijn. Als er 2
De heer Van Leijenhorst heeft het
m i n . uit die pot werd gehaald, dan zou
een en ander gezegd over de probleik niet weten, hoe ik de herstructurematiek van het opheffen van schipring volgens plan tot een goed einde
persscholen. Indien schippersscholen
zou moeten brengen. Ik vind de bezui
met walscholen fuseren, krijgen de
niging op de taakeenheden niet onwalscholen
thans reeds voor de eerste
evenwichtig, gelet op de bezuinigintwee leerjaren per vier schippersleergen die op dat punt elders al hebben
lingen een extra schooltijd. Onder de
plaatsgevonden.
huidige omstandigheden is er ter zake
Ik wijs op de maatregel bij het dagdus reeds een voorziening. In eerste
MSPO, de wijziging in de taakeenhedentermijn heb ik echter ook meegedeeld,
formule voor onder andere het dagdat dit punt nog een keer ter sprake
MSPO en de in de laatste jaren plaatskomt in de nota over de trekkende begevonden hebbende bezuinigingen in
volking.
het HSPO, zowel qua leseenheden als
In tweede termijn is daarnaar van
qua taakeenheden. Deze bezuiniginverschillende kanten nog eens gegen zijn het cursorisch MSPO voorbijvraagd. Ik onderstreep nogmaals, dat
gegaan.
ik ernaar zal streven - meer kan ik niet
Binnenkort komt de nota inzake het
toezeggen, want ik heb dat niet vollepart-time MSPO in het overleg. Ik heb
dig in de hand - de nota nog tijdens
nog eens nagegaan - die nota is nadeze regeringsperiode aan de Kamer
tuurlijk al voor een groot gedeelte
aan te bieden.
klaar - wat daarin wordt ontwikkeld en
Om misverstanden te voorkomen,
of dat nadelig wordt beïnvloed door
wil ik in alle duidelijkheid zeggen, dat
deze verlaging. Ik heb de indruk, dat
er financiële middelen vrijkomen door
mijn beleidsvoornemens daardoor
een verschuiving van het buitengeniet nadelig worden beïnvloed. Ik wil
w o o n onderwijs in de richting van het
echter graag in dat kader het geheel
reguliere onderwijs. Dit is een punt
nog eens bekijken. Ik neem echter aan,
van discussie geweest in eerste terdat die nota ook in de Kamer aan de
mijn. Onder andere de heer Deetman
orde komt.
heeft hierop gewezen. Van zijn kant werd
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Als de
met vreugde geconstateerd, dat van die
Staatssecretaris zegt, dat hij de indruk
middelen gebruik gemaakt wordt voor
heeft dat die bezuinigingen niet schavoorzieningen in zowel het gewone ondelijk zijn, waarop baseert hij dan zijn
derwijs als in het buitengewone onderindruk? Dat kan onmogelijk op de inwijs.
formatie zijn die uit de instellingen
Ik w i l stipuleren, dat dit inderdaad in
komt.
beide richtingen zal gebeuren, maar
niet voor 100%. In de financiële paraStaatssecretaris De Jong: Ik heb zograaf die behoort bij het wetsontwerp
even gezegd, dat er een nota wordt geinzake het basisonderwijs kan men
maakt. Aangezien de Kamer op dit
daarop ook een toelichting vinden. Uit
punt is ingegaan, heb ik de nota snel
die cijfers kan men constateren, dat een
even doorgekeken. Daarbij ben ik nagedeelte van de te verwachten vergegaan, of er sprake is van invloed op
mindering van de kosten wordt gehetgeen ik van plan ben. Na vluchtige
bruikt om de kosten van het wetskennisneming van de inhoud van de
ontwerp zelf te dekken. Er zal dus maar
nota heb ik de conclusie getrokken, dat
een deel worden gebruikt voor het redit niet het geval zal zijn. Wanneer die
guliere en het buitengewone ondernota wordt uitgebracht, wil ik dat punt
wijs.
echter nogmaals bekijken. Het lijkt mij
verstandig, dat wij daarover eventueel
De heer Van Ooijen heeft een motie
nog eens spreken, als de nota in de Kaingediend naar aanleiding van een armer aan de orde komt.
tikel in een bepaald tijdschrift.
Ik moet allereerst zeggen dat men
D
het artikel met de nodige kilo's zout
moet nemen. Wat er in het artikel
Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de
staat, is erg betrekkelijk. Bovendien
Voorzitter! De heren Van Leijenhorst
hebben degenen die worden gecien Mertens hebben vragen gesteld
teerd, niet eens aan de besprekingen
met betrekking tot de Stichting voor
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deelgenomen of zijn zij niet eens geraadpleegd. Ik laat dat echter voor wat
het waard is. Men probeert in het artikel een en ander te suggeren. Ik zal
echter niet op het artikel ingaan, maar
op de motie. De motie is naar mijn mening nog veel erger, want daarin wordt
beweerd dat ik de Kamer onjuist heb
ingelicht tijdens de interpellatie van 29
januari.
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Om die reden is het van
belang dat de Staatssecretaris ingaat
op het artikel, want dat is erg relevant.
Er worden in het artikel directeuren
van instellingen geciteerd. De Staatssecretaris kan wel zeggen dat die mensen niet bij de besprekingen zijn geweest, maar ik vraag mij dan toch af
wat de informatie die de Staatssecretaris via die advieskanalen wil verkrijgen, voor betekenis heeft wanneer hij
de directeuren passeert.
Staatssecretaris Hermes: Naar mijn
oordeel is het verstandig, niet in te
gaan op alle mogelijke artikelen die
worden geschreven. Wij kunnen dan
namelijk eindeloos bezig zijn. Ik heb al
van een van de betrokkenen gehoord
dat hij ernstige bezwaren heeft tegen
de manier waarop zijn woorden zijn
weergegeven in dat artikel. Het lijkt mij
dan ook verstandig, niet meer over dat
artikel te praten, doch over de motie.
In de motie wordt verwezen naar de
Handelingen van de Tweede Kamer,
blz. 2688, middenkolom. Uit de passage op die blz. zou zijn af te leiden dat ik
de Kamer onjuist heb ingelicht en dat
ik de Kamer heb willen voorhouden
dat van de kant van de organisaties en
de instellingen het verzoek is gedaan,
vertrouwelijkheid te betrachten. In de
desbetreffende passage op blz. 2688
van de Handelingen staat:
'Staatssecretaris Hermes: Natuurlijk
zijn de instellingen en organisaties zelf
capabel genoeg om uit te maken wat wel
of niet in hun belang is. Zij kwamen
ook met de wens voor deze procedure.' Ik onderstreep hierbij het woord
'procedure'. 'Dat houdt dus in dat het
kennelijk in hun belang is dat deze procedure wordt gevolgd. Welnu, als zij dat
hebben gevraagd en ik stem daarmee
in dan moet ik met hun belangen rekening houden.
Daar vloeit dan weer automatisch uit
voort dat ik hun namen niet moet gaan
noemen en dat ik ze niet in een dwangpositie breng.' In deze passage heb ik
het dus niet over de vertrouwelijkheid,
maar over de procedure.
De passage slaat op de linkerkolom
van blz. 2688 van de Handelingen. Men
moet de passage dus niet uit haar context halen. De heer Van Kemenade o n -
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derbrak mijn betoog op 29 januari 1981
met enige interrupties, maar men moet
niet vergeten waarmee ik bezig was.
Het laatste staat in de linkerkolom: 'Als
het stuk te zijner tijd openbaar wordt
gemaakt voor advies en overleg, moeten de instellingen de mogelijkheid
hebben nog alle mogelijke stellingen te
betrekken. Ik denk, dat zou inderdaad
dan niet met hun aanvankelijk commentaar voor de voeten mogen worden
gelopen.' Ik was dus bezig te vertellen
dat de organisaties niet wilden hebben
dat zij te zijner tijd aan hun commentaar
zouden zijn gebonden. Ik zette uiteen
dat de instellingen weliswaar commentaar wilden leveren, maar dan wel op
voorwaarde dat zij er in de toekomst
niet aan gebonden zouden zijn. Dat heb
ik bedoeld met hetgeen van de instellingen en organisaties kwam. Ik zeg niet
dat het van alle instellingen kwam,
maar wel voor een belangrijk deel. Ik
ben met dit punt verder gegaan op de
middenkolom van blz. 2688, zoals ik
reeds zei.
Dat ik de Kamer niet onjuist heb ingelicht, moge ook blijken uit een andere bladzijde van de Handelingen, te
weten uit blz. 2689. Daar is een discussie gaande tussen de heer Van Kemenade en m i j : 'De heer Van Kemenade
(PvdA): U had dus geen behoefte aan
vertrouwelijkheid?
Staatssecretaris Hermes: jawel. Ik
kon niet anders, omdat het o m stukken
ging die voor intern beraad bestemd
waren. Natuurlijk had ik behoefte aan
vertrouwelijkheid.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dus
de organisaties hebben gezegd: als je
op zo'n korte termijn advies wilt, is dat
lastig, maar zie het als voorlopig commentaar en misschien kan het een beetje vertrouwelijk worden gehouden'.
Mijn antwoord hierop was: 'Dit is
enigszins badinerend. De gesprekken
zijn anders verlopen. Nadat geconstateerd was dat de procedure niet gehaald zou worden, is van de kant van
het departement naar voren gebracht
dat wel een vertrouwelijke ronde kon
plaatsvinden'. Van de kant van het departement, dat is dus namens mij. Hieruit blijkt dat ik de Kamer niet onjuist heb
ingelicht. De motie is onjuist.

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Om een mij moverende reden zie ik af van mijn derde termijn.
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De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik kan kort spreken. Ik
acht de afhandeling van de begroting
onbevredigend. De Minister heeft in
zijn tweede termijn inhoudelijke opmerkingen vermeden. Hij heeft zijn
waren aangeprezen, als waren wij toevallige voorbijgangers. Wij hebben
zijn beleid echter de afgelopen tijd zeer
nauwkeurig gevolgd en kennen de
produkten. Het lijkt mij daarom niet zinvol, verder te discussiëren over deze
zaak. Het kabinet is er nog twee maanden dank zij de steun van de heer Deetman en de zijnen. Wij zullen deze tijd
afwachten.
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De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In verband met het gat van
f 120 miljoen in de begroting citeer ik
de Minister van Binnenlandse Zaken,
toen deze gisteren antwoordde op
mondelinge vragen, hem hier gesteld.
Een van de vragen was of een minister
die een gat in zijn begroting heeft, zelfstandig salarismaatregelen kan nemen. De heer Wiegel antwoordde hierop: 'Dit is inderdaad niet mogelijk.'
Op de vraag of het hem bekend was
wat de inhoud van de voorstellen was
die in het georganiseerde overleg zijn

gedaan, zei de Minister van Binnenlandse Zaken dat geen van de door de
Minister van Onderwijs in het verslag
opgesomde suggesties onderwerp is
geweest van voorstellen aan de centrale commissie voor georganiseerd
overleg in ambtenarenzaken. Vervolgens zei hij in antwoord op een vraag
dat voor 1981 van dergelijke maatregelen geen middelen te verwachten
zijn.
Dit betekent dat van de zeven voorstellen die aan de organisaties zijn gedaan, ter dekking van het tekort van
f 120 miljoen er vijf overblijven. Hiervan zijn er twee reëel in o m v a n g : een
afschaffing van de schoorsteenuren,
dus volledige afschaffing van de uren
van 26 tot 29 voor eerstegraadsleerkrachten en de groepsvergroting, bij
voorbeeld van 20 naar 22 in het voortgezette onderwijs.
Ik wijs de regeringspartijen erop dat
met de goedkeuring van de begroting
blanco volmacht voor deze twee maatregelen gegeven is. Ik nodig hen dan
ook met klem ertoe uit, deze begroting
niet goed te keuren. Wij oordelen op dit
moment over de jongeren in het voortgezette onderwijs. De kwaliteit hiervan
wordt aangetast door de vergroting van
de groepen van 20 tot 22, waarbij ook
10% van de arbeidsplaatsen in het geding is.
De maatregel voor de schoorsteenuren van 26 naar 29 betekent ook aantasting in de orde van grootte van 10%
van de arbeidsplaatsen. Hiertegen
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De Voorzitter: Enkele leden hebben
een derde termijn gevraagd. Ik stel
voor, dit verzoek in te willigen met een
spreektijd van drie minuten per spreker.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De heer Verbrugh heeft
mij gevraagd, als eerste het woord te
mogen voeren in verband met andere
verplichtingen.
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Konings
hebben de mensen over wie wij oordelen, geen verweer, als wij de begroting
goedkeuren. Als wij als finaal beslissingsorgaan in dit land instemmen
met de begroting, kan men hiertegen
niet in beroep gaan. Onze eis blijft dat
de posten moeten worden ingevuld,
voordat wij over de begroting sternmen. Ik doe een dringend beroep op
de regeringspartijen, hiermee in te
stemmen.
Staatssecretaris De Jong: Ik mag dus
constateren dat de fractie van de PvdA
bezwaren heeft tegen de maatregel
van de schoorsteenuren.
De heer Konings (PvdA): Wij willen
over maatregelen spreken en wij zijn
op ieder moment bereid, binnen de
begroting te amenderen om mee te
denken. Dat hebben wij aangetoond
met betrekking tot de collegegelden.
Wij zijn er echter niet toe bereid, aan
een kabinet - welk dan ook - een blanco volmacht te geven voor het nemen
van beslissingen over de rechtspositie
van mensen die zich daartegen niet
meer kunnen verweren. Wij zijn als
parlement het finale beslissingsorgaam. Dat is ons grote probleem.
Minister Pais: Ik herinner mij nog een
amendement-Konings met betrekking
tot de schoorsteenuren.
Toen de heer Deetman in de vorige
bespreking een voorstel bij deze Kamer indiende, vroeg hij daarin de Regering uitdrukkelijk of zij bereid was,
een nadere invulling in de sfeer zoals
wij die nu al vaak hebben besproken,
eerstin de Kamer ter bespreking voor
te leggen. Daarop heb ik met 'ja' geantwoord. Het is dus, zeker na de uitspraken die wij hebben gedaan, bepaald een onvolledige voorstelling van
zaken — o m het maar weer eens vriendelijk te zeggen - dat nu te vergeten.

De heer Konings (PvdA): Er is tegen
het parlement geen beroep mogelijk in
Nederland.

nister is dan in staat, volledig en naar
waarheid daarop te antwoorden, op
papier, zodat iedereen het kan zien.

De heer Evenhuis (VVD): Men ziet toch
tal van korte gedingen en dat soort zaken meer?

D

De heer Konings (PvdA): Geven wij in
de begroting goedkeuring aan rechtspositionele maatregelen, dan is daartegen geen beroep vanuit het veld mogelijk. Op 26 mei aanstaande kan men
in beroep gaan. Ik hoop dat men dat
op grote schaal zal doen.
De heer Evenhuis (VVD): Neen, ook op
andere wijzen kan men in beroep
gaan.
De heer Konings (PvdA): De Minister
haalt regelmatig het gezegde aan 'wie
zwijgt, stemt toe'. Uitgaande van dit
beginsel en gelet op het feit dat de Minister ook in zijn tweede termijn - afgezien van een nogal venijnige reactie
- niet is teruggekomen op het structurele tekort in de begroting van f 0,5
m l d . neem ik aan dat de Minister instemt met onze becijferingen. Wellicht
is het tekort nog groter. Dat kan er ook
de reden van zijn dat hij zijn mond
dicht houdt. Er zit een structureel tekort in deze begroting van f 0,5 mld. Ik
stel dat gewoon even vast.
Over de arbeidsplaatsen is het meningsverschil blijven bestaan. Wij w i l len nu niet verder auditief van gedacfv
ten wisselen over de cijfertjes op dit
gebied. Wij zullen hierover een aantal
schriftelijke vragen formuleren. De M i -

De heer Deetman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister en de
Staatssecretarissen voor hun antwoorden. Van het beginsel 'wie zwijgt,
stemt toe' neem ik afstand, al was het
alleen maar omdat ik in drie minuten
niet de gelegenheid heb over al die zaken te spreken waarover ik, ook naar
aanleiding van de antwoorden van de
bewindslieden, zou moeten spreken.
De Minister heeft zoeven, in het interruptiedebat met de heer Konings,
terecht gezegd dat hij zich bereid heeft
verklaard de maatregelen in deze Kamer ter bespreking voor te leggen. In
de tweede termijn heb ik deze zaak
toegespitst. Ik had niet gevraagd, de
maatregelen ter bespreking maar veeleer ter goedkeuring voor te leggen.
Dat was het compromis, om aan de
ene kant te ontsnappen aan de blanco
cheque en aan de andere kant toch
over de begroting van Onderwijs te
kunnen stemmen, daarmee tevens
ruimte scheppend voor het overleg dat
de Minister met de ambtenarencentrales voert. Wij zouden anders, gelet op
de Comptabiliteitswet, in tijdnood komen. Daarom vraag ik nu expliciet aan
de Minister of hij die vraag van ons onverkort positief wil beantwoorden. Zullen de maatregelen ter goedkeuring
aan deze Kamer worden voorgelegd?

De heer Konings (PvdA): Wanneer wij
de begroting goedkeuren, kan de Kamer achteraf alleen maar spreken met
haar rug tegen de muur. Wij hebben
dat vaker meegemaakt. In dit verband
denk ik aan de ontwerp-algemene
maatregel van bestuur inzake het
kmbo, waarin voldongen feiten staan.
Het is in zo'n situatie aan de Kamer, alternatieven te bieden. De Minister had
in een eerder stadium met die voorstellen moeten komen. Dat had hij nu
kunnen doen. Wij vinden dat w i j in dezen niet een blanco cheque kunnen afgeven. Het gaat om mensen en hun
rechtspositie.
De heer Evenhuis (VVD): Maar er is
toch in alle omstandigheden beroep
mogelijk?
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Deetman
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Veel korter dan met het w o o r d 'ja' is
die vraag niet te beantwoorden. Aangezien wij in tijdnood zitten, zeg ik 'ja'.
De heer Konings (PvdA): Bedoelt de
heer Deetman dat de Minister met een
nota van wijzigingen komt?
De heer Deetman (CDA): Ik begrijp de
heer Konings langzamerhand niet
meer, want wij hebben een nota van
wijzigingen gehad. En daar staat in:
119 miljoen gulden nader te treffen
rechtspositionele maatregelen. Wij
weten niet wat de inhoud van die nader te treffen rechtspositionele maatregelen is. Nu denk ik dat dit bedrag
van 119 miljoen niet zo maar scholenbouw of groepsgrootte betreft, zoals
de heer Konings suggereerde.
De heer Konings (PvdA): Het staat in
de voorstellen.
De heer Deetman (CDA): Daar hebben
w i j niets mee te maken. Die zijn ons ter
kennisneming toegestuurd. Wij hebben te maken met een nota van wijzigingen, waar wij over stemmen. Daarin staat: 119 miljoen gulden nader te
treffen rechtspositionele maatregelen.
De heer Konings moet daar geen verhaaltjes omheen breien. De nader te
treffen rechtspositionele maatregelen
kunnen van alles omvatten. Nu wij
over de begroting gaan stemmen - in
goedkeurende zin, zoals inmiddels
duidelijk zal zijn geworden - is er de
mogelijkheid dat w i j op dat punt niet
meer tot een volledige gedachtenwisseling komen. Ik heb daarom aan de
Minister gevraagd of hij die maatregelen ter goedkeuring wil voorleggen.
Daarop heeft hij 'Ja' gezegd. Ik ben
hem daarvoor erkentelijk.
De heer Konings (PvdA): Het is volslagen duidelijk wat er gaat gebeuren, namelijk datgene waar ik voor gewaarschuwd heb. U kunt wel zeggen dat de
groepsgrootte en de schoorsteenuren
niet in het geding zijn, maar het staat
in de voorstellen en de suggesties die
de Minister doet. Wij worden met de
rug tegen de muur gemanoeuvreerd.
Je hebt op dat moment geen mogelijkheid meer o m de zaak te wijzigen, als
je deze begroting goedkeurt.
De heer Deetman (CDA): De groepsgrootte kan niet in het geding zijn. Ik
vat die niet onder nader te treffen
rechtspositionele maatregelen. Wat de
schoorsteenuren betreft, ga i k - a n ders dan de heer Konings - af op de afspraak die wij hier met het kabinet maken. Het kabinet zegt hier dat het deze
maatregelen ter goedkeuring zal voorleggen. Ik denk dat dit een bona fide
afspraak is.

Tweede Kamer
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De heer Konings (PvdA): Ik maak hieruit op dat de heer Deetman de zeven
suggesties in de brief van de Minister
niet serieus neemt.
De heer Deetman (CDA): Ik neem die
wel serieus, maar ik wijs erop dat ze
voorwerp van overleg vormen tussen
de Minister en de ambtenarencentrales. Daarvan heb ik gezegd - kennelijk
anders dan de heer Konings - dat ik
noch bereid ben op de stoel van de M i nister te gaan zitten, noch op die van
de ambtenarencentrales. Dat overleg
wachten wij rustig af. Daarvoor moet
de tijd genomen worden.
De heer Konings (PvdA): En staat de
verhoging van de groepsgrootte daar
niet bij?
De heer Deetman (CDA): Ik ontken helemaal niet dat de Minister dat punt
noemt, maar dat wil niet zeggen dat de
Kamer daarmee akkoord gaat. Wij
gaan akkoord met de begroting en de
daarbij gevoegde nota van wijzigingen.
De heer Konings (PvdA): Dat betekent
dat u het gat van 120 miljoen accepteert. En als de Minister straks met een
nota van wijzigingen k o m t - ik zie niet
hoe hij het anders zou moeten doen bent u met de rug tegen de muur gemanoeuvreerd en kunt u slechts instemmen. Dat is uwverantwoordelijkheid.
De heer Deetman (CDA): Inderdaad. Ik
verwijs naar de motie-Rietkerk-Lubbers, die ook door de fractie van de
heer Konings is gesteund. In het kader
van die motie en van wat in dit debat is
gezegd zullen voorstellen worden gedaan.
De heer Konings (PvdA): Maar die motie is tot op dit moment niet uitgevoerd.
De heer Deetman (CDA): Daar heb ik
ook kritiek op uitgeoefend. De Minister
heeft zich inmiddels bereid verklaard
haar met de nodige spoed uit te voeren. Dat geldt ook voor een andere
motie van ons.
De heer Konings (PvdA): Het lijkt ons
gewenst dat de motie in ieder geval
wordt uitgevoerd alvorens w i j over de
begroting stemmen. Dat is het uitgangspunt, want die motie kan anders
wel tot in het oneindige uitgesteld
worden.
De heer Deetman (CDA): Mijns inziens
moeten wij eerst over de motie sternmen.
De heer Van Kemenade (PvdA): Wij
hebben van de Minister een brief gekregen waarin hij duidelijk maakt welke suggesties hij gedaan heeft aan de
vakorganisaties.
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Van de zes suggesties zullen er vier
niet in 1981 worden gerealiseerd, zodat zij het bedrag niet zullen opbrengen. Daarover zijn wij het eens. Dan
blijven er maar twee suggesties over,
namelijk de twee die door de heer Konings zijn genoemd. Zo liggen de kaarten.
De heer Deetman (CDA): Neen. In de
brief worden enige suggesties gedaan
en spreekt de Minister een voorkeur
uit. Ik heb niet begrepen dat de
groepsgrootte en de kwestie van de
schoorsteenuren daarbij zitten. Over
de vier punten uit de brief zijn in dit debat door een aantal fracties opmerkingen gemaakt. De Minister is in overleg.
Wij hebben aangegeven wat onze criteria zijn.Die liggen vast in de motieRietkerk-Lubbers.
De heer Van Kemenade (PvdA): U
weet toch dat de twee andere financieel relevante zaken, namelijk de AJAmaatregel en de fiscalisering bij de
ziektekosten, in 1981 het beoogde bedrag niet kunnen opleveren? Dat kan
trouwens überhaupt niet slagen, zoals
de Minister van van Binnenlandse Zaken
gisteren in antwoord op mondelinge
vragen heel duidelijk heeft laten blijken.
De heer Deetman (CDA): De heer Van
Kemenade doet nu alsof dat gisteren
pas is gebleken. Anderhalve week geleden, in een interruptiedebat in de
eerste termijn van de behandeling van
de begroting van Onderwijs, heeft de
Minister gezegd dat de fiscalisering
van de interimregeling dit jaar niet aan
de orde kon zijn. Dat was gisteren niets
nieuws, althans niet voor ons.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dan
blijven de twee over die de heer Konings heeft genoemd. Die wilt u niet. U
verwacht dat de Minister nieuwe voorstellen doet in het georganiseerd overleg en u hoopt dat er resultaten uitkomen die u aardig vindt. Inmiddels is
dan de begroting wel goedgekeurd,
maar daar tilt u niet zo zwaar aan.
De heer Deetman (CDA): Ik begrijp de
heer Van Kemenade niet. In de motieRietkerk en Lubbers zijn de criteria
aangegeven. Een belangrijk p u n t - d e
doorlichting van de salarisstructuur is genoemd. Misschien dat in het overleg met de ambtenarencentrales er
nog andere punten uitkomen. Bovendien wijs ik de heer Van Kemenade erop, dat in eerste termijn van onze kant
- maar daar is hij langs heengegaan de weg is aangegeven o m tot een dekking van dief 119 miljoen te komen. Ik
heb de doorlichting van de salarisstructuur genoemd, evenals de kwestie van de dekking van de middelen in
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het totaal van maatregelen in de sfeer
van de ambtenaren. Verder wijs ik op
de suggestie van de Minister-President, gedaan in deze Kamer bij de algemene beschouwingen, namelijk de
verrekening via de algemene loonmaatregel.
De heer Van Kemenade (PvdA): Maar
de heer Deetman weet toch dat de
doorlichting van de salarisstructuur in
het onderwijs voor 1981 niets reëels
kan opleveren?
Minister Pais: Hoe weet u dat zo precies?
De heer Van Kemenade (PvdA): Ik heb
het over de doorlichting van de salarisstructuur met de daarbij behorende
aspecten - ik zeg niet: individuele elementen - in goed overleg met de betrokkenen, neem ik aan,....
De Voorzitter: De heer Deetman is nu
weer aan het w o o r d .
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het vreemde is dat de heer
Van Kemenade eraan voorbijgaat dat
op 1 oktober j l . toen de grote demonstratie plaatsvond en daarna vanuit de
organisaties van onderwijsgevenden
de bereidheid is verklaard om te praten over mindering en ook over dit
soort aspecten. Ik vertrouw erop dat,
als de Minister met die organisaties in
goed overleg treedt, op dit punt maatregelen worden genomen. Wij willen
op voorhand niet zeggen: 'het moet dit
of dat zijn', en daarmee in het overleg
treden, anders dan de heer Van Kemenade.

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de Minister danken voor de brief, die wij op
korte termijn zullen ontvangen met betrekking tot de collegegelden. Ik heb
genoteerd dat de PvdA-fractie zeer
veel waarde hecht aan die brief. Wie
weet leidt dit ertoe dat zij de desbetreffende amendementen na lezing van
deze brief intrekt en daarmee weer prioriteit geeft aan de academische ziekenhuizen.
De Minister is ingegaan op het wetgevende programma en hij heeft verwezen naar datgene wat hij gisteren
aan vreugdevolle woorden aan de
overzijde van het Binnenhof heeft gehoord. Onze kritiek op dit punt richt
zich op het volgende. Er zijn vele toezeggingen gedaan. Ik wil de Minister
een aantal in herinnering brengen. Ik
denk aan de overgangswet basisonderwijs, van belang o m op 1 augustus
1983 tot een invoering te komen.
Ik denk verder aan wetgeving met betrekking tot de advies- en overlegstructuur.
Moties daaromtrent waren al onder
het bewind van het vorige kabinet ingediend. Afspraken waren onder het bewind van het vorige kabinet in deze Kamer al gemaakt.
De Minister heeft een- en andermaal
gezegd dat ons met betrekking tot artikel 208 van de Grondwet een herziening te wachten staat. Wij moeten afwachten of die nog komt.
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn nog
meer punten, bij voorbeeld op het ter-

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik ken
die bereidheid, op 1 oktober jl. kenbaar
gemaakt. Wat er had moeten gebeuren is, dat tussen 1 oktober 1980 en vorige week overleg had moeten worden
gevoerd.
De heer Deetman (CDA): Dat heb ik in
eerste termijn ook gezegd in heldere
bewoordingen, dacht ik. Dat behoeft
de heer Van Kemenade dus niet tegen
mij te zeggen.
De heer Konings (PvdA): En desondanks keurt u de begroting goed!
De heer Deetman (CDA): Ik heb uiteengezet hoe wij eruit kunnen komen. Ik
vind dat w i j over de onderwijsbegroting moeten stemmen. De tijd dringt.
Ik ben van mening dat er voldoende
tijd moet zijn voor overleg met de
ambtenarencentrales. Dat betekent
dat, nu het kabinet heeft toegezegd de
maatregelen ter goedkeuring te willen
voorleggen, er geen enkele belemmering is o m voor de onderwijsbegroting
te stemmen.
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De heer Leijenhorst (CDA)

rein van de opleidingen. Wij hebben
een uitvoerig wetgevend programma
gehad, maar wat de MO-opleidingen
betreft, zal men binnenkort aan de
overzijde van het Binnenhof niet de
Minister zien verschijnen maar wel
een partijgenote van hem.
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De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil gezien mijn
beperkte spreektijd één punt aan de
orde stellen en ik wil mij daarbij richten tot de Minister.
Hij is nogal sober geweest in zijn
antwoord op vragen onzerzijds over
het onderwijs aan anderstaligen. Een
aantal vragen is schriftelijk beantw o o r d . Ik wil speciaal het volgende
naar voren halen, namelijk de overheveling van de cursussen aan buitenlandse leerkrachten, die nu verzorgd
worden door het Nederlands Centrum
Buitenlandse Werknemers, naar de pedagogische academies, waarbij enkele
pedagogische academies speciaal met
deze werkzaamheid worden belast. Ik
doe dit met name hierom, omdat op 9
maart jl. hierover een overleg heeft
plaatsgevonden met de betrokkenen.
Het is ons gebleken dat dit overleg niet
tot een succes heeft geleid.
Het risico dat wij in een lacune terechtkomen zit er heel duidelijk in. Van
de zijde van het Nederlands Centrum
Buitenlandse Werknemers is uitdrukkelijk naar voren gebracht, dat de cursussen die nu worden gegeven niet in

Leijenhorst
de vereiste behoefte voorzien. Van de
zijde van de pedagogische academies
wordt erop aangedrongen, deze cursussen zo uit te breiden dat zij verantwoord
kunnen worden geacht voor de leerkrachten en voor het onderwijs van deze leerkrachten aan de kinderen die aan
hun zorgen zijn toevertrouwd.
Ik vraag de Minister nu nadrukkelijk,
het overleg met de betrokkenen te heropenen, ten einde ter zake vóór 1 augustus tot een oplossing te komen, opdat de scholing van de buitenlandse
leerkrachten en daarvan afgeleid ook
het onderwijs aan de anderstalige kinderen optimaal tot hun recht komen.
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De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn eerste opmerking die
ik richt aan het adres van Staatssecretaris Hermes betreft het in twijfel trekken van eerder gedane uitlatingen. Ik
heb op blz. 2689 van de Handelingen
de volgende zin uit zijn mond geboekstaafd zien staan:
'Juist o m het karakter te handhaven,
heeft het stuk in overeenstemming
met het gevoelen van de betrokkenen
het stempel vertrouwelijk en informatief gekregen.'.
Aangezien een aantal van de betrokken lieden niet de waarheid daarvan
heeft bestreden, vind ik dat dit in tegenspraak is met het andere gestelde.
Ik vind dat mijn handtekening onder
de ook door collega Van Ooijen ingediende motie ter zake alleszins de
moeite waard is om te blijven staan.
Wij hebben een amendement op
stuk nr. 49 ingediend, waarin voornameiijk de fiscalisering van de interimziektekostenregeling w o r d t gehanteerd om tot dekking van het gat van
119 min. te komen en o m decollegeldverhoging voor het HBO ongedaan te
maken. Niet zozeer door de antwoorden van de Minister van Binnenlandse
Zaken gisteren als wel door de uitspraak van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen twee weken geleden ziet het ernaar uit, dat er op dat
punt weinig eer te behalen zal zijn.
Ik zeg expres 'ziet het ernaar uit',
want anders dan de heer Deetman vermoed ik dat de nog op ons afkomende
ombuigingsproblematiek zo hevig zal
zijn, dat de vaststelling alleen van 'het
arbeidsvoorwaardenbeleid is vastgesteld' amen, uit, onvoldoende argument zal zijn o m niet die overwegingen in onze gedachtengang te betrekken.

De heer Mertens (D'66)

De bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen v.l.n.r. De Jong, Pais en Hermes

heb op dit punt geen verwachting uitgesproken, maar een opvatting van de
Minister vermeld. Ik weet óók niet, wat
ons verder te wachten staat.

De heer Deetman (CDA): Een misverstand moet kortgesloten worden. Ik

De heer Mertens (D'66): Dat is waar,
maar de heer Deetman voegde daaraan het argument toe: er kan daarmee
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niet op een zinnige wijze worden gerekend, omdat het arbeidsvoorwaardenbeleid is vastgesteld.
De heer Deetman (CDA): Ik vind dat de
Kamer dat nu niet moet doen, omdat
de Minister in overleg is. Misschien
gaat er nog van alles gebeuren.
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Mertens
De heer Mertens (D'66): Akkoord. 0 n danks het feit dat het is vastgesteld,
moet men toch altijd een mogelijkheid
openhouden.
Dat amendement gaat nu een wisselvallig leven leiden. Wij hebben erbij
gezegd, dat wij het zullen intrekken, als
bericht van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen komt, dat een en ander
niet zijn consequenties zal hebben,
niet alleen voor het personeel van Onderwijs en Wetenschappen, maar ook
daarbuiten. De kans is groot dat die
toezegging niet zal komen. In dat geval
zitten w i j met het probleem, dat ik zoëven vergeefs bij de Minister heb geprobeerd te slijten, namelijk dat w i j de
extra belasting van de HBO-studenten
ten bedrage van 32,4 min. uit de begroting weg willen amenderen.
Daartoe ontbreken op dit ogenblik
nog geheel en al de middelen. Wij zullen echter zien, in hoeverre mogelijkheden kunnen worden gevonden, als
wij kijken naar een aantal uitgaven, die
ook in andere amendementen aan de
orde zijn gekomen. Wij zullen bekijken,
in hoeverre het mogelijk zal zijn met
verschuivingen tot een bedrag van
32,4 min. te geraken. Dit zou per saldo
betekenen dat het HBO voor 15 min.
netto zou worden aangeslagen, maar
dat leek mij niet geheel onredelijk, terwijl het bedrag van 32,4 min. naar mijn
gevoel wel onredelijk is.
Als niet bekend is hoe het bedrag
van 119 min. ingevuld zal worden, dan
zal het duidelijk zijn dat wij als fractie
in de oppositie niet akkoord kunnen
gaan met de mededeling van de Minister dat hij overleg zal voeren.
Wij moeten rekening houden met de
mogelijkheid dat hij op een bepaald
moment zal zeggen: Hier ben ik en ik
kan niet anders. Op dat moment is het
budgetrecht een gepasseerd station.
Met een dergelijke variant kunnen w i j
geen genoegen nemen. De consequenti
van een en ander voor de langere termijn heb ik in een motie verwoord.

instellingen veelal worden bevolkt
door leerlingen/studenten en leerkrachten wier opvattingen niet (meer)
overeenstemmen met die, welke bij de
stichting van de betrokken onderwijsinstelling tot richtsnoer dienden;
overwegende voorts, dat de eerder genoemde ontwikkelingen zich de komende jaren zonder twijfel zullen
voortzetten;
constaterende, dat daarmee zowel de
stichting van nieuwe, als het zinvolle
en rechtvaardige gebruik van de bestaande voorzieningen, bij blijvende
hantering van de vigerende normen,
ernstig wordt bemoeilijkt;
van oordeel, dat deze problematiek
zeer wordt verergerd door de noodzaak, over te gaan tot heroverweging
van de overheidsuitgaven, waartoe de
brief van de Minister-President van 11
februari 1981 (16 625, nr. 1) de eerste
aanduiding heeft gegeven;
spreekt als haar mening uit, dat zowel
de regeling van de stichting van nieuwe als het zinvolle en rechtvaardige
gebruik van de bestaande voorzieningen moet worden herzien, opdat het
grondwettelijke recht van ouders en
leerlingen/studenten op het door hen
verlangde onderwijs wordt geëffectueerd;
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

D
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik ontkom er
niet aan, nog een enkele opmerking te
maken over de problematiek van de
f 1 1 9 miljoen. In eerste termijn heb ik
gezegd, dat mijn fractie niet bereid is,
op dit punt een blanco cheque te tekenen. Inmiddels is afgesproken dat de
Minister de voorstellen, die beogen
het gat in te vullen, aan de Kamer zal
voorleggen ter bespreking en ter
goedkeuring. Ik denk dat daarmee een
bepaalde zekerheid is geboden maar
wij willen nog een stap verder gaan.
Wij vragen de bewindsman met nadruk of hij kan toezeggen dat hij zich
sterk zal maken opdat dat bedrag van
f 1 1 9 miljoen w o r d t ingevuld.
Wij hebben van de PvdA-fractie enig
vuurwerk gehad in verband met de
f 119 miljoen. Ik constateer dat die
fractie op dit punt bepaald boter op het
hoofd heeft, al was het maar omdat zij
zelf bij deze en bij andere begrotingen
amendementen heeft ingediend, die
niet gedekt zijn. Als men nu zoveel
waarde hecht aan een sluitende begroting, zou men ervoor moeten zorgen
dat men uitsluitend met gedekte
amendementen zou komen.
De heer Van Ooijen (PvdA): Heeft de
VVD-fractie dat vroeger óók altijd gedaan als het o m de defensiebegroting
ging?
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Altijd.

Zij krijgt nr. 60(16 400-VIII).

Motie
De Voorzitter: Door het lid Mertens
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat ten gevolge van de
daling van het leerlingental, de migratie binnen Nederland, de ontwikkeling
naar een multiculturele samenleving
en de veranderende visies op mens en
maatschappij de bestaande onderwijs-
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Ginjaar-Maas
De heer Van Ooijen (PvdA): Als een
amendement met betrekking tot de defensiebegroting werd ingediend, haalde u de middelen daarvoor toch óók
buiten de defensiebegroting?
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Wij zijn
in het verleden nooit gekomen met
amendementen, die beoogden, de uitgaven te verhogen. Wij wisten dat wij
daarvoor de dekking niet konden aangeven.
De heer Van Ooijen (PvdA): Zèi u dan
alleen maar dat u wat meer zou willen
uitgeven voor defensie?
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Wij
hebben het nu over de onderwijsbegroting maar ik vind het prima om een
poosje over defensie te spreken. De
heer Van Ooijen zal zich herinneren
dat wij keer op keer bij de algemene
beschouwingen met een tegenbegroting kwamen, waarbij de totale rekening klopte. Ik herinner mij heel goed,
dat onze tegenbegrotingen steeds
werden verworpen en dat dit voor onze fractie betekende dat zij niet de vrijheid kon vinden o m een dekking, inmiddels door de Kamer afgewezen,
nogmaals te gebruiken bij het indienen van amendementen. Ik nodig de
heer Van Ooijen uit, dit nog eens na te
lezen. Wij zijn op dit punt heel consequent geweest.
De heer Van Ooijen (PvdA): Zeker,
maar u kon bij de begroting van Onderwijs en Wetenschappen ook uitstekend uit de voeten, want in uw alternatieve begroting werd die altijd wat verlaagd. Het was natuurlijk erg handig
voor u, als u toevallig geen amendement had liggen bij de bespreking van
de begroting van Onderwijs en Wetenschappen. Dan zweeg u, want het
kwam goed uit.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Die discussies herinner ik mij nog. Die waren
levendig en plezierig. Zij zijn echter op
het moment niet relevant. Het gaat ero m , dat wij vinden dat je geen ongedekte amendementen kunt indienen.
Mijns inziens moet de Partij van de Arbeid-fractie zich dat aantrekken.
De heer Van Ooijen (PvdA): Aan de orde is de ongedekte begroting. Praat u
daar nu eens over!
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Daar
heb ik het over. Ik heb voorzichtig geprobeerd uit te leggen, dat wij wat betreft het gat in de begroting geen blanco cheque hebben getekend en ook
niet zullen tekenen en dat de Partij van
de Arbeid-fractie boter op het hoofd
heeft.
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Ik voeg er nog iets aan toe. Het ziet
ernaar uit dat de leden van de oppositie tegen deze begroting zullen sternmen. Dat is niet in het belang van het
onderwijs. Als de begroting wordt afgestemd, nadert weldra het moment
waarop er geen uitgaven meer kunnen
worden gedaan.
De heer Konings (PvdA): De verantwoordelijkheid ligt toch bij degenen
die de begroting hebben opgesteld en
niet bij ons!
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Partij
van de Arbeid en D'66 beogen nu een
gratuit gebaar te maken. Zij kunnen
dat doen omdat zij weten dat w i j wel
de moed hebben, voor deze begroting
te stemmen. Misschien kunnen zij
daarover eens nadenken.
De heer Van Ooijen (PvdA): De begroting was in december al op de agenda
van de Kamer gezet. Toen hadden w i j
er ook over kunnen stemmen. Het is
niet door ons dat de behandeling
steeds is uitgesteld, tot dit moment.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik constateer nu alleen, dat u de volgende
week een gratuit gebaar gaat maken.
Dat wil ik aan de paal genageld hebben.
De heer Van Ooijen (PvdA): Dat zult u
best vinden, maar wat hier aan de orde
is is vooral wat het kabinet voorstelt.
Daartegen hebben wij bezwaren. Ik
vind het wat kleinzielig dat u almaar
verwijten aan ons richt. Wij hebben
duidelijk gemaakt welke bezwaren w i j
hebben. Ik vind het vreemd dat u de
oppositie verwijt dat de begroting, die
aan alle kanten rammelt, zo laat wordt
behandeld.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Dat
verwijt ik de oppositie niet. Ik verwijt
de oppositie dat zij een gratuit gebaar
maakt en niet zelf heeft gepoogd, bij
amendement het tekort van f 119 min
in te vullen. De heer Mertens heeft dat
in ieder geval wel geprobeerd.
De heer Van Ooijen (PvdA): U zegt zelf
dat de begroting nu zo laat wordt besproken
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Die
moet worden afgehandeld!
De heer Van Ooijen (PvdA): Wij kunnen dat niet helpen.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Dat begrijp ik. Ik constateer alleen dat u zich
een gebaar kunt permitteren, doordat
wij de moed hebben de verantwoordelijkheid voor de begroting te aanvaarden, zij het dat wij bepaalde randvoorwaarden hebben gesteld voor de invulling van het gat. Wij menen dat er
daardoor geen sprake is van een blanco cheque.
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De heer Van Kemenade(PvdA): Ik wil
mevrouw Ginjaar helpen. Wij hebben
zelfs de moed, op dit moment regeringsverantwoordelijkheid te nemen
en een eigen begroting voor te leggen.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Maar
dan moet u ook nog zien dat u daarvoor een meerderheid krijgt.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Konings heeft de heer Wiegel geciteerd.
De heer Wiegel zou gisteren hebben
gezegd, dat de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen bij het vinden van
d e f 119 min niets zou kunnen doen
zonder medewerking van de Minister
van Binnenlandse Zaken. Dat is niet de
volledige uitspraak geweest van de
Minister van Binnenlandse Zaken, die
duidelijk onderscheid heeft gemaakt
tussen maatregelen die betrekking
hebben op het totale ambtenarenbeleid en maatregelen die betrekking
hebben op het terrein van het onderwijs sec. Wij doen er verstandig aan,
de uitkomsten van het beraad van de
Minister af te wachten en ook zijn
voorstellen af te wachten. Namens
mijn fractie dring ik aan op spoed.
De heer Konings (PvdA): Ik heb niet
beweerd wat mevrouw Ginjaar zegt. Ik
heb alleen beweerd dat twee van de
zeven voorgestelde maatregelen, de fiscalisering van de interimregeling
ziektekosten en een AJA-regeling,
naar de woorden van de Minister van
Binnenlandse Zaken dit jaar niet zullen
worden voorgesteld, dus dit jaar geen
middelen opbrengen. Meer heb ik niet
gezegd.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Dat is
dan duidelijk. Ik dacht dat ik de heer
Konings nog een andere opmerking
had horen maken.
De heer Konings (PvdA): Dat komt
doordat u vaker niet luistert!
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Weilicht was dat in het kader van wat de
heer Konings een 'bewering' noemt. Ik
meen dat men in een debat als dit niet
kan volstaan met het doen van beweringen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb op
een aantal vragen geen antwoord van
de Minister gekregen. Ik neem aan dat
hij ons net als de Staatssecretaris nog
schriftelijk antwoord zal geven op onze
vragen.
Wat betreft het part-time MSPO
suggereren wij de Staatssecretaris, op
korte termijn te zoeken naar een andere verdeling van de beschikbare middelen over part-time MSPO, full time
MSPO. en de herstructurering. Wij menen dat het part-time MSPO met een
wat andere verdeling ook beter aan
zijn trekken kan komen.
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Ginjaar-Maas
Het is duidelijk dat allen in dit huis
het vak huishoudkunde zeer belangrijk
vinden. Ik wacht dan ook met belangstelling het mondeling overleg daarover af.

D
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
De brief over het HBO-collegegeld heb
ik op het ogenblik in mijn handen; ik
zal hem graag bij dezen aan u overhandigen opdat hij kan worden vermenigvuldigd en uitgedeeld aan de Kamerleden.
Wat betreft de opmerkingen in derde termijn wil ik graag eerst een antw o o r d geven aan de heer Verbrugh,
die niets heeft gezegd. Hij heeft eenen andermaal een element uit de opleidingen in het kader van de tweefasenstructuur aan de orde gesteld. Ik
stel mij voor om in nader overleg met
hem na te gaan of oplossingen kunnen
worden gevonden voor de problemen
die hij in eerste termijn aan de orde
heeft gesteld. Indien wij tot bepaalde
voorstellen komen, zal ik de Kamer
daarvan uiteraard op de hoogte stellen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Ooijen heeft zich beperkt tot een aantal
opmerkingen waarvan ik de portee
niet helemaal begreep. Ik moet constateren dat zijn bijdrage in tweede termijn - in mindere mate geldt dat voor
de eerste termijn - weinig recht heeft
doen wedervaren aan 99,5% van de
begroting. Wij spreken over onderwijs
en de financiële perikelen in het huidige tijdsgewricht moeten niet worden
onderschat, maar ik vind het toch wel
een brevet van onvermogen dat de
grootste oppositiefractie niet in staat is
gebleken bij deze begrotingsbehandeling een ook maar enigermate consistente visie terzake van het onderwijs
naar voren te brengen.
De heer Konings heeft nog eens
over de financiële aspecten gesproken, die hem blijkbaar erg boeien. Ik
verwijs hem naar opmerkingen van de
woordvoerder van de fractie van de
PvdA in de Eerste Kamer. Wellicht is
het hem mogelijk o m daaraan enige
wijsheid en stichting en eveneens enig
inzicht in deze problematiek te ontlenen. De heer De Rijk merkte gisteren
namelijk met zoveel woorden op, dat
inkomensvoorstellen wat hem betreft
best in de onderwijssector mogen beginnen. De heer Konings doet alsof dat
een soort doodzonde is, maar ook wat
dit betreft mag ik enig partijgenootschappelijk overleg aanbevelen.
De heer Konings (PvdA): Deze opmerking is volstrekt buiten de orde. Ik heb
volstrekt geen....
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van de PvdA, de heer Konings, luistert naar het betoog van Minister Pais

Minister Pais: De Voorzitter zal wel bepalen of iets buiten de orde is.
De Voorzitter: De Voorzitter bepaalt
dat de interrumpant mag uitspreken.
De heer Konings (PvdA): Het gaat erom dat de Minister met voorstellen
moet k o m e n ; daartegen heb ik geen
enkel bezwaar. Ik verwijt hem dat hij
een gat in de begroting laat zitten van
f 120 min. en dat hij terzake niet met
voorstellen komt.
Minister Pais: De heer Konings zet de
zaak op de kop. Nadat de motie-Rietkerk-Lubbers is aangenomen, isterstond begonnen met de uitvoering
daarvan. Hij slingert nu allerlei onbewezen beweringen het luchtruim in,
maar moet zich wel realiseren dat de
gevraagde doorlichting van de salarisstructuur terstond ter hand is genomen. Wellicht kan zijn partijgenoot
Van Kemenade hem meedelen dat het
doorlichten van de complexe salarisstructuur in het onderwijs geen zaak is
die in één of twee weken voor elkaar
is. De afgelopen maanden zijn wij met
alle beschikare mankracht aan het
werk geweest o m het gat - dat mede
dankzij de stem van de heer Konings is
ontstaan - te dichten.
Inmiddels hebben wij een gedeelte
van het gat van 265 min. gedicht via
voorstellen ten bedrage van 146 min.
De heer Konings roept de hele tijd 120
min., maar van zijn juffrouw op de lagere school zal hij ongetwijfeld nog
weten dat 265 minus 146 119 is. Uiter-
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aard heeft hij onze voorstellen niet met
applaus begroet omdat hij ongetwijfeld veel betere voorstellen had. AIleen zijn die helaas niet in zijn interventie naar voren gekomen.
Geheel in de lijn van wat de Kamer
middels de meer genoemde motie
heeft gevraagd menen wij ook in de
sfeer van de rechtspositionele voorwaarden een duidelijke inspanningsverbintenis te moeten aangaan. Ik reageer wat dat betreft ook positief op
de interventie van mevrouw Ginjaar
ter zake. In overleg met betrokkenen
willen w i j maatregelen voorbereiden.
Men doet nu over deze half procent
van de begroting alsof daarmee het
Koninkrijk der Nederlanden staat of
valt.
Wij moeten begrijpen dat problematiek, waarover wij nu spreken, kenmerkend is voor de problematiek van O en
W in de jaren '80. De begroting van
Onderwijs en Wetenschappen is één
grote loonsom. Wanneer men o m overigens zeer honorabele redenen van
mening is dat de gemeenschap de
loonsom niet meer in die grootte kan
dragen, heeft men de keuze tussen öf
minder mensen aan te stellen tegen
hetzelfde salaris, of wijziging te brengen in de rechtspositionele voorwaarden - een gemiddeld lagere personeelslast - öf een combinatie van beide opties. In de voorstellen die de Kamer ter uitvoering van de motie-Rietkerk/Lubbers zijn voorgelegd zal men
al een aantal van die zaken aantreffen.
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Minister Pais voert het woord

Het is dan wel een daad van zorgvuldig beleid o m met de betrokkenen
hierover overleg te voeren. In de interventies van de heer Konings wordt wel
eens vergeten, dat hij merkwaardigerwijze van mening is dat de gedachten
ter zake uitsluitend van de zijde van de
rijksoverheid kunnen worden geformuleerd. Zo is dat niet. Een goed overleg brengt met zich mee, dat van beide
kanten voorstellen kunnen komen. Het
is dan ook bepaald een miskenning van
de werkelijkheid, als men deze mogeIijkheid uitsiuit.
Het is mogelijk dat de bestuursleden
van de betrokken vakorganisaties een
scherper inzicht hebben in de omvang
en de aard van de problematiek dan de
heer Konings en inzien dat, wanneer
men de loonsom beperkt, dit uit de
lengte of uit de breedte moet komen
en dat men dan moet komen met voorstellen, die sociaal zo goed mogelijk
zijn en die de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk in tact laten (of
versterken). De mogelijkheid dat ook
vakcentrales in dit overleg met bepaalde ideeën komen voor een aanpak van
de problematiek van de jaren '80 moet
men bepaald niet uitsluiten. Als men
dat wel doet, geeft men een brevet van
onvermogen aan de vakbonden. Dat
vind ik bepaald misplaatst.
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De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter. De Minister stelt in een
spraakwaterval een aantal zaken aan
de orde, die op dit moment helemaal
niet worden bestreden. Ik kan op heel
veel punten van wat hij zegt met hem
meegaan. Waar het nu om gaat, is dat
in de begroting waarover wij nu spreken een gat van f 1 1 9 m i n . zit. Daar gaat
het o m .
Als de Minister zegt dat het op de totale begroting maarzo'n klein beetje is
en dat dit hoofdelijk zal worden omgeslagen via rechtspositionele maatregelen, waren die mensen indertijd terecht op het Binnenhof. Wij willen weten, hoe de Minister dit gat opvult. Wij
willen oordelen over een ingevulde
begroting. Meer niet.
Minister Pais: Ik geloof dat de heer Konings door zichzelf steeds te herhalen
zijn standpunt niet sterker maakt. Wat
hij zegt is niet juist. Ik vind het niet van
grote moed getuigen, wanneer men in
publikaties zelfs loondalingen van zo'n
10 procent voorstelt ter behoud van de
werkgelegenheid en tegelijkertijd in de
Kamer, wanneer puntje bij paaltje
komt, ervoor terugschrikt om een sociaal gedifferentieerde loonaanpassing
van nul tot 1 a 2 procent goed te keuren. Dat zou eens stemmen kunnen
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kosten! Als de heer Konings enerzijds
roept dat hij het volkomen terecht
vindt dat over deze zaken niet kan worden gesproken - hoewel zijn partijgenoot De Rijk het helemaal niet onbillijk
vindt wanneer in de onderwijssector
deze initiatieven worden genomen en anderzijds roept dat het op die manier wel moet, is hij bezig met een
beetje pirouetteren, dat hemzelf misschien wat vreugde kan verschaffen,
maar dat weinig aan de oplossing van
de problematiek bijdraagt.
Terecht wordt gesproken over de
begroting van de inkomsten en uitgaven voor dit begrotingsjaar. Dat is natuurlijk in het kader van deze begrotingsbehandeling aan de orde.
Dat is nu aan de orde. Maar het is
zonder meer duidelijk, dat ik in het
gesprek met de vakcentrales ook de
problematiek van het onderwijs in de
jaren '80 aan de orde heb gesteld. Dat
houdt niet op bij het fiscale jaar '81.
Vandaar dan ook dat het zo volslagen
misplaatst is, dat de heer Konings bij
een aantal voorstellen mijnerzijds
roept, dat ze in 1981 niets opleveren.
Dat is ook niet het enige waarnaar wij
moeten kijken. Regeren is vooruitzien
en dat betekent dat wij met elkaar van
gedachten moeten wisselen over de
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Pais
structurele problemen in 1982 en volgende jaren. Hij kan er nu wel luid over
roepen, maar ook dat is een taak van
de Regering. Daarover moet met de
vakcentrales worden overlegd.
De heerDeetman (CDA): De Minister
is op dit moment met ons in discussie.
Eén feit: de Minister heeft gezegd dat
terstond met de uitvoering van de motie-Rietkerk/Lubbers is begonnen. Ik
wil volstaan met de constatering dat
mijn fractie daar een andere kijk op
heeft, dat de spoed die betracht had
moeten w o r d e n , toen niet is betracht.
Uit de woorden van de Minister concludeer ik echter, dat hij op dit moment wel voortvarend te werk gaat.
Minister Pais: Misschien is het voor de
volledigheid van het beeld goed om
erop te wijzen, dat met name het element van doorlichting van de structuur van de inkomens in het onderwijs
terstond ter hand is genomen en dat
daaraan met voortvarendheid is doorgewerkt. Vervolgens zijn ter dekking
van het gat, dat door de beslissing van
de Kamer was geslagen, reeds voorstellen ten bedrage van 146 min. gedaan. Sommige daarvan - ik geef het
toe - doen iets meer pijn dan andere,
maar men kan niet bezuinigen met uitsluitend populaire maatregelen.
De heer Deetman (CDA): Van die 146
min. is inderdaad een zeer groot deel
door deze Kamer aangedragen. Het
ging ons erom, dat op het punt van de
doorlichting van de structuur van de
inkomens met voortvarendheid wordt
gewerkt. Wij verschillen van mening
over de beoordeling van die voortvarendheid.
Minister Pais: Daar moeten we dan
maar mee leven. Goede democraten
als wij zijn, gaan wij ervan uit, dat de
uitspraak van de Kamer het kader is
waarbinnen w i j tot een oplossing
moeten komen. Het is, als men duidelijk aangeeft, in welke sfeer men oplossingen denkt te zoeken en hoopt te vinden, allerminst ongebruikelijk om de
uitkomst van het overleg daarover af
te wachten.
Er is een aantal keren gerefereerd
aan de bijdrage die mijn collega van
Binnenlandse Zaken aan een debat in
deze Kamer, mede naar aanleiding van
deze problematiek, heeft geleverd. Ik
hoop dat het geheugen van de heer
Konings en de zijnen niet zo kort is, dat
men zich niet de discussie over de Bestek-problemen herinnert. Toen moest
er rond de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld in het overleg met de vakcentra-
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les nog invulling worden gegeven aan
de bezuinigingen die waren voorgesteld en die mijn collega in dat nadere
overleg met de vakcentrales heeft gerealiseerd.
Wij proberen deze kwestie met weiomschreven maatregelen en met weiomschreven bedragen in een bepaalde richting op te lossen. Maar men
moet goed bedenken - ik zeg dit met
grote nadruk - dat de overheid als
werkgever de taak heeft, dit in zo goed
mogelijk open overleg met alle betrokkenen te doen. Daarmee zijn w e bezig
en daarmee gaan we met alle kracht
door.
De heer Konings (PvdA): Ik begrijp het
beroep op Bestek '81 van de Minister
niet. Daar staat namelijk in dat een van
de maatregelen die hij in het georganiseerd overleg voorstelt, namelijk de fiscalisering van de interimgregeling
ziektekosten, in 1981 niet zal worden
doorgevoerd.
Minister Pais: Hoe kan ik het mijn
vriend Konings nu nog duidelijker maken dan ik het zoeven geprobeerd heb.
Ik heb gezegd, dat in het overleg niet
alleen de zaken voor 1981 aan de orde
moeten komen, maar dat men ook de
structurele problemen van de jaren '82
en volgende met elkaar moet bespreken. Het spreekt vanzelf, dat het alleen
maar kortzichtig zou zijn, als die zaken
niet aan de orde konden komen. Ik heb
dat daarstraks gezegd, ik heb het nu
herhaald; ik hoop dat het nu eindelijk
ook voor de heer Konings duidelijk is.
De heer Deetman heeft op het gebied van de wetgeving gewezen op
een aantal zaken die niet of nog niet
zijn gerealiseerd. Hij heeft daar uiteraard volkomen gelijk in, ook als hij de
overgangswet voor het basisonderwijs noemt, die uiteraard niet tot stand
kan komen dan nadat de wet op het
basisonderwijs door het parlement is
aanvaard.
Overigens roept deze selectie weer
tegenvragen op, zoals dat bij elke selectie het geval is. Geef alstublieft ook
enige aandacht aan de tientallen zaken
die wèl zijn gedaan en wèl op de rails
zijn gezet! Ik hoop dat de reflectie, ook
bij de heer Deetman, iets meer gaat in
de richting van het oordeel dat zijn
partijgenoot professor Diepenhorst
heeft gegeven.
De heer Deetman (CDA): De Minister
is op dit moment echter met deze Kamer in discussie. Ik had overigens
slechts drie minuten spreektijd tot
mijn beschikking. Vandaar de korte selectie.
Minister Pais: Als ik meer spreektijd
had gehad, had ik ook meer kunnen
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vertellen. Laten w i j het dus maar hierop houden.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Leijenhorst heeft een vraag gesteld
met betrekking tot het onderwijs aan
anderstaligen, met name wat de overheveling betreft van de cursussen ten
behoeve van buitenlandse leerkrachten. Het is juist dat, zoals hij heeft opgemerkt, het overleg dat op 9 maart
heeft plaatsgevonden stellig niet op alle punten heeft geleid tot het elkaar naderen. Ik ben met de heer Van Leijenhorst van mening, dat deze activiteit
moet worden veilig gesteld.
Ik zal ook de nodige stappen nemen
o m te bewerkstelligen dat dit gebeurt.
Natuurlijk zijn er in principe verschillende mogelijkheden o m een en ander
te realiseren. Het heropenen van het
overleg met betrokkenen is een van
die mogelijkheden.
Wanneer de heer Van Leijenhorst dit
met enige klem vraagt, wil ik in een
volgende overlegsituatie met betrokkenen graag van gedachten wisselen
over deze materie. Misschien kan ik
dat overleg zelf voeren, hoewel ik niet
elk overleg persoonlijk kan voeren.
Niettemin kan hij ervan verzekerd zijn,
dat ik de nodige maatregelen zal nemen, dat deze cursussen ten behoeve
van buitenlandse leerkrachten niettussen stoel en tafel verdwijnen.
De heer Mertens heeft nog enkele
opmerkingen gemaakt over zaken van
meer structureel gewicht en langere
termijn. Ik heb in mijn beantwoording
van de opmerkingen van de heer Konings daarover al het een en ander gezegd. Wij moeten niet alleen kijken
naar de begroting voor 1981 - uiteraard moet dat nu wel - maar w i j moeten ons ook realiseren, dat de problematiek van een inkomensbegroting,
zoals die van Onderwijs en Wetenschappen, niet ophoudt bij het jaar
1981. Regeren is vooruitzien. In dat kader moeten ook de voorstellen worden
geplaatst, waarover ook de heer Mertens heeft gesproken.
Voor het feit dat het verleidelijk is
o m , naarmate 26 mei dichterbij komt,
zich in die mate meer oppositioneel of
controversieel op te stellen, heb ik alle
begrip. In dit Huis wordt ook politiek
bedreven.
Mevrouw Ginjaar heb ik reeds geantwoord, enerzijds doordat ik de heer
Deetman reeds bij interruptie volmondig met 'ja' heb beantwoord, anderzijds doordat ik zoeven de opmerkingen heb gemaakt die ik heb gemaakt.
Mijnheer de Voorzitter! Tot slot wil
ik een vraag aan u stellen wat de orde
van de vergadering betreft. Ik heb een
aantal amendementen en moties voor
mij liggen. Als ik het goed heb begre-
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pen, worden die de volgende week in
stemming gebracht. Is het de bedoeling dat ik vandaag het oordeel van de
Regering over deze stukken geef of dat
ik dit volgende week doe, voorafgaand
aan de stemming?
De Voorzitter: Zoals u weet, komen de
amendementen apart in behandeling.
Over de moties kunt u dus nu een oordeel geven, als u dat wenst. De moties
zijn namelijk bij de algemene beraadslaging aan de orde.

die in de motie wordt aangegeven,
heeft dermate veel negatieve aspecten
dat het mij uitermate onwenselijk lijkt,
op deze manier met moties te zwaaien.
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp dat deze post buiten beschouwing blijft in het kader van
de Voorjaarsnota.

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Allereerst w i l ik iets zeggen over de
motie van de heer Konings op stuk nr.
44. Ik ben het eens met het oordeel van
de heer Konings, dat het wenselijk is,
ten behoeve van het onderwijsbeleid
meer dan tot dusverre het geval is geweest te kunnen beschikken over
prognoses met betrekking tot de
kwantitatieve gevolgen van ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs.
Uiteraard zou een onderwijsplanbureau daartoe kunnen bijdragen, maar
de inrichting van zo'n bureau is niet de
enige manier o m dat te bewerkstelligen. Het is dan ook naar mijn mening
op dit ogenblik niet gewenst, nu prioriteit aan de oprichting van dat bureau
toe te kennen, zeker niet in de huidige
financieel-economische situatie. Technisch is het trouwens ook niet mogelijk, dat bureau reeds per 1 januari
1982 operationeel te laten zijn, zelfs al
zouden de benodigde middelen daarvoor beschikbaar zijn. Er zijn tevens al
andere bronnen voor deze informatie.
Om die redenen kom ik tot de conclusie, dat de aanneming van deze motie
ten sterkste moet worden ontraden.
Ook van de motie op stuk nr. 45 is de
heer Konings de eerste ondertekenaar.
In die motie wordt gevraagd, op de
prijscompensatie f 60 miljoen in mindering te brengen. De heer Konings
weet naar ik hoop wel wat hij daarmee
aanricht. Het betekent namelijk dat hij
de materiële voorziening van de scholen met f 60 miljoen - en op een regeringsbasis van vier jaar met een kwart
miljard gulden - achteruit doet gaan.
Ik kan niet de vrijheid vinden, op deze manier het scheppen van gaten in
de begroting aan te moedigen voor de
materiële kosten die vaak op declaratiebasis worden vergoed. Het vergroten van de onderwijstekorten van de
gemeenten - in het bijzonder voor het
kleuteronderwijs - is weer een ander
mogelijk gevolg van deze motie van de
heer Konings. Wij zijn het erover eens
dat het een nobel doel is, dat in de motie wordt nagestreefd maar de dekking

Minister Pais: Neen. De heer Konings
heeft een dergelijke uitspraak ook al
aan Staatssecretaris De Jong proberen
te ontlokken. Het is duidelijk dat er een
zorgvuldigde afweging moet plaatsvinden.
Voorts is duidelijk dat bij de heer Konings de afweging onvoldoende heeft
plaatsgevonden wat betreft het gat dat
hij slaat bij de voorziening van de
scholen - in het bijzonder waar die op
declaratiebasis wordt vergoed - en de
moeilijkheden waarvoor hij de gemeenten gaat plaatsen. Het is naar
mijn mening geen goede motie, maar
er zijn blijkbaar twee theorieën over.
De heer Konings is natuurlijk volkomen gerechtigd, zijn theorie te onderschrijven.
Vervolgens kom ik tot de motie op
stuk nr. 46. Dat is een motie van de
heer Mertens, maarzij is medeondertekend door de heer Van den Anker. In
de motie wordt gesproken over arbeidsplaatsen in het wetenschappelijk
onderwijs. Ik heb over deze materie
ook een schriftelijk antwoord gegeven.
Het is de Kamer bekend dat over dit
punt nader overleg plaatsvindt met de
instellingen. Uitgaande van de gemiddelde personeelslast bij het wetenschappelijk onderwijs, zijn de cijfers
die door de heer Mertens worden gehanteerd, naar mijn mening helemaal
niet juist. Mede o m die reden lijkt het
mij dat aanvaarding van de motie
moet worden ontraden.
De motie op stuk nr. 47 is eveneens
van de heren Mertens en Van den A n ker. Zij handelt over realisatie van een
ZWO-accres. De Regering heeft bij de
behandeling van de BUOZ-nota de instemming van de Kamer gekregen
voor het voornemen o m f 100 miljoen
over te hevelen naar het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Ik zeg daar nu
bij dat het mogelijk is dat de huidige
budgettaire situatie het tempo van deze overheveling aantast.
Over dat probleem vindt op het
ogenblik overleg plaats met de instellingen van het wetenschappelijk onderwijs, waarbij het ZWO als waarnemer aanwezig is. Ik zal dit voorjaar een
beslissing nemen over de manier
waarop de voorgenomen overheveling in de periode 1982-1986 moet
worden gerealiseerd. De Kamer zal de-
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ze informatie krijgen in de begroting
voor 1982 en in het eerstvolgende AIgemeen Financieel Schema. Bij de volgende behandeling van de begroting
en van het AFS kan de Kamer zich dan
uitspreken. Mijn conclusie is derhalve
dat de motie mij overbodig voorkomt.
Dat is de reden dat ik aanvaarding van
deze motie ontraad.
De heer Waltmans is samen met de
heren Bakker en Van der Spek ondertekenaar van een motie over het collegegeld van f 650 voor HBO-studenten. Er
wordt gevraagd, dit voorstel terug te
nemen, maar er wordt niet gezegd hoe
de financiële gaten die daardoor ontstaan, moeten worden gedicht. Ik kan
dus kort zijn in mijn afwijzing van deze
motie.
Op stuk nr. 50 vinden wij een motie
van de leden Van Ooijen en Mertens.
In die motie wordt Staatssecretaris
Hermes een bepaald verzoek gedaan.
Ik neem aan dat deze daarop dadelijk
ingaat.
De motie op stuk nr. 51 is van de heren Konings en Van Ooijen. Deze motie gaat naar ik meen van verkeerde
veronderstellingen uit. De Regering is
wel degelijk bezig met evenwichtige
voorstellen voor de bezuinigingen op
de begroting van O en W.
Zij is daarmee ook gekomen. Na het
zeer vele, zoniet exclusieve dat over
deze materie is gezegd - over onderwijsbeleid is door de PvdA-fractie nauwelijks gesproken - en na het zeer vele
dat hierop door de Regering is geantw o o r d , lijkt het mij zonder meer duidelijk dat deze motie in de ogen van de
Regering niet aanvaardbaar is.
Ik heb met de motie-Deetman en
Van Leijenhorst op stuk nr. 53 geen
problemen. Ik heb echter zoeven al gezegd dat wel degelijk direct na de a!gemene beschouwingen is begonnen
met het doorlichten van de inkomensstructuur. In de motie-Rietkerk en Lubbers werd gevraagd o m een algehele
doorlichting en een vergelijking met
alle ontwikkelingen binnen en buiten
het onderwijs. Niemand kan veronderstellen dat de concrete resultaten niervan binnen een week of een maand op
tafel konden liggen. Dan zou van een
zeer onzorgvuldige werkwijze sprake
zijn.
Intern zijn wij reeds in de laatste
maand van 1980 met de eerste resultaten geconfronteerd. In het georganiseerde overleg is over de procedurele
kant ook al in december 1980 gesproken. Wanneer wij nauwelijks twee
maanden nadat de motie is aangenomen, zover met onze werkzaamheden
zijn, is er geen grond voor het verwijt
van vertraging.
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Natuurlijk is er voortdurend en volledig overleg in de hiertoe geëigende fase
tussen de collega's in het kabinet. Collega Wiegel heeft hierover gisteren
reeds het nodige gezegd. Overleg met
Binnenlandse Zaken vindt voorts
plaats over alle formele voorstellen die
ik aan het georganiseerde overleg doe.
Als een formeel voorstel aan het georganiseerde overleg wordt gedaan, impliceert dit zelfs instemming van de
collega van Binnenlandse Zaken.
Dit is iets anders dan wanneer men
in een bepaalde fase van de gedachtenvorming over en weer ideeën boven tafel brengt. Daarom ben ik ertoe
bereid, alle stukken van het georganiseerde overleg over salarisvoorstellen
tegelijk met verzending aan het georganiseerde overleg aan de Kamer toe
te zenden. Hiermee lijkt mij volledig
aan de motie voldaan.
Ik zeg nogmaals dat ik geen moeite
met de motie heb, maar ik acht haar na
alle toezeggingen niet nodig.
Stuk nr. 54 is een motie van de heer
Mertens over de noodzaak van het toekennen van prijscompensatie aan de
sector van het wetenschappelijke onderwijs. Hiermee toont de fractie van
D'66 keihard aan dat zij geen bijwagen
van de PvdA is. Waar de ene opposant
de prijscompensatie wil schrappen,
wil de andere haar juist uitkeren. Ik
hoop dat men hierover tot overeenstemming komt in het schaduwkabinet.
De gezamenlijke werkgroep van departementsambtenaren en vertegenwoordigers van instellingen is werkzaam met de nadere doorlichting en
herziening van het normenstelsel voor
de zogeheten overige lasten. Op 18
maart aanstaande zal deze groep haar
werk formeel beginnen.
Het materiële voorzieningenniveau
van het wetenschappelijke onderwijs
moet naar mijn mening op dit ogenblik
zo min mogelijk verder worden aangetast. De heer Mertens herinnert zich
ongetwijfeld de opmerkingen die ik
heb gemaakt over de vervangingsinvesteringen die in de tweede helft van
de tachtiger jaren voor het hogere onderwijs nodig zijn.
Zowel in het algemene financiële
schema voor 1932 tot 1985 - zie blz.
16 - als in het antwoord op vraag 42
van de vaste kamercommissie over
het AFS heb ik gesteld dat verdere bezuinigingen op de overige lasten naar
mijn mening op dit ogenblik niet gewenst zijn. Dit wil natuurlijk niet zeggen - ik ben geen profeet - dat zij in de
toekomst geheel en al kunnen worden
vermeden. Onbekendheid met de ver-
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dere ontwikkelingen in de middelen
van de rijksoverheid in haar geheel
maakt het mij onmogelijk, concretere
toezeggingen te doen.
Overigens heb ik in de vergadering
van de desbetreffende kamercommissie opgemerkt dat het aandeel van de
kosten waarover de heer Mertens
spreekt, in de orde van 9% van het totaal is. Hoewel dit niet onbelangrijk is,
is het geen overwegend deel van het
totaal.
De heer Mertens (D'66): De Minister
had in het beding dat bij het AFS is
aangehecht toegezegd, wel te pogen
bij zijn collega de prijscompensatie
e r d o o r t e krijgen. Over die pogingen
hoor ik nu verbluffend weinig.
Minister Pais: Ik ben bezig met dat pogen. Interdepartementaal overleg is
niet altijd van de snelste.
De heer Mertens (D'66): Het is dus nog
niet afgerond?
Minister Pais: Neen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de
motie van de leden mevrouw GinjaarMaas en de heer Dees. Ik sta sympathiek tegenover deze motie. Ik voeg
hieraan alleen toe dat de instelling van
de hiP! in genoemde commissie binnen het raam van de in te dienen Kaderwet Hoger Onderwijs een plaats zal
moeten krijgen. Het werk van de commissie vraagt immers om een procedure. Nieuwe onderwijsmogelijkheden die de commissie voorstelt, behoeven natuurlijk een basis in de Kaderwet, aangezien zij vragen om experimenten. Met deze interpretatie mijnerzijds heb ik geen moeite met deze
motie.
Op stuk nr. 56 staat de motie van de
leden mevrouw Ginjaar-Maas en de
heer Deetman. Zij vragen m i j , te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om ten behoeve van het onderwijsbeleid kosten-batenanalyses op te stellen. In beginsel ben ik zeker bereid, zo
veel mogelijk te streven naar de ontwikkeling van zulke analyses.
Wel wil ik er, vanuit een ervaring die
ongeveer drie jaar en drie maanden terug ligt, voor waarschuwen, op korte
termijn een substantiële bijdrage tot
de besluitvorming van dit instrument
te verwachten. Is het al problematisch,
de kosten van het onderwijs op de juiste manier toe te rekenen, veel moeilijker, en ook vaak omstreden, is het, de
baten van dat onderwijs vast te stellen.
Ik mag er verder op wijzen dat in mijn
opdracht inmiddels een aanzet tot een
kosten-batenanalyse is geproduceerd
door het Instituut voor Onderzoek van
Overheidsuitgaven.
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Het resultaat daarvan is neergelegd
in het rapport 'Een prijs voor Onderwijs', de Kamer toegezonden. Ook uit
deze studie blijkt hoe moeilijk zo'n
amalyse wel is. Ik heb inmiddels een
vervolgopdracht gegeven. Dit alles
maakt het duidelijk dat ik wel degelijk
op de lijn van de leden Ginjaar-Maas en
Deetman zit en dat ik hiermee doende
ben. Ik heb dan ook geen enkel bezwaar tegen deze motie. Integendeel,
ik beschouw haar als een ondersteuning van mijn beleid. Ik waarschuw alleen voor te grote verwachtingen.
De motie op stuk nr. 57 van mevrouw Ginjaar-Maas en de heer Deetman betreft onderzoek naar taken in
het voortgezet onderwijs. Ik had in
mijn beantwoording in eerste of in
tweede termijn nog willen ingaan op
onderzoek naar het Experiment weektaak leraren vo. Ik kan dat nu doen in
verband met deze motie. In 1980 is
door deze Kamer een motie van mevrouw Ginjaar aanvaard. Daarin stond
onder meer: 'aandrang o m met de
personeelsorganisaties te overleggen
over de wijze waarop afdoend inzicht
kan worden verkregen in de taak en de
taakverschillen bij leraren in het
voortgezet onderwijs'.
Ik heb die motie ondersteund. Ik acht
deze kwestie ook van zeer groot belang. De oorspronkelijke opzet van het
Experiment weektaak heeft echter geleid tot verschillen van opvatting tussen enerzijds de personeelsorganisaties, anderzijds het departement en
mijzelf over de vragen hoe en onder
welke randvoorwaarden onderzoek en
experiment moeten plaatsvinden. De
personeelsorganisaties en het departement zijn elkaar hierover nooit geheel genaderd. Met m e v r o u w Ginjaar
en de heer Deetman ben ik het eens
dat het niet vruchtbaar is, deze meningsverschillen al te zeer uit te diepen.
Het is immers duidelijk: de Kamer,
het onderwijsveld en ik zijn het in wezen met elkaar eens. Iedereen wil meer
zicht hebben in de verschillen in taakomvang en in taakbelasting van de leraar in het voortgezet onderwijs. Ik
voeg hieraan toe dat wij niet zomaar
belangstelling hebben voor die taakverschillen. Zij komen natuurlijk overal
voor: bij amtenaren, hij werknemers in
de particuliere sector, zelfs bij Kamerleden, ja ook zelfs bij ministers. Dat is
niet het punt. Met name gaat het om
de vraag welke taakverschillen bestaan, mede gezien het verschil en het
niveau in inkomen die nog aanvaardbaar, dan wel niet meer aanvaardbaar
zijn.
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In mijn benadering, waarbij de zorg
voor de kwaliteit van het onderwijs
v o o r o p staat, past natuurlijk ook bewaking van en zorg voor het arbeidsklimaat, ook in de belangrijke sector van
het voortgezet onderwijs. S o m m i g e n
doen het voorkomen alsof daar alleen
maar achtergebleven figuren die nog
niet de vertrouwelingen van de nieuw e tijd zijn werkzaam zijn, maar de Regering heeft een- en andermaal met
waardering kennis genomen van de
inspanningen die men daar jaar in,
jaar uit verricht.
Daarom is deze nieuwe motie van
mevrouw Ginjaar en de heer Deetman
eigenlijk een onderstreping van mijn
beleid. Ik ben het namelijk volkomen
met hen eens, mits het te houden onderzoek in een zinvol kader kan worden geplaatst. En daar zou ik ten slotte
nog het volgende over willen zeggen.
Het functioneren van een leerkracht
in het voortgezet onderwijs kan niet
w o r d e n geïsoleerd van hetfunctioneren van de school als organisatie. Onderzoek dat dit wél doet - en daar leed
de oorspronkelijke opzet een beetje
aan - leidt tot naar mijn smaak steriele
resultaten. Ik heb daarom niet stil gezeten. Ook gelet op de motie-Ginjaar
van verleden jaar heb ik, juist vanuit
zorg voor kwaliteit van onderwijs en
arbeidsklimaat in het voortgezet onderwijs, ongeveer een halfjaar geleden
opdracht gegeven aan het ITS in Nijmegen voor een stand-van-zakenonderzoek in het voortgezet ondrwijs.
Het concept is nu gereed; de definitieve versie wordt dezer dagen opgeleverd. Ik stel mij voor die dan direct na
ontvangst ook ter kennis van de Kamer
te brengen.
Ook in dat rapport - wij noemen het
op het departement het trendrapport staan argumenten vóór een onderzoek
naar het functioneren en de taak van
de leraar in de school, maartevens argumenten tegen een al te steriel en
geïsoleerd onderzoek. Nodig is een
onderzoek naar de taakdifferentiatie
als zelfstandig onderdeel van een
meeromvattend schoolorganisatorisch onderzoek. Dat kan natuurlijk wel
vooruitlopen op het schoolorganisatorisch onderzoek; het hoeft niet allemaal
simultaan te zijn.
Ik heb dit overigens in de vergadering van de bijzondere commissie, het
georganiseerd overleg, van 18 februari
jl. aan de centrales van onderwijspersoneel meegedeeld. Mijn conclusie is
dan ook dat de nieuwe motie van mev r o u w Ginjaar en de heer Deetman in
zoverre een onderstreping is van hetgeen ik beoog, omdat ik in menig op-
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zicht aan de hand van de motie van
1980 reeds aan de gang ben gegaan.
Ik ben het met de indieners volledig
eens, mits dat onderzoek wordt geplaatst in een schoolorganisatorisch
kader. Ik ben bereid daarover ook zo
snel mogelijk met de personeelsorganisaties van gedachten te wisselen. Uiteraard blijf ik wel hechten aan de
randvoorwaarden die ik bij een en ander stel. Ik hoop dat die door de organisaties kunnen worden geaccepteerd.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn
laatste motie beoogt de discussie over
de randvoorwaarden eventjes op dood
spoor te zetten. Ik hoop dat de Minister
dat goed heeft beluisterd.
Het onderzoek naar de organisatie
binnen de school vind ik buitengewoon belangrijk, maar het is in feite
geen uitvoering van mijn motie van
verleden jaar, die nadrukkelijk toegeleid moet worden naar de taakbelasting en de taakverdeling van docenten
in het voortgezet onderwijs. De motie
die ik nu heb ingediend, beoogt in feite
precies hetzelfde. Daar willen wij inzicht in hebben. Ik begrijp best dat er
een relatie is met de organisatie van
de school, maar ik denk dat er nog een
veel sterkere relatie is als de Minister
de motie-Rietkerk-Lubbers gaat uitvoeren en de salarisstructuur gaat
doorlichten. Alleen al ter wille van de
uitvoering van die motie heeft hij absoluut een inzicht nodig in de taakverdeling, taakbelasting enz. van docenten. Ik zou de Minister willen vragen,
nu hij positief op de motie heeft gereageerd, haar met de grootst mogelijke
spoed uit te voeren. Hij zal er zelf veel
plezier van hebben.
Minister Pais: Dat is altijd meegenomen, mijnheer de Voorzitter. Ik heb
ook gezegd dat ik met deze motie geen
problemen heb, maar dat ik dit onderzoek wel in een schoolorganisatorisch
kader wens te plaatsen, ook al omdat
dit in het belang van de betrokkenen
zelve is.
De Voorzitter: Wij zijn nu niet meer
bezig aan een uitvoerige discussie. Dit
was uitsluitend nog een advies van de
Minister over de moties. Ik zou nu
langzamerhand aan het volgende onderwerp willen toekomen. De Minister
van Verkeer en Waterstaat zit al meer
dan een uurte antichambreren.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik denk — mijn opvattingen over de
laatste motie samenvattend - dat ik
het een zonder bezwaar kan doen (ik
heb al over de mogelijkheid van niet
geheel synchroon onderzoek gesproken) zonder het ander geheel achter-
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wege te laten. Ik neem aan, dat de oplossing, die wordt gevonden, in het belang is van al diegenen, die ermee gediend zijn en dat wij er allemaal veel
plezier van hebben.
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte is
er nog een motie over het informatiebeleid, ingediend door de heren Van
den Anker en Mertens en betrekking
hebbend op het takenpakket van COBIDOC. Ik neem aan dat deze is ingediend bij de beschouwingen, die collega Van Trier over zijn onderdeel heeft
gegeven in deze Kamer. Het lijkt mij
dan ook het beste dat in goed overleg
met collega Van Trier hij het standpunt
van de Regering aan de Kamer meedeelt.
Ik ben hiermee gekomen aan het
eind van de beschouwing van de zijde
van de Regeing. Ik vraag nog uw aandacht, mijnheer de Voorzitter, voor
een motie, die betrekking heeft op het
taakgebied van Staatssecretaris Hermes en voor de motie, die betrekking
heeft op het taakgebied van Staatssecretaris De Jong.

D
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil even ingaan op motie
nr. 60, die zojuist door de heer Mertens
is ingediend. Ik ben op de problemat i e k t e r z a k e a l ingegaan bij mijn antw o o r d in eerste termijn. Ik wil nogmaals beklemtonen dat het hierbij met
name gaat om de betrokkenen. Wie
zijn de betrokkenen bij het stichten van
scholen? Ik heb een- en andermaal bet o o g d dat het er meer zijn dan alleen
de ouders, die er op dat moment zijn.
Op deze zaak zal ik verder ingaan in de
nota over deze zaak, die wij aan het opstellen zijn.
Verder constateer ik, dat de heer
Mertens door elkaar haalt en te veel
door elkaar schuift zaken, die te maken
hebben met de medezeggenschap en
de planprocedure.
Voorts constateer ik dat, wat de heer
Mertens zegt over de heroverweging
met betrekking tot de planprocedure,
bepaald geen betrekking heeft op dit
deel van de planprocedure. Die heroverweging gebeurt o m na te gaan
hoe het zit met de vermindering van
het aantal leerlingen en de herschikking van bepaalde voorzieningen. De
principiële zaken, die de geachte afgevaardigde aan de orde stelt, zullen
hierbij bepaald niet aan de orde komen.
Ten slotte moet ik zeggen, dat ik erover verheugd ben dat de heer Mertens nog eens de klemtoon heeft gelegd op het recht op het verlangde onderwijs. Ik neem aan, dat hij akkoord
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gaat met wat ik onder 'het verlangde
onderwijs' versta. Dat staat levensgroot in de WVO vermeld; er is een uitgebreide jurisprudentie over.
Al met al moet ik constateren, dat de
motie sterk overbodig is. Ik ontraad
haar derhalve.

D
Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb in tweede termijn al
enige opmerkingen gemaakt over de
motie op stuk nr. 50. Ik heb laten uitkomen - naar ik meen duidelijk genoeg aan de hand van citaten dat deze motie
onjuist is. Ik heb dus geen enkele m o gelijkheid de Kamer aanneming van
deze motie aan te raden. Ik moet aanneming ervan ontraden.
De zin, die de heer Mertens in derde
termijn heeft gehanteerd, wast de zin
die staat op blz. 2690, die ik heb genoemd, niet weg. Op die bladzijde
staat heel duidelijk dat ik aan de Kamer
heb meegedeeld dat het van de kant
van het departement - en dat is namens
mij - is voorgesteld. De heer Mertens
heeft een andere passage geciteerd, namelijk dat de organisaties en instellingen ermee akkoord zijn gegaan en dat

zij overeenstemming hebben bereikt
met degenen, die het gesprek voerden.
Uiteraard moest ik vragen of zij met deze procedure konden instemmen. Dat is
gebeurd. Op bladzijde 2689, linkerkolom, staat dat overeenstemming is bereikt, enz.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de
conclusie dat de motie niet juist is.
Daarom moet ik aanneming ervan ontraden.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
In behandeling komt het wetsontwerp
16 400-VIII, nr. 30.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
alle op dit wetsontwerp voorgestelde
amendementen voldoende worden
ondersteund.
Over de aanhef en de artikelen 1 tot en
met 36, 37 en het daarop voorgestelde
amendement, 38 en 39, 40 en de daarop voorgestelde amendementen, 41
tot en met 57, 58 en het daarop voorgestelde amendement, 59 en het daarop voorgestelde amendement, 59A, 60
tot en met 68, 69 en het daarop voorgestelde amendement, 70, 70A, 70B en
71 tot en met 92 van artikel I wordt
geen beraadslaging gevoerd.

Beraadslaging over artikel 93, waarop
is voorgesteld een amendement-Konings en Van Ooijen (stuk nr. 41).

D
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Artikel 93 betreft het vormingswerk voor WSW-jongeren. In
het verslag van de uitgebreide commissievergadering die daarover is gehouden, staat dat Staatssecretaris De
Jong onder andere heeft gezegd.' Wel
is het mogelijk gebleken, de faciliteiten
op personeelsgebied een jaar langer
dan eerst was vastgesteld te handhaven. Zoals men weet was de termijn 1
augustus 1981. Dat wordt dus 1982.
Ik heb begrepen uit de begroting,
dat de faciliteiten per 1 augustus worden beëindigd. Ik zou hierover graag
opheldering hebben.

D
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Hierover is een beleidsnotitie gemaakt, die in het overleg ter sprake komt. Ik kan niet uit mijn hoofd zeggen, hoe de financiële context daarvan
is. Ik zal daarop schriftelijk antwoord
geven.
De beraadslaging wordt gesloten.

Staatssecretaris Hermes
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Over de artikelen 94 tot en met 98, 99
en het daarop voorgestelde amendement, het amendement tot invoeging
van een artikel 99a, 100 en het daarop
voorgestelde amendement, 101 tot en
met 111,112 en het daarop voorgestelde amendement, 113 en de daarop
voorgestelde amendementen, 114 en
de daarop voorgestelde amendementen, 115 en 116,117 en de daarop
voorgestelde amendementen, 118 en
de daarop voorgestelde amendementen, 119 en 120, 121 en de daarop
voorgestelde amendementen en 122
tot en met 139 wordt geen beraadslaging gevoerd.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
U heeft mij zoeven meegedeeld dat bij
de stemming volgende week de Regering haar mening over deze amendementen kan geven?
De Voorzitter: Neen, bij de behandeling van de amendementen. Ik corrigeerde mij zelf.
Minister Pais: Dag mag ik misschien
toch nog het nodige over verschillende amendementen opmerken. Ik heb
die correctie uwerzijds niet vernomen.
Beraadslaging over artikel 140, waarop is voorgesteld een amendementVan der Spek (stuk nr. 59).

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! In de memorie van toelichting is een opsplitsing gegeven van
de bedragen, opgevoerd onder artikel
140. Daarbij komt een bedrag van
f 700.000 voor vrouwenstudies voor.
Dit bedrag blijkt te bestaan uit drie ton
voor algemene emancipatiemaatregelen en vier ton voor een opzet voor
vrouwenstudies aan de instellingen
voor hoger onderwijs. Bij de algemene beraadslaging heb ik opgemerkt,
dat dit bedrag veel te laag is, dat er
veel meer mogelijkheden zijn en dat er
veel meer om wordt gevraagd. Ik heb
voorts opgemerkt dat een vertienvoudiging voor de hand zou liggen.
De Minister is daarop niet ingegaan.
Daarbij komt dat in de nota van wijziging, waarbij artikel 140 is verlaagd in
de toelichting weer een nadere opsplitsing van dit artikel wordt gegeven,
die niet meer afzonderlijk dat bedrag
voor de vrouwenstudies vermeldt,
waardoor het voor mij onduidelijk is,
of dat bedrag op f 700.000 is blijven
staan. Ik vond het nodig de aandacht
op deze zaak te vestigen en zo mogelijk dit bedrag er door te krijgen.
Daartoe heb ik een amendement ingediend, waarin wordt voorgesteld
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om het bedrag voor de vrouwenstudies sec te vertienvoudigen, waarbij
wordt uitgegaan van de gedachte van
een gemiddelde van drie formatieplaatsen per instelling voor dit soort
studies.
De Voorzitter: Ik geef nu het w o o r d
aan de Minister. Hij heeft thans tevens
de gelegenheid om nog over amendementen op andere artikelen te spreken.

D
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik wil beginnen met het door de heer
Van der Spek ingediende amendement. Hij kan ervan verzekerd zijn dat
de prioriteit voor deze emancipatorische maatregel dermate hoog is bij
mij, dat hij voor deze post niet behoeft
te vrezen. Het is natuurlijk erg mooi
om een amendement om 3,6 min.
meer u i t t e geven voor iets in te dienen, maar ik zou graag willen weten,
waaruit ik het moet financieren, misschien uit het alternatieve plan van de
PvdA, maar de middelen worden er
niet bij aangegeven. Als zodanig is het
dus een slag in de lucht.
Een algemene opmerking over de
amendementen die door de fracties
van de PvdA en D'66 zijn ingediend
kan luiden, dat er geen reële, of onvoldoende of onjuiste dekking wordt aangegeven. Met nadruk wil ik nog wijzen
op het amendement nr. 41 op artikel
93 en het amendement nr. 42 op artikel
100. Dat zijn amendementen van de leden Konings en Van Ooijen. In de toelichtingen daarop staat:
'De financiering van dit amendement vloeit voort uit het door de
PvdA-leden Kombrink en Van der Hek
ingediende 'Urgentieplan voor werk'.
Mijnheer de Voorzitter! Dit is een
plan, dat door het parlement is verworpen, zodat er geen enkele reële
dekking is voor dit amendement,
waarmee respectievelijk f 26 en f 27
miljoen is gemoeid. Men wil dit betalen met schertsgeld en daar kan ik natuurlijk niet mee akkoord gaan.
De beraadslaging wordt gesloten.
Over de artikelen 141 tot en met 162,
163 en het daarop voorgestelde amendement, 164 tot en met 201, 202 en het
daarop voorgestelde amendement,
203 tot en met 229, 230 en het daarop
voorgestelde amendement, 231 tot en
met 247, 248 en het daarop voorgestelde amendement, 249 tot en met 255,
256 en het daarop voorgestelde amendement, 257 tot en met 275, 276 en het
daarop voorgestelde amendement,
277 en het daarop voorgestelde amendement, 278 tot en met 284, 285 en het
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daarop voorgestelde amendement,
286 tot en met 289, 290A, 290B en het
daarop voorgestelde amendement,
290C, 291 tot en met 294, 294A, 295 en
296, 297 en het daarop voorgestelde
amendementen 298 tot en met 321
wordt geen beraadslaging gevoerd.
Over de artikelen II en III en de beweegreden wordt geen beraadslaging
gevoerd.
In behandeling komt het wetsontwerp
16400-VIII, nr.35.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
de op dit wetsontwerp voorgestelde
amendementen voldoende worden
ondersteund.
Over de artikelen en de drie met betrekking tot dit wetsontwerp voorgestelde amendementen wordt geen beraadslaging gevoerd.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
dinsdag de in verband met deze wetsontwerpen noodzakelijke instemmingen te houden.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van het
verslag van een mondeling overleg
over het afzien van verdere spoorwegexploitatie op het baanvak Enschede-Gronau (14390, nr. 283).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Mateman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ook vandaag voeren wij
een discussie, waarbij er sprake zou
kunnen zijn van een botsing tussen bedrijfseconomische rentabiliteit en
maatschappelijke rentabiliteit. Aangezien beide vormen voor ons belangrijk
zijn, lijkt het mij goed, alle argumenten
goed te overwegen.
Wij zijn het met de Minister eens, dat
dit baanvak in de huidige v o r m en bij
de huidige exploitatie beter kan worden opgeheven. Indertijd is dit al ten
aanzien van de vervangende busdienst gebleken. Wij denken, dat de
Minister hierin gelijk heeft.
Echter, bij motie nr. 236, enige tijd
geleden bij de behandeling van het
Structuurschema Verkeer en Vervoer
aangenomen, heeft de Kamer in overgrote meerderheid uitgesproken, dat
in het SVV het behoud van deze lijn
zou moeten worden verwoord. De Minister heeft die gedachte niet overgenomen en juist dit aspect is eruit gelicht. Over andere onderdelen komen
w i j later nog te spreken.

3896

Mateman
Wij hebben de indruk, dat de Nederlandse Spoorwegen al jaren lang hebben toegewerkt naar de beslissing, die
de Minister uiteindelijk heeft willen nemen. Wij hebben daarvoor enkele aanwijzingen. Het personenvervoer w o r d t
al geruime tijd omgeleid, zo blijkt w a n neer men hierover advies vraagt, o n der andere via Arnhem. Bovendien
wordt het goederenvervoer met ingang van de zomerdienstregeling1979 afgewikkeld via Oldenzaal-Bentheim-Rheine-Münster. Verder kan
worden geconstateerd dat het onderhoud aan deze lijn tot het absoluut
hoognodige is beperkt. Ik heb zelfs het
gevoel dat het nog minder is. Eén van
de argumenten o m nu tot beëindiging
van de exploitatie te komen, wordt gev o r m d door het gegeven dat de veiligheid niet meer kan worden gewaarborgd.
Ik zou de Minister willen vragen hoe
hard dit argument is. Ik heb verhalen
gehoord over een extra trein, die per
dag zou moeten rijden o m de rails vrij
van roest te houden. Het doet allemaal
wat western-achtig aan. Spoorbomen
die de lijn zouden moeten beveiligen,
gaan niet altijd dicht, ook al is het niet
zo vaak nodig; er gaat maar één maal
per dag een trein in beide richtingen.
Deelt de Minister de opvatting dat de
NS bewust naar deze situatie hebben
gestreefd?
Hoe graag wij ook iets voor een regio willen doen, w i j zullen toch moeten vaststellen dat het vervoersaanbod
verschrikkelijk is tegen gevallen, waardoor men de vraag mag stellen, hoezeer men ook het openbaar vervoer
een goed hart toedraagt en hoe
belangrijk men ook grensoverschrijdende verbindingen vindt - mijn fractie doet dat - of er wel een redelijke
verhouding is tussen kosten en opbrengsten.
Als je het nu bekijkt, is de verhouding volstrekt zoek. Daarover zijn w i j
het eens met de Minister. Hoe kan het
echter ook anders als er één keer per
dag een boemeltje van de Duitse kant
naar Enschede pendelt en dan terug?
Wat zijn het eigenlijk voor mensen die
nu nog van dat lijntje gebruik maken?
Zou het ook anders kunnen? Ik besef
dat het kosten met zich brengt, maar in
het mondeling overleg is al gesproken
over de mogelijkheid, vanuit Gronau
een paar keer per dag een trein naar
Enschede te laten doorrijden waarmee
de mensen toch echt worden bediend.
Er zijn meer mogelijkheden. Er is een
trein die vanuit Zutphen naar Enschede rijdt. Voorts is er de diesel vanuit
Zwolle, die waarschijnlijk voldoende
tijd heeft o m naar Gronau door te rijden.
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Is het nu niet mogelijk dat wij twee
dingen niet doen? In de eerste plaats
zouden w i j nog niet kunnen besluiten
tot stopzetting over te gaan. In de
tweede plaats zouden wij ook niet klakkeloos vandaag moeten zeggen, dat
de lijn moet blijven. Wij kunnen gedurende een beperkte tijd een proef nemen met een uitbreiding van het aantal verbindingen, om te kijken of er nu
waarachtig sprake is van vervoersaanbod of niet.
Waarschijnlijk zal worden gezegd
dat dit in het verleden, in de jaren
1972-1976, al eens is geprobeerd. Dat
was echter een andere tijd, waarin het
openbaar vervoer anders werd gewaardeerd en wij anders dachten over
spoorverbindingen. Is de Minister bereid, voor een beperkte tijd aan een
proef mee te werken?

D
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het op 19 februari j l . gevoerde mondeling overleg inzake de
spoorlijn Enschede-Gronau heeft duidelijk gemaakt dat de Minister de oren
liever laat hangen naar de directie van
de Nederlandse Spoorwegen dan naar
de Kamer, des te opmerkelijker als
blijkt dat de regio, ook grensoverschrijdend, en de Minister van Economisch Zaken het niet met deze Minister eens zijn. De argumenten die de
Minister hanteert zijn onvolledig en
onjuist. Ik loop ze na.
Een integrale studie inzake het
streekvervoer voor Twente heeft invoering van het Normeringssysteem
in Twente tot dusver voorkomen. Een
vervangende busdienst was niet wervend. Dat laatste is logisch als men de
dienstregeling niet kent, ten minste 3
kwartier kwijt is in plaats van 10 minuten en twee keer extra moet overstappen van bus op trein. Een kind begrijpt
dat dit geen internationaal vervoer kan
heten en ook niet regionaal: 13 km in
45 minuten is geen vervoersprestatie.
Het streven van NS het internationaal vervoer over een beperkt aantal
grensovergangen af te wikkelen is duidelijk. Een grotere bundeling is vereist
naarmate een vervoersstroom dunner
is. De omweg wordt wel afgewenteld
op de klant: Enschede-Düsseldorf via
A r n h e m en een o m w e g met een f 30 a
f 50 hogere ritprijs. Oldenzaal-Bentheim is geen alternatief voor het verkeer tussen Noord- en Oost-Nederland
en het Roergebied. Dat wil de Minister
niet begrijpen. Nodig is een verbinding tussen de Intercitydiensten op
Enschede enerzijds en Munster anderzijds. En die dienst kan zonder veel bezwaar ook door de Deutsche Bundesbahn uitgevoerd worden.

Spoorwegexploitatie

Enschede-Gronau naast HengeloBentheim: Een luxe als de Regering
wel Kerkrade-Aken naast SimpelveldAken wil aanleggen? Dat is een invest e r i n g v a n l miljoen tegenover zeker
50 a 100 miljoen, alleen omdat de NS
de beveiliging moeten vernieuwen.
Het is schandelijk dat dat de Minister
tot opheffing brengt. Dat de Minister
niet doorziet dat NS liever de omreizende reiziger f 30 a f 50 meer laat betalen dan de Minister zelf, is een verontachtzaming van zijn verantwoordelijkheid.
Vele malen sprak deze Kamer uit dat
het perifere grensgebied economisch
gebaat is met het opheffen van de barrières die grenzen vormen. Dat ziet de
Ministervan Economische Zaken.
Maar deze Minister ziet het niet zitten.
Wat voert de Regering voor beleid ten
aanzien van de grensregio's?
De Minister voert ten slotte energiebesparing aan, maar jaagt door zijn
beleid de reiziger de auto in, die tenminste 1,8 maal, maar in de praktijk
veel meer energie per reiziger/km
vraagt dan een adequate treindienst.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Bij welke treinbezetting?
De heer Rienks (PvdA): Dat hangt af
van het aantal treinen en de geboden
vervoersprestatie.
De heer De Beer (VVD): Het zal de heer
Rienks duidelijk zijn dat één reiziger in
één trein meer energie kost dan w a n neer die ene reiziger in de auto zit. Als
de heer Rienks zegt, dat de auto meer
energie kost dan de trein, gaat hij van
een bepaalde gemiddelde treinbezetting uit. Mijn vraag is: Over welke
treinbezetting praat de heer Rienks?
De heer Rienks (PvdA): Dat ligt aan de
verhouding tussen de treingrootte en
dergelijke ten aanzien van het reizigersaanbod. Wij hebben treinen in allerlei
soorten en maten.
De heer De Beer (VVD): U ontwijkt
mijn vraag of u begrijpt mij niet. U
zegt, dat de auto 1.8 maal zoveel energie kost als de trein. Daarbij gaat u uit
van een gemiddelde bezetting per
trein anders kunt u dat cijfer niet noemen.
De heer Rienks (PvdA): Ik wil de heer
De Beer best vertellen hoe ik aan die
factor k o m ; zij is namelijk gepresenteerd in de nationale verkeers- en vervoersrekening die wij verleden week
hebben gekregen. Daaraan liggen natuurlijk bepaalde factoren ten grondslag die ik nu niet in extenso zal presenteren.
De heer De Beer (VVD): Goed, maar in
de nationale verkeers- en vervoersre-
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maar deze Minister niet zitten. Mijn
vraag is: Welk beleid w o r d t nu precies
gevoerd ten aanzien van grensregio's?
Wat betreft de energiebesparing
doorkruist de Minister in de regio de
afgesproken procedures in het kader
van het grensoverschrijdend actieprogramma. Hij legt een onafgemaakte
De heer Rienks (PvdA): Dat zou hoogstudie van het Nederlands Vervoerwestens die factor ongunstiger kunnen
tenschappelijk Instituut als richtinggemaken. Een en ander hangt natuurlijk
vend voor zijn beleid uit. Hij weigert
af van de geboden vervoersprestatie.
een woord te spreken over spoorwegIk zeg het de heer Mateman na: Wat is
haltes in Glanerbrug en Enschedehet voor een dienstverlening als je
oost, terwijl er een tramlijnstudie is.
slechts één trein laat lopen op een traZelfs de Duitse minister is niet overject?
tuigd. Hij kon met een zo beperkte visie ook niet meer doen dan het oor laDe heer De Beer (VVD): U gaat nu op
ten hangen. De minister heeft ook oneen ander onderwerp over. Het door U
juist gehandeld in het buitenlands vergenoemde verhoudingsgetal met bekeer. Hij bespreekt zaken in de marge
trekking tot het energieverbruik door
waarvoor de Kamer diplomatieke acauto en trein klopt niet voor het traject
ties vraagt. Mijnheer de Voorzitter. Tot
waarover wij nu spreken. Daar gaat
schade van de parlementaire demohet mij o m . Er is op dit traject namelijk
cratie, tot schade van de internationale
sprake van een veel lagere bezettingsverhoudingen - ik wijs op de uitspragraad dan in de rest van Nederland.
ken van de Duits Nederlands ParlemeDaarom klopt uw verhaal niet voor dit
tariërs-Conferentie van 27 oktober
traject.
1980 - tot schade van de sociaal-ecoDe heer Rienks (PvdA): Die constatenomische ontwikkeling van de Eurering heb ik zoeven ook al met de heer
gio, Twenthe en geheel Noord en Oost
De Beer gemaakt. Als hij...
Nederland heeft de Minister een beslissing genomen die f 800.000 invesDe heer De Beer (VVD): Maar wel ten
tering uitspaart, f 800.000 die een wernadele van de trein!
vend NS-beleid zich zelf goeddeels
De heer Rienks (PvdA): ... op zo'n traject kunnen terugverdienen en een echte
van een lagere bezetting wenst u i t t e
bijdrage kunnen leveren aan een stugaan - i k vind ook dat dit moet bij grens- rend openbaar vervoerbeleid. Er rest
overschrijdende verbindingen - dan
mij maar één zaak: De Minister moet
zal inderdaad geen besparing optrezijn beleid herzien en naar de Kamer
den in het energieverbruik. De Minisluisteren. Daartoe een motie.
ter heeft echter ten principale gewezen
De heer De Beer (VVD): Begrijp ik uit
op een besparing in het energieverde woorden van de heer Rienks dat hij
bruik en dan zeg ik, dat het openbaar
werkelijk verwacht dat die lijn binnen
vervoer in het algemeen voordeliger is
afzienbare tijd rendabel zal zijn? Kom
dan de auto per reizigerskilometer.
nou toch!
De heer De Beer (VVD): Als er maar
De heer Rienks (PvdA): Geen enkele
voldoende mensen in de trein zitten.
spoorlijn in Nederland.
Daarom zeg ik, dat de verhoudingen
op dat traject best eens omgekeerd
De heer De Beer (VVD): Precies. Dat
kunnen zijn.
kan niet.

Rienks

kening wordt uitgegaan van een gemiddelde bezetting in heel Nederland.
Het traject, waarover wij nu spreken,
heeft een bezettingsgraad dat ver onder het gemiddelde ligt. Daarom gaat
uw verhaal niet op.

De heer Rienks (PvdA): Als je daar lege
treinen laat rijden, is het inderdaad
waar.

De heer Rienks (PvdA): Ik zei: v o o r e e n
deel. Kan ik dat berekenen?

De heer De Beer (VVD): Wij hebben in
het verleden lege treinen en bussen op
dat traject gehad.

Motie

De heer Rienks (PvdA): Ja, omdat er
nooit een goed wervend beleid is gevoerd. Als de heer De Beer naar mij
luisteren w i l , zal hij dat nog horen.
Mijnheer de Voorzitter! Vele malen
sprak deze Kamer over het perifere
grensgebied, dat economisch gezien
gebaat is bij het opheffen van barrières die grenzen vormen. Dat ziet de Minister van Economische Zaken wel
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De Voorzitter: Door de leden Rienks,
Lambers-Hacquebard, Van der Spek
en Castricum wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de Regering geen
uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de Kamer inzake voortgezette exploitatie van de spoorlijn tussen Enschede en Gronau (14 390, nr.
36);

Spoorwegexploitatie

van oordeel, dat beëindiging van exploitatie van grensoverschrijdende
spoorlijnen moet worden v o o r k o m e n ;
tevens van oordeel, dat een bescheiden investeringsnoodzaak van de NS
geen hinderpaal mag vormen voor
voortgezette en te intensiveren exploitatie;
nodigt de Regering uit, haar beslissing
ter zake van de sluiting van de spoorlijn Enschede-Gronau te heroverwegen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 285(14390).

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter. Ik wil ervoor pleiten, dat
wij gaan werken aan het tot stand
brengen van een uurdienst per trein
tussen Enschede en Gronau. De dieseltrein van de Deutsche Bundesbahn
Münster-Gronau, die eenmaal per uur
rijdt — althans op maandag tot en met
zaterdag - staat op zijn eindpunt in
Gronau 38 minuten stil. Zowel het materieel als het personeel staat dan te
nietsen.
De rijtijd Gronau-Enschede is tien
minuten. De trein kan daarom gemakkelijk doorrijden naar Enschede; dan
heeft hij nog 16 minuten wachttijd over,
als ik uitga van één minuut stoptijd op
de heenweg en één minuut stoptijd op
de terugreis in Gronau. Dat kost allemaal zowat niets. Daardoor komen er
uitstekende aansluitingen in Enschede
op het Nederlandse intercity-net en
goede aansluitingen in Munster op het
West-Duitse intercity-net.
De rijtijden op de lange afstanden
worden daardoor zeer veel korter, vergeleken met de huidige situatie met de
bus Enschede-Gronau en veel korter
vergeleken met de reistijden tijdens de
mislukte proef met de snelbus. Vanuit
het Noorden en het Oosten van Nederland naar het Ruhrgebied via Arnhem
kost twee uur meer reistijd. Ook OIdenzaal-Bentheim is een onvoldoende
alternatief.
De lage cijfers van het vervoersaanbod in de jaren 1972-1976, toen er
drie, respectievelijk vijf treinen per dag
reden op het traject Enschede-Gronau
in plaats van de ene die er nu per dag
rijdt, zeggen niets, want de mentaliteit
ten aanzien van het openbaar vervoer
is inmiddels zeer veranderd, dat wil
zeggen verbeterd.
Het beperkte vervoer met de snelbus
in de zomer van 1979 zegt ook bijzonder weinig, omdat het buitengewoon
onaantrekkelijk is een trein/bus/trein-
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Van der Spek
reis te beginnen. Trouwens het gemiddelde aantal reizigers per bus van
acht, dat er op het ogenblik is, is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde aantal dat aan de snelbus meedeed. Dat
werkt al in de goede richting. Voor de
gewone busdienst van nu geldt overigens hetzelfde bezwaar van het afwisselen van het reizen per trein en
per bus. Bovendien is de busdienst
veel meer gericht op lokaal vervoer.
Daardoor zeggen die cijfers dus ook
niet zoveel.
Daarbij komt dat het hebben van een
treinverbinding.,daar een goed alternatief is Voor de wegenaanleg, die op vrij
grote schaal in die regio is gepland,
die veel duurder is, die veel meer
ruimte en energie kost en die veel
schadelijker voor het milieu en de verkeersveiligheid is. Overigens wil ik in
verband met de interruptie van de
heer De Beer er nog op wijzen dat
waar het gaat o m rentabliteitsbeschouwingen het altijd onjuist is om
geïsoleerd één lijn te bekijken. Een lijn
maakt een onderdeel van een net uit.
De mate van bestaan van zo'n lijn
beïnvloedt ook het gebruik op aansluitende delen van het net. Met andere
woorden, wanneer die lijn wel bestaat
wordt de rentibaliteit van andere lijnen
in het net verbeterd. Dan zullen meer
mensen gebruik maken van de trein,
omdat men op dat traject kan doorrijden. Wanneer men die lijn niet heeft,
wordt de rentabiliteit in andere delen
van het net verslechterd.
Je kunt bijvoorbeeld het stuk Leiden-Den Haag opheffen, maar dat zal
funeste gevolgen hebben voor de
stukken Amsterdam-Leiden en Den
Haag-Dordrecht. Op die manier redenerend is het eindresultaat van alle
handelingen dat we een spoorwegnet
van 0 km overhouden in Nederland.
Als we de trein in het gebied, waar
we nu over spreken, echt gaan opfokken, dan zouden we kunnen denken
aan twee nieuwe stations in dichtbevolkte gebieden, waardoor extra aanbod voor het vervoer per trein zou kunnen ontstaan, namelijk in EnschedéOost en in Glanerbrug.
Overigens wordt de lijn wel gehandhaafd, ten behoeve van de NAVO. In
dit verband verbaast het mij een beetje, dat de Minister als voornaamste bezwaartegen handhaving van de lijn
aanvoert dat het met de veiligheid op
die lijn zo slecht gesteld zou zijn. Blijkbaar is dat geen probieem wanneer de
NAVO er gebruik van maakt. Dat sluit
overigens aardig aan bij mijn algemene opvatting over de begrippen 'veiligheid' en 'NAVO', die altijd met elkaar
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op gespannen voet staan. In dit geval
wordt het dus door de Minister bevestigd. Het op peil brengen van de lijn
zou te veel kosten, aldus de Minister.
Dan begrijp ik niet, dat de lijn door de
NAVO blijkbaar wel in moeilijke situaties gebruikt kan worden. Dan zou je
zeggen, dat die veiligheid toch te voren al piekfijn in orde zou moeten zijn
gemaakt.
Tot nu toe is niet echt duidelijk, of de
Minister het voorstel expliciet heeft
voorgelegd aan zijn collega Hauff uit
de Bondsrepubliek. Ik bedoel het voorstel, dat de DB gewoon doorrijdt van
Gronau naar Enschedé en terug. Het
zal duidelijk zijn, dat ik de motie-Rienks
met overtuiging heb mede-ondertekend.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Bij de behandeling van het
structuurschema verkeer en vervoer
heeft de VVD-fractie de motie gesteund, waarin werd gevraagd het traject Enschedé-Gronau nieuw leven in
te blazen. Nu heeft de Minister nadere
gegevens naar voren gebracht. Het
ware ons overigens liever geweest, als
hij die al op tafel had gelegd toen de
motie in discussie was. Maar goed, hij
heeft nadere argumenten aangevoerd
en w i j zijn in dit Huis o m naar eikaars
argumenten te luisteren.
De heer Rienks (PvdA): Als ik de heer
De Beer erop opmerkzaam mag maken, dan moet ik zeggen dat alle argumenten die de Minister heeft aangevoerd, ook al tijdens de behandeling in
de UCV aan de orde zijn geweest.
De heer De Beer (VVD): Ik kan niet onmiddellijk controleren of wat de heer
Rienks zegt, waar is.
De heerCastricum (PvdA): Daarom
heeft de heer De Beer vóór de motie
gestemd!
De heer De Beer (VVD): Neen, daar zal
ik straks nog iets over zeggen.
We zijn hier o m naar eikaars argumenten te luisteren. Wat waren de argumenten? Het ging er niet o m , dat op
dit moment een gering aantal reizigers
gebruik maakt van het traject, want het
is duidelijk dat één trein heen en één
trein terug niet aantrekkelijk is. Dat
hebben wij ook al tijdens het mondeling overleg gezegd. Wél is een argument dat in de periode '72-'76 de verhoogde frequentie geen aanleiding gaf
tot een toename van het aantal reizigers. De snelbus in de periode daarna
was ook al geen succes. Het tekort per
treinkaartje voor dat traject zou f 30 a
f 50 worden.

Spoorwegexploitatie

De gemiddelde bezetting van de
bus, die natuurlijk ook een 'streekfunctie' heeft, is twee personen.
De heer Van der Spek (PSP): Neen,
acht personen. Die bezetting van twee
personen gold voor de snelbus.
De heer De Beer (VVD): Inderdaad, ik
vergis me. Zelfs als we veronderstellen dat het totaal aantal reizigers iets
zal toenemen, indien naast de huidige
bus een trein rijdt - het zal zeker een
additioneel wervend effect hebben dan is toch duidelijk dat anderzijds de
trein enigermate concurrerend voor de
bestaande busverbinding zal werken.
Dan zou je er waarschijnlijk de twee
reizigers moeten aftrekken, waarover
ik zoeven per abuis sprak. Die zullen
dan wel weer van de trein gebruik maken. Het resultaat is dus voorspelbaar.
Het aantal busreizigers zal iets afnemen, maar het aantal reizigers dat van
de trein gebruik maakt, zal geen halfvolle of zelfs maar voor een kwart volle
treinen opleveren. Het zullen er slechts
enkelen per trein zijn.
De heer Rienks (PVdA): Heeft de heer
De Beer nu wel eens uitgerekend hoe
veel mensen er dagelijks omrijden via
die zogenaamde routes waarlangs het
verkeer volgens de NS moet? Heeft hij
ook wel eens geanalyseerd hoeveel
mensen kunnen switchen van de particuliere auto naar de trein en dat ook effectief zullen doen, als er een adequate
verbinding is?
De heer De Beer (VVD): Daarvan hebben wij een idee. Immers, die mogelijkheid was een paar jaar geleden ook
aanwezig. Die bleek inderdaad geen
daverende cijfers op te leveren. Ik heb
zoeven al over die snelbus gesproken.
Die leverde twee reizigers per bus op.
Dat zijn dus geen geweldig grote aantallen. Nu mogen wij veronderstellen,
dat er zich sindsdien een mentaliteitsverandering in Nederland heeft voltrokken en dat men met het oog op onder andere de benzineprijzen wat meer
geneigd is om in de trein te stappen.
Wij weten ook, dat het totaalbeeld van
het aantal reizigers bij de Spoorwegen
weliswaar een verheugende stijging
vertoont, maar dat dit verhoudingsgewijs toch een zeer geringe stijging is.
Er is alle reden o m te veronderstellen,
dat, als wij die trein straks laten lopen,
het dan maar zal gaan om enkele reizigers per trein. Het zal veel te optimistisch zijn, als wij veronderstellen dat
daar zelfs 'kwartvolle' treinen rijden.
Dat zal zelfs in de verste verte niet worden gehaald. Het zal o m een zeer beperkt aantal reizigers gaan.
De mensen in de regio reizen op deze verbinding deels voor recreatie en
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Oe Beer

De heer Castricum (PvdA): Houden zo!

deels voor boodschappen. In het algemeen maakt men in die situaties gaarne gebruik van de auto. Men moet dan
namelijk ook met boodschappen en
dergelijke sjouwen.
Nogmaals, het resultaat is voorspelbaar. In die treinen zullen slechts zeer
weinig mensen zitten. De gemeenschap zal daarop dan heel hoge bedragen moeten toeleggen.
Op zichzelf behoeft dit geen bezwaar
te zijn. De fractie van de VVD pleit in
andere situaties namelijk ook wel voor
het in stand houden van zeer onrendabele vervoersverbindingen. Ik denk
aan ons pleidooi ter zake van Vlieland
en Terschelling. Achter die openbaarvervoersverbinding bevindt zich echter wel een sociale noodzaak. Ik noem
onder andere kinderen die naar school
gaan en mensen die ziekenhuizen
moeten bezoeken.
De onderhavige kwestie onderscheidt zich nu hiervan op het punt
van de sociale noodzaak, die ik zojuist
heb beschreven. Dit is indertijd voor
ons ook reden geweest o m vóór de
desbetreffende motie-Rienks te sternm e n : de gedachte dat twee spoorwegnetten, hoewel er iets noordelijker nog
wel een andere verbinding bestond, op
die ene plaats werden verbonden. Hiermee zou een Euregiogedachte als het
ware gestalte krijgen. Men kan echter
niet volhouden, dat de instandhouding
of uitbreiding dan wel verbetering van
de onderhavige openbaar-vervoersverbinding een kwestie van sociale noodzaak is, in de betekenis zoals ik zoeven
heb aangegeven.

De heer De Beer (VVD): Zeker.
Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals,
de sociale noodzaak waarover ik zojuist heb gesproken, is bij EnschedeGronau niet in die v o r m aanwezig.
Vandaar dat wij de argumenten van de
Minister o m de exploitatie van die
spoorlijn toch te staken acceptabel
achten. Daarbij houden wij ook in gedachten, dat de spoorlijn zelf blijft bestaan, dat er een zeer minimaal onderhoud blijft plaatsvinden, dus dat die infrastructuur niet verloren gaat, en dat
het altijd mogelijk is o m , als de vervoercijfers een andere trend te zien geven, de lijn zonodig binnen zeer korte
tijd te re-activeren.

D

De heer De Beer (VVD): Ja, maar dat is
helemaal niets nieuws. Ik weet niet, of
de heer Castricum het desbetreffende
mondeling overleg heeft meegemaakt.
Toen heb ik de Minister de volgende
vraag gesteld. Dit is weliswaar een
beetje buiten de orde, maar ik moet op
de interruptie antwoorden.
Die vraag is geweest: gesteld, dat de
bootverbinding wegvalt en dat de betrokken rederij Doeksen ermee kapt,
dan ligt er toch een opdracht voor het
rijk o m deze openbaar-vervoersverbinding over te nemen? Dat heeft de Minister toen v o l m o n d i g beaamd. In die
zin betrapt de heer Castricum mij helemaal niet op iets nieuws. Ik heb het indertijd precies zo geformuleerd.

M e v r o u w Lambers Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Om te
beginnen wil ik een punt naar voren
brengen dat uit het beeld dreigt te raken bij de inhoudelijke argumentatie
die nu naar voren wordt gebracht. Er
moet toch aandacht worden besteed
aan dat punt, omdat dit debat anders
een precedentwerking krijgt die niet
erg goed zou zijn. Het gaat erom dat
wij praten over een bij de PKB aangenomen amenderende motie. In het kader van de berichten van de Minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening zullen w i j daarover nog wel
meer ten principale komen te spreken,
maar het zou slecht zijn, wanneer w i j
niet signaleerden dat een inhoudelijk
debat over de spoorlijn Enschede-Gronau - ik zal straks niettemin ook enkele
inhoudelijke argumenten aandragen eigenlijk niet eens meer moest plaatsvinden.
Waarom zou dat debat eigenlijk niet
meer moeten plaatsvinden? Het is een
feit dat de Kamer over deze zaak een
uitspraak heeft gedaan. De Kamer
heeft het in meerderheid nodig geoordeeld, uit te spreken dat de exploitatie
van deze spoorlijn moet worden gehandhaafd. Dat was dus de opinie van
de Kamer. Wat betekent dat voor de
Minister en wat betekent het voor de
Kamer?
Voor de Minister geldt dat het een
amenderende motie bij een PKB-behandeling was. Naar onze opvatting
moet bij amenderende moties de nadruk op het w o o r d 'amenderende' vallen. Wanneer dat een motie wordt
waaraan gemakshalve voorbij kan
worden gegaan, dus als er niet een
rechtstreekse invloed is van de Kamer
op de PKB, dan hebben wij een
belangrijk punt in de PKB-procedure
zo maar overboord gezet. Dat zou een
slechte zaak zijn. Voor de Minister
geldt dan ook naar onze opvatting het
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De heer Castricum (PvdA): Het is in ieder geval heel opwekkend o m te mogen constateren, dat de bootverbindingen, waarover de heer De Beer
heeft gesproken, door hem worden
aangeduid als openbaar-vervoersverbindingen. In de toekomst kunnen w i j
daarmee rekening houden.

uitgangspunt dat amenderende moties per definitie in het stuk terechtkomen en ook naar inhoud worden uitgevoerd. Hierover volgt wellicht nog een
nadere discussie, maar het is naar
mijn oordeel van belang dat dit aspect
ook nu wordt gesignaleerd.
Er is ook een betekenis voor de Kamer, waarover ik enige algemene
opmerkingen wil maken. Wanneer er
nu nog allerhande argumenten moeten worden gewisseld voor het al dan
niet handhaven van de exploitatie van
de lijn, dan moeten degenen die dit
doen goed beseffen dat zij daarmee afbreuk doen aan het vóór een motie
stemmen door de Kamer. Wanneer de
Kamer een motie aanneemt, dan mag
je er naar mijn mening van uitgaan dat
dit gebeurt - bij ieder op basis van zijn
eigen argumenten - op grond van een
zorgvuldige afweging, zodat je ervan
mag uitgaan dat de Kamer erachter
staat.
Wanneer dat het geval is en wanneer zich geen nieuwe feiten voordoen, dan moet dat betekenen dat die
mening van de Kamer gestand wordt
gedaan. Ik heb het nog niet eens over
het opvoeren van toneelstukken over
de politieke consequenties die men
daaraan al dan niet kan verbinden, ik
heb het puur over de inhoudelijke betekenis van de motie. Het moet dan
ook duidelijk zijn dat een mening van
de Kamer werkelijk de inhoudelijke betekenis heeft dat uitvoering w o r d t beoogd doordat de Kamer vóór de motie
heeft gestemd, wil men tenminste een
motie niet maken tot een zoveelste
stuk papier op een stapel.
Ik ben o m deze reden van mening
dat het een slechte zaak is dat w i j nu
aan de hand van inhoudelijke argumenten aan elkaar moeten uitleggen
dat w i j het werkelijk meenden toen w i j
vóór de motie stemden. In onze optelling is het vanzelfsprekend dat de Kamer vasthoudt aan datgene wat destijds werd gevraagd, te weten een behoorlijke exploitatie op de spoorlijn
Enschede-Gronau. Wij kunnen daaraan
dan ook niet knibbelen. Als wij dat wèl
doen, dan doen wij opnieuw afbreuk
aan de betekenis van de besluitvorming van de Kamer. Hoewel daarover
voldoende discussies gaande zijn, ben
ik van mening dat wij die betekenis zelf
in de hand moeten houden.
Deze opmerkingen moesten mij
even van het hart. Gezien de inhoudelijke argumenten die toch door anderen naar voren zijn gebracht, zal ik
daarbij nog een enkele kanttekening
maken, hoewel dat eigenlijk overbodig
zou moeten zijn tegen de achtergrond
van hetgeen ik zojuist heb gesteld.
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Lambers-Hacquebard
Door de heer Van der Spek is er al op
gewezen dat de lijn er blijft liggen voor
NAVO-gebruik. Moet je dan niet überhaupt de infrastructuur op een zodanig
peil houden dat aan de veiligheidseisen
wordt voldaan? Is het dan niet doodzonde o m die infrastructuur ongebruikt
te laten?
Vervolgens is er het effect van de kip
en het ei van een zo slechte voorziening dat er ook geen kip gebruik van
zal maken. Het openbaar vervoer mag
het voordeel van de twijfel gegund
w o r d e n . Nooit is gebleken, hoe bij een
goede dienstregeling de behoefte zou
liggen.
Dit voordeel van de twijfel heeft de
Kamer al aan de spoorverbinding w i l len gunnen. Verder is er het belangrijke aspect van de grensoverschrijdende verbinding. Kortom, er zijn voldoende aanknopingspunten om te
zeggen — al zou het niet nodig moeten
zijn dit te zeggen - dat de Kamer bij het
aannemen van de vorige motie geen
vergissing heeft gemaakt, maar wist
wat zij in meerderheid deed. Dat moet
dan ook gestand worden gedaan.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik volg de vorige spreekster niet o p de lijn van de planologische kernbeslissingen. Hierover kunnen wij spreken bij de wijziging van de
Wet op de ruimtelijke ordening. Wij
hebben de Ministervan Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening al verscheidene keren o m de memorie van
antwoord hierop gevraagd.
Wij moeten bij de bespreking van de
onderhavige spoorlijn enige nuchterheid betrachten. Het is goed dat er
geen barrières zijn die door nationale
grenzen w o r d e n gevormd en dat er in
het algemeen wederzijds overleg is
tussen de twee spoorwegmaatschappijen en de maatschappelijke organisaties ter weerszijden van de grens.
Het gaat nu o m het al of niet handhaven van een concrete spoorwegverbinding. The proof of the pudding is in
the eating. Ik ben eens met het treintje
meegegaan. Het maakt misschien iets
uit dat het in de vakantietijd was. Mijn
dochter en ik waren de enige passagiers van de trein. Er was een bestuurder en een conducteur; wij hadden
dus voor twee passagiers twee man
personeel. Hierbij kom ik met de energiebesparing van de heer Rienks niet
ver. Als ik met de auto was gegaan,
had ik waarschijnlijk maatschappelijk
een aanzienlijke besparing veroorzaakt.
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De heer Castricum (PvdA): Ik hoop dat
de heer Van Rossum niet ervoor pleit
dat alle auto's met één inzittende worden opgeheven.
De heer Van Rossum (SGP): Neen. Ik
pleit voor goede treinverbindingen. Ik
maak hiervan frequent gebruik en ben
als zodanig zeer zeker geen tegenstander van openbaar vervoer. Bevordering van openbaar vervoer kost echter
geld, want er zal altijd geld bij moeten,
waar de treinen ook rijden. Gelet op de
budgettaire aspecten, lijkt het mij
goed, zoveel mogelijk te besparen op
zeer onrendabele lijnen - ik beschouw
het baanvak Enschede - Gronau als
super-onrendabel - o m op andere
punten de frequentie te kunnen opvoeren. Op het genoemde baanvak is de
kans er geweest; enkele jaren is er een
grotere frequentie geweest. De bezettingsgraad is toen niet groter geworden. Er waren meer treinen, zodat
meer passagiers zijn vervoerd, maar
de bezettingsgraad bleef ongeveer
constant. Hieruit blijkt al dat deze lijn
geen grote waarde heeft.
De heer Van der Spek wees erop dat
de lijn een soort voedingslijn is. Dit is
het niet; het is een soort van eindlijn,
die in West-Duitsland noch in Nederland passagiers voor de rest van het
spoorwegnet oplevert.
Verder is de vergelijking onjuist dat
met het behoud van de lijn geen wegennet en geen E8 nodig is. Daar denkt
de regio anders over.
Ik neem aan dat de spoorbaan in ieder geval wordt gehandhaafd. Dit betekent ook onderhoud. Ik heb echter
begrepen dat het onderhouden van
een baan waarop geen personenvervoer plaatsheeft, slechts een derde
deel kost van een baan waarop wél
personenvervoer is, omdat dan hogere eisen aan de baan worden gesteld.
Het argument dat de infrastructuur er
toch is en dat onderhoud dus toch nodig is, lijkt mij daarom onjuist.
Nuchter blijvende, moeten wij sommige super-onrendabele lijntjes opheffen. Hieraan is niet te ontkomen.

D
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! De Kamer beluisterend, zou
men de indruk kunnen krijgen dat hier
wordt gesproken over de 'treinlijn begeerte'. Aan deze spoorlijn zit natuurlijk een geschiedenis vast. Deze kwestie is niet zomaar uit de lucht komen
vallen. Ik wijs erop dat er al in 1 9 7 4 van snel opheffen gesproken - contact
is geweest tussen de Duitse en de Nederlandse Spoorwegen over deze
spoorlijn, waarna op een gegeven mo-
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ment is uitgesproken dat het zo eigenlijk niet langer kon.
De sluiting van deze lijn was één van
de eerste zaken waarmee ik te maken
kreeg bij het overnemen van de portefeuille van mijn voorganger. Toen zat
ik in de situatie waarop hier al is geduid. Als oud-lid van het presidium
van het parlementaire overleg tussen
West-Duitsland en Nederland, waarbij
de Euregio een zeer grote rol speelde,
had ik niet helemaal een onbevlekt
verleden. Men zal begrijpen dat ik er
vanuit die achtergrond emotioneel
niet zo veel voor voelde, tot sluiting
van deze lijn te besluiten. Men kan
echter niet opzij gaan voor de realiteit.
Nu twee jaar geleden kwam ik in de
problemen. Toen kreeg ik van de Nederlandse Spoorwegen te horen dat
de dienst om veiligheidsredenen
moest worden opgeheven, een standpunt dat overigens door het Rijkstoezicht op de Spoor- en Tramlijnen werd
onderschreven. Met telefonische berichtgeving hebben wij toen een oplossing gevonden o m de lijn in stand
te houden.
In 1979 hebben de Duitse spoorwegen de snelbus in werking gesteld. Dit
is een grote flop geworden. Er wordt
wel eens gezegd dat men hiervan in de
regio niet op de hoogte zou zijn geweest. Men wist dit deksels goed. Toegegeven kan worden dat misschien
mensen van verre, zoals de heer Van
Rossum — alhoewel ik zijn kennis van
het openbaar vervoer bepaald niet onderschat - dit niet hebben geweten.
Een aantal van 150 tot 250 busreizigers
in de week is niet bepaald veelbelovend o m een initiatief op spoorweggebied te nemen.
In deze situatie speelde nog een zaak
een rol, namelijk de grote aandrang
van de gemeente Enschede, maatregelen te nemen met betrekking tot de
aanleg van een city-ring.
De heer Van der Spek (PSP): De Minister sprak zojuist van een aantal van
150 tot 250 busreizigers per week. Dat
slaat op de bezetting van de snelbus. Ik
vind dat men dit niet moet vergelijken
met het mogelijke vervoeraanbod.
Minister Tuijnman: U zoekt maar uit
wat u past. Het was toch wel een indicatie waarmee wij rekening moesten
houden. Het was een parallelle baan.
De heer Van der Spek (PSP): Wel een
parallelle baan, maar met het door mij
gesignaleerde probleem dat men van
een dergelijke verbinding niet graag
gebruik maakt.
Minister Tuijnman: Laten w i j wel wezen: het grootste gedeelte van ons ver-
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voersnet in Nederland wordt niet gev o r m d door spoorwegen - dat zijn de
hoofdaders - maar door busverbindingen, naar ik meen van een heel hoge
kwaliteit. In dit verband is gevraagd
w a a r o m men de trein niet laat doorrijden, aangezien hij toch 38 minuten in
Gronau staat. De Deutsche Bundesbahn wil dat bepaald niet zonder meer
materieel in te zetten. Dat houdt verband met de regelmaat van de dienst.
Men kan niet zo maar even doorrijden.
Ik meen dat wij het goed in het oog
moeten houden dat hiervoor extra personeel zou moeten worden ingezet.
Men moet niet het idee hebben dat
er verbinding is. De TET rijdt een uurdienst. Daar zitten ook niet te veel
mensen in, maar die verbinding is er
toch. Ik meen dat die voorlopig moet
blijven, al voldoet deze bus bepaald
niet aan de vereisten van het normeringsschema. Wij hebben gezegd dat
w i j in het hele gebied van Enschede de
toepassing daarvan nader zullen bekijken. Wat dat betreft, hebben w i j ons
zelf nog een jaar ruimte gegeven.
De heer Van der Spek (PSP): Omdat al
mijn inlichtingen zeggen dat het doorrijden van de dieseltrein van de Deutsche Bundesbahn wél met dezelfde
hoeveelheid materieel kan, vind ik dat
de Minister ten aanzien van zijn stelling dat er toch meer materieel nodig is
niet kan volstaan met te zeggen: dat
schijnt o m bepaalde technische redenen nodig te zijn. Dat moet nu ook uitgelegd worden.
Minister Tuijnman: Dat wil ik wel
doen, voor zover u en ik over dit soort
technische spoorwegzaken kunnen
praten. In het hele treinenverloop, in
de uurdienst die naar Gronau gaat,
moet er ruimte zijn voor vertragingen.
Deze ruimte is naar Duitse inzichten bij
kortere stoptijden niet verzekerd. Daaro m wil men de mogelijkheid hebben
met meer personeel en materieel te
gaan rijden. Dat is een duidelijke eis
van Duitse kant.
Ik kom nu tot de kosten, het cruciale
punt van de hele zaak. Doortrekking
van de treindiensten van Zwolle-Enschede naar Gronau betekent aanzienlijk meeruitgaven. Het ligt tussen m i nimaal f 220.000 en naar wij hopen
maximaal f 370.000. In omgekeerde
richting ligt het in de orde van grootte
van f 240.000, zoals ik in de commissievergadering heb verteld.
Als w i j dit willen doen, zal het net
moeten worden verbeterd. Afgezien
van de kunstwerken die nodig zijn
voor Enschede, vergt de nieuwe beveiligingsinstallatie een bedrag van
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f 800.000 tot f 1 min. (prijspeil verleden
jaar). Voor de andere voorzieningen is
nog minstens f 200.000 nodig.
De heerMateman (CDA): Betreffende
bijkomende voorzieningen in Enschede twee spoorwegovergangen? Hebt u
nu het totaalbedrag genoemd? Ik
dacht dat het werkelijke bedrag hoger
was.
Minister Tuijnman: Dat heb ik nog niet
genoemd. Omdat het valt onder de
subsidieregeling voor verkeersvoorzieningen in en rond de steden, waar
rijkswaterstaat voor zorgt, waren wij
aanvankelijk uitgegaan van een bedrag van f 100.000. Daarbij ging het erom een betonplaat te maken tussen de
rails in. Met een nieuwe overwegbeveiliging zou een bedrag van f 300.000
tot f 400.000 gemoeid zijn.
Voorts heeft Enschede, niet willende
dat er nieuwe spoorwegovergangen
komen, nog nieuwe infrastructuur nodig, namelijk een nieuwe voetgangerskruising met de spoorbaan en een extra overgang of eventueel een verzwaring van de bestaande overgang voor
de verbinding tussen de Gronausestraat en het industrieterrein De Slank,
als ik mij goed herinner. Bij handhaving van de verbeterde treindienst,
zullen dus vrij belangrijke kosten moeten worden gemaakt.
In algemene zin is gevraagd, of ik
het tracé in stand wil laten. Op het
ogenblik is het mijn vast beleid o m alle
spoorverbindingen die er zijn en die
niet gebruikt worden, ook niet door het
goederenvervoer, in stand te houden.
Dit houdt verband met de ervaring die
w i j hebben opgedaan. Ik denk aan bepaalde lijnen die wij in het westen hebben gehad en waarvan wij het doodzonde vinden dat wij ze hebben opgeheven, zoals die tussen Capelle en Rotterdam.
De heerCastricum (PvdA): Je kunt ze
dan nieuw leven inblazen.
Minister Tuijnman: Ja zeker. De gedachte, dat het alleen maar een NAVOzaak zou zijn, is een te eenzijdige
benadering. Deze spoorlijn kan weer
aangepast worden. Mogelijkerwijs kan
ze dan ook, net als de spoorlijn naar
Bentheim, geëlektrificeerd w o r d e n .
Het is een dieselverbinding, een dus
niet geëlektricifeerd deel. Ik meen dat
wij de ruimte, ziende naar een nog wat
onbekende toekomst, nader moeten
bepalen.
Aan deze zaak zitten een bedrijfseconomische en een maatschappelijke
kant. Gevoelsmatig begrijp ik dat men
het vervelend vindt, deze lijn op te
moeten geven. Ik geloof dat men van
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een Minister, die mede naar de bedrijfseconomische kant en de kosten-batenkant moet kijken, juist in deze tijd,
niet mag verwachten dat hij op grond
van bepaalde futuristische verwachtingen een spoorlijn in stand houdt, die
zoals w i j het op het ogenblik kunnen
bekijken verre van rendabel zal zijn. Ik
wijs erop, dat w i j niet snel een beslissing hebben genomen. Ik heb de beslissing wat voor mij uitgeschoven.
Misschien heb ik te lang op het w o n der gewacht. In ieder geval komt het
wonder niet. Ik ben het met de heer De
Beer eens, dat w i j realistisch moeten
zijn.
De heer Mateman heeft gevraagd of
ik een proef wil nemen o m te proberen
de lijn op te peppen. Dat is in het verleden al gebeurd. Ik heb in een eerder
stadium al gezegd wat wij gedaan hebben. Tussen 1960 en 1964 ging het o m
zeven treinen. Het aantal is allengs
verminderd tot drie. In 1972 heeft mijn
voorganger, ook weer onder druk van
de Kamer, gezegd: laten w i j het eens
proberen met vijf treinen. Het werd
een grote flop. Er kwamen niet meer
reizigers.
Stel dat het vervoer zou toenemen
met 25%. Dan praten wij over vijf reizigers. Dat is het hele probleem. Ik geloof dan ook dat w i j hiertoe niet moeten besluiten. Als de lijn wordt opengehouden, ontkom ik er niet aan, kijkende naar de veiligheidsvoorzieningen, die moeten worden aangebracht,
en kijkende naar de infrastructurele
voorzieningen die tot stand moeten
worden gebracht - de investeringskosten zijn bepaald niet gering - meer materieel en mensen in te zetten.
De heer Rienks heeft zich uitgedrukt
in superlatieven. Hij sprak over de Minister die niet wil en die het niet wil begrijpen, hetgeen schandelijk is. Ik zou
het schandelijk vinden als ik zoveel
geld uitgaf voor zo weinig reizigers. Ik
vind zulks niet verantwoord. Als ik mij
had laten leiden door de NS dan had ik
twee jaar geleden dit voorstel al gedaan. Hierover is duidelijk overleg met
Duitsland gepleegd. Juist met het oog
op euregio heb ik deze zaak nog eens
zeer ernstig bezien.
De heer Rienks heeft gesproken over
het wervende beleid, dat belangrijk is.
Ik ben het in principe met hem eens,
maar de vraag is waar wij moeten werven. Het gaat in hoofdzaak o m winkelend verkeer. In de huidige situatie geloof ik in het nut ervan niet; ik vind het
niet verantwoord, dit te doen.
Ik verzet mij tegen de benadering
van de heer Rienks alsof ik deze zaak
niet wil begrijpen en dat ik uit een
soort van koppigheid uiteindelijk zeg:
ik zal toch mijn zin hebben. Zo is het
niet.
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De heer Van der Spek heb ik tussen
neus en lippen al beantwoord. Ook bij
hem onderken ik enig futuristisch denken in de zin van het uit een of andere
hoek toveren van reizigers. Zij zijn er
niet. Bovendien: een toeneming van
het aantal reizigers met 10% betekent
in werkelijkheid een toeneming met
1,6 reiziger. Ik geloof niet dat w i j die
kant moeten opgaan.
De heer Van der Spek heeft nog gewezen op de wegenaanleg.
Aanstaande dinsdag komt het college van Hengelo en Borne naar mij toe
o m over de kardinaalshoed - insiders
weten wel wat ik daarmee bedoel - te
spreken. Men w i l daar niets anders
dan juist wat de wegen betreft de
grootst mogelijke versnelling hebben.
Wij hebben deze week ook zes mensen
uit Lelystad gehad. Zij vroegen, hoe
wij op het gekke idee komen o m de
w e g e n b o u w t e gaan vertragen. Ikgarandeer dat de Kamer binnenkort er
ook een stel op bezoek zal krijgen. In
verband met de NAVO is geen verder
overleg noodzakelijk.
De heer De Beer heeft terecht geconstateerd, dat de bezetting van de bus
ook niet is om over naar huis te schrijven. Ik ben het ook met hem eens als
hij zegt dat, daar waar het gaat over lijnen en verbindingen met een duidelijk
sociaal kenmerk, men daarvoor een
andere benaderingswijze moet hebben. Ik meen dat daarover geen verschil van inzicht tussen de Kamer en
mij bestaat. Ik neem aan dat over de
bootverbindingen nader met de Kamer zal worden gesproken, gezien de
problemen die zich daarbij nog altijd
voordoen.
Mevrouw Lambers heeft het elem e n t v a n amenderende moties naar
voren gebracht. Ik neem aan dat de Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening over niet al te
lange tijd hierover met de Kamer zal
spreken, o m eens uit te maken hoe deze zaak moet worden gezien. Over de
tweehonderd amenderende moties
die wij hebben gehad - dat was niet
niks - hebben w i j uitvoerig met elkaar
gesproken.
Een gedeelte van die moties is in elkaar geschoven. Een ander gedeelte is
ingetrokken. Over het overschot is gestemd of een deel is overgenomen.
Een piepklein beetje moties is overgebleven, nauwelijks de moeite waard. In
het gemeen overleg is het uitgangspunt geweest, dat de Kamer zo goed
mogelijk naar voren kon brengen wat
zij wilde over iets, waarover naar mijn
mening zwart-wit gesteld staatsrechtelijk geen verplichting bestaat. Me-
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v r o u w Lambers schudt nu met haar
hoofd, maar zij heeft naar mijn mening
op een bijzonder sterke wijze gegeneraliseerd. Dat wil ik toch wel even vaststellen.
M e v r o u w Lambers-Hacquebard
(D'66): Ik schudde inderdaad met mijn
hoofd, maar ik wil het nu verbaal toelichten. Als de Minister zegt dat er wat
dit betreft staatsrechtelijk geen verplichting bestaat, dan wil ik erop w i j zen, dat w i j ook iets hebben als staatsrechtelijk gewoonterecht. De discussie
hierover zal nog terdege moeten worden gevoerd, ook met de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, o m te bezien of er niet een soort
gegroeide verplichting is door afspraken tussen Regering en parlement en
daarop voortgaande gewoonte. Ik w i l
dat in ieder geval niet als een onweersproken stellingname van de Minister
laten gaan.
Minister Tuijnman: Dat moet mev r o u w Lambers dan uitvechten met de
Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening. Ik heb deze zaak
benaderd vanuit de praktijk van het
Structuurschema Verkeer en Vervoer,
waarover wij tot in de kleinste details
hebben gesproken. Wij hebben daar
zeer zeker voordeel van gehad en ons
inzicht verruimd. Als mevrouw Lambers zegt: Geef die spoorweg het voordeel van de twijfel, dan moet ik stellen
dat ik deze benadering, ook budgettair
gezien, niet juist vind.
De heer Van Rossum heeft een uit
het leven gegrepen verhaal over deze
trein verteld. Het is goed dat hij dat
hier heeft gedaan. Dit is inderdaad super-onrendabel. Willen wij wat dit betreft geloofwaardig zijn, dan moeten
wij dit soort dingen niet doen, te meer
niet, omdat wij op tal van andere terreinen vaak 'neen' moeten verkopen in
verband met het openbaar vervoer,
waarbij het vaak gaat om een veel,
veel grotere urgentie dan deze verbinding.
Het onderhouden van een ongebruikte lijn kost inderdaad niet zoveel
maar het moet wèl gebeuren. Om
roestvorming tegen te gaan moet men
thans een paar maal per dag een zware
loc over de lijn laten lopen; alleen op
die manier kan het seinstelsel nog
enigszins betrouwbaar worden gehouden.
Samenvattend zou ik de Kamer ten
sterkste willen ontraden, deze motie
van de heer Rienks te aanvaarden. Ik
hoop dat men van mij zal willen accepteren dat ik deze zaak met alle mogelijke zorg heb benaderd. Ik ben daarbij
tot de conclusie gekomen dat het
voortzetten van deze lijn niet kan.
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D
De heer Mateman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het defensiebelang is hier
ten tonele gevoerd in verband met het
handhaven van de lijn. Als dit defensiebelang zo doorslaggevend is, rijst
de vraag, of met het Ministerie van Defensie wel eens is gesproken over een
financiële bijdrage. Zijn er wat dit betreft afspraken gemaakt?
Er is een grensoverschrijdend programma op komst, waarbij vooral gewicht zal worden toegekend aan de
spoorwegen, als gevolg waarvan er in
1982 of 1983 middelen uit het EFRO
voor dit doel beschikbaar zullen komen. Is het tegen die achtergrond niet
vreemd, deze lijn nu op te heffen?
Van de Minister zou ik nu eens duidelijk willen vernemen, of aan de Duitse kant óók de wens bestaat om deze
lijn op te heffen. Is daarop met 'ja' of
'neen' te antwoorden? Mijn informatie
geeft aan, dat men daar 'helaas op de
Nederlandse wens moest ingaan'.
In eerste termijn heb ik de Minister
gevraagd, of het niet mogelijk is, het
aantal ritten voor korte tijd uit te breiden o m na te gaan wie er gelijk heeft.
De vraag is, of bij de heer Rienks de
wens de vader van de gedachte is óf
dat de situatie nog slechter is dan wij
al vermoeden. De Minister zegt hierop,
dat deze proef al is genomen maar ik
moet toch zeggen dat dit in een heel
andere tijd gebeurde, toen er heel anders over het openbaar vervoer werd
gedacht. Kan de Minister op dit punt
nader ingaan?

D
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft over de
aantallen reizigers' lyrisch' gesproken.
Die aantallen zijn inderdaad marginaal
en klein. Daarom werd de eerdere motie ook geformuleerd zoals zij werd ingediend. De Minister gaat niet in op het
feit dat wij toen stelden dat nader onderzoek nodig was; het onderzoek van
het NVI was niet af en daarover bestond
verschil van mening met de regio. Er
waren afspraken met de regio gemaakt in het kader van het grensoverschrijdende actieprogramma, terwijl
de bus nooit een écht alternatief was.
Die drie argumenten maken een discussie over aantallen reizigers schimmig. Ik vind het onzorgvuldig dat een
besluit tot sluiting wordt genomen vóór
er een nader onderzoek is uitgevoerd. Ik
voeg eraan toe dat er beslist geen wervend beleid is gevoerd. De spoorwegdirecties waren het onderling immers al
eens. Echter, sinds in Duitsland het intercity-net werd ingevoerd, vertoonde
alleen al het baanvak Gronau-Münster
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een stijging van de vervoersomvang
van 4 0 % ; die ontwikkeling vond in één
jaar plaats. Ik heb de Minister overigens
niet gehoord over de grensregio's.
Ik constateer dat de heer De Beer nu
een ander standpunt inneemt dan op
het moment, waarop de motie werd
ondertekend, het geval was. Ook tijdens de UCV werden de argumenten,
die de Minister nu gebruikt, al genoemd.

•
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! In de
huidige situatie van meer openbaar
vervoer en meer gebruik van de trein
is er nooit de kans geweest, het nut
van de lijn te bewijzen. In elk geval is
de lijn ruimtelijk gezien een voor de
hand liggende verbinding in de regio.
In het verlengde van mijn meer algemene betoog in eerste termijn wil ik
nog enkele opmerkingen kwijt. Bij interruptie zei ik al iets over de mening
van de Minister, dat een amenderende
motie staatsrechtelijk geen verplichtingen met zich brengt. Het feit dat dit debat inhoudelijk is gevoerd, is voor ons
in elk geval geen precedent waaruit
kan worden afgeleid dat amenderende
moties niet rechtstreeks dezelfde invloed van de Kamer zouden inhouden
als waren zij amendementen. Vanuit
die stellingname zullen w i j nader in
debat treden met de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ik ben erg benieuwd naar het
standpunt dat deze ons bekend zal maken.
De Minister is het duidelijk niet eens
met het standpunt dat de kamermeerderheid in de door haar aangenomen
motie heeft weergegeven. Daarover
kunnen wij inhoudelijk nog heen en
weer praten, maar daarvan zie ik even
af. In eerste termijn sprak ik vooral in
de richting van de Kamer zelf over de
consequentie van moties. Ik wil de Minister daarover ook nog iets voorhouden. Gegeven het feit dat de Minister
het niet eens is met de stellingname
van de meerderheid van de Kamer,
vindt hij dan toch niet dat hij werkelijk
heel zware motieven moet hebben o m
die niette volgen. Het gaat mij om zaken waarop de Regering duidelijk niet
naar huis zal worden gestuurd en waarbij de Kamer de facto dus niet een
machtswoord kan gebruiken o m haar
zin te krijgen. Heeft de Regering in die
gevallen niet de plicht, een uitspraak
van de Kamer toch serieus te nemen en
uit te voeren, tenzij er ontzettend onoverkomelijke bezwaren zijn? De laatste
tijd bespeur ik in toenemende mate dat
het kabinet moties die het niet zo leuk
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vindt gemakshalve ter zijde legt, wetend dat er toch niet echt bloed zal
vloeien. De Regering knabbelt daarmee
aan het parlementaire gewoonterecht.
Zij doet zo afbreuk aan de betekenis van
de beraadslaging met de Kamer. Graag
hoor ik een reactie van de Minister op
dat punt.
De heer De Beer (VVD): Mevrouw
Lambers beroept zich op gegroeide
tradities rond amenderende moties.
Wij zullen er inhoudelijk later nog uitvoerig over spreken, maar het lijkt mij
ietwat overdreven over gegroeide tradities te praten. Wij hebben uiteindelijk
nog slechts de behandeling van een
structuurschema, een planologische
kernbeslissing, tot een einde gebracht,
namelijk van de Verstedelijkingsnota. Ik
vind het een beetje zwaar dan over een
gegroeide traditie te praten.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Om misverstanden te vermijden: mijn laatste kanttekening zou
voor alle moties gelden, niet alleen
voor amenderende moties. Wij zullen
nog een nader debat voeren, maar
toch nu het volgende . Het is misschien zwaar om over tradities te spreken. Naast het geschreven staatsrecht is
er echter een zich ontwikkelende gewoonte. Zeker waar die stoelt op een
afspraak tussen Regering en Kamer,
kan die bijdragen tot het parlementaire, het staatsrechtelijke, gewoonterecht. Daarover zullen wij nader moeten spreken. Ik ga hierbij kennelijk uit
van een ander vertrekpunt dan de heer
De Beer. Ik meen dat in dit debat ook te
moeten zeggen, omdat het precedent
anders stilzwijgend zou kunnen doorwerken.

D
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! De heer Mateman heeft gevraagd naar de positie van Defensie in
dezen. Voor zover mij bekend, zijn de
enige kosten die door Defensie in het
spoorwegverkeer worden gemaakt die
voor de eigendom van platte wagens.
Hoeveel dat er zijn, weet ik niet precies. Er zijn echter wel afspraken, zo
goed als wij van de Nederlandse
Spoorwegen een bepaalde dienstverlening vragen waarvoor wij betalen.
Het Rijk, dat de kosten dekt, kan van de
NS vragen daarin bij te dragen. Over
de belangrijke kwestie van het goederenvervoer zal nog met de Staatssecretaris moeten worden gesproken.
Er is al gesproken over de verbinding Simpelveld-Aken en in mijn eerste
termijn heb ik meegedeeld dat de verbinding Maastricht-Luik zal worden
verbeterd. Hier gaat het echter om een

Spoorwegexploitatie

spoorlijn waarvoor geen enkele belangstelling bestaat.
Er is bovendien nog meer aan de
hand bij internationale verbindingen;
de heer Mateman stelde in dit verband
een vraag over het EFRO-fonds. In
mijn contacten met het Europees Parlement is nadrukkelijk nagegaan of
meer kan worden gedaan ter verbetering van de internationale verbindingen. Ik stel mij voor dit soort zaken aan
de orde te stellen in de komende vergaderingen van de Transportraad.
Overigens is de belangstelling voor
het EFRO-fonds bijzonder groot en ik
denk dat je met harde gegevens moet
komen - die hebben wij helaas niet om recht te kunnen hebben op een bepaald bedrag. De lijn wordt niet opgedoekt, maar ik zie een beroep op dat
fonds niet zitten.
De heer Mateman (CDA): Mag ik uit
uw woorden afleiden dat eventuele
middelen naar Twente zullen gaan?
Minister Tuijnman: Het zou een slechte zaak zijn als dat dat niet gebeurde,
maar een dergelijke aanvraag zal natuurlijk heel goed moeten worden onderbouwd. Dat is een groot probleem,
want alles wijst erop dat deze lijn onvoldoende draagkracht heeft. De heer
Mateman heeft gevraagd of niet een
experiment kan worden ondernomen.
De moeilijkheid hierbij is dat je dan de
hele lijn moet aanpakken.
Het gaat daarbij dan ook nog niet
eens alleen om de lijn, maar o m de gehele infrastructuur in Twente, waar
men ook wel eens beslissingen w i l
zien genomen. Het past in het beleid
ten aanzien van het grensoverschrijdend vervoer dat een redelijke openbaar-vervoersverbinding - redelijk,
gezien het vervoersaanbod" wordt gehandhaafd.
Ook de heer Rienks heeft gezegd dat
het aantal reizigers marginaal is, maar
dat de bus geen alternatief is. Ik wil dat
laatste bestrijden want in andere gebieden in Nederland vormt de bus de
belangrijkste vervoersverbinding.
De trein heeft natuurlijk bepaalde
aantrekkelijke kanten, maar men moet
niet vergeten dat de trein in sommige
situaties weinig flexibel is en dat de
bus qua snelheid en voorzieningsniveau dan een goed alternatief vormt.
De heer Rienks heeft verder gezegd
dat er onzorgvuldig is gehandeld.
Maar als men ergens 8 jaar mee bezig
is, kan men dan nog zeggen dat er onzorgvuldig gehandeld is? Talloze mensen hebben zich hierover gebogen; er
heeft veel ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen Nederland en de BRD.
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Ik heb bepaalde voorstellen gedaan
aan mijn Duitse ambtgenoot; de reactie was dat het nog wel enige tijd kon
duren gezien de in Duitsland gehanteerde procedures en de zogenaamde
Regionalgesprache.
Ik meen dat er redelijk overleg met
mijn Duitse collega's is geweest. De
heer Rienks heeft erop gewezen dat er
tussen Munster en Gronau 40 procent
meer mensen reizen. Je moet ook bezien, hoe die verbinding is opgezet. Er
wordt veel frequenter gereden; het
beeld van een intercity is ontstaan.
Hier gaat het echter niet o m een intercity-verbinding; tussen twee intercity's zit een diesel, met alle problemen
vandien. Dat verband wil ik toch niet
leggen.
De Kamer zal zelf moeten uitmaken,
wat zij onder het begrip 'amenderende
moties' wil verstaan. Ik zal mij daarin
niet begeven. Ik wijs op het grote aantal moties, die worden ingediend en
die ook vaak op de details ingaan. Op
het moment dat zij worden aangenomen, zijn zij niet altijd gebaseerd op al
te duidelijke inzichten. Mijns inziens
moet het redelijkerwijze mogelijk zijn,
een motie die niet past in het beleid
niet uitte voeren.
In het gemeen overleg moet dat in
het kader van de enorme stroom moties mogelijk zijn daar, waar het niet
gaat o m essentiële zaken, die van politieke betekenis zijn. Dan ligt het toch
anders dan wanneer het o m een technische zaak gaat. Wat de betekenis van
het parlementair gewoonterecht betreft, is er zeker wat de p.k.b.'s betreft
voldoende ervaring opgedaan o m
hierover met de Regering een diepgaande discussie te voeren. Ik wil mij
daarin nu niet verder verdiepen. Wel
moet het mijns inziens mogelijk zijn,
daar waar het gaat o m typisch technische zaken een motie niet uit te voeren.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Ook ik erken dat de Kamer de
verantwoordelijkheid heeft, goede
moties in te dienen (en misschien ook
niet te veel). Als zij echter zijn ingediend en aangenomen, vraag ik mij af
of juist waar het niet o m een politieke
halszaak gaat de Regering niet gehouden is, nolens volens te doen wat de
Kamer wil, wil de besluitvorming van
de Kamer ook betekenis kunnen behouden.
Minister Tuijnman: Ik geloof dat dit
duidelijk moet worden gesteld in het
totale kader van de bijzonder moeilijke
budgettaire situatie, waarin wij zitten.
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Ik moet in dat opzicht ook geloofwaardig zijn ten opzichte van de Algemene Rekenkamer en accountantsdiensten.
De heer Rienks (PvdA): Ik heb al vier
keer gesproken over voorstadhaltes en
een halte Glanerbrug. Van de Minister heb ik op dat punt nog nooit een tegenwoord gehoord. Ik wil toch wel
graag weten, wat hij daarvan vindt.
Minister Tuijnman: Daaraan zitten
twee kanten. Allereerst noem ik de
economische kant. Bovendien zal het
treintype daarvoor geschikt moeten
zijn. Er zijn namelijk treintypes, die niet
elk ogenblik kunnen stoppen. Die missen de stoptreineigenschappen. Ik zou
hiernaar tegen die achtergrond moeten kijken. Een ding staat vast: Je kan
alleen dan een halte hebben en stoppen, wanneer er passagiers zijn.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
dinsdag over de motie te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (16429) en van:
de motie-Knol over aanwending van
de financiële opbrengsten voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW (16527, nr. 11);
de motie-Wessel-Tuinstra over inhoudingen op het loon (16429, nr. 13);
de motie-Knol over het stellen van
een limiet aan het jaarlijkse groeipercentage van het WSW-bestand
(16429, nr. 14).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik wil beginnen met
een gelukwens aan de heer Paulis, die
zijn maidenspeech heeft uitgesproken.
Ik kan me voorstellen, dat het hem een
groot genoegen was, dit te doen bij de
behandeling van dit onderwerp, als ik
let op de werkzaamheden die hij vóór
zijn kamerlidmaatschap heeft verricht.
Nogmaals mijn hartelijke gelukwensen.
Mijnheer de Voorzitter! Het geeft mij
vandaag veel voldoening, het voorstel
tot wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening te mogen verdedigen,
omdat naar mijn stellige overtuiging
dit wetsvoorstel van groot gewicht is
o m de ontwikkeling van de sociale
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werkvoorziening binnen verantwoorde maatschappelijke en financiële kaders te houden. De meeste w o o r d voerders hebben deze zaak ook in deze
zin benaderd.
Sociale werkvoorziening betekent
arbeidsmogelijkheden. Wij zijn ons er
in deze tijd maar al te zeer van bewust,
wat die waard zijn. Hoe belangrijk de
W S W juist in deze tijd is, o m o o k g e handicapten arbeidsmogelijkheden te
bieden, behoef ik in dit Huis niet uiteen
te zetten. Maar een oud spreekwoord
zegt dat wie te veel w i l , het lid op de
neus krijgt. Dat gevaar dreigt ook in dit
verband. Wie voorzag 20 of zelfs maar
10 jaar geleden dat de sociale werkvoorziening de huidige omvang zou
kunnen bereiken; de omvang van het
bedrijf, waarin rond de 80 mannen en
vrouwen hun dagtaak hebben? Ook de
heer Paulis wees daarop. We mogen
voor die ontwikkeling op zichzelf dankbaar zijn. Voor vele duizenden, tienduizenden gehandicapten bracht zij werk;
werk dat elders voor hen niet bereikbaar was.
We moeten echter tevens beseffen,
dat die ontwikkeling niet zo kan doorgaan. We leven in een tijd van toenemende zorg over de groei van de collectieve uitgaven. Toenemende zorg,
vanwege de effecten daarvan op
's lands economie en op de werkgelegenheid. Dan kan het niet zo zijn dat
voor de sociale werkvoorziening ongelimiteerd collectieve middelen ter
beschikking worden gesteld. Ik ben
blij, dat de Kamer daarmee instemming heeft betuigd.
We leven in een tijd, waarin in diverse sectoren van het particuliere bedrijfsleven de werkgelegenheid steeds
meer in gevaar komt. Dan kan het niet
zo zijn dat de WSW-activiteiten zich
naar allerlei kanten blijven uitbreiden.
We leven in een tijd, waarin we er
meer dan ooit kritisch op moeten toezien, of overheidsvoorzieningen in hun
toepassing nog wel aan de aanvankelijk gestelde doelen beantwoorden.
Dan kan het niet zo zijn dat in WSWverband gratis essentiële overheidstaken worden uitgevoerd, waarvoor anders personeel in ambtelijke dienst
zou moeten worden aangesteld.
Het wetsontwerp beoogt, onverantwoorde ontwikkelingen, gelijk ik zojuist noemde, tegen te gaan. Het biedt
bovendien een financieringssysteem
voor de sociale werkvoorziening dat
aanmerkelijk eenvoudiger en doorzichtiger is dan het systeem dat we nu
kennen. Ik bespeur ook wat dat betreft
wel instemming in deze Kamer. Niettemin is van diverse zijden zorg uitgesproken.
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Men heeft zorg uitgesproken voor
de beperking van de arbeidsmogelijkheden in WSW-verband die uit het
wetsvoorstel kunnen voortvloeien,
ook zorg voor de financiële gevolgen
voor de lagere overheid die dit wetsvoorstel kan hebben en bovendien
zorg voor de handelingsvrijheid die de
lagere overheid behoeft om de doelstelling van de WSW in de lokale en de
regionale situatie te verwezenlijken.
Ik heb voor die zorg begrip. Immers,
bij elk van de punten die ik heb genoemd, zijn gewichtige belangen in
het geding. Bij de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van dit
wetsontwerp heb ik echter één- en andermaal uiteengezet, dat de daarin gekozen wegen naar mijn overtuiging
evenzeer verantwoord als onontkoonv
baar zijn en dat zij de doelstellingen en
de uitgangspunten van de WSW onverlet laten. Dit zij nadrukkelijk gezegd.
Met genoegen heb ik mogen constateren, dat mijn uiteenzettingen bij de diverse fracties in deze Kamer ook begrip hebben ontmoet.
Wat de herziening van hetfinancieringsstelsel betreft, heb ik waardering
ontmoet voor de daarin aangebrachte
vereenvoudiging, terwijl de door mij
verstrekte nadere gegevens omtrent de
financiële effecten van het nieuwe stelsel voor de afzonderlijke gemeenten en
schappen veel aanvankelijke ongerustheid hebben mogen wegnemen.
Het aantal gemeenten waarvoor het
nieuwe financieringssysteem tot gunstige uitkomsten zal leiden, is aanzienlijk groter dan dat van de gemeenten
die daarvan financieel nadeel zullen
ondervinden. Die nadelen zijn bovendien over het algemeen van beperkte
aard. Ook wordt via een overgangsregeling daaraan tegemoetgekomen.
Wat de ingangsdatum van de nieuwe
financieringsregeling betreft, heb ik
gemeend, mij te moeten aansluiten bij
de opmerkingen vanuit de Kamer. Ik
heb gekozen voor 1 januari 1982 in
plaats van 1 januari 1981 of ergens halverwege 1981.
De heer Bakker heeft gevraagd hoe
de verschillen in de cijfermatige gegevens in de memorie van toelichting en
in de memorie van antwoord verklaard
kunnen worden en of deze verschillen
mogelijkerwijs het gevolg zijn van de
circulaire van maart 1978. Ook v o o r d e
geachte afgevaardigde was het duidelijk, dat in de memorie van toelichting
is uitgegaan van de gegevens over
1978 en in de memorie van antwoord
van gegevens over 1979. Het gaat hierbij, dus bij een totaalbedrag van ongeveer f 2,5 miljard dat is gemoeid bij de
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uitvoering van de W S W door het Rijk,
o m een verschuiving van zeer geringe
omvang. Een voorlopige verklaring
daarvoor kan zijn, dat in 1979 in landelijk opzicht het bedrijfsresultaat enigszins is verbeterd. Dat de circulaire van
maart 1978 daarbij een rol heeft gespeeld, in die zin dat de opbrengsten
enigszins zijn toegenomen, acht ik niet
uitgesloten. Ik zou bijna zeggen: dat
acht ik enigermate waarschijnlijk.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): De
Staatssecretaris vestigt er de aandacht
op, dat een aantal gemeenten vooruit
gaat en een kleiner aantal gemeenten
achteruit. Dit is min of meer te vergelijken met wat verleden week aan de orde is geweest. Ongeveer 500 gemeenten gaan erop vooruit en een kleine
300 gaan erop achteruit. Hoe is de
gang van zaken nu bij individuele gemeenten? Het is heel goed mogelijk,
dat er gemeenten zijn die zowel door
de maatregelen waarover verleden
week is gesproken als door die 'van
deze week' erop achteruitgaan. De globale redenering van de Staatssecretaris lijkt mij tamelijk gemakkelijk door
te prikken. De maatregelen kunnen
voor die gemeenten dubbel hard aankomen.
Staatssecretaris De Graaf: Daarvoor
zijn specifieke overgangsmaatregelen
genomen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Evengoed kan in fase 1 de door mij
voorgestelde casuspositie zich echter
voordoen.
Staatssecretaris De Graaf: Dat neemt
niet weg dat elke verschuiving in een
financieringsregeling als de onderhavige, tot een globale benaderingswijze
moet leiden. Dat kan niet anders. In het
algemeen pakt dat vrij gunstig uit. Uit
de reacties in het land - ook vanuit de
gemeenten - blijkt dat men in het algemeen bijzonder ingenomen is met deze wijziging van de financiering van de
WSW, ook al kunnen er hier en daar
wat problemen rijzen.
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Betekent dit dan dat de Regering in haar voorstellen haar doel
voorbijgeschoten is? Ik herinner mij
namelijk dat zij de zaak budgettair neutraal wilde houden.
Staatssecretaris De Graaf: Ik ben niet
van mening dat wij met onze maatregelen onze doelstellingen voorbijgeschoten zijn. Integendeel!
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Ik kom nog even terug op
het antwoord dat de Staatssecretaris
zojuist gaf op door mij gemaakte op-
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merkingen over de verdeling tussen
de gemeentes. In de memorie van toelichting wordt een voor de gemeentes
iets ongunstiger beeld geschetst in de
vergelijking met 1978 dan in de memorie van antwoord met betrekking tot
1979. Ik begrijp niet hoe dit het gevolg
kan zijn van een verbeterd 'rendement'
van de organisaties in 1979. Ik zeg dat
het dan in 1979 slechter moet zijn geweest, zodat er dan meer vooruitgang
is met de nu in te voeren regeling.
Staatssecretaris De Graaf: Deze conclusie is naar mijn oordeel niet juist. Ik
zie ook de logica hiervan niet direct in.
Ik dacht dat de zojuist door mij gemaakte opmerking juist was.
De heer Bakker (CPN): Wanneer men
over mijn logica begint, kan ik niet nalaten er nog even op in te gaan. De
Staatssecretaris heeft uitgangsberekeningen voor de toekomstige situatie.
Die heeft de Staatssecretaris eerst toegepast op de resultaten over 1978. Ik
heb daarstraks de cijfers voorgelezen
waaruit bleek dat er iets meer plaatsen
waren die er voordeel van hadden in
plaats van nadeel.
Vervolgens is de Staatssecretaris in
de memorie van antwoord - op grond
van dezelfde berekening over hetgeen
hij nu gaat toewijzen - gaan vergelijken met 1979. Toen vond hij het voor
veel meer plaatsen voordelig. Dat betekent dat de latere gegevens moeten
hebben aangeduid dat die extra plaatsen waarvoor het nu voordelig is, er
inmiddels slechter voor zijn komen te
staan.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik dacht dat dit niet het geval is, maar ik ben bereid, mij in tweede termijn nader in dit aspect te verdiepen. Ik ben van oordeel dat mijn zojuist getrokken conclusie wèl juist was.
De heer Bakker (CPN): Wel juist, maar
niet duidelijk.
Staatssecretaris De Graaf: Wanneer
iets juist is, is het in het algemeen ook
vaak duidelijk.
De heer Bakker (CPN): Ik zeg zo vaak
juiste dingen die de Regering niet begrijpt!
Staatssecretaris De Graaf: Ik zal het
w o o r d 'logica' niet meer gebruiken,
omdat de heer Bakker dan wellicht opnieuw interrumpeert!
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Dis heeft opgemerkt dat de uitgaven
voor de sociale werkvoorziening voor
een deel worden gecompenseerd door
besparingen bij andere sociale voorzieningen.
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De Voorzitter: Ik maak even van de
gelegenheid gebruik, de heer Van Dis
te excuseren in verband met de biddag
voor het gewas.
Staatssecretaris De Graaf: De heer Van
Dis had mij hierover persoonlijk al ingelicht.
De heer Van Dis vroeg, of kan worden aangegeven hoe groot het deel is
dat wordt gecompenseerd door besparingen bij andere sociale voorzieningen. Deze vraag laat zich slechts in
globale zin beantwoorden, omdat niet
exact bekend is welk beroep zou worden gedaan op de sociale voorzieningen wanneer de sociale werkvoorziening niet bestond.
Zonder dat hieruit conclusies kunnen worden getrokken over de totale
omvang van de besparingen, kan worden gewezen op het feit dat alleen al in
verband met anticumulatie van uitkeringen ingevolge de Algemene Arbeids-ongeschiktheidswet en de WAO met
WSW-lonen een bedrag van circa f 600
miljoen op deze uitkeringen wordt
bespaard.
De heren Knol en Bakker hebben
vragen gesteld over de vervoerskosten
en de eventuele doorwerking hiervan
in de nadelige gevolgen voor gemeenten in de provincie Drenthe. De heer
Knol noemde hierbij het werkvoorzieningsschap Hoogeveen en omstreken.
De vaststelling dat bij een aantal gemeenten die nadeel ondervinden van
de wijziging van hetfinancieringsstelsel, sprake is van vervoerskosten die
boven het landelijke gemiddelde liggen, is juist. Ik merkte echter al op dat
ook andere factoren van invloed zijn
op het nadelige effect. Slechts bij cumulatie van enkele ongunstige factoren werkt de herziening van het financieringsstelsel nadelig uit.
Bovendien vindt ook thans in het algemeen geen volledige vergoeding
van de vervoerskosten plaats. Ik beklemtoon in dit verband nogmaals dat
volledige vergoeding in lonen en sociale lasten van WSW-werknemers zal
plaatsvinden, hetgeen thans niet het
geval is.
De geachte afgevaardigde de heer
Knol vroeg ook of de resultaten over
1980 een zelfde beeld als die over 1979
opleveren. Hoewel ik nog niet hierover
beschik, heb ik geen aanwijzingen
waaruit blijkt dat hierin een aanmerkelijke verschuiving heeft plaatsgevonden.

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb geen
aanwijzingen dat het anders is, wegens het gebrek aan gegevens.
De heer Knol (PvdA): Als u de gegevens hebt, is het dus mogelijk dat er
toch verschil blijkt te bestaan.

De heer Knol (PvdA): Zegt de Staatssecretaris dat het beeld over 1980 verhoudingsgewijs, dus ook onderling
tussen de werkverbanden, gelijk is aan
dat over 1979?

Staatssecretaris De Graaf: Hiervan zou
ik dan een zekere aanwijzing moeten
hebben. Deze heb ik op dit moment
niet.
De opmerking van de heer Knol dat
er reeds een ontwerp-besluit vaststelling saldo-exploitatierekeningen
werkverbanden in de sociale werkvoorziening voorhanden is, is juist. Dit
ontwerp-besluit, houdende regelen
betreffende de baten en lasten van
werkverbanden in de sociale werkvoorziening, zoals bedoeld in artikel 42
van de WSW, heb ik ter advisering aan
de adviesorganen voorgelegd, hetgeen ook het geval is met een ontwerp-besluit tot wijziging van het besluit organisatie sociale werkvoorziening en het besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening, met toelichting en een ontwerp-ministeriële
beschikking tot wijziging van het besluit sociale werkvoorziening 1969.
Naar aanleiding van een vraag van
de heer Van Dis kan ik toezeggen dat ik
voor spoedige invoering van deze besluiten zal zorg dragen.
De door de heer Knol uit dit ontwerp-besluit aangehaalde zogenaamde overige kosten zijn in de toelichting
van het besluit dat ik zojuist noemde,
nader gespecificeerd. Hierbij gaat het
o m kosten die naar hun aard niet op de
exploitatierekening thuishoren dan
wel hadden kunnen worden vermeden. Enige voorbeelden hiervan zijn
ten onrechte gedane uitgaven die worden gesignaleerd in het accountantsrapport dan wel bij de controle vanwege het Ministerie van Sociale Zaken,
salarissen of lonen uitbetaald over
partiële-leerplichtdagen, rente over
bestemmingsreserves en ander eigen
vermogen, rentekosten verband houdende met een ondoelmatig gebruik
van financieringsmogelijkheden en
schadeclaims van derden die voortvloeien uit onverantwoorde concurrentie of het niet nakomen van gemaakte afspraken.
De in het besluit aangegeven afschrijvingspercentages dragen een algemeen karakter. Uit de toelichting
blijkt dat, indien deze afschrijvingspercentages ontoereikend zijn, in overleg
met de rijksconsulent van deze percentages kan worden afgeweken.
Ik meen, te moeten bestrijden dat de
nieuwe omschrijving van het begrip
'algemeen beheer' de rijksbegroting
zou opschonen ten nadele van die van
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de gemeenten, vergeleken met de huidige praktijk. Integendeel, het begrip
'algemeen beheer' is zelfs verruimd
met de kosten van onderzoek, waarvan nu nog 50% ten laste van de gemeente komt.
Met betrekking tot de kosten van arbeidsrevalidatie, waarover de heer
Knol sprak, merk ik op dat deze kosten,
wanneer en voor zover arbeidsrevalidatie-afdelingen worden ingeschakeld
ter observatie voordat een dienstbetrekking wordt aangegaan volledig op
de exploitatierekening kunnen worden
opgevoerd.
Mevrouw Wessel heeft haar waardering uitgesproken voor de herziening
van het financieringsstelsel, met name
voor de uitgangspunten en voorwaarden waaraan het nieuwe financieringsstelsel zal moeten voldoen.
Hij heeft gevraagd of ik nog eens uiteen wilde zetten hoe die gemeenten
die nadeel zullen ondervinden dit effect in vijfjaar tijds zullen kunnen opvangen. Zij verwees daarbij naar een
aantal ongunstige factoren, waaronder de hoge vervoerskosten. De uitvoering van de WSW is opgedragen
aan de gemeentebesturen, en heeft
een bedrijfsmatig karakter. Het bedrijfsresultaat wordt beïnvloed door
zeer vele kostensoorten, welke afhankelijk zijn van vele factoren. Zoals ik al
heb opgemerkt, is het nadelig effect
voor een aantal gemeenten zeer beperkt.
Het is niet uitsluitend toe te schrijven aan hogere vervoerskosten. Voor
dat beperkte nadeel is de overgangsmaatregel getroffen, waardoor tot
1987 voor die gemeenten een financiële voorziening bestaat. Verwacht mag
worden dat het geringe nadeel door de
gemeenten moet kunnen worden opgevangen. De omvang daarvan bedraagt in de meest ongunstige gevallen minder dan 0 , 1 % van het totaal
van de rijks- en gemeentebijdragen.
De heer Knol (PvdA): Het is toch ook
van belang wat de financiële gevolgen
zijn voor de gemeenten van uitvoering
van het nieuwe artikel 13. Dit moet
toch mede in de beschouwingen worden betrokken.
Staatssecretaris De Graaf: Ik zie niet in
waarom daaraan extra kosten zouden
zijn verbonden omdat de gemeenten
datgene wat wij nu vastleggen in artikel 13 al lang hadden behoren te doen,
gezien de circulaire van mijn voorganger en die van mij van maart 1978 aan
de gemeenten. Het enige wat wij nu
doen, is de zaak legaliseren; de maatregelen vastleggen om in die zin zekerheid te geven. Ik zie daarin dus echt
geen extra kostenfactoren.
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Bovendien moet het uitgesloten
worden geacht dat over enkele jaren
nog exact zal zijn te bepalen welke factoren zijn toe te schrijven aan de wijziging van het financieringsstelsel. Hiermee zal het, ook voor de heer Knol,
duidelijk zijn dat ik een verhoging van
de bijdrage van het rijk in een eventueel exploitatietekort meen te moeten
afwijzen.
Thans kom ik tot een aantal opmerkingen over de invoering van wettelijke criteria voor de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst.
Het wordt ook in deze Kamer
gelukkig onderkend dat zij niet langer
mogen ontbreken. Ook is erkend dat
het wetsvoorstel waarborgen omvat
o m te voorkomen dat de doorvoering
van deze wettelijke criteria zou moeten
leiden tot het ontslag van WSW-werknemers.
Van mijn kant heb ik doen blijken er
begrip voor te hebben dat voor bestaande werkobjecten zonder geldelijke opbrengst welke niet aan de voorgestelde criteria voldoen, niet steeds
aanstonds een adequate geldelijke
vergoeding kan worden verlangd.
Waar nodig zal ook naar mijn oordeel
aanvaard moeten worden dat in dergelijke gevallen in een periode van enkele jaren - vijf jaar desnoods - naar
een adequate geldelijke vergoeding
wordt toegegroeid.
Bij een en ander zal van geval tot geval met inachtneming van plaatselijke
omstandigheden moeten worden gehandeld in goed overleg met de verantwoordelijke gemeente- en schapsbesturen. Dat daarbij tevens gestreefd
moet worden naar het voorkomen van
onbillijkheden jegens andere overheden, die in vergelijkbare omstandigheden reeds eerder tot geldelijke vergoedingen besloten, spreekt vanzelf.
Bij dit onderwerp blijvend, wil ik
overigens nog op iets anders wijzen.
Na mijn desbetreffende circulaire aan
de gemeenten van maart 1978 is de
vrees geuit dat de Regering in feite de
mogelijkheid van WSW-objecten zonder geldelijke opbrengst wilde beëindigen. Met de voorgestelde wijziging
wordt echter buiten twijfel gesteld dat
ook werkobjecten zonder geldelijke
opbrengst zij het dan onder bepaalde
voorwaarden een legitiem instrument
vormen o m de doelstelling van de
WSW te verwezenlijken.
De heer Knol vroeg hoe de criteria
voor de aanwijzing van werkobjecten
zonder geldelijke opbrengst, zoals
aangegeven in het voorgestelde artikel
13 van het wetsontwerp, zich verhouden tot het bepaalde in artikel 17 van
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het besluit organisatie sociale werkvoorziening.
Het laatste artikel geeft de algemene
kwalitatieve eisen aan waaraan alle
werkobjecten moeten voldoen. Zij gelden derhalve ook voor werkobjecten
zonder geldelijke opbrengst. Voorwaarden waaronder werkobjecten
zonder geldelijke opbrengst tot uitvoering mogen komen, zijn echter tot dusverre niet in de wet zelf aangegeven.
Het thans voorgestelde is daarom van
directe betekenis voor de rechtszekerheid van de gemeentebesturen bij het
aanwijzingsbeleid voor werkobjecten.
In het door de heer Knol genoemde
voorbeeld van een bewaker van de
zonneweide van een zwembad zal
moeten w o r d e n vastgesteld of die
functie ook zou moeten worden bekleed indien de WSW niet had bestaan. Als dit bevestigend moet worden beantwoord, is er geen twijfel dat
deze functie in WSW-verband niet zonder geldelijke vergoeding van de opdrachtgever mag worden uitgevoerd.
Daarbij is overigens niet relevant of dit
zwembad vroeger in het kader van
aanvullende werkgelegenheid tot
stand is gekomen.
De heer Van Dis heeft zijn zorgen
geuit over de toeneming van kosten,
als zou worden overgegaan van geen
geldelijke opbrengst opleverende objecten naar objecten die wél geldelijke
opbrengst opleveren. Hij gaat ervan
uit dat hierbij sprake zal zijn van overgang van zogenaamde buitenobjecten
naar objecten in de industriële sfeer.
Daarbij wordt tevens verondersteld
dat overhead-kosten bij de industriële
bedrijven hoger zijn dan bij de buitenobjecten. Beide veronderstellingen
zou ik van een kanttekening willen
voorzien.
In de eerste plaats herhaal ik hetgeen ik in de nota naar aanleiding van
het verslag heb vermeld, namelijk dat
het onderscheid tussen 'geldelijke opbrengst opleverend' en 'niet geldelijke
opbrengst opleverend' niet samenvalt
met het onderscheid industriële
werkobjecten versus buitenobjecten.
Dit moge blijken uit het feit dat bij
buitenobjecten, zoals overigens ook
bij de objecten met administratieve
werkzaamheden, zowel geldelijke als
niet geldelijke opbrengst opleverende
werkzaamheden voorkomen. Waar de
heer Van Dis spreekt over het overgaan naar geldelijke opbrengst opleverende objecten kan er derhalve sprake zijn van een overgang binnen dezelfde sfeer. Zelfs kan het zijn dat de
werkzaamheden op een object normaal worden voortgezet, zij het dat na
toetsing aan de wettelijke criteria voor
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deze werkzaamheden voortaan, zoals
het behoort, een vergoeding wordt betaald.
Verder merk ik op, dat de o m v a n g
van de overheadkosten op de buitenobjecten bepaald niet kleiner behoeft
te zijn dan op de industriële objecten.
In de memorie van antwoord heb ik in
dit verband gewezen op de vaak hoge
kosten van leiding, huisvesting en outillage. Indien er sprake zou zijn van
een overgang van buitenobjecten naar
werkzaamheden in de industriële sfeer
spelen deze kosten derhalve geen rol.
De geachte afgevaardigde de heer
Van Dis heeft een vraag gesteld over
het in het wetsontwerp opgenomen
artikel 13, vijfde lid. Aldaar is in afwijking van de hoofdbepaling neergelegd
dat plaatsing van een werknemer bij
een werkobject, dat geen geldelijke
opbrengst oplevert, voor korte tijd mogelijk is. Hierbij dient aan de voorwaarde te worden voldaan dat de daarbij
betrokken natuurlijke of rechtspersoon
aan het gemeentebestuur heeft toegezegd de betrokken werknemer bij gebleken geschiktheid in dienst te zullen
nemen.
De heer Van Dis wil weten wat in dit
kader moet worden verstaan onder
'een korte periode'. Er is geen exacte
tijdslimiet aan de periode gesteld, aangezien de gewenste proefperiode per
situatie kan verschillen en aldus mede
afhankelijk is gesteld van de desbetreffende omstandigheden. Steeds moet
echter wel vooropstaan dat bij de
proefperiode op een redelijk te achten
korte termijn uitzicht op indiensttreding werkelijk mogelijk is.
De geachte afgevaardigde de heer
Paulis pleit ervoor dat bij de toelatfr+a
van werknemers niet alleen de chronologische volgorde van aanmeling in
acht wordt genomen maar dat ook de
noodzaak tot plaatsing getoetst wordt
aan de individuele omstandigheden
van de kandidaat. Hij verzocht m i j , deze zienswijze aan de gemeentebesturen ter kennis te brengen. Met de heer
Paulis ben ik van mening dat het gewenst is, bij de toelating van nieuwe
werknemers naast de chronologische
volgorde van de aanmeldingen tevens
rekening te houden met de individuele
omstandigheden van betrokkenen, die
een voorrangsbehandeling zouden
kunnen rechtvaardigen, dit alles uiteraard binnen het raam van de beschikbare arbeidsplaatsingsmogelijkheden.
Ik kan mij dan ook voorstellen dat in
bepaalde gevallen een verschuiving
plaatsvindt op de wachtlijst, gezien de
prioriteit welke aan de plaatsing van
een aspirant-werknemer moet worden
toegekend wegens zijn persoonlijke
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omstandigheden. Ik ben graag bereid,
dit geluid via onze rijksconsulenten te
laten doorklinken. Ik geloof echter niet
dat het nodig is, daarvoor een aparte
circulaire te verzenden.
Mijnheer de Voorzitter! Veel aandacht is besteed aan de vraag of de
handelingsvrijheid van de lagere overheid op WSW-terrein door het wetsvoorstel op onverantwoorde wijze
wordt beperkt.
In de schriftelijke stukken heb ik erop
gewezen, dat zowel de centrale als de
lokale overheid op WSW-terrein een
belangrijke verantwoordelijkheid
draagt. De regeling van de bestuurlijke
verhoudingen tussen beide overheden
vereist daarom grote zorgvuldigheid.
Naar mijn oordeel is die zorgvuldigheid in het wetsontwerp dat thans aan
de orde is ook daadwerkelijk betracht.
Enerzijds vraagt het toesnijden van de
toepassing van de WSW op lokale behoeften en omstandigheden o m belangrijke beleidsbepalende bevoegdheden van de lokale overheid, doch
anderzijds maken de omvang en de
ongelijke spreiding van de daarmee
samenhangende kosten het onmogelijk o m deze kosten geheel of grotendeels op de lagere overheid te leggen.
Omgekeerd echter zou het evenmin
redelijk en verantwoord zijn, de centraIe overheid slechts als betaalkantoor
voor de rekeningen van het gemeentelijke WSW-beleid te doen functioneren. Bovendien zou dat niet stroken
met het feit, dat de Minister van Sociale Zaken door de wetgever is belast
met het toezicht op de uitvoering van
de WSW en met de landelijke beleidsaspecten, die verbonden zijn aan het
functioneren van de sociale werkvoorziening binnen ons sociaal-economisch bestel.
Binnen dit spanningsveld is naar
mijn overtuiging in het vigerende
wetsontwerp een evenwichtige oplossing gevonden, die aan beide aspecten
- die van de verantwoordelijkheden
voor de lokale en voor de centrale
overheid - recht doet.
De heer Knol (PvdA): De Staatssecretaris zet uiteen dat de Minister van Sociale Zaken een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Dat is duidelijk; daarop heb ik ook gewezen. Strekt die verantwoordelijkheid zich voornamelijk
uit tot de wens om ervoor te zorgen
dat de kosten voor het Rijk zo laag mogelijk blijven of zijn, of brengt die verantwoordelijkheid ook met zich, dat de
gemeenten in staat moeten worden
gesteld o m aan de doelstelling van de
WSW te voldoen? Wenst de Staats-
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secretaris ook maatregelen te treffen,
zodat de gemeenten dat kunnen blijven doen?
Staatssecretaris De Graaf: Het antw o o r d op deze vraag kan zeer kort en
duidelijk zijn. Ook de centrale overheid
draagt verantwoordelijkheid voor de
doelstelling en de uitvoering van de
WSW. Ik heb daarop schriftelijk en
anderszins meermalen gewezen. De
doelstelling van de WSW wordt niet
aangetast.
De heer Knol (PvdA): Dat is iets anders.
Staatssecretaris De Graaf: Ik vind dat
de overheid die verantwoordelijkheid
heeft en ook op zich neemt. Zij geeft er
in dit wetsontwerp blijk van dat ook
werkelijk in te vullen. Het is volstrekt
onjuist o m te stellen, dat de centrale
overheid er alleen op uit is een zo laag
mogelijke uitkering te geven. Als dat
het geval zou zijn, dan zou zij wel andere maatregelen nemen. Dat neemt
niet weg dat de centrale overheid verantwoordelijkheid heeft en in die zin
ook kritisch moet zijn in verband met
het beslag dat de WSW legt op de collectieve ruimte. In die zin moet die verantwoordelijkheid worden ingevuld en
beleefd. Wij moeten ook tot een betere
beheersing daarvan komen; dat is een
van de doelstellingen van deze wettelijke regeling. Ik vermag niet in te zien
dat het onderscheid dat de heer knol
maakt op haar plaats is.
De handelingsvrijheid, zoals de lagere overheid die thans binnen de wettelijk gestelde grenzen bezit, wordt niet
aangetast. Wel echter wordt de zekerheid geschapen, dat de lagere overheid bij beslissingen over belangrijke
personele en materiële investeringen
kennis draagt van de inzichten daarover van de betrokken rijksconsulent
voor de complementaire sociale werkvoorziening, inzichten die mede op landelijk verworven kennis en ervaringen
zijn gebaseerd.
Dat deze adviserende bemoeienis
zich dient te voltrekken in een sfeer
van goed, open en vroegtijdig overleg
tussen verantwoordelijk bestuur en
consulent, heb ik al eerder beklenv
toond.
De heer Paulis heeft grote moeite
met de voorafgaande advisering door
de rijksconsulenten met betrekking tot
de aanstelling van de staffunctionarissen. De vergelijking, die hij maakte
met de advisering omtrent de aanstelling van hogere lijnfunctionarissen
versta ik zó, dat zijn fractie er ernstig
bezwaar tegen maakt als voor alle stafen hulppersoneelsleden voorafgaande
advisering zou worden verlangd. Ik zal
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mij die bezwaren bij de vaststelling
van het uitvoeringsbesluit weten te
herinneren en ik zeg toe, dat ik daarmee rekening zal houden.
De heer Knol toonde zich teleurgesteld dat een tweetal door hem in het
eindverslag gestelde vragen over de
advisering niet werd behandeld.
De heer Knol (PvdA): Het waren er drie
maar ik heb gezegd dat ik mij kon
voorstellen, dat één vraag niet op korte termijn zou kunnen worden beantwoord.
Staatssecretaris De Graaf: Dan zijn het
er dus twee.
Mijnheer de Voorzitter! In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
heb ik opgemerkt dat deze vragen zich
bezwaarlijk exact laten beantwoorden,
gelet op het ontbreken van een specifieke registratie. Wel heb ik in algemene zin gesteld dat, na een overgangsperiode, de gemeente- en schapbesturen thans als regel de verlangde adviezen inwinnen, zij het niet altijd zo
tijdig als voor een bevredigende overlegprocedure gewenst is. Doorgaans
voert het overleg tot overeenstenv
m i n g , al wordt die overeenstemming
soms wel moeizaam verkregen, vooral
als het advies eerst in een laat stadium
van voorbereiding wordt ingeroepen.
Al met al geven deze ervaringen
geen aanleiding o m niet met vertrouwen de gang van zaken bij de invoering van de wettelijk voorgeschreven
adviesprocedure tegemoet te zien.
De heer Paulis vroeg voorts hoe het
is gesteld met de wijziging van de door
Binnenlandse Zaken gehanteerde toetsingsnormen voor de salariëring van
leidinggevend personeel in de sociale
werkvoorziening. Ik kan hiervan zeggen dat, na de nodige voorbereiding,
thans door de Minister van Binnenlandse Zaken, die in dezen de verantwoordelijke bewindsman is, aan het
organisatie- en adviesbureau van de
VNG opdracht is gegeven, de in een
aantal representatieve uitvoeringsorganisaties voorkomende functies te
analyseren. Inmiddels is dit onderzoek
in gang gezet. Het wordt begeleid door
een stuurgroep, waarin ook het departement van Sociale Zaken is vertegenwoordigd.
Binnenlandse Zaken verwacht dat
op basis van de resultaten van dit onderzoek tegen het einde van het jaar
aan de provincie- en de gemeentebesturen nieuwe toetsingsnormen kunnen worden verstrekt, die recht doen
aan de verscheidenheid van de in de so
ciale werkvoorziening voorkomende
functies. Intussen is door middel van
een circulaire aan de gemeentebestu-
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ren gevraagd, geen eigen onderzoeken
met dit doel meer te doen instellen, mede omdat er een grote kans bestaat dat
de kosten daarvan niet ten laste van de
sociale werkvoorziening kunnen worden gebracht.
Hiermee heb ik nog niet gereageerd
op het feit, dat in het wetsontwerp aan
de Minister van Sociale Zaken de bevoegdheid wordt gegeven om bij de
vaststelling van de exploitatierekening
van een werkverband bepaalde uitgaven buiten aanmerking te laten of met
ten onrechte niet verworven inkomsten rekening te houden.
Natuurlijk gaat het daarbij o m een
ultimum remedium, dat echter onmisbaar is o m de Minister in staat te stellen, zijn verantwoordelijkheid onder
alle omstandigheden te blijven dragen. Voor een zorgvuldige hantering
van dit middel bestaan drieërlei waarborgen.
Ten eerste kan het uiteraard niet
worden gehanteerd zonder dat het gemeente- of schapsbestuur gelegenheid heeft gehad, zijn inzichten en
overwegingen ter kennis van de Minister te brengen. Ten tweede zal het niet
worden toegepast zonder dat daaromtrent vooraf het advies is ingewonnen
van de centrale adviescommissie van
de Sociaal-Economische Raad, waarin
zowel vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
als vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversorganisaties
zitting hebben. Ten derde staat voor
een dergelijke beslissing van de Minister beroep op de Kroon open.
De heer Paulis heeft de vraag
gesteld, of het geen aanbeveling verdient de aldus ontworpen constructie
na verloop van een aantal jaren aan de
hand van de praktijkervaring te evalueren. Die gedachte, mijnheer de Voorzitter, lijkt mij redelijk. Ik neem haar
graag over.
Het onderwerp decentralisatie is
met name naar voren gebracht door
mevrouw Wessel en de heer Paulis.
Hoe moet de strekking van het wetsontwerp worden gezien tegen de achtergrond van de beleidsdoeleinden
van de Regering? Ik wijs op twee dingen.
In de eerste plaats maakt de WSW
onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Als zodanig is het gericht
op primaire belangen van een zeer
kwetsbare bevolkingsgroep. Vanuit
dat oogpunt kan een centrale beleidsvoering en beleidsverantwoordelijkheid op essentiële punten niet worden
gemist. Tezelfdertijd echter voorziet
de structuur van de WSW in de moge-
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lijkheid, op lokaal bestuurlijk niveau de
doelstelling en uitgangspunten van de
WSW te vertalen naar behoeften en
mogelijkheden die zich daar voordoen.
Met dit tweede element is in beginsel de mogelijkheid geboden, de lokale
of regionale planning van het WSWbeleid in relatie te brengen met andere
vormen van beleidsplanning die zich
op die schaal voltrekken, echter uiteraard niet op zodanige wijze dat WSWdoeleinden worden ingewisseld tegen
doeleinden van andere aard. Wel zal
een meer samenhangend en onderling
afgesteld beleid op een breder veld van
sociale en sociaal-economische belangen in plaats en streek gevoerd kunnen worden.
Er is voorts gewezen op berichten
over problemen met betrekking tot de
orderpositie. De meeste woordvoerders hebben daarvoor aandacht gevraagd. Nogal wat WSW-bedrijven
hebben er op dit moment in mindere
of meerdere mate mee te kampen. Gelet op de nauwe samenwerking tussen
WSW-bedrijven en het particuliere bedrijfsleven en de moeilijkheden die vele particuliere ondernemingen ondervinden kunnen de problemen ons nauwelijks verbazen. De sociale werkvoorziening leeft niet op een eiland. De problemen doen zich niet overal en niet in
gelijke mate bij de WSW-bedrijven
voor. Duidelijk is echter w e l , dat het
management van menig WSW-bedrijf
extra inspanning en soms improvisatievermogen worden gevraagd o m de
orderpositie op peil te houden. Er
moet bereidheid zijn o m , waar nodig,
met andere WSW-bedrijven samen te
werken bij het overwinnen van de problemen waarmee men heden ten dage
wordt geconfronteerd.
Duidelijk is bovendien dat deze problemen tot voorzichtigheid manen bij
het in dienst nemen van nieuwe werknemers en het overwegen van op capaciteitsvergroting gerichte investeringen. De eerste zorg behoort te zijn
gericht op het veiligstellen van de
werkgelegenheid voor de in dienst
zijnde werknemers.
Verder zal het duidelijk zijn dat de
oplossing van problemen bij de orderacquisitie niet kan w o r d e n gezocht in
een ander beleid met betrekking tot de
werkobjecten zonder geldelijke opbrengst dan door de Regering wordt
voorgestaan. Evenmin als orderproblemen mogen worden opgelost via
het bedrijven van onverantwoorde
concurrentie, kan de uitvoering van reguliere overheidstaken daarvoor dienen.
Diverse afgevaardigden hebben een
vraag gesteld over het zojuist gepubli-
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ceerde rapport van een aantal organisatiebureaus die in de afgelopen jaren
betrokken zijn geweest bij de oplossing van spanningen en conflicten in
een aantal WSW-bedrijven. In het rapport worden een aantal factoren genoemd die naar het oordeel van deze
organisatiebureaus structurele oorzaken vormen van conflicten, die zich
hebben voorgedaan. Uitspraken over
dit rapport moet men op dit moment
van mij niet verwachten. In de eerste
plaats heeft de tijd voor een grondige
studie van dit pas verschenen rapport
mij geheel ontbroken. In de tweede
plaats zou ik over de inhoud ervan
geen categorische uitspraken willen
doen zonder kennis te hebben genomen van de meningen daarover in
kringen, die nauw bij de toepassing
van de WSW zijn betrokken.
De heer Knol (PvdA): Dat heb ik ook
niet gevraagd. Wél heb ik gevraagd of
u zo spoedig mogelijk uw oordeel over
dat rapport schriftelijk aan de Kamer
kenhaar wilt maken.
Staatssecretaris De Graaf: Dat lijkt mij
een redelijk verzoek, maar dan moet
het 'zo spoedig mogelijk' zo worden
vertaald, dat ik genoeg tijd krijg om
overleg te voeren met de organen, die
bij de toepassingen van de WSW zijn
betrokken.
Mijnheer de Voorzitter! Met de heren
Paulis en Knol ben ik van oordeel dat
spoed moet worden betracht met de
Wet arbeid gehandicapten. De verwachting is dat de SER in april advies
zal uitbrengen. Ik zal alles in het werk
stellen o m het wetsontwerp nog in deze zittingsperiode in te dienen, maar ik
vraag mij af of het nog in deze periode
kan worden behandeld. Ik hoop inderdaad, dat het zal blijken een niet-controversieel onderwerp te zijn, maar ik
ben daar niet helemaal gerust op.
De heer Bakker (CPN): Ik ook niet!
Staatssecretaris De Graaf: Dat had ik al
afgeleid uit uw eerste termijn. De
werkzaamheden op het departement
gaan in ieder geval stug door.
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens
wil ik ingaan op een vraag naar het
verloop van de kwantitatieve ontwikkeling van de sociale werkvoorziening
in de komende jaren. In de adviesaanvrage van vorig jaar aan de SER over
het terugdringen van de groei van de
collectieve uitgaven, heeft de Regering
doen blijken dat zij voor 1981 een beperking van de groei van het werknemersbestand in WSW-bedrijven tot
2% wenselijk achtte en een verdere
beperking van die groei in de daarna
volgende jaren geboden achtte.
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Het w i l mij voorkomen, dat rond
1983 althans een stabilisatie van het
werknemersbestand bereikt zal moeten zijn, wil de sociale werkvoorziening niet uit haar krachten groeien. De
ordervoorzieningsproblemen, waarop
ik al eerder doelde, vormen wat dat betreft een teken aan de wand. Voorshands ga ik ervan uit dat bij een verantwoord toelatingsbeleid - verantwoord in het licht van de wettelijk
voorgeschreven personenkring en de
beschikbare werkvoorraad - bij een
zorgvuldig waken tegen onverantwoorde concurrentie en bij hantering
van verantwoorde criteria voor werkobjecten zonder geldelijke opbrengst,
de volume-ontwikkeling op WSW-terrein zich zal voltrekken langs de lijnen,
waarop ik zojuist doelde.
Mevrouw Wessel heeft een vraag
gesteld met betrekking tot de departementale werkgroep, die onderzoekt op
welke wijze en onder welke voorwaarden deeltijdarbeid in de sociale werkvoorziening kan worden ingevoerd. Zij
vroeg zich af, of bij dit onderzoek ook
niet-ambtenaren zijn betrokken, zoals
vertegenwoordigers van de werkverbanden. Ik kan meedelen, dat het onderwerp deeltijdarbeid onderwerp van
bespreking is in het regelmatige informele overleg, dat wordt gevoerd tussen het ministerie, de VNG en de bonden van overheidspersoneel. Hierdoor
is de betrokkenheid bij dit onderwerp
vanuit de praktijk mijns inziens voldoende gewaarborgd. De vraag van de
heer Knol of ik bereid ben, te zijner tijd
het resultaat van het overleg aan de
Kamer te doen toekomen, kan ik bevestigend beantwoorden.
Voorts heeft m e v r o u w Wessel gevraagd, of het onderzoek aan een tijdslimiet is gebonden. Dat is niet het geval. Wel is het juist dat met de studie
spoed w o r d t betracht. Het ligt in de rede, bij het onderzoek met betrekking
tot dit onderwerp ook de thans lopende regionale experimenten buiten de
sociale voorziening op het gebied van
de deeltijdarbeid te betrekken. In verband hiermee is het niet mogelijk, een
afronding van het specifieke onderzoek van de sociale werkvoorziening
op dit gebied op zeer korte termijn in
zijn totaliteit af te ronden.
De heer Knol heeft mij gevraagd,
hoe het zit met de verlaging van de
drempel die door de ABP wordt opgeworpen via de medische keuring. Hij
doelt daarbij op artikel N5 van het
ABP. Wijziging van dit artikel is op dit
moment in voorbereiding. Het is een
van de maatregelen, die liggen in het
totale pakket van maatregelen met be-
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trekking tot de versterking van de positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt deze zaak verder uit.
Men moet een samenhang zien met de
Wet arbeid gehandicapten.
Op de vraag van de heer Knol wat er
waar is van de geruchten dat de
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen de faciliteiten ten behoeve van jonge WSW-werknemers niet
meer wil verlenen, moet ik het antwoord helaas schuldig blijven. Ik wijs
erop dat deze vraag niet in de eerste
plaats behoort tot het beleidsterrein
van ons departement. Ik ben echter
graag bereid, deze vraag door te spelen aan mijn collega van Onderwijs.
De heer Knol (PvdA): Ik kom hierop uiteraard in tweede termijn terug. Ik geloof dat de Staatssecretaris niet zo gemakkelijk kan zeggen, dat dit behoort
tot de competentie van de Staatssecretaris van Onderwijs. Deze Staatssecretaris heeft er wel degelijk ook mee te
maken. Misschien is het goed hem te
wijzen op het Aanhangsel van de Handelingen van 1979-1980, nr. 1152 en
het Aanhangsel van de Handelingen
van 1980-1981, nr. 677. Dat vergemakkelijkt wellicht de discussie vanavond.
Staatssecretaris De Graaf: Dank u. Dit
zal ongetwijfeld genoteerd zijn. De
heer Knol komt hierop in tweede termijn terug.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
voorts tot de bespreking van de
amendmenten en de moties. Allereerst ga ik in op het amendement van
de heer Knol op stuk nr. 12. Zoals ik
reeds in mijn inleiding heb opgemerkt,
zal een groot aantal gemeenten van de
herziening van het financieringsstelsel
financieel voordeel ondervinden.
Slechts een beperkt aantal gemeenten
ondervindt een nadeel. Zoals uit de
memorie van antwoord en uit de bijlage bij de nota naar aanleiding van het
eindverslag blijkt, is dit overigens beperkte nadeel niet toe te schrijven aan
de kosten van vervoer. Bovendien is
voor de gemeenten, die nadeel kunnen ondervinden, in het wetsontwerp
een overgangsbepaling opgenomen,
op grond waarvan zij kunnen rekenen
op een extra vergoeding. De argumenten die door de geachte afgevaardigden zijn aangevoerd, spreken mij dan
ook niet aan. Naast de meerkosten van
10 min. op jaarbasis als gevolg van de
overgangsmaatregel, zal het amendement een bedrag van 12 min. op jaarbasis aan meerkosten vergen. Het zal
duidelijk zijn, dat ik het amendement
dan ook met klem meen te moeten afwijzen.

Sociale werkvoorziening

Dan heeft m e v r o u w Wessel een
amendement ingediend op artikel 13,
lid 3. Dit beoogt, de voorgestelde criteria voor de aanwijzing van werkobjecten te verruimen en wel conform de
voorstellen van de zijde van de VNG.
Naar mijn mening zouden die criteria
er onverantwoord door verruimd worden. Het amendement laat de mogelijkheid open dat de WSW zonder vergoeding essentiële taken van overheidsorganen of van non-profit-instellingen laat uitvoeren. Het antwoord op
de vraag, of dergelijke werkobjecten al
dan niet, ook zonder WSW-toepassing,
tot uitvoering kunnen komen, wordt in
belangrijke mate bepaald door de budgettaire prioriteiten die het betrokken
overheidslichaam of de betreffende instelling hebben gesteld. Daarvan kan
het WSW-beleid niet afhankelijk worden gesteld. De WSW zou dan immers
als financieringsinstrument voor normale overheidstaken gaan functioneren en via de WSW zou de normale
werkgelegenheid onverantwoord worden beïnvloed.
Wat de verdere strekking van het
amendement betreft, het wetsvoorstel
waarborgt de handhaving van werkobjecten als dat voor de instandhouding
van passende arbeidsmogelijkheden
noodzakelijk is. Verder kan en mag de
wetgever op dit punt niet gaan. Ook dit
amendement moet ik dan ook met nadruk ontraden.
Voorts heeft m e v r o u w Wessel een
amendement ingediend met betrekking tot artikel 42b van de WSW. Dit
amendement beoogt de provinciale
overlegorganen op het terrein van de
revalidatie en die op het terrein van de
zwakzinnigenzorg als verplichte advies
organen te betrekken bij het investeringsbeleid ten aanzien van de WSWbedrijven. Ik vermag de noodzaak
daarvan niet in te zien. Wanneer het
gaat o m specifieke deskundigheid inzake de mogelijkheden o m gehandicapten in het arbeidsleven in te schakelen en met betrekking tot de eisen
die daaruit voor outillage en begeleiding voortvloeien, dan is die bij uitstek
al bij de WSW-organen voorhanden.
Het onnodig en vertragend inschakelen van adviesorganen acht ik hoogst
ongewenst. Ik moet aanvaarding van
dit amendement dan ook ontraden.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ziet
de Staatssecretaris nog wel andere
mogelijkheden - of wenst hij daar misschien over te denken - om deze belangrijke organen in te schakelen, opdat er meer integratie ontstaat van het
beleid van de W S W ten aanzien van
deze organen?
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Staatssecretaris De Graaf: Daarover
gaat de volgende zin die ik had willen
uitspreken. Of die voldoende is voor
mevrouw Wessel is een tweede.
Een andere zaak is uiteraard dat ik
de participatie van WSW-organen in
dergelijke overlegstructuren toejuich,
in het belang van een samenhangend
regionaal beleid voor gehandicapten.
Misschien wordt daarmee toch aan het
verlangen van mevrouw Wessel tegemoetgekomen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Als
u kunt aangeven, hoe dit moet geschieden, heel graag.
Staatssecretaris De Graaf: Men weet
dat in de regel best zelf te regelen. Ik
geloof niet dat ik vanuit Den Haag alles
moet aangeven. De betrokken instantieszijn mans genoeg o m dit zelf te regelen.
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Wessel heeft een amendement ingediend tot wijziging van artikel 4 van de
wet, waardoor het gemeentebestuur
de verplichting krijgt o m in de socialewerkvoorzieningscommissie een persoon op te nemen op voordracht van
het orgaan van overleg (OVO) c.q. van
de organen van overleg. Ik wijs erop,
dat de commissie en het orgaan van
overleg een verschillende taak hebben, als het gaat o m het WSW-beleid.
Het orgaan van overleg is een platform van overleg tussen bedrijfsgenoten dat zich richt op alle aangelegenheden, het werkverband betreffend. De
WSW-commissie is een orgaan dat tot
taak heeft, het gemeentebestuur van
advies te dienen over onderwerpen
die verband houden met de algemene
uitvoering van de WSW. De belangen
van de werknemers in de commissie
worden behartigd door aanwijzing van
de vertegenwoordigers, na voordracht
van de centrale werknemersorganisaties. Die staan in regelmatig contact
met de leden van het overlegorgaan.
Het lijkt mij niet wenselijk, de verantwoordelijkheden van beide organen te
vermengen. Ik wijs er in dit verband
ook op, dat in de commissie onder
meer persoonlijke omstandigheden
van werknemers of adspirant-werknemers aan de orde komen. Men kan zich
afvragen, of het goed en wenselijk is
o m daarbij collega-werknemers te betrekken. Ik acht het intussen van groot
belang, dat de WSW-commissies regelmatig 'voeling' houden met de
overlegorganen o m zich van de in deze organen levende wensen of zorgen
op de hoogte te stellen.
Krachtens artikel 4, lid 3, bestaat wel
de mogelijkheid, dat het gemeentebe-
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stuur in de commissie leden benoemt
anders dan vertegenwoordigers, in de
wet genoemd. In voorkomende gevallen wordt het zo ook geregeld. Het is
dus wel mogelijk, maar ik acht het niet
wenselijk, gezien de motieven die ik
zojuist heb genoemd. Ik meen dat
meer mensen met mij dit niet wenselijk achten. Het lijkt mij dan ook, dat ik
aanneming van dit amendement van
mevrouw Wessel moet ontraden.
De heer Knol (PvdA): Het feit dat de
Staatssecretaris dit niet wenselijk
vindt, is dat ook gebaseerd op de praktijk, waarbij een WSW-werknemer wèl
zitting heeft in de WSW-commissie?
Staatssecretaris De Graaf: Daarop is
het niet gebaseerd. Het gaat hierbij
echter o m twee verschillende organen
met verschillende verantwoordelijkheden en taken.
Het is goed om die gescheiden te
houden. Daarvoor heb ik ook de motieven genoemd. Over deze zaken heb ik
ook in menig opzicht al met leden van
de OVO's gesproken. In het algemeen
vond die benaderingswijze wel weerklank. Nogmaals, ik erken dat hier en
daar dit punt anders wordt toegepast.
In die zin is het amendement ook niet
eens nodig. In ieder geval wil ik de
aanneming van het amendement ontraden.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer De Voogd heeft
een amendement ingediend met betrekking tot een wijziging van artikel 13
van de WSW. Waarom gaat het bij dit
artikel? Allereerst worden de voorwaarden aangegeven waaronder aanwijzing van een werkobject zonder geldelijke opbrengst aanvaardbaar is.
Vervolgens wordt bepaald onder
welke voorwaarden bestaande werkobjecten zonder geldelijke opbrengst,
die niet aan de daarvoor gestelde criteria voldoen, gehandhaafd kunnen worden voor daar reeds aanwezige werknemers. Het wetsvoorstel wil die voorlopige handhaving mogelijk maken,
onder voorwaarde dat het niet gaat
om werkzaamheden die ook zonder
WSW-toepassing tot uitvoering komen en de handhaving nodig is o m
passende arbeidsmogelijkheden voor
reeds in dienst zijnde werknemers in
stand te houden.
De heer De Voogd w i l , als ik hem
goed begrijp, met zijn amendement
bereiken, dat ook werkobjecten die
niet aan deze beide voorwaarden voldoen gedurende een periode van één
jaar nog worden gehandhaafd. Daarmee heb ik echt wel enige moeite. Ik
wil dit nader toelichten.

Sociale werkvoorziening

in de eerste plaats zie ik geen nood
zaak, werkobjecten zonder geldelijke
opbrengst te handhaven als die ook
zonder WSW-toepassing tot uitvoering komen. Het laatste houdt immers
in dat financieringsmogelijkheden
voor de uitvoering van dergelijke objecten beschikbaar zijn. Omzetting in
een werkobject met geldelijke opbrengst moet dan mogelijk zijn zonder
dat de werkgelegenheid voor de betrokken werknemers in gevaar komt.
In de tweede plaats zie ik geen noodzaak, objecten zonder geldelijke opbrengst te handhaven als voor de betrokken werknemers elders passende
andere werkzaamheden beschikbaar
zijn. Dat de betrokken werknemers niet
altijd onmiddellijk en niet altijd zonder
overleg naar andere werkzaamheden
kunnen worden overgeplaatst is overigens begrijpelijk. Dat lijkt mij echter
een zaak van redelijke wetstoepassing.
Naar mijn mening wordt die oplossing
ook verkregen.
Een voorstel tot wetswijziging op dit
punt moet ik ontraden, omdat ik aanneem dat hetgeen de heer de Voogd
bedoelt ook door een goed beleid
wordt gerealiseerd. Een algemene termijnstelling van één jaar leidt er gemakkelijk toe dat men in die richting
gaat werken, ook als dat eigenlijk niet
zou moeten.
Daarmee ben ik gekomen tot de motie van de heer Knol met betrekking tot
de bestemming van de op de WSW-lonen in te houden vereveningsbijdragen. In feite raakt deze motie niet het
nu aan de orde zijnde wetsontwerp,
doch het verleden week aanvaarde
ontwerp van wet tot wijziging van de
Werkloosheidswet met betrekking tot
het opnemen van WSW'ers in de Werkloosheidswet. De motie bevat een
verzoek aan de Regering, de uit de inhouding van deze vereveningsbijdragen voortvloeiende financiële opbrengsten te gebruiken voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen
in het kader van de WSW.
Voor mijn besef staan de geachte afgevaardigde en ik in onze zorg voor de
arbeidsmogelijkheden in WSW-verband dicht bij elkaar. Ik vrees echter
dat de heer Knol iets over het hoofd
ziet. Waar het gaat om de bevordering
van arbeidsmogelijkheden in WSWverband binnen de grenzen die de wet
aangeeft, is de financiering daarvan
binnen de W S W verzekerd.
Ik herhaal dat nog eens. Ik mag niet
aannemen dat de heer Knol bedoelt te
bevorderen dat ook voor niet-legitieme
WSW-objecten een financieringsplan
wordt geschapen. Ik moet derhalve
aanvaarding van deze motie ten sterk-
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ste ontraden, omdat ik niet inzie hoe
de Regering deze motie kan uitvoeren.
De heer Knol heeft ook een motie ingediend waarin de Kamer zou dienen
uit te spreken dat het stellen van een limiet aan de jaarlijkse groei van het
WSW-bestand in strijd is met artikel 7
van de WSW. Dat is het artikel waarin
de bevorderingsplicht van de gemeentebesturen is geregeld en omschreven. In mijn inleiding heb ik al doen
blijken welke ontwikkeling ik met betrekking tot het WSW-bestand in de
komende jaren voor wenselijk houd.
Ik heb tevens doen blijken dat ik een
dergelijke ontwikkeling verwacht wanneer op essentiële punten, zoals toelating en aanwijzing van werkobjecten,
een verantwoord beleid w o r d t gevoerd. Dat is iets anders dan het stellen van limieten. Wanneer de ontwikkeling van het werknemersbestand
een geheel ander verloop krijgt dan ik
wenselijk en aannemelijk acht en wanneer 's lands economische situatie het
stellen van effectieve limieten vordert,
dan zal dat opnieuw aan de Kamer
moeten worden voorgelegd. Wetswijziging is dan immers nodig.
De gemeentelijke bevorderingsplicht zal daarbij onvermijdelijk naar
strekking en begrenzing aan de orde
moeten komen. Het wil mij voorkomen
dat de motie op een dergelijke situatie
vooruitloopt en dat zij in die zin overbodig is. Over een eventuele formele
limitering van het aantal WSW-werknemers zal de Kamer oordelen op het
moment waarop de Regering daartoe
voorstellen doet en onder de omstandigheden die dan aan de orde zijn.
Mijn conclusie kan daarom geen andere zijn dan aanneming van de motie te
ontraden.
Ten slotte bespreek ik de motie van
mevrouw Wessel waarin zij de Regering verzoekt, te onderzoeken of het
mogelijk is, inhoudingen op het loon
krachtens artikel 23a voortaan met inachtneming van de betrokkenen te
doen geschieden. Ik wijs op het antwoord op blz. 24 van de memorie van
antwoord. Gelet op de omstandigheid
dat op dezelfde wijze wordt gehandeld
als op andere onderdelen van ons sociale-zekerheidsstelsel, acht ik het niet
gewenst en daarom niet gemotiveerd,
in het kader van de WSW in afwijking
van andere gevallen een andere gedragslijn te volgen. Ik moet aanneming van de motie dan ook ontraden.
Als vergelijking merk ik op dat op
grond hiervan kan worden gezegd dat
geen voorheffing op de belastingen
moet worden gepleegd via inhoudingen op de loonbelasting. Dit lijkt mij
ook niet mensonwaardig.
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De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 18.46 uur
tot 20.30 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Regelen omtrent leegstaande woningen
en andere gebouwen (Leegstandwet)
(15442) en van:
de motie-Jansen over registratie van
en controle op leegstand (15442,
nr. 78);
de motie-Van der Spek over toetsing
van de Leegstandwet (15442, nr. 79);
de motie-Jansen over een w o o n ruimteverdelingsplan (15442, nr. 101).
De Voorzitter: Ik deel mee, dat de
amendementen op de stukken nrs. 59,
88, 90, 93, 94,124,125,127,129 en 133
zijn ingetrokken, zodat zij geen onderwerp van behandeling meer uitmaken.
Ik geef het w o o r d aan mevrouw Salomons, die het heeft gevraagd.
MevrouwSalomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Is het de bedoeling dat
w i j artikel 15a van hoofdstuk IVa in zijn
geheel behandelen, of per lid? Ik meen
dat een behandeling per lid handiger
is, omdat de discussie over verschillende leden anders door elkaar zou
lopen.
De Voorzitter: Er ligt een amendement
van de heer Van der Spek tot schrapping van het gehele artikel. Dus...
(Applaus vanaf de publieke tribune.)
De Voorzitter: U weet dat hier geen
blijken van goed- of afkeuring zijn toegestaan. Kunnen wij het daarbij houden?
Aangezien er een amendement ligt
tot schrapping van het gehele artikel,
leek het mij logisch, ook al omdat er
nog maar weinig andere amendementen liggen, het gehele hoofdstuk IVa
aan de orde te stellen.
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik kan mij uw voorstel
wel indenken. Het probleem waarmee
ik zit, is dat wij een nogal aanzienlijke
nota van wijziging hebben gehad.
Doordat de schriftelijke voorbereiding
bij een aantal teksten ontbreekt, zou ik
over een aantal leden enige opmerkingen willen maken. Ik vrees dat het onoverzichtelijk zou worden wanneer wij
in één keer het gehele hoofdstuk behandelden.
De Voorzitter: Als de heer Van der
Spek daartegen geen bezwaar heeft,
vind ik het uitstekend.

Sociale werkvoorziening
Leegstandwet

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zit met een omgekeerd
probleem. Ik zou nog enkele algemene
beschouwingen aan het geheel willenwijden. Dat is niet mogelijk per onderdeel . Dat zou te verbrokkeld worden.
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn suggestie is, over
het geheel van dit hoofdstuk te spreken, inclusief mijn amendementen, en
daarna over de afzonderlijke leden.
De Voorzitter: Vergis ik mij in de voorspelling dat het dan ongeveer een uur
zou duren in totaal? De algemene beschouwing zal dus wel kort duren?
Hoe lang dacht de heer Nypels te spre-

ken?
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ongeveer zeven minuten.
De Voorzitter: Dan kan het dus. Dan
stel ik voor, de algemene beraadslaging
over hoofdstuk IVa.
te heropenen en daarbij de amendementen-Van der Spek (stuk nr. 83,1 en
II) te betrekken.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben dubbele waardering voor de opstelling van de Regering ten aanzien van de tijdelijke verhuur; allereerst omdat zij heeft besloten, het voorstel te behouden in dit
wetsontwerp. Dat hebben wij vele malen bepleit.
Ik vind het verheugend dat de Regering daaraan gehoor heeft gegeven.
Daarnaast hebben wij waardering
voor de inhoud van de verschillende
nota's van wijzigingen, die vrijwel alle
zeer aanzienlijke verbeteringen bevatten. Ik denk daarbij allereerst aan de
nadere omschrijving van de categorieen woningen waarvoor de regeling
van toepassing wordt verklaard. Daarbij gaat het ons in het bijzonder o m de
nieuwe koopwoningen, de woningen
van verhuizende eigenaar-bewoners
en de sloop- of renovatiewoningen.
Verder is belangrijk dat in de regeling is opgenomen een maximale duur
voor de totale tijdelijke verhuur. Die is
gesteld op drie jaar. Tevens is een belangrijke verbetering het opnemen van
een minimumduur van de tijdelijke
verhuur. Essentieel is verder een regeling van de wijze van opzeggen.
Een andere belangrijke verbetering
is gelegen op het terrein van de huurprijsvaststelling, waarbij allereerst duidelijk is komen vast te staan dat de
Huurprijzenwet woonruimte van toepassing is. Maar daarnaast is in de wet
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opgenomen een maximumhuurvaststelling door het college van B en W.
Voor zover er neiging bestaat deze
maximumhuurvaststelling te overschrijden, is een belangrijke sanctie
o p g e n o m e n ; het te veel betaalde kan
achteraf als onverschuldigde betaling
worden teruggevorderd.
Verder is de mogelijkheid geopend dat voor het betrekken van een
w o n i n g volgens deze tijdelijke verhuurregeling door B en W een w o o n vergunning wordt gevraagd. Ook dat
is een belangrijke verbetering, omdat
hierdoor ook tussentijds kan worden
getoetst door de gemeente, of er van
een voldoende bewoning van de w o ningen waar het om gaat sprake is.
Principieel is ook het feit, dat een informatieplicht in het leven wordt geroepen bij de tijdelijke verhuur, die
overigens volgens de nieuwe voorschriften schriftelijk moet worden aangegaan.
Dit alles leidt ertoe dat de kansen
van oneigenlijk gebruik en ontduiking
van de regeling aanmerkelijk zijn teruggedrongen. Dit neemt overigens
niet weg dat er aan onze kant ook wel
enkele vraagtekens en punten van kritiek zijn overgebleven. Allereerst w i l ik
ingaan op een bepaling die wij op zich
zelf ook een verbetering vinden, namelijk die waarin de mogelijkheid van een
scherpere toetsing van de toepassingsvoorwaarden door B en W wordt geopend door voor te schrijven dat duidelijk moet worden aangetoond, dat er
sprake zal zijn van bij voorbeeld een ingrijpende verbouwing en dat het voornemen daartoe ernstig gemeend moet
zijn. Daarvoor moet men dan de nodige
gegevens en stukken overleggen.
Deze nieuwe toetsingsgrond is op
zich zelf wenselijk, maar het gaat er mij
o m dat door de Regering in de toelichting w o r d t gezegd: Bovendien moet
de eigenaar aantonen dat een en ander binnen een redelijke termijn 'zal'
plaatsvinden. Ik wijs erop dat deze formulering problemen kan opleveren.
Men kan wel van een eigenaar verlangen dat hij aantoont dat bij vorbeeld
verbouwplannen of plannen voor vervangende nieuwbouw serieus zijn,
maar niet dat hij aantoont dat een en
ander binnen een redelijke termijn zijn
beslag zal krijgen.
Het punt is juist dat de verwezenlijking van de plannen in een aantal gevallen niet afhankelijk is van de wil van
de eigenaar. Dat is bij voorbeeld het
geval wanneer er onteigeningsproblemen zijn. Het kan zijn dat de onteigeningsprocedure nog niet rond is of dat
er problemen zijn met de afronding
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van procedure van bestemmingsplannen die lang op zich laat wachten.
Vandaar dat ik de Regering wil vragen, goed na te kijken wat de bedoeling is van de formulering, die nu op
tafel wordt gelegd. Ik denk dat het aantonen dat iets zal plaatsvinden - het
gaat over het woordje 'zal' - in de
praktijk niet kan.
De Regering heeft voorgesteld, de
m i n i m u m d u u r van huur te brengen
op zes maanden; oorspronkelijk was
deze gesteld op drie maanden. Ik kan
mij voorstellen, dat dit ten opzichte
van de huurders een verbetering betekent. Al in eerdere termijnen heb ik er
echter op gewezen, dat w i j vrezen dat
daardoor de kans groot is dat de regeling onvoldoende wordt toegepast,
omdat zo'n periode waarschijnlijk aan
de lange kant is. Ik vrees dat hierdoor
het gevaar aanwezig is, dat een eis
wordt gesteld, die toepassing in de
praktijk niet kan.
Dan w i l ik nog een opmerking maken over de maximumhuurvaststelling, die de Regering beoogt. Die vaststelling kan door het college van B en W
plaatsvinden. Ik vind het juist dat een
dergelijke huurvaststelling wordt gebaseerd, zoals de bedoeling is, op het
puntensysteem van de Huurprijzenwet
w o o n r u i m t e , Ik ga ervan uit, dat bij de
toepassing ervan rekening wordt gehouden met de nadelen, die de tijdelijke
verhuur voor een huurder nu eenmaal
meebrengt. Ik denk aan het punt, dat
een zeer beperkte huurbescherming
aanwezig is, ook al is de wettelijke regeling op dit punt gelukkig via de nota's
van wijzigingen aanzienlijk verbeterd.
Verder moet men er rekening mee
houden dat, wanneer men een woning
voor een korte duur huurt, dit betekent
dat het risico bestaat van snelle verhuizing. Vervolgens v o r m e n het zoeken naar nieuwe huisvesting en de
verhuiskosten punten die in mijn ogen
mede in aanmerking moeten worden
genomen bij de feitelijke huurvaststelling.
Mijnheer de Voorzitter! Het eindresultaat, dat nu op tafel ligt, beoordelend kom ik tot de conclusie, dat door
de nota's van wijzigingen de kansen
op het maken van misbruik van de regeling aanmerkelijk zijn beperkt. Dat is
natuurlijk belangrijk. Een volledig waterdichte regeling is hiermee echter uiteraard niet verkregen. Ik zeg dit niet
als een verwijt aan het adres van de
Regering, omdat ik ervan uitga dat eigenlijk het maken van waterdichte
wettelijke garanties voor welk onderwerp dan ook vrijwel onmogelijk is.
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Wanneer men het tracht te doen, komt
men in een systeem van overreglementering, een systeem van enorme
bureaucratische controle, waardoor in
feite geen enkele regeling meer naar
behoren kan functioneren.
Ik wil er wel op wijzen, dat ook door
het streven van de Regering om mogelijk misbruik tegen te gaan, de vraag
beantwoord moet worden of de regeling in de praktijk wel goed zal functioneren. Men weet dat met name de
heer Scheltema nog onlangs in een artikel heeft gewaarschuwd voor het gevaar van een trage uitvoering door de
gemeenten, omdat de gemeenten het
ambtelijke apparaat in een aantal gevallen waarschijnlijk niet of onvoldoende zullen bezitten.
Vandaar ook dat onze voorkeur, die
wij in eerste instantie hebben uitgesproken, voor een regeling, die een andere toetsingsinstantie zou kennen,
namelijk de kantonrechter, is gebleven. Wij gaan ervan uit dat daardoor
een snellere uitvoering mogelijk is. Ik
herhaal dat erkend moet worden, dat
in principe de keuze van de Regering,
die neerkomt op een toetsing van de
regeling door de colleges van B en W,
zeer goed verdedigbaar is, omdat een
dergelijke toetsing dan in handen
wordt gelegd van de beleidsinstantie,
die ook de woonruimteverdeling en
het vorderingsbeleid in handen heeft.
Afrondend wil ik vaststellen, dat w i j
bereid zijn deze regeling, zoals de Regering die op tafel legt, een kans te geven, maar w i j beschouwen dit als een
experiment en gaan ervan uit dat na
twee jaar duidelijk moet worden getoetst, of de Regering in de praktijk
heeft voldaan aan normen van billijkheid en effectiviteit.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Bij brief van 20februa r i j l . (stukno. 136) heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, mede uit naam
van de Minister van Justitie, bericht
dat hij prijs zal stellen op voortzetting
van de behandeling van de ontwerpLeegstandswet met inbegrip van
hoofdstuk IVa, houdende bepalingen
omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen. Onze fractie kan zich in dat standpunt vinden en wenst dit hoofdstuk in de behandeling niet los te koppelen van de
ontwerp-Leegstandswet. De regeling
van de tijdelijke verhuur hoort in dit
wetsontwerp thuis.
Het is een van de mogelijkheden om
de - acceptabele - oorzaken van de
leegstand te bestrijden. Als zodanig
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beschouwen w i j het als een wezenlijk
onderdeel van het wetsontwerp. In de
tot dusver gevolgde procedure kunnen
w i j ons derhalve vinden.
Over de inhoudelijke kant van de tijdelijke verhuurregeling, hebben wij in
derde termijn reeds een aantal opmerkingen gemaakt, (zie Handelingen
12 februari jl. bladzijden 3113 en 3114).
Door de wijze van behandeling is daar
toen weinig over gezegd. Wij zouden
het uiteraard zeer op prijs stellen indien de bewindslieden daar thans in
hun antwoord op in zouden willen
gaan. Wij kunnen ons dan van de
plicht ontslagen achten om hetgeen
toen te berde is gebracht nogmaals te
herhalen.
In deze vierde termijn kunnen wij
ons dan beperken tot enkele aanvullende opmerkingen. Niet te ontkennen
valt onzes inziens dat in de zesde nota
van wijziging een aantal technisch-juridische verbeteringen in het wetsontwerp zijn aangebracht. Geleidelijk
aan is de regeling geperfectioneerd,
maar de diverse, achtereenvolgende
perfecties die zijn aangebracht, roepen
haast als vanzelf de vraag op of wij nu
werkelijk tot een goed resultaat zijn gekomen.
Men vraagt zich af of, als de zaak
nog eens weer doorgelicht zou worden, niet opnieuw een aantal punten
op zal duiken, welke voor verbetering
vatbaar zijn. Kortom: Waarom zou nu
de hoogste staat van perfectie bereikt
zijn? Ik hoop dat de bewindslieden
kunnen aanvoelen dat een dergelijke
vraag regelrecht voortvloeit uit de gevolgde procedure. Wij willen geen oude koeien uit de sloot halen, wie oude
zaken steeds weer ophaalt, scheidt de
voornaamste vriend, leerde reeds Salomo, maar wél blijft de vraag staan
waarom de regeling niet van meet af
aan in de grondwettelijk vereiste
schriftelijke voorbereiding is meegenomen.
Eerst wilden de bewindslieden niets
van een tijdelijke verhuurregeling weten en nu, in de eindfase, moet alsnog
zo'n regeling ingepast worden, met alle nadelen van dien, onder andere dat
er voor belanghebbenden, voor zover
zij niet sterk georganiseerd zijn, nauwelijks of in het geheel geen gelegenheid is geweest om zich te laten horen.
Zijn het niet juist de eigen woningbezitters welke in die categorie onder te
brengen zijn? En dat terwijl hun belangen toch zeker in het geding zijn.
Onze fractie waardeert de positieve
verandering in de zesde nota van wijziging, waarop ook onzerzijds is aangedrongen, namelijk die van artikel 15a,
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eerste lid onder c, waar thans ook de
voor afbraak bestemde w o o n r u i m t e
wordt genoemd.
Anderzijds hebben w i j in de derde
termijn reeds enkele in onze ogen negatieve aspecten naar voren gebracht.
Voor een deel vloeien onze bezwaren
voort uit de bedenkingen, die w i j destijds tegen de wettelijke regeling betreffende huur en verhuur van w o o n r u i m t e t o t uitdrukking hebben gebracht. Wij noemen twee voorbeelden.
In de opsomming van de artikelen in
de aanhef van het eerste lid van artikel
15a, welke bij tijdelijke verhuur buiten
toepassing blijven, is nu opnieuw een
wijziging aangebracht. Door de uitsluiting van artikel 1623n, derde lid,
eerste zin BW, is het mogelijk dat de
overeenkomst eindigt zonder opzegging, bij voorbeeld doordat in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde is opgenomen. Door het bedoelde
voorschrift nu uitdrukkelijk van toepassing te verklaren, wordt deze mogelijkheid uitgesloten. Dit lijkt ons een
voorschrift, dat tussen redelijk handelende partijen geen plaats behoort te
hebben.
Het nieuwe negende lid van artikel
15b bepaalt uitdrukkelijk dat de in de
vergunning vermelde huurprijs in de
plaats treedt van een door partijen
overeengekomen huurprijs, indien deze hoger is. Daardoor wordt de mogelijkheid geboden, dat de huurder het te
veel betaalde tijdens de huur of daarna
op grond van onverschuldigde betaling terugvordert. Ook hier zouden wij
willen zeggen, dat dergelijke handelwijzen tussen vrij handelende personen geen plaats behoren te hebben.
Wat de specifieke regeling, welke
thans voorligt, betreft is de wijziging
onder artikel 15a, eerste lid, sub b in
onze ogen geen verbetering, aangezien de categorie woonruimte in v o o r d e
verkoop bestemde woningen beperkt
wordt tot nieuwbouw-koop-woningen.
Ook de beperkingen in de categorie
bestaande koopwoningen is ons inziens niet bevorderlijk voor de toepasbaarheid van de regeling. Wij kunnen
er als zodanig wel begrip voor opbrengen dat de bewindslieden misbruik zoveel mogelijk willen weren. Ook als zij
de wens uitspreken dat zoveel mogelijk woningen voor de huursector behouden blijven, kunnen wij hen volgen. Maar van welke middelen mag
men zich bedienen o m dit doel na te
streven? 'Het doel heiligt de middelen'
is bepaald niet onze lijfspreuk. Is het
zinvol o m langs allerlei indirecte wegen een verbod op te leggen dat huurwoningen verkocht worden? Dat lijkt
onze fractie wat in strijd met de ook
door haar bepleite bevordering van
het eigen woning-bezit.
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De heer De Beer (VVD): Kunt u nader
toelichten waarom u denkt dat dit het
geval is?
De heer Van Rossum (SGP): Die indruk
wordt sterk gewekt als je deze zaken
op je in laat werken. Je komt dan tot de
conclusie dat het eigen woning-bezit
wordt afgeremd omdat men te veel
voor de huursector wil bewaren.
De heer De Beer (VVD): Die artikelen
15a en 15b regelen toch slechts de mogelijkheid van en de voorwaarden
voor tijdelijke verhuur? Er wordt daarmee toch niets bepaald ten aanzien
van een w o n i n g , die te koop wordt
aangeboden.
De heer Van Rossum (SGP): Het gaat
o m de huurvaststelling. Als men daarvoor de zaak te stringent regelt, worden de mogelijkheden te zeer beperkt.
De heer De Beer (VVD): Het gaat o m de
mogelijkheid van tijdelijke verhuur
maar niet om de mogelijkheid van verkoop.
De heer Van Rossum (SGP): Neen, die
wordt niet beperkt, maar door de huurvaststelling wel afgeremd.
De heer De Beer (VVD) Ik meende dat u
dat bedoelde.
De heer Van Rossum (SGP): Die zaken
zijn toch wat aan elkaar gekoppeld. Ook
met artikel 15a, derde lid, onder b hebben w i j moeite. Burgemeester en wethouders zullen ingevolge deze bepaling
na dienen te gaan of van de eigenaar in
redelijkheid kan worden gevergd dat hij
de woning op de normale wijze verhuurt. Indien zich de bedoelde situatie
voordoet, zal deze toetsing derhalve
kunnen en ook moeten leiden tot weigering van de vergunning. Tegen die
beslissing staat dan ingevolge lid 8
geen beroep open. De regeling van artikel 15a, eerste lid, sub bonder 1° en 2°
komt ons buitengewoon detaillistisch
voor en zal vrijwel zeker onontwarbare
vragen oproepen en tot onoplosbare
bewijsproblemen leiden. Aan de goede
bedoelingen hoeft nog niet getwijfeld te
worden o m toch op te merken dat de
twijfel of bepalingen als deze de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de tijdelijke verhuurregeling vergroten, toeneemt. In totaliteit genomen valt ons op
dat de discretionaire bevoegdheden
van de gemeentebesturen ten aanzien
van het toepassen van de Leegstandwet door de tijdelijke verhuur-regeling
opnieuw worden vergroot, en dat ten
koste van de rechtsbescherming van de
burger/eigenaar.
Bovendien zal de bemoeienis, welke
van gemeenten gevraagd wordt in verband met de toepassing van de wet en
de tijdelijke verhuur-regeling in het bij-

3915

Van Rossum
zonder, een aanzienlijk en nog onvoorzienbaar groot beslag qua mankracht
leggen op het gemeentelijke apparaat
en voor onvoorzienbare financiële consequenties zorgen. Op beide punten
heeft de Staatssecretaris, begrijpelijk,
geen bijster hoopgevende toezeggingen aan de gemeenten kunnen doen.
Maar deze omstandigheid kan ondanks
onze waardering voor de goede bedoeling de vraagtekens bij het wetsvoorstel
alleen maar doen toenemen.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begin met een w o o r d van
erkentelijkheid aan het adres van beide bewindslieden, omdat zij bereid zijn
geweest opnieuw in een belangrijke
mate aan de wensen van de Kamer tegemoet te komen, in dit geval met betrekking tot de tijdelijke huur en verhuur. Zij hebben in een belangrijke
mate amendementen van respectievelijk mevrouw Salomons en mijzelf in
de tekst willen verwerken.
Wat het CDA betreft, gaat dit in de
eerste plaats om de definitie van hetgeen valt onder tijdelijke huur en verhuur. Zoals de definitie nu luidt, is zij
aanmerkelijk beter dan de eerste voorstellen. In het nieuwe artikel 15a, lid 1
sub a wordt gesteld dat onder tijdelijke
huur en verhuur valt 'woonruimte in
een gebouw'.
Waarom hebben de bewindslieden
niet gekozen voor mijn tekst ' w o o n ruimte in gebouwen,' - voor mijn part
kan dat ook een gebouw zijn - 'mits
deze niet voor de verhuur is bestemd'?
Ik had daarmee nadrukkelijk willen
voorkomen, dat w o o n r u i m t e in gebouwen, maar desalniettemin voor de verhuur bestemd, hieronder zouden kunnen vallen. Graag verkrijg ik een nadere toelichting van een van beide bewindslieden op het verschil.
In de tweede plaats hebben de bewindslieden mijn fractie tegemoet w i l len komen met een koppeling aan het
distributiebeleid. Daar waar de Woonruimtewet nog van toepassing is, kan
het college van B en W zijn bevoegdheden terzake nog volledig uitoefenen
als het dat wil. Dat acht ik een verbetering.
Op een derde punt verschil ik in de
beoordeling met de vertegenwoordiger van D'66. Ik had aanvankelijk voorgesteld, de m i n i m u m tijdsduur voor
de tijdelijke verhuur te stellen op een
jaar, zulks in het belang van de huurder. Vroeger zei men al: verhuizen kost
bedstro. Sindsdien is het niet goedkoper geworden. Men moet toch wel op
een m i n i m u m termijn kunnen reke-
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nen. Ik had gedacht aan een jaar; de
bewindslieden maken er een halfjaar
van. Zij beargumenteren waarom dit
ook wel degelijk in het belang van de
huurder kan zijn. Ik kan mij met dat
halve jaar verenigen.
Mijnheer de Voorzitter! Daar mijn
amendementen op stuk nr. 132 in essentie zijn overgenomen door de bewindslieden in hun nota van wijzigingen, trek ik die amendementen bij deze in.
De Voorzitter: Aangezien de amendementen van het lid Scholten op stuk
nr. 132 zijn ingetrokken, maken zij
geen onderwerp van beraadslaging
meer uit.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nadrukkelijk zeggen
dat ik er waardering voor heb, dat de
bewindslieden twee belangrijke gedachten van de fractie van de Partij
van de Arbeid hebben willen overnemen, daar waar het college van B en W
wordt geïntroduceerd bij het vaststellen van de m a x i m u m huurgrens.
De Huurprijzenwet was reeds geïntroduceerd en ik vind dit een nadere
verbetering, zoals ik ook het introduceren op voorstel van de PvdA-fractie
van een plicht om de huurder te informeren door middel van het schriftelijk
aangaan van de overeenkomst een
aanmerkelijke verbetering acht.
Mijnheer de Voorzitter! In dit stadiu m zal ik hier niet veel meer over zeggen. In eerste termijn hebben met name de fracties van D'66, de VVD en de
SGP met kracht aangedrongen op
handhaving van deze paragraaf in het
wetsontwerp. De PvdA vond, dat deze
paragraaf maar moest vervallen, terwijl ik heb volstaan met het stellen van
een aantal kritische vragen over de inhoud van de materie. Ik stel vast dat de
bewindslieden in belangrijke mate zijn
tegemoet gekomen aan de in de Kamer levende wensen. Ik hoop dat de
Kamer de bewindslieden nu zal willen
steunen wat dit onderdeel van de wet
betreft.
Wij zijn daartoe in ieder geval bereid. Ik heb gezegd, dat er vragen over
blijven; de vertegenwoordiger van
D'66 sprak in dit verband over een experiment. De heer De Beer en ik hebben een amendement ingediend waarin wij deze paragraaf van het wetsontwerp op een termijn van 3 jaar stellen. Wij willen hiermee duidelijk maken dat in deze periode heel nauwkeurig gekeken moet worden naar de werking van de wet.
Ik heb eerder al gezegd, dat deze wet
niet het huurrecht mag uithollen; daar-
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voor is het huurrecht ons een te groot
goed. Na de periode van 3 jaar kunnen
eventuele bijstellingen worden aangebracht. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de bepalingen als zodanig buiten werking te stellen. Onze bedoeling
is veeleer dat door middel van een verlengingswet, al dan niet gepaard gaande met wijzigingen, dit systeem kan
worden geprolongeerd. Onder dankzegging aan de bewindslieden voor
hun coöperatieve houding, sluit ik
mijn bijdrage aan deze algemene termijn af.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zijn de Regering erkentelijk dat zij toch de gedachte van een
tijdelijke verhuur heeft vastgehouden.
Tijdens de algemene beschouwingen
hebben wij al duidelijk gemaakt dit een
positieve benadering te vinden o m te
trachten de leegstand op een goede
manier te bestrijden. Het gaat overigens altijd nog om noodverbanden.
Lid 4 van artikel 15a zegt, dat de vergunning ten aanzien van hetzelfde gebouw of dezelfde woning slechts eenmaal wordt verleend voor ten hoogste
twee jaren. Nu staat mij niet meer heider voor ogen wat hiervan precies de
bedoeling is. Is het de bedoeling dat
een algemene vergunning wordt verleend en dat tussentijds van huurder
kan worden verwisseld? Of is het de
bedoeling dat telkens een vergunning
per huurovereenkomst moet worden
afgegeven? Als dit laatste het geval is,
vraag ik naar de ratio daarvan om dat
slechts eenmaak toe te staan.
Mevrouw Salomons (PvdA): Dat
amendement van ons is nu net niet
overgenomen!
De heer De Beer (VVD): Een belannwekkende mededeling, mijnheer de
Voorzitter! Ik ga door met mijn vraag.
Als het de bedoeling is, de vergunning
aan de huurovereenkomst te binden, is
het de vraag waarom het niet mogelijk
wordt gemaakt dat binnen een tijdsbestek van 2 jaar met bij voorbeeld 2 tijdelijke huurders in zee wordt gegaan.
Graag verneem ik hierop een nadere
toelichting van de Regering.
Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen
instemmen met de drie artikelen, zoals
zij nu zijn gewijzigd, zij het dat wij zeer
node kunnen instemmen met één w i j ziging.
Dat is de wijziging, bepalende dat
het contract voor tenminste zes maanden moet worden aangegaan. Wij hadden liever vastgehouden aan de termijn van drie maanden, die het kabinet
aanvankelijk had voorgesteld. Het gaat
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hier o m tijdelijke verhuur. Je moet dat
niet aan een te hoge drempel binden.
Aan de andere kant hebben w i j wel begrip voor de argumenten, die pleiten
voor een langere periode. Wij kunnen
met die termijn van zes maanden leven.

D
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het betoog van de heer
Nypels aanhorende, werd het mij wat
merkwaardig te moede. Ik had het gevoel dat de rollen geheel werden o m gedraaid. Nu hij uiteindelijk zijn zin
heeft gekregen ten aanzien van de t i j delijke verhuur houdt hij een betoog,
waarin hij alle mogelijke feiten van deze
regeling aangeeft. Dat zou dan niet zoveel uitmaken, omdat w i j met een soort
van experimenteerwetgeving bezig
zijn!
Dat vind ik een heel enge benaderingswijze. Ik denk dat mijn fractie in
het begin toch gelijk heeft gehad, toen
wij stelden, dat wij hieraan feitelijk niet
zouden moeten beginnen, omdat w i j
niet helemaal kunnen overzien, waarmee wij bezig zijn. Voor zover ik het
kan overzien, denk ik dat de Regering
ons op zeer fundamentele punten tegemoet is gekomen. Dat kunnen w i j
ook merken aan het aantal amendementen, dat mijn fractie heeft gemeend te moeten intrekken naar aanleiding van de nota van wijziging.
Ik denk dat de wijziging in het onderdeel van het wetsontwerp, waaraan wij
niet zo'n behoefte hadden, omdat w i j
daarover wat dieper hadden willen nadenken, nu in ieder geval de kans op
misbruik aanzienlijk beperkt. Voor zover
ik dat nu kan overzien, w o r d t het misbruik hiermee uiterst moeilijk gemaakt.
Ik ben de Regering erkentelijk voor die
vele wijzigingen. Het is zeer opmerkelijk
dat er ondanks het feit dat er geen formele schriftelijke gedachtenwisseling is
geweest nu via amendementen, die
vervolgens weer moesten worden ingetrokken, een vorm van schriftelijke gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden.
Er zijn een aantal wezenlijke elementen van onze voorstellen overgenomen. De huurprijzenregeling is erin
gekomen. Daarnaast is de mogelijkheid geopend dat een huurder, die te
veel heeft betaald, dit aan het einde
van de periode kan terugvorderen. De
informatieplicht is opgenomen. Toetsing door burgemeester en wethouders is erin gekomen, waarmee de
kans op strijdigheid met de w o o n r u i m teverdeling aanzienlijk is afgenomen.
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Toch blijven een aantal vragen naar
aanleiding van de nieuwe tekst bestaan.
De informatieplicht lijkt mij voor de
normale situatie, dat een huurder van
de eigenaar huurt een vrij duidelijke
waarborg aan de huurder te geven. Als
de verhuurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, weet hij ook, dat hij aan
de volledige huurbescherming hangt.
Dat zal voor hem niet zo'n aanlokkelijk
vooruitzicht zijn.
Een andere vraag rijst, als er een
stroman tussen wordt gezet. Het is
mogelijk dat burgemeester en wethouders in zo'n geval een vergunning voor
tijdelijke verhuur aan de eigenaar geven. Ik vrees dat zo'n situatie zich kan
voordoen. Via een tussenpersoon is
het mogelijk iemand niet in kennis te
stellen van het feit dat het gaat om een
tijdelijk huurcontract.
Niets slechts is helaas de onroerend-goedhandel vreemd, dus ik vraag
mij af, of daarvoor niet toch een regeling moet komen. Daarom hebben wij
ook ons gewijzigd amendement op nr.
141 gehandhaafd.
Verder vinden w i j het, juist gelet op
de wezenlijke rol die het college van
burgemeester en wethouders na de
nota van wijziging hebben gekregen,
merkwaardig dat niet uitdrukkelijk in
het wetsontwerp is opgenomen dat B
en W degenen moeten zijn die toetsen
of in redelijkheid niet van de huiseigenaar kan w o r d e n gevergd, dat hij zijn
woning beschikbaar stelt op grond van
het oordeel van B en W over de volkshuisvestingssituatieter plaatse. Er
staat nu in het ontwerp dat in redelijkheid van de eigenaar niet gevergd kan
worden dat hij zijn woning anderszins
dan door tijdelijke verhuur ter beschikking stelt. Wij hebben dus ons amendement gehandhaafd, maar misschien
kan de Minister ons nog duidelijk maken dat dit overdreven zorg is.
Dan een zaak die ons nogal hoog zit
en die wij even uitgesteld hebben tot
na de behandeling van de overige
hoofdstukken. Het gaat o m hoofdstuk
IVa, de relatie met de AROB-jurisprudentie aangaande vordering. Het lijkt
ons gewenst, zeer uitdrukkelijk aan te
geven dat een tijdelijke-verhuurregeling geen belemmering mag zijn o m
tot vordering over te gaan.
Er mag een gemeente, als zij tot vordering overgaat, niet tegengeworpen
kunnen w o r d e n : je had die eigenaar in
ieder geval een vergunning voor tijdelijke verhuur moeten geven en dat heb
je geweigerd op grond van - bijvoorbeeld - overwegingen van w o o n r u i m teverdeling; dus gaat de vordering ook
niet door. Op zo'n moment zijn w e be-
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zig met wat we - denk ik - geen van allen beogen, namelijk continuering van
leegstand.
Ten slotte de opzegtermijn. Wij vinden het zeker vergeleken met het oorspronkelijke ontwerp een aanzienlijke
verbetering dat er ook in de tijdelijkeverhuurregeling een opzegtermijn is
gekomen. Wij hechten er zeer aan, dat
termijnen in vergelijkbare wetgeving
zoveel mogelijk gelijk lopen. In het algemene huurrecht wordt een termijn
van drie maanden gehanteerd, althans
bij kortlopende contracten. Het lijkt
ons onnodig en ook verwarrend o m de
termijn in de tijdelijke-verhuurregeling
op twee maanden te brengen.
Ik zou erg graag van de Regering horen, wat nu zo zwaar moverende redenen zijn dat er een andere termijn gehanteerd moet worden. We hebben
net tot mijn vreugde een wetsontwerp
ontvangen, waarin termijnen en procedures met betrekking tot huur en verhuur van bedrijfsruimten zoveel mogelijk gelijk worden getrokken met de algemene woonruimteregeling. Ik denk
dat we hiervan niet onnodig moeten afwijken.
Ten slotte iets over het eerste onderdeel van artikel 15a, de verwijzingen
naar artikel 1623 BW. Ik vraag me af, of
de verwijzing naar 1623b, lid 2, te recht
is gehandhaafd, omdat we inmiddels
hebben opgenomen dat huurcontracten in ieder geval schriftelijk moeten
w o r d e n aangegaan, terwijl het tweede
lid van 1623b, dat onverkort overeind
blijft, zegt dat het schriftelijk en m o n deling kan gebeuren.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van Rossum heeft
verwezen naar mijn brief op stuk nr.
136. Hij heeft zich afgevraagd, waarom
niet vanaf het begin de regeling van de
veilige verhuur onderdeel van het ontwerp heeft uitgemaakt. De wijze van
behandeling van dit wetsontwerp, zowel schriftelijk als mondeling, ook nu
nog, is een bewijs van goed overleg
tussen Kamer en Regering.
Ik herinner eraan, dat aan de wens
van de Kamer door de Regering onmiddellijk gevolg is gegeven naar aanleiding van het voorlopig verslag.
Daarbij is wel gebleken hoe ingewikkeld de materie op zich is.
Niettemin stel ik graag in het algemeen vast, dat ik alle sprekers waardering heb horen uitspreken met betrekking tot de nu voor ons liggende stukken. Natuurlijk was er hier en daar een
kritische aantekening. Kortheidshalve
stel ik echter vast, dat wij met waardering kennis hebben genomen van de
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opmerkingen van de heer De Beer tot
en met die van mevrouw Salomons.
Zij heeft onder andere gezegd, dat op
een aantal zeer fundamentele punten
is tegemoetgekomen aan opvattingen
zoals die bij haar leven.
De heer Nypels heeft nog vraagtekens geplaatst bij het lid sub d, dat
w o r d t toegevoegd aan het derde lid
van artikel 15a. Daarbij gaat het erom,
dat de eigenaar, indien het gaat o m
w o o n r u i m t e als bedoeld in het eerste
lid onder c, aantoont dat de vernieuwb o u w van ingrijpende aard zal zijn en
voorts dat de afbraak of vernieuwb o u w binnen een redelijke termijn zal
plaatsvinden. Ik versta hieronder, dat
dit zich tot de eigenaar richt. Men mag
niet zo maar wat gaan bouwen.
Er zijn bestemmingsvoorschriften
en bebouwingsvoorschriften. Men kan
het realiteitsgehalte van die voornemens duidelijk bewijzen met bouwtekeningen en door het aanvragen van
bouwvergunningen en van subsidie,
bij voorbeeld in het kader van de m o numentenzorg of de particuliere verbeteringsregeling en wat dies meer zij.
Ten aanzien van de problematiek
van de maximumhuurvaststelling dat
mede door het karakter van de tijdelijkheid van dit soort overeenkomsten
ontstaat, is ook vermeld, dat het puntensysteem als grondslag dient voor
het College van Burgemeester en Wethouders voor het bepalen van een
m a x i m u m . De geachte afgevaardigde
weet echter ook w e l , dat het puntensysteem er niet op is ingericht o m de
nadelige effecten, die de geachte afgevaardigde heeft opgesomd, weer min
of meer te objectiveren in punten.
Dat is ook niet goed doenlijk. Zeker
omdat het hierbij gaat o m een plafond
waar men niet bovenuit mag gaan, zal
het College van Burgemeester en Wethouders in staat zijn om op basis van
het puntensysteem ter zake een beleid
te voeren. Wat de evaluatie van het
systeem betreft, denk ik ook eerder
aan een termijn van drie jaar dan aan
twee jaar, gegeven de amendementen
op dat punt. Ik ga ervan uit, dat dit ook
bij de evaluatie hoort.
Dit zal ook in de prijsvorming tot uitdrukking kunnen komen, omdat het
hierbij juist gaat om tijdelijke verhuur
en o m een beperkte rechtspositie, ook
van de zijde van de huurder. Anders
gezegd: het is best mogelijk en misschien zelfs wel voor de hand liggend,
dat de huurniveaus in die situaties
enigszins lager zijn dan wanneer er
sprake is van normale omstandigheden.

Tweede Kamer
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Ten aanzien van de opmerkingen
van de geachte afgevaardigde de heer
Van Rossum over het beslag aan mankracht in het gemeentelijk apparaat
verwijs ik naar datgene wat ik in eerdere aanleg hierover heb gezegd.

D
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik heb met genoegen geconstateerd dat veel van wat op het
ogenblik in het wetsontwerp staat over
de tijdelijke verhuur de instemming
van de Kamer kan hebben, al zijn er
nog verschillende vragen overgebleven.
De heer Nypels heeft voor een groot
deel instemming betuigd met de huidige tekst, maar hij heeft zich wel afgevraagd, of het redelijk is o m bij de toetsing door burgemeester en wethouders bij voorbeeld te eisen dat de eigenaar aantoont dat vernieuwbouwplannen of afbraakplannen binnen een redelijke termijn worden verwezenlijkt.
De heer Nypels zei dat hierbij namelijk
ook anderen dan de eigenaar betrokken konden zijn, zoals publiekrechtelijke lichamen, en dat de eigenaar het
dus niet geheel zelf in de hand had.
Naar mijn mening snijdt deze opmerking op zich zelf wel hout, maar zoals bij iedere bewijsregel zullen wij ook
hier de begrenzing van de redelijkheid
in acht moeten nemen. Bij elementen
die werkelijk niet kunnen worden aangetoond door de eigenaar, moet in redelijkheid worden aangenomen dat de
bewijsplicht zich ook niet zover uitstrekt.
De heer Nypels maakte ook een opmerking over de m i n i m u m d u u r van
drie maanden naar zes maanden. Ook
hier is de opmerking op zich zelf juist
dat hiermee het toepassingsbereik
enigszins wordt beperkt. Ik zeg vooral
aan het adres van de heer Van Rossum
dat dit de balans is die w i j hebben
moeten zoeken. Het is dus enerzijds
een regeling die niet al te w i j d open
staat en die geen aanleiding geeft tot
misbruik of uitholling van het huurrecht met de daarbij behorende huurbescherming en het is anderzijds een
regeling met een redelijk toepassingsbereik. Men ziet hier de spanning. Met
zes maanden zitten wij naar mijn mening nog wel op het goede spoor,
maar er zit zeker een arbitrair element
in. Wij kunnen het dus niet op de week
nauwkeurig bewijzen.
De heer Nypels heeft aangedrongen
op evaluatie na twee jaar. De precieze
termijn even in het midden latend, kan
ik zeggen dat ik er in ieder geval
veel voor voel dat de werking van deze
wet zeer nauwkeurig in het oog wordt

Leegstandwet

gehouden. Afhankelijk van de aanneming van het amendement van de
heer Scholten - waarin hij zelfs de
werkingsduur van de tijdelijke verhuur
wil beperken - worden wij automatisch gedwongen tot een zeer nauwgezette herbezinning tegen de tijd dat het
zover is. Die evaluatie zal dan van zelf
op gang komen. Hoe het ook uitvalt, ik
zeg graag toe dat w i j de werking op dit
punt nauwgezet in de gaten zullen
houden en dat wij zo nodig met aanpassingen zullen komen. Zelfs al zou
de duur niet worden beperkt, dan kunnen wij na ongeveer drie jaar reden
hebben, bepaalde zaken te heroverwegen.
Door de heer Van Rossum is nog
eens heel indringend de balans aangegeven tussen beperkingen die je ten
aanzien van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur aanbrengt o m het misbruik te bestrijden, en de praktische
betekenis van de regeling. De heer Van
Rossum heeft daarvan een paar voorbeelden gegeven. Hij neigde daarbij tot mijn spijt - tot de conclusie dat het
geheel iets te detaillistisch is uitgevallen.
Ik ben van mening dat de tijd dit zal
moeten leren. Het is een feit dat in het
algemeen in ons land veel wetgeving
op het ogenblijk de detaillistische kant
uitgaat vanwege de ingewikkeldheid
van de maatschappij en vanwege de
vergaande mogelijkheden om gaten in
regelingen te zoeken.
Wij willen die gaten graag dichten.
Het in dit geval nauwgezet afwegen
van de zinloosheid van leegstand wanneer er een mogelijkheid tot tijdelijke
verhuur is en van de vrees voor de ook
aanwezige mogelijkheid dat de tijdelijke verhuur een plaats inneemt die hem
niet toekomt - namelijk die van de echte, koninklijke verhuur met de daarbij
behorende huurbescherming - is naar
mijn mening het leidend beginsel in
dezen.
Wij hebben in samenspraak met de
Kamer in een uitzonderlijke procedure
de balans zo goed mogelijk bepaald. Ik
ontken niet de zin van de opmerkingen
van de heer Van Rossum. Ik hoop echter dat zijn eindoordeel ten minste
luidt dat de tekst aanvaardbaar is zoals
hij er nu staat.
De heer Scholten stelt in zijn amendement op stuk nr. 132 dat aan de
'woonruimte in gebouwen' in artikel
15 a, lid 1, moet worden toegevoegd:
'mits deze niet voor de verhuur is bestemd'. Dit lijkt mij geen goede oplossing. In ieder geval wordt het wetsontwerp hierdoor gedetailleerder en
hierdoor dubieuzer. Verder werpt dit
de vraag op of het dan niet om een wo-
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ning gaat. Over het algemeen zijn w o ningen voor verhuur bestemd. Wij maken het hiermee gecompliceerd, terwijl wij juist beoogden, een behoorlijke
afgrenzing te maken tussen de categorieën. De opmerkingen van de heer
Scholten waren niet zo dreigend van
aard dat ik verwacht dat hij hiervan
een punt maakt. Ik hoop dat mijn antw o o r d heeft bijgedragen tot het begrijpen van onze bedoelingen.
De heer Scholten heeft ook het
amendement ingediend dat ik zoeven
al releveerde. Wij hebben aangevoeld
wat de grondslag is van het amendement. Door alle debatten over dit onderwerp in de Kamer heen is gebleken
dat iedereen zich ervan bewust is dat
w i j bezig zijn met een enigszins uitzonderlijke operatie. Ik wil het werk n i e t mevrouw Salomons sprak even in deze richting - kwalificeren als een experimenteerwetje. Het gaat om wetgeving waarmee wordt beoogd, een probleem aan te pakken dat, naar wij
moeten vrezen, nog geruime tijd in Nederland zal bestaan. De wet die, naar
wij hopen, zal worden aangenomen,
moet voldoen aan redelijke eisen voor
wetgeving in het algemeen.
Wij mogen echter met elkaar erkennen dat dit onderwerp in een vrij laat
stadium in het wetsontwerp is gekomen, dat de materie weerbarstig en
moeilijk is en voor Nederland volstrekt
nieuw en dat wij niet weten hoe de gemeenten met hun nieuwe bevoegdheid zullen omgaan en hoe de wet uitwerkt in onze strijd tegen de leegstand
en hiermee in onze strijd tegen de w o ningnood. Daarom verzetten wij ons
niettegen de aanvaarding van het
amendement van de heer Scholten.
De heer De Beer is begonnen met
een opmerking over artikel 15a, lid 4.
Hij vroeg of het de bedoeling is, de
hierin begrepen beperking te laten gelden per overeenkomst of per pand. Wij
moeten duidelijk zeggen dat het de bedoeling is dat een vergunning eenmaal in het bestaan van het pand
wordt verleend. Dit is een van de voorbeelden ervan dat wij niet in één keer
een grote stap hebben willen maken.
Als onderdeel van toekomstige evaluatie zal dit onderwerp zeker zin hebben. Ik meen dat ik hiermee een duidelijk antwoord op de duidelijke vraag
heb gegeven.
De heer De Beer (VVD): Kan er dan binnen de eenmalige vergunning sprake
zijn van verschillende huurders of
geldt zij voor slechts één overeenkomst?
Minister De Ruiter: De vergunning
wordt per pand gegeven.
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schien enigszins over de grens van de
gedetailleerdheid heen geraken. Ook
die grens kan ik niet in absolute zin
stellen. Men moet zich wel afvragen of
Minister De Ruiter: Inderdaad.
een dergelijke detaillering nodig is in
De heer Scholten (CDA): Tenzij de Huur- gevallen die in de praktijk redelijk onprijzenwet w o o n r u i m t e n geldt en de
waarschijnlijk zijn, respectievelijk die
gemeenten de koppeling hebben aanin zichzelf al aanwijzingen bevatten dat
gebracht.
er ook andere oplossingen mogelijk
zijn.
Mevrouw Salomons (PvdA): De heer
Dit brengt mij op mijn tweede opScholten bedoelt de W o o n r u i m t e w e t
merking, die eigenlijk ook - al is dat
1947.
voor dit wetsontwerp niet zo actueel Minister De Ruiter: Dan is zijn opmergewoon voor tijdelijke huur geldt. Wie
king juist.
onderverhuurt en dat niet zegt, met
andere w o o r d e n : alleen in zijn gedachStaatssecretaris Brokx: Het gaat o m
ten heeft dat hij tijdelijk onderverhuurt
een niet geliberaliseerd gebied.
maar in werkelijkheid het definitief
doet, loopt wel het risico dat hij voor
Minister De Ruiter: Natuurlijk, maar dit
nakoming van die overeenkomst zal
is vanuit de systematiek van het wetsworden aangesproken.
ontwerp een ander punt.
De heer De Beer (VVD): Met de mogelijkheid van verschillende huurders
binnen de vastgestelde maximumtijd?

De heer De Beer (VVD): Bij de artikelsgewijze behandeling kom ik hierop terug.
Minister De Ruiter: De heer De Beer
heeft ook nog een opmerking gemaakt
over de m i n i m u m d u u r . Hij heeft daarover een voorkeur uitgesproken, maar
hij bleek te kunnen leven met het huidige voorstel. Ik wil er dan ook graag
het zwijgen toe doen, erkentelijk voor
deze soepele houding.
Ik heb ook met grote belangstelling
geluisterd, zoals altijd, naar de opmerkingen van mevrouw Salomons. Zij
heeft de voorgeschiedenis nog een
beetje opgehaald maar kwam toch tot
een voor ons bemoedigende conclusie. Zij heeft in ieder geval gezegd dat
de kans op misbruik zo niet helemaal
is verdwenen - hetgeen men nooit
voor 100% kan zeggen - maar dan
toch zeer aanzienlijk is verkleind. Ik
heb op grond van die uitlating goede
hoop dat w i j ook in de verdere behandeling van dit onderdeel van deze
nieuwe wet het goed met elkaar zullen
kunnen vinden. Zij heeft een aantal opmerkingen gemaakt die ook al slaan
op de ingediende amendementen, die
op deze manier in één moeite door
kunnen worden besproken.
Het amendement over de stroman
komt als ik het goed begrijp hierop
neer dat een eigenaar zou verhuren
aan iemand die geen serieuze huurder
is, die op zijn beurt tijdelijk onderverhuurt, zelf terugtreedt en op die manier de onderhuurder in problemen
brengt.
Mevrouw Salomons (PvdA): Die tijdelijk onder- of wederverhuurt maar die
er zelfs niet bij vermeldt dat het tijdelijk is.
Minister De Ruiter: Hierover w i l ik
twee opmerkingen maken. De ene is
dat ik meen wij hier te maken hebben
met een voorbeeld waarmee wij mis-
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Mevrouw Salomons (PvdA): Dat kan
niet!
Minister De Ruiter: Dat kan wel degelijk, omdat degene die verhuurt, zij het
ten aanzien van een pand waarover hij
slechts tijdelijk de beschikking heeft,
wel een 'definitieve' huurovereenkomst afsluit. Hij zal dan ook voor nakoming of, als nakoming feitelijk onmogelijk is, voor schadevergoeding
aansprakelijk zijn. Dat is toch niet een
interessante mogelijkheid om iemand
dwars te zitten of o m de eigenaar te
bevoordelen. Hierin zit een zeer belangrijke rem op deze mogelijkheid. Ik
meen dat degene die enigszins op de
hoogte is van het wettelijk mechanisme volgens hetwelk men wel kan worden aangesproken voor nakoming van
een overeenkomst, ook al kan men eigenlijk niet aan de verplichting uit die
overeenkomst voldoen, zich inderdaad
wel twee maal zal bedenken voordat
hij dit doet. Op die grond ontraad ik
het, deze uitwerking van een mogelijk
geval in de wet op te nemen.
Mevrouw Salomons (PvdA): De term
'ontraden' vind ik in dit verband nogal
zwaar.
Minister De Ruiter: Ik vind het zelf vrij
zwak uitgedrukt.
Mevrouw Salomons (PvdA): U bent
vaak zo mild dat dit mij verbaast. De
reden waarom ik de kijk van de Ministertoch enigszins optimistisch vind is
dat degenen die zoiets overkomt een
gang moeten maken naar de civiele
rechter, hetgeen een tamelijk langdurige en kostbare zaak is o m alles vast te
stellen. Dat gebeurt natuurlijk nooit.
Degenen die hierin tuinen, zijn naar ik
meen altijd de minst weerbare en vaak
niet de meest taalvaardige mensen. In
allerlei oude wijken komen dergelijke
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situaties voor, bij voorbeeld met buitenlanders. Daarvoor ben ik het meest
bevreesd.
Minister De Ruiter: Maar u moet toch
zien welke belangen voor de huurder
op het spel staan. Hij zelf vertrekt. Zijn
belang zou in uw gedachten hierin
moeten bestaan dat hij, als hij opbiechtte dat zijn titel die tijdelijkheid
aankleeft, wellicht voor die kortere periode geen onderhuurder of wederhuurder zou vinden. Het is voor hem
een beperkt financieel belang. In die
richting zullen w i j het toch moeten
zoeken. Zou iemand nu werkelijk
tegenover zo'n financieel belang een
groot financieel risico op zich nemen?
Ik twijfel eraan.
Mevrouw Salomons (PvdA): Het financiële belang is het huis leeg te kunnen
verkopen op een bepaalde termijn.
Daar zit het probleem.
Minister De Ruiter: Niemand behoeft
het toch tijdelijk te verhuren?
Mevrouw Salomons (PvdA): De keus
voor de eigenaar is, denk ik, erg onaangenaam. Als hij het pand - een
blok bij voorbeeld; ik denk niet dat je
het bij een eengezinshuis zo gauw zult
krijgen - niet leeg wenst te laten staan
en het risico van vordering niet wenst
te nemen, zal hij besluiten tot tijdelijke
verhuur...
Minister De Ruiter: Dan tast u toch en deze opmerking maak ik niet dan
nadat u haar ook al zelf hebt gemaakt de hele zin van de toetsing door B en W
aan? B en W zullen bij voorbeeld moeten onderzoeken of de vereiste bewoningsgraad gewaarborgd is. Dat kun je
je toch bij een stroman bijna niet meer
voorstellen.
Mevrouw Salomons (PvdA): Daar
staat tegenover...
De Voorzitter: Ik verzoek mevrouw Salomons, haar nadere opmerking bij de
behandeling van de artikelen te maken.
Minister De Ruiter: Deze en dergelijke
overwegingen doen mij zeggen - ik zal
het iets zachter uitdrukken dan ik zojuist heb gedaan - dat het naar mijn
smaak beter zou zijn als mevrouw Salomons hierin niet werd gevolgd.
Het amendement van mevrouw Salomons op stuk nr. 91 betreft de toetsing door B en W, of het niet anders
kan met de w o n i n g . Het gaat, met andere woorden, o m de vraag of het
geen woning is die op de normale manier in het huurcircuit kan worden opgenomen en zo dienstbaar kan worden
gemaakt aan de volkshuisvesting.
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Nu staat in de tekst, zoals die door
de Regering wordt voorgesteld: 'van
de eigenaar in redelijkheid niet kan
worden gevergd dat hij het gebouw of
de w o n i n g op een andere wijze dan
door het aangaan van een of meer
huurovereenkomsten als bedoeld in
het eerste lid, eerste zin, dienstbaar
maakt aan de volkshuisvesting'.
Kort gezegd zou het denkbeeld van
mevrouw Salomons hierop neerkomen dat het eerste deel daarvan afgaat. Het is dan niet meer zo dat B en
W toetsen dat het van de eigenaar niet
in redelijkheid kan worden gevergd,
maar dat zij zelf als hun oordeel vaststellen dat het niet op andere wijze
kan. En ik denk toch dat dit niet erg
goed tot uitdrukking brengt wat naar
mijn mening in dit artikel moet worden
neergelegd. Het moet erom gaan dat
erkend wordt, dat van de eigenaar onder omstandigheden niet kan worden
gevergd dat hij bij voorbeeld tegen elke prijs een huurovereenkomst sluit of
het pand verkoopt. Het gaat erom wat
zijn positie is in het geheel. Ik vind dat
het wegsnijden daarvan eigenlijk de
positie van B en W een beetje dubbelop maakt.
Mevrouw Salomons vroeg: of zie ik
soms spoken? Ik denk het wel, want
het geheel is ter beoordeling van B en
W. Een van de elementen die zij in dat
oordeel moeten betrekken is, wat je nu
eigenlijk van een normale, redelijk
denkende eigenaar mag verwachten.
Ik vind inderdaad dat zij dat gezichtspunt in hun totale beoordeling zouden moeten opnemen. Natuurlijk is
het totale eindoordeel dat van B en W.
Ik geloof dat het daarmee wel voldoende is omschreven.

daarover zonder meer anders zou moeten worden geoordeeld, maar ik wil mij
tegen aanvaarding van dit amendement in deze v o r m niet verzetten.
Mijnheer de Voorzitter! Dan kom ik
tot het brengen van de opzegtermijn
naar twee maanden. Ik heb al in ander
verband gezegd: wij kunnen overtermijnen in dit verband twisten. Je kan
niet zeggen dat de ene absoluut goed
is en dat de andere absoluut verkeerd
is. Wij hebben een zekere voorkeur
voor de termijn die wij hebben
gesteld. Als de Kamer er anders over
oordeelt, zal dit voor ons weinig of
geen verdriet opleveren.
Een nogal technische kwestie betreft
de verwijzing naar artikel 1623b, tweede lid. Mevrouw Salomons heeft gevraagd: moet dit nog w e l ; wij hebben
in verband met de informatieplicht uitgemaakt dat dit schriftelijk moet zijn?
Het artikel, dat ik net noemde, gaat uit
van 'bij geschrift' en 'zonder geschrift'.
Ik geloof dat, als wij laten staan wat er
staat, er geen probleem is, zeker na
wat ik nu ga zeggen. Het is duidelijk de
bedoeling dat de Leegstandwet een
lex specialis is ten opzichte van de bepaling waarop mevrouw Salomons
doelt. Ik geloof dat er op die grond
geen probleem zal zijn.

Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik vind hierin aanleiding,
mijn amendement op stuk nr. 91 in te
trekken.

Beraadslaging over lid 9.

De Voorzitter: Aangezien het amendement-Salomons en Patijn op stuk nr.
91 is ingetrokken, maakt het geen ond e r w e r p v a n beraadslaging meer uit.
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l nog graag iets opmerken
over het betoog van mevrouw Salomons ten aanzien van het verband, dat
moet blijven bestaan met de AROB-JUrisprudentie. Zij houdt het voor mogelijk, dat de administratieve rechter zou
zeggen: het enkele feit dat tijdelijke
verhuur mogelijk is, moet voor de gemeente een grond zijn om niet te vorderen. Ik geloof dat de gedachte, die
achter dit amendement zit, op zich zelf
juist is. Ik geloof ook niet dat bij de tekst
van de wet, zoals die nu zou luiden.

Leegstandwet

De algemene beraadslaging wordt gesloten.
Over artikel 15a en de daarop voorgestelde gewijzigde amendementen
wordt geen beraadslaging gevoerd.
Over de leden 1 t/m 4, 5 en het daarop
voorgestelde amendement en 6 tot en
met 8 van artikel 15b wordt geen beraadslaging gevoerd.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In dit lid staat dat artikel 15
van de Huurprijzenwet woonruimte en
de daarin gegeven regelen ten grondslag zullen liggen aan het m a x i m u m dat
burgemeester en wethouders zullen
vaststellen. Ik neem aan dat hiermee
wordt bedoeld dat het m a x i m u m , dat
burgemeester en wethouders zullen
aangeven, zal zijn de m a x i m u m huur,
zoals die volgens de desbetreffende
tabellen wordt aangegeven en niet bij
voorbeeld de minimaal redelijke huur.

•
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Het gaat om een maximum
huurprijs. Het puntensysteem vormt
de grondslag voor het vaststellen van
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de huurprijs, maar in ieder geval zal
deze niet hoger zijn dan de m a x i m u m
aangegeven huurprijs volgens het
puntensysteem van de Huurprijswet.
De heer De Beer (VVD): Dus als regel
zullen burgemeester en wethouders
de zogenaamde maximum-tabel van
de Huurprijzenwet als uitgangspunt
nemen? Ik zie de Staatssecretaris bevestigend knikken.
Mevrouw Salomons (PvdA): Ik begrijp
de Staatssecretaris volstrekt anders
dan de heer De Beer doet. Wij hebben
het dus over twee maxima: een maxim u m dat burgemeester en wethouders kunnen vaststellen en een maxim u m dat op grond van de tabellen van
de beschikking op basis van de Huurprijzenwet woonruimte tot uitdrukking
komt. Als ik de heer De Beer goed begrijp, is in zijn visie het m i n i m u m van
burgemeester en wethouders altijd het
m a x i m u m op basis van de beschikking.
De heer De Beer (VVD): Burgemeester
en wethouders geven in die beschikking het m a x i m u m aan en dat zal hetzelfde m a x i m u m zijn als het maximum
dat ingevolge de Huurprijzenwet voor
bepaalde puntentallen mag worden
gevraagd.
Staatssecretaris Brokx: En dan het
m a x i m u m conform de Huurprijzenwet....
De heer De Beer (VVD): Neen, mijn
vraag is, of burgemeester en wethouders als regel als m a x i m u m toelaatbare huur hetzelfde m a x i m u m willen
hanteren dat ook in de Huurprijzenwet
staat.
Staatssecretaris Brokx: Er kunnen omstandigheden zijn - de heer Nypels
heeft daaromtrent opmerkingen gemaakt - die burgemeester en wethouders mede in hun weging nemen om
tot een m a x i m u m te komen, maar dat
behoeft niet het m a x i m u m te zijn van
het redelijke niveau volgens de Huurprijzenwet woonruimte. Als burgemeester en wethouders een maxim u m vaststellen, kan dat m a x i m u m
nooit uitgaan boven de maximaal redelijke huurprijs conform het puntensysteem, maar zij hoeven niet, want
anders zou er geen weegvrijheid voor
burgemeester en wethouders zijn.
De heer De Beer (VVD): Ik neem aan
dat, als burgemeester en wethouders
van het m a x i m u m afwijken en lager
zitten dan het m a x i m u m dat ingevolge
de Huurprijzenwet voor het betrokken
puntental zou mogen worden gevraagd, dit van deugdelijke argumenten zal moeten worden voorzien.
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Staatssecretaris Brokx: Ik denk dat elke beslissing van burgemeesteren
wethouders in elk geval altijd van
deugdelijke argumentatie dient te worden voorzien.
De beraadslaging w o r d t gesloten.
Over de leden 10 en 11 en het gewijzigde amendement-Salomons en Patijn
(stuknr. 141) tot toevoeging van een
nieuw lid 12) aan artikel 15b e n o v e r a r t i kel 15c wordt geen beraadslaging gevoerd.
Beraadslaging over de beweegreden,
waarop is voorgesteld een amendement-Salomons en Patijn (stuk nr. 87).

D
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Dit wetsontwerp geeft
aan dat het gewenst is, regelen te geven met betrekking tot de leegstand.
Zeker na de toevoeging van het hoofdstuk IVa is het duidelijk geworden dat
het niet o m een neutrale regeling van
de leegstand gaat. De reden, waarom
wij regelen willen formuleren, is dat er
overwegingen van volkshuisvestingsbelang zijn.
Op grond daarvan achten wij het onaanvaardbaar dat op welke wijze dan
ook leegstand onnodig lang voortduurt. Ik acht het juist, dat dit dan ook
in de wet wordt opgenomen, te meer
omdat ten aanzien van enkele definities in de wet wordt verwezen naar de
strekking van de wet. Daarbij komt
men niet veel verder als de strekking
niet méér aangeeft, dan het geven van
regelen met betrekking tot de leegstand. Wij willen daarom het oogmerk
van die regelgeving opnemen in de
considerans, namelijk: in het belang
van de volkshuisvesting.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik grijp dit algemene onderdeel aan o m nog een motie in te dienen. Ik heb de eer, u die motie nu te
overhandigen, mede namens de heer
De Beer.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Scholten
en De Beer wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de Leegstandwet
beoogt, een bijdrage te leveren aan de
bestrijding van de woningnood door
het tegengaan van ongerechtvaardigde leegstand;
van oordeel, dat de effectiviteit van dit
nieuwe instrument in de praktijk
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nauwkeurig dient te worden gevolgd
door Regering respectievelijk Kamer;
nodigt de Regering uit, na verloop van
drie jaren na inwerkingtreding van de
wet de Kamer een evaluatierapport te
doen toekomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 144(15 442).

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik denk niet, dat mevrouw
Salomons haar amendement zonder
politieke bedoelingen heeft geformuleerd. Ik wil haar daarom vragen of
haar interpretatie van het amendement inhoudt dat, wanneer het gaat
o m de afweging van het belang van
woningzoekenden en dat van de desbetreffende eigenaren, de belangen
van de eerste groep een absolute prioriteit moeten verkrijgen.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Wat betreft dit amendement moet ik zeggen, dat de considerans slechts een beperkte waarde heeft
Desondanks zou ik er geen voorstander van zijn, de idee van mevrouw Salomons te volgen, zoals het is verw o o r d in het amendement. Het wetsontwerp ziet aan de hand van allerlei
bepalingen erop toe dat de leegstand
van woningen en andere gebouwen
tot een m i n i m u m wordt beperkt. Ik zie
geen aanleiding, de gedachte van de
geachte afgevaardigde op dit stuk te
volgen.Ik wil daarom de aanvaarding
van het amendement aanvaarden.
De heer Scholten (CDA): Kan de!
Staatssecretaris zijn bezwaren precies
onder woorden brengen? Hij volstaat
in feite met een algemene beoordeling. Iedereen zal willen toegeven dat
de waarde van de considerans relatief
gering is maar hij heeft zijn oordeel
verder niet in het minst onderbouwd,
terwijl mevrouw Salomons er naar
mijn mening redelijk in is geslaagd,
haar gedachte wél te onderbouwen.
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Neemt men het wetsontwerp door, dan ziet men dat daarin
veel meer staat dan alleen zaken in het
belang van de volkshuisvesting. Er zijn
zeer ingrijpende wijzigingen in opgenomen - de Minister van Justitie zou
dat nog nader kunnen aanduiden met betrekking tot het vervolgingsbeleid, de burgerlijke rechtsvordering, de
strafbaarstelling en wat dies meer zij.
Dat is de argumentatie voor onze opvattingen.
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D
M e v r o u w Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De Staatssecretaris verwijst nu naar het handhavingsinstrumentarium in het wetsontwerp. Dat
lijkt mij echter geen reden o m de centrale doelstelling van de wetgeving anders te formuleren dan ik deed. Er worden geen neutrale regelen ten aanzien
van leegstand gegeven. De Staatssecretaris laat bepaalde categorieën
gebouwen buiten het wetsontwerp.
Hij geeft een definitie van leegstand
waarin hij verwijst naar de strekking
van de wet. Dat is niet neutraal in die
zin, dat de Regering vindt dat leegstand op een of andere wijze moet
worden bejegend. Er worden regelen
mee gegeven voor de behandeling
van leegstand. In bepaalde gevallen
behoren B en W t e overwegen of zij die
leegstand in het belang van de volkshuisvesting kunnen beëindigen en of
zij eventueel kunnen vorderen.
Dat is opereren in het belang van de
volkshuisvesting. Er zijn uitdrukkelijk
bevoegdheden vastgesteld o m ter
voorkoming van leegstand tot tijdelijke bewoning door middel van tijdelijke
verhuur o v e r t e gaan. Dit alles dient
w e d e r o m te worden getoetst aan
volkshuisvestingsdoeleinden, want B
en W moeten daar steeds aan toetsen.
In een aantal gevallen is die toetsing
uitdrukkelijk niet in het wetsontwerp
vermeld.
Dat leidt tot een soort cirkelredenering in het wetsontwerp, want men is
dan alleen bezig met de strekking van
het wetsontwerp, regelen ten aanzien
van leegstand. De Staatssecretaris
moet dan niet aanvoeren, dat er ook
een aantal handhavingsinstrumenten
in zijn opgenomen.
Ik meen dat ik de vraag van de heer
De Beer met de vermelding van alle instrumenten waarvoor in het wetsontwerp wordt gekozen, inclusief de
procedures, al heb beantwoord. In het
wetsontwerp zijn, zoals eerder al in
ons initiatiefvoorstel, een aantal afwegingsmomenten opgenomen, bij voorbeeld van de belangen van de eigenaar bij continuering van geregistreerde leegstand of ontruiming onder bepaalde omstandigheden tegen de belangen van anderen. Ik vind het niet
juist, het ene geval een absolute prioriteit te geven. Er moet altijd een afwegingzijn.
De heer De Beer (VVD): Zou aanvaarding van uw amendement in geen geval betekenen, dat de speelruimte die
B en W hier en daar wordt gegeven bij
de afweging van de belangen van de
woningzoekende tegen die van de eige
naar - die belangenafweging moet op
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een aantal punten geschieden - gunstig
wordt beïnvloed voor de woningzoekende?
Mevrouw Salomons (PvdA): Neen, er
komt een volkshuisvestingstoetsing
in, die er nu formeel niet in staat. In de
Woningwet staat ook dat er regelen
worden gegeven in het kader van de
volkshuisvesting. Dat betekent niet dat
in die wet alleen daaraan aandacht
wordt gegeven en dat verder geen afweging op basis van die wet meer mogelijk is. In de considerans van de
Woonruimtewet w o r d t de doelmatige
verdeling van w o o n r u i m t e genoemd.
Dat is nog steeds niet zo geïnterpreteerd, dat daarnaast geen enkel ander
belang meer gewogen wordt.
Er staan uitgebreide beroepsprocedures voor de eigenaar in. De veronderstelling dat met mijn amendement
wordt beoogd de afwegingsmomenten uit de wet te halen is onjuist. Wij
hebben zelfs zelf amendementen ingediend o m die met betere waarborgen
te omgeven. Wij willen de afweging
niet laten doorslaan naar één belang.
Bovendien is het volkshuisvestingsbelang een iets ruimer belang dan het
belang van de eigenaar sec.
De heer De Beer (VVD): Precies; o m
die reden heb ik mijn vraag ook
gesteld. Ik kan dus constateren, dat de
afwegingsmomenten in het wetsontwerp niet in deze of gene richting
zullen worden beïnvloed bij aanneming
van het amendement van m e v r o u w Salomons op de considerans?
Mevrouw Salomons (PvdA): Ik heb de
vraag al 3 keer beantwoord.
De heer De Beer (VVD): U hoeft alleen
maar 'ja' of 'nee' te zeggen.
M e v r o u w Salomons (PvdA): Ik hecht
belang aan de considerans omdat op
enkele plaatsen wordt verwezen naar
de strekking van de wet. Ik doel op onduidelijkheden die kunnen ontstaan op
die punten waar een belangenafweging moet plaatsvinden op grond van
een wetshistorische interpretatie enz.
De heer De Beer (VVD): Uw amendement beïnvloedt dus wel degelijk de
wijze waarop B en W hun afweging
moeten maken op die kritieke punten?
Mevrouw Salomons (PvdA): Ik denk
dat dat eerder de rechter zal zijn.
De heer De Beer (VVD): Dat is een duidelijk antwoord en een goede reden
voor ons om tegen dit amendement te
stemmen.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat de vraag van
de heer De Beer aan m e v r o u w Salo-
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nons, of de beslissing steeds ten gunste van de huurder moet uitvallen, negatief is beantwoord. Is overigens naar
het oordeel van de Minister het wijzigen van de considerans van aanmerkelijke betekenis voor de interpretatie
en toepassing van de wet? Of is de
considerans wat dit betreft van betrekkelijk weinig belang?

D
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof niet dat de considerans naast de eigenlijke wetstekst een
zelfstandige betekenis heeft. De considerans moet zo goed mogelijk aanduiden waar het in het wetsontwerp o m
gaat; in de considerans komt echter
niet het leidend beginsel voor alle interpretatievragen te staan. Dat zou de
betekenis van de considerans v e r t e
boven gaan. De formele wetgevingsrichtlijnen geven aan dat zaken, die in
het wetsontwerp niet of niet voldoende duidelijk zijn geregeld, niet in de
considerans mogen worden 'verstopt'.
De heer Scholten (CDA): Met andere
w o o r d e n : De considerans - a l dan niet
gewijzigd - is een betrekkelijk neutrale
aangelegenheid wat betreft de toepassi ng van deze wet.
Minister De Ruiter: Dat hangt ook af
van de geest waarin over deze materie
in de Kamer w o r d t gesproken. De ongewijzigde considerans geeft duidelijk
aan wat w i j met het wetsontwerp w i l len. Eigenlijk zou de verwarring, die
kan ontstaan door dit soort debatten,
reden moeten zijn de voorgestelde w i j ziging niet te volgen. Deze discussie
kan namelijk een andere suggestie
wekken dan door de considerans
wordt beoogd.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de in verband met het wetsontwerp noodzakelijke stemmingen aanstaande dinsdag
te houden.
Daartoe w o r d t besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (16429) en v a n :
de motie-Knol over aanwending van
de financiële opbrengsten voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de W S W (16 527, nr. 11);
de motie-Wessel-Tuinstra over inhoudingen op het loon (16429, nr. 13);
de motie-Knol over het stellen van
een limiet aan het jaarlijkse groeiper-
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Voorzitter
centage van het WSW-bestand
(16429, nr. 14).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter. Ik dank de Staatssecretaris
voor zijn antwoorden in eerste termijn.
Hij hanteerde in het begin van zijn optreden een oud spreekwoord: Wie te
veel w i l , krijgt het lid op zijn neus. Wie
wil te veel? De WSW'er? De gemeentebesturen of de Regering? De WSW'er
zeker niet. Evenmin de gemeentebesturen. Zij willen niet te veel.
De WSW'er wil alleen dat de gemeenten niette veel ,maar genoeg
krijgen om hen werkgelegenheid te
kunnen blijven aanbieden. Dan blijft er
nog één over, die te veel w i l : Dat is de
Regering. Dus die moet maar het lid
op de neus krijgen! De Staatssecretaris zei, dat de sociale werkvoorziening niet zonder meer door kan gaan.
Hij wees daarbij op de werkgelegenheid, zoals deze zich voordoet voor de
niet-WSW-werknemers.
Met andere woorden, als er geen
volledige werkgelegenheid buiten de
W S W is, houdt de W S W daarmee
maar rekening en moet in dat kader
niet te veel worden verlangd. Zo'n redenering kan men opzetten. Dat geef ik
toe. In de memorie van toelichting van
de huidige WSW staat: De WSW is erop gericht, voor de gehandicapte
mens ruimere mogelijkheden te
scheppen voor levensontplooiing,
zijn maatschappelijke kansen te verbeteren en bij te dragen aan de voor hem
noodzakelijke gezondheidsvoorwaarden. Daarmee is voldoende aangetoond, dat het niet meer hebben van
een dienstverband binnen de WSW
meer betekent voor betrokkenen dan
het zonder meer werkloos zijn.
Uit dezelfde memorie van toelichting wil ik nog het volgende citaat geven. Voor de materie van het onderhavige wetsontwerp is echter vooral van
belang de uitspraak van het in mei
1959 in Den Haag gehouden European
Seminar on sheltered employment,
welke, nader bevestigd en aangevuld
d o o r e e n in 1964 gehouden internationale studieconferentie, aldus luidt:
'ledere gehandicapte dient hetzelfde
recht op arbeid overeenkomstig zijn
bekwaamheden te hebben als ieder
ander lid van de samenleving.
Het verschaffen van werk is het
voornaamste doel van de arbeidsrevalidatie. Indien geen geschikte arbeid
onder normale voorwaarden op de
vrije arbeidsmarkt kan worden gevon-
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den, dient daarvoor te worden gezorgd door middel van sociale werkvoorziening.' Welke objecten worden
volgens artikel 17 van het Besluit wel
en volgens artikel 13 van het wetsontwerp niet als banenopleverend
aangemerkt? Op die vraag is de
Staatssecretaris niet ingegaan. De zonneweidebewaker valt niet in de prijzen.
Dat is wel gezegd. De Staatssecretaris
wijst het amendement-De Voogd van
de hand. Ik doe dat in feite ook, zij het
dat ik dat wellicht niet doe op grond
van dezelfde overwegingen. Het
amendement zou de toezegging van
de Staatssecretaris, dat hij in bepaalde
gevallen geleidelijkheid in acht wil nemen bij het verlangen van een adequate geleidelijke opbrengst en wel voor
vijfjaar, kunnen doorkruisen of zelfs
teniet doen. Dat wensen wij niet, integendeel. Wat ik wens, is dat deze toezegging als een overgangsbepaling in
de wet wordt vastgelegd.
Wat de vervoerskosten betreft, heb
ik in eerste termijn de mening van mijn
fractie op dit punt duidelijk naar voren
gebracht. Er zijn kosten aan verbonden, namelijk f 12 min. Dat is mij bekend. Dat is ongeveer 0,4 procent van
het door de Staatssecretaris genoerrv
de bedrag van f 2,5 miljard. De Staatssecretaris zegt dat de negatieve resultaten van sommige gemeenten niet
met de vervoerskosten te maken hebben. Ik zeg hem dat niet na. Vervolgens stelt h i j : De gemeenten krijgen
gedurende vijf jaar een extra vergoeding. Dat gebruikt hij ook als argument
ter bestrijding van mijn argument.
Daarmee slaat hij de plank mis. De
overgangsmaatregel is er namelijk
voor om de gemeenten de gelegenheid te geven, zich aan te passen. Dat
kan niet van toepassing zijn op de vervoerskosten. Deze zijn immers niet
door de gemeente te beïnvloeden. Ik
handhaaf dus mijn amendement.
Staatssecretaris De Graaf: Het gaat
toch ook niet om de vervoerskosten?
Het gaat o m een negatief saldo van
een serie factoren, dus de heer Knol
moet niet alleen over vervoerskosten
praten.
De heer Knol (PvdA): De Staatssecretaris heeft erover gesproken, toen hij
zijn oordeel over mijn amendement
gaf, toen hij argumenten probeerde
aan te geven, op grond waarvan mijn
amendement niet zou moeten worden
aanvaard. In dat verband heeft hij erover gesproken. Vandaar dat ik er op
deze manier op terugkwam.
Over het werkvoorzieningschap
Hoogeveen en omstreken en over andere werkvoorzieningschappen zei de
Staatssecretaris, dat een cumulatie
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van factoren hun financiële positie had
bepaald. Dat moge zo zijn, maar dat
geeft meteen aan, dat een dergelijke situatie zich ook in de toekomst kan voordoen, met nieuw artikel 13, in relatie tot
andere verplichtingen van gemeentebesturen, ook op de WSW betrekking
hebbende. In dat verband ben ik niet zo
optimistisch over de overgangsregeling
als de Staatssecretaris. Daarom wil ik
de Kamer een uitspraak vragen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Knol wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de in het wetsontwerp 16429 opgenomen overgangsmaatregel, inhoudende een zich
over een periode van vijf jaren uitstrekkende extra vergoeding aan gemeentebesturen, wel eens onvoldoende kan blijken te zijn, de gemeentebesturen in staat te stellen, de wettelijk
opgelegde taak ter zake daadwerkelijk
te vervullen;
van oordeel, dat gemeentebesturen de
hun krachtens de wet opgelegde bevorderingsplicht moeten kunnen blijven vervullen;
verzoekt de Regering, medio 1984 de
resultaten van de overgangsmaatregel
te toetsen aan het met de maatregel
beoogde doel en indien blijkt dat de
noodzaak zich daartoe voordoet, extra
middelen aan de gemeentebesturen
beschikbaar te stellen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie niet
voldoende ondersteund, zodat zij niet
in behandeling kan worden genomen.
De heer Knol (PvdA): Daar hopen we
dan maar het beste van, mijnheer de
Voorzitter!
De Staatssecretaris heeft ons er niet
van overtuigd, dat het wetsontwerp de
doelstelling niet in gevaar brengt. Ik
heb gewezen op de toestand in OostGroningen. De heer Bakker heeft dat
nog eens tot in de details geïllustreerd.
Beperking van de groei is nodig, zegt
de Staatssecretaris. Als dat o m budgettaire redenen nodig is, laat de Regering dan de wet wijzigen. Maar ook
van die noodzaak ben ik niet overtuigd, zolang de Staatssecretaris niet
volkomen duidelijk maakt, welk verschil er voor de uitgaven van het rijk
bestaat tussen sociale uitkeringen en
WSW-betalingen. Artikel 13 speelt
geen rol bij de verhoging van de kosten van de gemeenten. Dat is volko-
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Knol
men juist, indien de gemeentebesturen de overbodig zijnde WSW-werknemers de straat opschoppen. De Staatssecretaris zegt dat niette willen bevorderen. Hij doet dat echter wel. Ik neem
hem dat hoogst kwalijk.
De vrijheid van handelen van de gemeentebesturen wordt niet beperkt,
zegt de Staatssecretaris. Ik kan tot
geen andere conclusie komen dan dat
het wel het geval is.
De Staatssecretaris is verder op
geen enkele manier ingegaan op mijn
opmerking, dat zijn voorstellen zullen
leiden tot bureaucratisering en dat de
nodige motivatie bij de gemeenten zal
afnemen. Ook ging hij, toen hij mijn 2 of
3 vragen behandelde, voorbij aan de essentie van mijn vragen. Tevens ging hij
voorbij aan mijn vraag o m in het besluit
vaststelling saldo exploitatieregeling
werkverbanden sociale werkvoorziening de richtlijnen zo bij te stellen, dat
overeenstemming met de uitvoerders
van de WSW wordt bereikt.
Maar ja, ik ben ook geen lid van de
CDA-fractie. Deze mocht zich verblijden in de mededeling van de Staatssecretaris, dat hij rekening zou houden
met het volledige stafpersoneel dat
door de heer Paulis aan de orde is
gesteld.
De Staatssecretaris zei, dat gelet op
de orderpositie, die hij een teken aan
de wand noemde, limitering van het
groeipercentage wel eens nodig zou
kunnen blijken te zijn, maar dat hij dan
naar de Kamer zou komen. Dan zou
immers de wet gewijzigd moeten worden. Wat ik over het strijdig zijn met artikel 7 in mijn motie opmerkte, wordt
dus door de Staatssecretaris bevestigd. Dat is mooi meegenomen, maar
hij moet niet ontkennen, dat hij geen limieten heeft gesteld.
Ik acht mijn motie dan ook volkomen
relevant. Aanneming van mijn motie
zal de Staatssecretaris er namelijk nog
toe kunnen bewegen, gelet op zijn
ideeën over de groei, met een nadere
wetswijziging te komen. Dat zou een
prima gelegenheid zijn, eens fundamenteel te debatteren over de doelstellingen van de WSW. Van mij mag
dat.
Ik zou nog terugkomen op het vormingsonderwijs. Uit antwoorden van
Staatssecretaris De Jong aan mijn
fractiegenoten Van Kemenade en Worrell en collega De Voogd van de fractie
van de VVD blijkt, dat bij Onderwijs en
Wetenschappen het voornemen bestaat, de thans voor het WSW-werk ter
beschikking gestelde faciliteiten per
1-8-1981 te beëindigen. Nu kan de
Staatssecretaris wel zeggen, dat dit
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een zaak is voor zijn collega van Onderwijs en Wetenschappen, laat dit zo
zijn, maar waarom het mij gaat, is dat
de artikelen 25 en 26 van de wet zodanig worden uitgevoerd dat de daarvoor in aanmerking komende WSWwerknemers daarvan onverkort profijt
kunnen blijven trekken.
Ik meen dat ik dan weer thuis ben bij
de Staatssecretaris. Als hij ervoor
zorgt, dat, wanneer zijn collega van
Onderwijs en Wetenschappen faciliteiten beëindigt, er weer vervangende faciliteiten komen, is het oké. Daarop
doelde ik namelijk toen ik deze zaak
aan de orde stelde.
Ik ben erover verheugd, dat het
wetsontwerp met betrekking tot plaatsing van invalide werknemers eraan
blijkt te komen. Met de Staatssecretaris hoop ik op een spoedige behandeling.
Het spijt mij te moeten herhalen, dat
de Staatssecretaris ons niet heeft overtuigd in dit debat. De Regering wil bezuinigen. Zij zal ook wel moeten bezuinigen. Met alleen bezuinigen maakt
men echter geen beleid. Wij blijven
van oordeel, dat handhaving van de
WSW-doelstelling zeer zwaar moet
wegen. Wij zullen ons nader beraden
op ons stemgedrag ten aanzien van
het wetsontwerp. Ik zie het echter
somberin.
De Voorzitter: Mij is inmiddels gebleken, dat de zojuist door de heer Knol
voorgestelde motie voldoende wordt
ondersteund.
Zij krijgt nr. 19(16429).

D
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie heeft grote
waardering voor de verdediging van
het wetsontwerp door de Staatssecretaris, gezien het feit dat mijn fractie
van meet af aan grote aarzelingen
heeft gehad op bepaalde punten.
De Staatssecretaris is er volstrekt
duidelijk over geweest, dat dit kabinet
in elk geval de doelstelling van de
W S W niet wenst aan te tasten en dat
een beheersinstrument in de v o r m van
het opnemen van bepaalde criteria
noodzakelijk is o m te komen tot een
betere beheersbaarheid. Ik vertaal dat
als volgt: tot een grotere waarborg o m
de WSW overeind te houden. Ik wil
graag nog eens onderstrepen, dat ik
de Staatssecretaris er hoogst dankbaar voor ben, dat hij volstrekt duidelijk is geweest op dit punt.
Dit wil niet zeggen, dat al onze bezwaren weg zijn. Wij blijven fundamentele bezwaren hebben tegen alles
wat naar meer centralisatie riekt. Wij
geven de voorkeur aan een omgekeer-
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de gang van zaken. Wij realiseren ons
dat dit bij het onderhavige onderwerp
nog niet mogelijk is. Wij hopen dat de
autonome bevoegdheden van de gemeenten op dit terrein ooit zodanig
kunnen worden vergroot, dat zij deze
zaak eigenlijk volledig autonoom onder hun hoede kunnen nemen.
Ik heb ook enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de voorwaarden.
Daarmee heb ik meer blijk gegeven
van mijn verontrusting. Ik ben namelijk bang, dat de continuïteit van de objecten enigszins in gevaar komt. Ik wil
daaraan toch toevoegen, dat mijn conclusie moet zijn, dat, nu er volstrekte
duidelijkheid kan worden verkregen,
nadat de criteria in de wet zijn opgenomen, het een geweldig grote uitdaging
voor de gemeentebesturen moet zijn
o m een goed sociaal beleid, dat zij
overigens al lang geleden in gang hebben gezet, nog meer te perfectioneren.
Ik hoop dat zij deze uitdaging zullen
aannemen.
De heer Knol (PvdA): Ik wil de heer De
Voogd een spreekwoord toevoegen:
waar de keizer niet is, heeft hij zijn
recht verloren. Het is dus best mogelijk, dat de gemeentebesturen met de
beste bedoelingen die zij hebben ten
aanzien van de uitvoering van de wet
doodeenvoudig niet in staat zijn o m
die wet uit te voeren. Ik heb willen betogen, dat dit mede w o r d t veroorzaakt
door het nu voor ons liggende wetsvoorstel.
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben het daarmee geheel
eens. Naar mijn mening moet het een
uitdaging zijn voor de gemeentebesturen, waar wellicht in het verleden - ik
spreek uit enige ervaring op dit terrein
- iets te gemakkelijk is gegrepen naar
het instrument van de WSW, hoewel ik
niemand iets verwijt op dit punt. Nu
wordt men gedwongen, wat naarstiger te zoeken naar passende objecten
dan in het verleenden is gebeurd. Ik
geef onmiddellijk toe dat dit per regio
of per plaats enorm verschillend kan
zijn.
Het is mij uiteraard bekend dat er regio's zijn waar de problemen op het
gebied van de werkgelegenheid al
lang bestaan en waar men reeds lang
moet zoeken naar goede en passende
objecten. Daar zal het dus extra moeilijk zijn. Toch ben ik ervan overtuigd
dat deze aanscherping in ieder geval
een extra stimulans zal zijn - in mijn
optiek moet zij dat ook zijn - voor de
gemeenten o m zich hierin nader te
verdiepen.
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De heer De Voogd schildert
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De Voogd
nu even dat er verschil is per regio. Is
hij ook van mening dat in bepaalde gevallen uit het beleid van de Staatssecretaris moet blijken dat er per regio
verschillen kunnen optreden? Is de
heer De Voogd dus van mening dat de
Staatssecretaris in een bepaald geval
een regio op een wat gunstiger manier
moet benaderen dan hij elders zou
doen?
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Dat is naar mijn oordeel
een gevaarlijke weg. Wij stellen hier
met de Regering een aantal criteria
vast. Dat moeten de hoofdlijnen zijn en
zij moeten dat ook blijven. Ik ben geneigd, aan te nemen dat de Staatssecretaris zijn ambtenaren een zekere
ruimte wil geven. Er is een groot aantal factoren van invloed op het te voeren regionale beleid.
Ik heb er geen moeite mee, te zeggen dat er enige speelruimte moet zijn
op dat terrein. Men kan natuurlijk niet
zodanige regels stellen en hanteren
dat deze zaak over het gehele land
eender wordt uitgevoerd. Ik neem aan
dat de persoonlijke interpretatie van
bij voorbeeld een consulent of een
commissie zonder meer van invloed
is.
De heer Knol (PvdA): Ik hoop dat de
Staatssecretaris zich de woorden van
de heer De Voogd ter harte neemt.
De heer De Voogd (VVD): Daar zeg ik
het ook voor.
Ik had mevrouw Wessel-Tuinstra
enige vragen willen stellen.
De Voorzitter: Zij heeft zich verontschuldigd wegens andere verplichtingen.
De heer De Voogd (VVD): l k z a l d e v r a gen toch stellen, opdat zij in de Handelingen worden opgenomen. Het gaat
daarbij o m het amendement op stuk
nr. 15. Daarin pleit mevrouw Wessel
ervoor, een persoon uit een overlegorgaan of de overlegorganen te doen benoemen in de WSW-commissies. Wat
denkt mevrouw Wessel hiermee te bereiken? De VVD-fractie voelt meer voor
een democratiseringsgedachte die
gaat in de richting van het opnemen
van mensen uit het werkverband in de
besturen van WSW-organen. Daaronder versta ik het personeel en wat ik gemakshalve noem - de cliënten. Op die
manier krijgen de mensen uit het werkverband bestuursinvloed. Met dit
amendement wordt die gedachte - die
ik uit het amendement proef - naar mijn
mening niet bereikt. Hoe wil mevrouw
Wessel de functie en de taken uit elkaar
houden van de WSW-commissie en van
het overlegorgaan?
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Om des tijds wille zal ik mij tot deze
opmerkingen beperken. Ik zal ons oordeel over de moties en de amendementen bekend maken bij de te zijner
tijd te houden stemmingen.

D
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris
en de collega's die mij heden hebben
geluk gewenst bij gelegenheid van
mijn maidenspeech.
Zoals wij hadden verwacht, heeft de
Staatssecretaris in zijn beantwoording
in eerste termijn nog eens nadrukkelijk
aangegeven dat de voorgestelde wijziging het karakter en de doelstelling
van de wet onverlet laat. Hierover behoeven w i j ons dus niet langer ongerust te maken. Wij zijn er blij o m dat de
Staatssecretaris nog eens de eigen
handelingsvrijheid van de gemeenten
binnen het wettelijke kader duidelijk
heeft aangegeven. Het zal hem niet
verwonderen dat wij de praktijk op dit
punt kritisch zullen volgen. Thans
gaan w i j in op de beantwoording door
de Staatssecretaris van enkele vragen
en opmerkingen.
Het is goed dat de Staatssecretaris
nog eens met zoveel woorden heeft
betoogd dat het buiten twijfel is dat de
additionele objecten een legitiem instrument blijven vormen ter verwezenlijking van de doelstelling van de wet,
zij het onder enigszins beperkende
voorwaarden. Ik maak een korte opmerking over artikel 13, lid 5. Er zal voor gewaakt moeten worden dat het begrip
'korte t e r m i j n ' te eng wordt geïnterpreteerd. Afhankelijk van de handicap kan
de korte termijn dichter bij een jaar dan
bij drie maanden liggen.
Ik kom bij de deeltijdarbeid. Wij achten het goed dat de ervaring opgedaan
bij experimenten buiten de WSW,
wordt betrokken bij het advies dat
wordt opgesteld. De Staatssecretaris
zegt dat met de studie spoed wordt gemaakt. Wij geloven hem zonder meer,
maar wij hadden liever gehoord wanneer de studie afgerond is en hij concrete richtlijnen kan geven.
Ongeacht de opmerking van collega
Knol, hebben wij begrip ervoor dat de
Staatssecretaris over het vakonderwijs
en de v o r m i n g van jeugdige SW-werknemers op dit moment het antwoord
schuldig moet blijven en dat deze aangelegenheid wordt doorgespeeld naar
Onderwijs en Wetenschappen. Overigens behoeft dit onzes inziens geen
afbreuk te doen aan snelle beantwoording.
Met de stelling van de Staatssecretaris dat de sociale werkvoorziening
een wezenlijk onderdeel van ons sociale-zekerheidsstelsel is, zijn w i j het
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gaarne eens, evenals met de opvatting
dat het gaat o m primaire belangen van
een kwetsbare bevolkingsgroep. Dat
daarom zonder meer moet worden gekozen voor een sterke v o r m van centrale beïnvloeding, vermogen wij niet
in te zien.
Wij hebben ook geen concrete uitspraak van de bewindsman op dit moment gevraagd. Wij hebben slechts
gevraagd, in het kader van de voorgenomen decentralisatie van rijkstaken
ernstig te bezien of de W S W in het rijtje past. Het behoeft niet alles of niets
te zijn; er zijn vele modaliteiten op dit
punt. De Staatssecretaris kent de uitgesproken voorkeur van onze fractie
hieromtrent.
Het volgende punt is de bevorderingsplicht. Wij beperken ons tot de
door ons gesignaleerde problemen
met de toelating van op de wachtlijst
geplaatste kandidaat-werknemers. Wij
zijn blij met de reactie van de Staatssecretaris op dit punt. Er zal sprake
moeten zijn van individuele toetsing,
waardoor een verschuiving in de
wachtlijst kan ontstaan. Voor zijn bereidheid, deze opvatting aan de rijksconsulenten mee te delen, zeggen wij
hem dank. Voor ons behoeft hij dit niet
in een circulaire vastte leggen.
Met instemming hebben wij kennisgenomen van de in voorbereiding zijnde wijziging van artikel N 5 van de AIgemene burgerlijke pensioenwet. Wij
weten dat de Staatssecretaris op dit
punt zo alert is dat wij niet expliciet op
spoed behoeven aan te dringen.
Op het punt van de toetsingsnormen
voor leidinggevend personeel, dat
voor ons belangrijk is, is de Staatssecretaris ons volledig tegemoetgekomen. Wij zien de nieuwe toetsingsnormen eind 1981 met vee! belangstelling
tegemoet. Men ziet dat men ook zonder het indienen van moties kan worden tegemoetgekomen.
De Staatssecretaris heeft over het
stafpersoneel medegedeeld dat hij
hieromtrent bij het uitvoeringsbeleid
zal aangeven dat er een marge is en
dat niet voor ieder staflid vooraf de advisering van de rijksconsulent vereist
is. Hiermee zijn wij blij. Wij geven de
Staatssecretaris in overweging, hierbij
voor het niveau een zelfde gedragslijn
aan te houden als bij het lijnpersoneel.
De heer Knol heeft tegemoetkoming
op het gebied van het stafpersoneel in
verband gebracht met mijn CDA-lidmaatschap. Dit is een misvatting; dit
heeft er niets mee te maken. Het is gew o o n een kwestie van de juiste vragen
stellen.
De voortvarendheid van de Staatssecretaris met het ontwerp van Wet
plaatsing minder validen, de zoge-
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Paulis
naamde 5%-wet, waarderen wij ten
zeerste. Wij hopen dat hij erin slaagt,
het wetsontwerp in de huidige kabinetsperiode in te dienen. Het is ons
iets waard dat de behandeling met
medewerking van de heer Bakker kan
plaatsvinden.
De Staatssecretaris hoopt in 1983
stabilisatie te bereiken. Dit lijkt ons een
redelijk streven, ervan uitgaande dat
hierin marges zitten. Men kan niet alle
schappen over één kam scheren. Wij
zien de percentages van groei als indicatief; men kan deze overigens niet
slechts voor kennisgeving aannemen.
Resumerend: de Staatssecretaris is
ons in belangrijke mate tegemoet gekomen. Daarvoor zijn wij hem erkentelijk.
De beantwoording van nader gestelde
vragen zien wij in tweede instantie van
hem tegemoet.
Ik kom tot een enkele opmerking
over de ingediende moties en amendementen. Wij hadden mevrouw Wessel-Tuinstra nog graag willen vragen
wat zij bedoelt met haar amendement
op stuk nr. 15. Door haar afwezigheid
is dat helaas niet mogelijk. Dit amendement heeft heel duidelijk te maken
met de democratisering, een zaak die
naar ik aanneem de meesten in deze
Kamer aanspreekt. De Staatssecretaris
heeft er nogal wat moeite mee. Hij
heeft in dit verband gesproken van een
'vermenging van verantwoordelijkheden'.
Hij heeft ook gewezen op de mogelijke behandeling van persoonlijke gevallen in de WSW-commissies. Daarop
zijn zijn bezwaren gebaseerd. Het eerste argument kan ik nog wel onderschrijven, het tweede niet. In de
WSW-commissies worden in het algemeen heel nadrukkelijk geen persoonlijke gevallen besproken. Dat gebeurt
hooguit in de subcommissies, de
plaatsingscommissies. Bovendien is
een feitelijke ontwikkeling aan de gang
waardoor mensen die in de overlegorganen zitten vaak, zij het op informele
basis, deelnemen aan het beraad in de
WSW-commissies.
Dat achten wij op zichzelf een gezonde ontwikkeling. Wij zullen ons hierover op dit moment niet definitief uitspreken. Als mevrouw Wessel weer
hier is, zullen wij nog nader omtrent
haar bedoelingen van gedachten wisselen. Volgende week zullen w i j bij de
stemming ons definitieve standpunt
hierover bepalen.
De Voorzitter: Aangezien het amendement-De Voogd c.s. op stuk nr. 11 is ingetrokken, maakt het geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
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De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dit amendement is gisteren
ingediend. Waarom trekt de heer De
Voogd het nu al in?
De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de heer Knol voor
deze vraag, die mij de gelegenheid
geeft, mee te delen waarom ik dit
amendement heb ingetrokken. Ik had
het ingediend o m te voorkomen dat
een aantal mensen de WW zou worden ingestuurd. De mededelingen van
de Staatssecretaris naar aanleiding
van dit amendement hebben mij tot de
conclusie gebracht dat hiernaar in het
beleid ten aanzien van de objecten die
niet aan de criteria voldoen met grote
zorgvuldigheid zal worden gezien.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Knol is nog even
begonnen over het deksel en de neus.
Misschien mag ik daarvan nog zeggen
dat degene die te veel met de WSW wil
bereiken het omgekeerde bereikt. Dat
heb ik in eerste aanleg ook willen betogen. Dit zou leiden tot een te groot beslag op de collectieve middelen en een
ongunstige beïnvloeding van de werkgelegenheid in het particuliere bedrijfsleven en bij de overheid, en dus
ook tot een ongunstige invloed op de
normale werkgelegenheid. Bovendien
zou het leiden tot een onvermijdelijke
inkrimping van de sociale werkvoorziening, omdat de collectieve middelen daarvoor zouden komen te ontbreken.
De heer Knol heeft nog gerefereerd
aan het recht op arbeid, ook voor de
gehandicapten. Ik ben het daarmee
volstrekt eens. Vandaar dat wij in Nederland ook nog altijd de Wet Sociale
Werkvoorziening voor gehandicapten
kennen. Daaraan wordt niet getornd. Ik
meen dat wij deze zaak, ook in internationaal verband uitgesproken, op geen
enkele manier geweld aandoen.
De heer Knol (PvdA): De Staatssecretaris legt nu opnieuw de relatie tussen
het bestand binnen de WSW en de collectieve uitgaven. Ik zou toch graag
eens precies van hem willen weten
hoe dat nu zit.
Wat is nu het verschil in kosten voor
de rijksoverheid wanneer men het
WSW-bestand zo laat gaan als het volgens de doelstellingen van de WSW
zou moeten en wanneer men potentiële
WSW-ers een uitkering geeft? Welke
extra kosten voor de rijksoverheid zijn
daarmee gemoeid? Ik verzoek de
Staatssecretaris ons daarvan nog eens
een overzicht te verstrekken.
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Staatssecretaris De Graaf: Ik meen te
mogen zeggen dat dit aspect in de
schriftelijke gedachtenwisseing uitvoerig is besproken. Je kunt het niet in
alle opzichten exact weergeven. Ik geloof dat het alleen maar een herhaling
van zetten zou worden als ik opnieuw
op deze zaak moest terugkomen.
De heer Knol wil eigenlijk nog dat de
overgangsbepaling in de wet wordt
vastgelegd. Ik meen dat dit niet moet
gebeuren, omdat de overgangssituatie
die wij willen creëren een soepele
moet zijn. Dan kunnen wij een en ander in de praktijk soepel toepassen op
de manier, die de heer De Voogd naar
voren heeft gebracht. De situaties kunnen en zullen niet overal dezelfde zijn.
Daarom moet er met souplesse op
kunnen worden ingespeeld.
Ik meen dat ik niet meer behoef in te
gaan op de vervoerskosten. Zij vormen
slechts één van de factoren die bepalen of de gemeenten er een voor- of
nadelig saldo van hebben.
De heer Knol is minder optimistisch
dan ik over bij voorbeeld de gemeente
Hoogeveen. Ik kan hem het geloof niet
aanpraten als hij het in dezen niet
heeft. Ik blijf zelf wat dat betreft wel
optimistisch. Het is echt niet zo dat wij
met onze maatregelen de doelstelling
van de WSW in gevaar brengen. De
heer De Voogd heeft er de nadruk op
gelegd dat w i j die doelstelling ten volIe handhaven.
De heer Knol (PvdA): Dat zegt mij natuurlijk niets.
Staatssecretaris De Graaf: Dat begrijp
ik. Ik accepteer dat van u, maar ik behoef het daarmee niet eens te zijn.
De heer De Voogd (VVD): Het is wél
een belangrijk gegeven dat de doelstelling niet wordt aangetast, dat de
Regering dat uitspreekt en dat wij die
overtuiging delen.
Staatssecretaris De Graaf: Dat geldt
ook voor de limitering waarop de heer
Knol is teruggekomen. Ik heb heel duideijk gesteld dat wij niet met een limitering komen in de zin zoals de heer
Knol bedoelt. Als wij dat hadden gew i l d , zouden wij met een wetswijziging zijn gekomen, omdat de bevorderingsplicht van de gemeenten dan
fundamenteel zou worden aangetast.
In die zin hebben wij geen limitering
gegeven.
Wij hebben alleen gezegd,dat wij
een bepaald beleid hebben. En dat beleid geeft ons het vertrouwen dat wij in
1983 de zaak zullen hebben gestataili
seerd en op nul zullen zijn teruggekomen. Dat is een macro-cijfer; dat kan
niet van schap tot schap het geval en
dat hoeft ook niet.
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De Graaf
De heer Knol (PvdA): De Staatssecretaris is een paar jaar geleden al begonnen met een cijfer te noemen.
Staatssecretaris De Graaf: Nog niet zo
verschrijkelijk lang geleden was het
groeipercentage in de WSW niet 2 of 3,
maar 7 a 9. Door het beleid is er gelukkig geleidelijk aan een wending ten
goede gekomen. Wij hebben het vertrouwen dat door dit ingezette beleid
de doelstelling die wij beleidsmatig
hebben met betrekking tot de mutaties
in de WSW zullen worden gerealiseerd.
De heer Knol was niet tevreden toen
ik in eerste termijn zei niet op de hoogte te zijn van een eventueel voornemen van O en W o m de bijzondere faciliteiten ten behoeve van het vormingswerk voor jongere WSW-werknemers te beëindigen. De geachte afgevaardigde heeft mij intussen de
hand gereikt door naar enkele aanhang
sels van de Handelingen te verwijzen.
Helaas, de sluitingstijd van het departement maakte ook de archieven daar
voor mij inmiddels onbereikbaar.
De heer Paulis is tevreden in die zin,
dat hij geen antwoord hierop behoeft
te hebben. Hoe het ook zij, de verantwoordelijkheid voor het overheidsbeleid inzake de activiteiten op het terrein van de persoonlijkheidsvorming
ligt niet bij het Departement van Sociale Zaken doch bij dat van Onderwijs
en Wetenschappen. Als daarbij speciale problemen ten aanzien van de gehandicapten in het geding zijn, brengt
dat in die verantwoordelijkheid geen
verandering.
Het feit dat het Departement van Sociale Zaken aanspreekbaar is voor het
beleid met betrekking tot de WSW
houdt niet in dat die verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot alle levensbelangen voor de WSW-werknemers. Zij
strekt zich bij voorbeeld niet uit tot de
belangen op hetterrein van de huisvesting en het particuliere vervoer alsmede tot algemene culturele belangen
of vormingsactiviteiten voor persoonlijkheidsvorming.
Dit alles neemt echter niet weg, dat
ik de vraag van de geachte afgevaardigde aan mijn ambtgenoot van Onderwijs en Wetenschappen wil overbrengen en dat ik mij in diens antwoord geïnteresseerd wil tonen, voor
zover bij activiteiten ten behoeve van
persoonlijkheidsvorming de basisvoorwaarden voor arbeidsgeschiktheid in het geding zijn.
De heer Knol (PvdA): Dat is prima.
Wanneer door het optreden van de
Staatssecretaris van Onderwijs en We-
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tenschappen zou blijken dat u geen
uitvoering kunt geven aan de artikelen
25 en 26, meen ik dat het zeker de verantwoordelijkheid betreft van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Het gaat daarbij alleen om
een aantal faciliteiten o m dat onderwijs te volgen. Dat blijft in de wet
staan. Er is ook geen voorstel gedaan,
het te veranderen. Als het gaat o m de
invulling daarvan door Onderwijs en
Wetenschappen meen ik dat het goed
is - ik sluit mij wat dit betreft aan bij de
woorden van de heer Paulis; ik meen
dat de heer De Voogd het daarmee ook
eens is - daarover dan met mijn collega van Onderwijs en Wetenschappen
te spreken.
De heer De Voogd (VVD): Ik vrees dat
de heer Knol twee zaken samenvoegt.
Hij spitst het toe op een affaire, die de
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen aangaat. Deze Staatssecretaris moet aanspreekbaar zijn op
de werkgeversbijdrage aan de vormingsinstituten voor de deelnemers
uit de WSW. Ik denk dat dit door elkaar
dreigt te lopen. Die werkgeversbijdrage is kort geleden niet meer subsidiabel verklaard.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Knol heeft een motie ingediend, omdat hij meent dat de
doelstelling van de WSW in gevaar
komt. Hij vraagt in die motie medio
1984 de resultaten van de overgangsregeling te toetsen. Ik neem aan, dat
hij zich herinnert dat ik heb gezegd dat
je, als je een aantal jaren verder bent,
dan waarschijnlijk niet meer kan ontleden welke factoren een rol hebben gespeeld bij de kosten. Daarom wil ik de
Kamer aanneming van deze motie ontraden.
Ik vind het jammer dat de heer Knol
niet overtuigd is geraakt. Ik ben blij dat
hij in ieder geval gezegd heeft dat hij
zich nog beraadt. Misschien leidt dit
nog tot enig resultaat voor mij. Ik
wacht zijn beraad met belangstelling
af.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben bijzonder blij met de woorden, die de
heer De Voogd heeft gesproken in
tweede termijn. Ik heb er begrip voor,
dat hij aanvankelijk hier en daar aarzelingen had. Ik ben er verheugd over
dat hij door onze verdediging overtuigd is van onze benaderingswijze.
Hij blijft bezwaren houden tegen een
vorm van centralisatie, zoals hierbij
optreedt, maar hij heeft er begrip voor
dat bij deze gelegenheid daarin geen
verandering kan worden gebracht.
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Het verheugt mij dat hij het formuleren van de voorwaarden in artikel 13
ziet als een uitdaging voor de gemeenten o m in dit opzicht sociaal te handelen met betrekking tot de invulling.
Ik ben ervan overtuigd dat dit ook zal
gebeuren. Het doet mij bijzonder goed
dat de heer De Voogd is overtuigd
door mijn verdediging in verband met
het niet overnemen van zijn amendement en dat hij de consequentie daaruit heeft getrokken door het amendement in te trekken.
De heer Paulis heeft terecht gezegd,
dat ook w i j van oordeel zijn dat additionele objecten een legitieme zaak zijn
en blijven. Hij heeft nog een nadere invulling gegeven aan de korte termijn,
zoals die is genoemd in artikel 13, lid 5.
Ik ben dat wel met hem eens. Hij had
liever gezien, dat ik iets concreter was
geweest over de deeltijdarbeid, ook in
WSW-verband, maar ik hoop dat hij zal
begrijpen dat ik voorlopig de resultaten van het nader overleg en de studie
ter zake moet afwachten.
De verdediging die ik van onze vorm
van decentralisatie en centralisatie
heb gegeven v o n d hij niet helemaal
optimaal. Hij heeft er geen oordeel
over gevraagd, maar gezegd dat de
WSW nader moet worden bezien, als
er sprake is van een verdergaande
v o r m van decentralisatie. In dat verband zal de WSW zonder twijfel aan de
orde komen.
De heer Paulis (CDA): Maar dan in
haar totaliteit en nietfractioneel, zoals
nu in de nota over de decentralisatie is
aangegeven.
Staatssecretaris De Graaf: Ik ben het
daarmee eens.
Voor het overige heeft de heer Paulis instemming betuigd met de toezeggingen die ik aan zijn adres heb gedaan. Ik heb er nota van genomen dat
hij vindt dat, als het gaat o m het stafpersoneel, dit dan ook moet gaan op
gelijk niveau als voor het personeel in
de lijn. Hij heeft opmerkingen gemaakt
over het volumebeleid in 1983. Daarop
heb ik reeds gereageerd naar aanleiding van het betoog van de heer
Knol. Er zit een marge bij. Het is een
macro-cijfer, waarbij men de zaak niet
zonder meer naar de individuele werkverbanden kan vertalen.
Ik heb in eerste aanleg over het
amendement op stuk nr. 18 van mevrouw Wessel-Tuinstra geen oordeel
uitgesproken. Ik w i l dat alsnog doen.
Dit amendement gaat nog verder dan
het andere amendement dat zij heeft
ingediend. Dat is voor mij een reden te
meer om dit met nog meer klem dan
het vorige te ontraden.
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Oe Voorzitter
De algemene beraadslaging w o r d t ge
sloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de planningen in verband met het wetsontwerp aanstaande dinsdag te nouden.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik merk nog op, dat ook
wanneer departementale archieven
zijn gesloten, parlementaire stukken
altijd a la minute in dit Huis te krijgen
zijn, zolang de Kamer vergadert.
Staatssecretaris De Graaf: Dank u wel,
mijnheer de Voorzitter.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Daartoe w o r d t besloten.
Sluiting 22.50 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. vier en veertig brieven van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de
mededeling, dat zij zich in haar vergadering van 10 maart 1981 heeft verenigd met de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van
(rijks-)wet, gedrukt onder de nummers
14 029,15 819,15 947 t/m 15 949,
15 985, 16 106, 16 159, 16 221, 16 229,
16 239, R 1150, 16 265, 16 268, 16 282,
16 286, 16 330, 16 425, 16 427, 16 428,
16 448, 16 543 t/m 16 545, 16 547 t/m
16 549, 16 568 t/m 16 573, 16 584 en
16 610t/m 16 620.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
2°. de volgende brieven:
een, van de Minister van Sociale Zaken, inzake bruto-aanpassingsmechanismen m i n i m u m l o o n en sociale uitkeringen/naijlingsproblematiek
(16 400-XV, nr.42);
een, van o.a. de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, met een notitie over de relatie
tussen de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de ontwerp-Kaderwet specifiek welzijn (14 493, 14 889, nr. 24);
vier, van de Staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, te
weten:
een, met een notitie Uitgangspunten
voor een gecoördineerde beleidsontwikkeling ten aanzien van geestelijk
gehandicapten (16 400-XVII, nr. 52);
een, met een tweede evaluatie fysiotherapie (16 400-XVII, nr. 53);
een, inzake een overeenkomst betreffende beperking voor te schrijven
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hoeveelheden geneesmiddelen
(16 400-XVII, nr. 54);
een, inzake eerstelijnsfunctie en vrije
toegankelijkheid van de aggz-instellingen(16 665).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3°. de volgende brieven o.a.:
een, van het bestuur van de Vereniging van Grind- en Zandproducenten,
met een reactie op de rapportage van
interprovinciale werkgroepen betonzand en metselzand, en grind;
een, van sociale raadslieden te
Amersfoort, inzake nadere regelen exartikel 14, lid 4, W W V ;
een, van de werkgroep huren van
het Wijkorgaan Crooswijk te Rotterdam, over de woonlastensituatie in die
wijk;
een, van het gemeentebestuur van
Rotterdam, over de toepassing van
methylbromide;
een, van het gemeentebestuur van
Nieuwerkerk aan den IJssel, over een
eventuele splitsing van de provincie
Zuid-Holland;
een, van F. A. Hardick te Enschede,
over de werkgelegenheid in de textielbranche;
een, van P. Lourens te Roden, over
de Nederlandse rechtspleging;
een, van de voorzitter van het beleidsorgaan Openbaar Vervoer, over
de tariefverhogingen openbaar vervoer;
een, van A. B. Dull tot Backenhagen
te Leeuwarden, over het Friese taalgebruik binnen de Overheidslichamen;
een, van de secretaris van de Stichting Ontwikkeling Soest, met een persreactie op de beschouwing 'Wonen,
werken en toekomst';
een, van medewerkers van het
Maatschappelijk Advies Centrum voor
Jongeren te Venray, over de gang van
zaken bij de ontruiming van de kraakpanden te Nijmegen;
een, van J. C. van de Vorst te Heim o n d , over in Helmond te ontwikkelen
activiteiten;
een, van Chr. A. J. van Herpt te
Herpt, over een waterbeheersingsgeschil;
een, namens de drie Aalsmeerse
Landbouw Organisaties, over de gasprijsverhoging;
een, van het gemeentebestuur van
Heerlen, over het plaatsen van het
spreidingsbeleid op de lijst van te heroverwegen uitgaven;
een, van B. J. Bijleveld te Deventer,
over de positie van de psychiatrie in
Nederland;
een, van de directeur van de Stichting Centraal Bureau Levensmiddelen-

Sociale werkvoorziening
Ingekomen stukken

handel, over de begroting van het
Staatsmuntbedrijf;
een, van medewerkers van het JAC
te Dordrecht, over de ontruimingsgebeurtenissen te Nijmegen;
een, van Groninger HTS-studenten,
over de collegegelden;
een, van de VNG, over de Wet Sociale Werkvoorziening;
een, van de werkgroep WBA/WLA
van de Academie De Horst te Driebergen, over de voorgestelde invoering
van de verhoogde dageneis in de
WW/WWV.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies.
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recht vereist. De noodzakelijke voorbereidings- en inwerkingsperiode die
nodig zou zijn o m ingespeeld te raken
in de problematiek zal daarom niet
kunnen bijdragen tot een versnelde
verwerking in piekperiode. Integendeel dit zal in het algemeen extra produktief werken.
Noot 3 (zie blz. 3851)
De vraag van het lid Nypels (D'66) luidt:

van externe adviseurs die moet adviseren over mogelijke interimregelingen voor bestrijding van pensioennadeel door verandering of verlies van
werk, de opdracht te geven hierover te
rapporteren vóór 1 juni a.s. - in plaats
van vóór 1 januari 1982 - zodat hiermee nog rekening gehouden kan worden bij de parlementaire afhandeling
van het initiatief-wetsontwerp van vragensteller over dit onderwerp (16 225,
ontwerp-Wet beperking pensioenverlies wegens inflatie)?

Is de Staatssecretaris bereid, de
door hem voorgestelde commissie
Noot 4 (zie blz. 3871)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de Minister en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen de heer
De Jong op vragen, gesteld bij de openbare behandeling
in tweede termijn van hoofdstuk VIII van de
rijksbegroting voor 1981
Minister Pais
Vraag van het lid Van Leijenhorst
(CDA) over aansluiting HAVO-HBO.
De heer Van Leijenhorst heeft urgent
aandacht gevraagd voor de knelpunten die bestaan in de aansluiting van
het HAVO op het HBO en hij heeft gepleit voor het inschakelen van deskundigen op dit gebied.
Mede als uitvloeisel van het uitbrengen van de Examennota is onlangs
een ambtelijke werkgroep ingesteld
om een gericht advies over het oplossen van de knelpunten inzake de aansluiting uit te brengen. Het is de taak
van de werkgroep om de problemen te
inventariseren, te analyseren en maatregelen voor te bereiden om de knelpunten weg te nemen. De werkgroep
zal daartoe tevens contact zoeken met
de commissie-Viëtor van de Academische Raad en de HBO-Raad.
Zoals ook uit de rede van de heer
Stoeling blijkt gaat het om een com-

plex probleem met vele aspecten en
met een verschillende mate van intensiteit in de onderscheiden sectoren
van het HBO. Naast betere informatie
en onderzoek is een nauwkeurige analyse nodig. Het resultaat mag niet te
lang op zich laten wachten. In de memorie van toelichting 1982 zal hieraan
aandacht worden besteed.
Vraag van het lid Konings (PvdA) over
arbeidsplaatsenverlies WO.
Op de feitelijke ontwikkeling van de
werkgelegenheid bij het WO ben ik,
ten tijde van de behandeling van het
Algemeen Financieel schema
1982-1985 in de vaste kamercommissie, reeds uitvoerig ingegaan.
Zoals blijkt uit de eerste tabel van
paragraaf 2.1 van de AFS (blz. 13) zijn
met de aanslag in de generale bezuinigingen de volgende bedragen gemoeid
(in min. gld.):

1981

1982

1983

1984

1985

46

63

72,6

84,7

88,8

De thans gehanteerde gemiddelde
personeelslast van 1981 beloopt voor
het WO in 1981 ruim f 82.000. Berekening met betrekking tot 1981 leidt dan
tot circa 550 plaatsen. In het bilateraal
overleg dat mijn departement in de

maanden april en mei met de instellingen van WO zal voeren, zullen nadere
gegevens ter tafel kunnen komen o m trent de ontwikkeling in 1981 en de
(bijgestelde) schattingen voor de rest
van de planperiode.
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Vraag van het lid Verbrugh (GPV) over
pre-propedeuse voor bepaalde studierichtingen.
De heer Verbrugh heeft een reactie
gevraagd op zijn tijdens de behandeling van het wetsontwerp twee-fasenstructuur gedane suggestie afgestudeerden van het VWO, die voor bepaalde universitaire studierichtingen
zouden willen worden ingeschreven,
een eerste jaar in het HBO te laten
volgen als pre-propedeuse. Hij zou
gaarne zien dat in een ministeriële circulaire aan de scholen een aanbeveling van deze strekking aan de afgestudeerden zou worden gedaan. In dit
verband verwijst de heer Verbrugh
naar de door hem in december 1980
ingediende motie (zitting 1980-1981,
16106nr. 147).
Bij de beantwoording van de vragen
in de eerste termijn heb ik evenals
bij de behandeling van het wetsontwerp twee-fasenstructuur de bovengenoemde gedachte afgewezen.
In aansluiting op hetgeen ik toen heb
gezegd wijs ik de heer Verbrugh er op
dat het propedeutisch jaar van een studierichting, hetzij in het HBO hetzij in
het WO, een functie heeft in het kader
van die studierichting. Dit eerste jaar is
dan ook onlosmakelijk aan de daarop
volgende jaren verbonden. Op die basis is het onderwijs ingericht. In verband daarmee acht ik het doen functioneren van dit eerste jaar als een prepropedeuse voor een universitaire studie een te grote inbreuk op de eigenlijke
functie van het propedeutisch jaar.
Hieraan wil ik toevoegen dat ook de
wederzijdse doorstroming uitgaat van
de bedoelde functie van de propedeuse voor de eigen studierichting. In de
toelichting is destijds gewezen op drie
mogelijkheden o m te bepalen of HBOstuderenden voor een overstap-advies
in aanmerking zouden komen, namelijk gelijke programma-onderdelen, extra studie-delen en de z.g. kern-intern
benadering.
Aan de ontwikkeling van de doorstroming door het onderwijs zelf is
overgelaten naar welke mogelijkheid
de voorkeur zou uitgaan. In geen van
de drie mogelijkheden is uitgegaan
van een in dienst stellen van de propedeuse in het HBO van de doorstroming
naar het WO.
Vanwege dit eigen karakter van de
onderwijsprogramma's in het HBO en
het WO en vanwege het feit dat van
het WO wordt gevraagd het onderwijs
zodanig in te richten dat dit zonder onoverkomelijke problemen kan worden gevolgd op grond van het eindexamen VWO, mits in de voorge-
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schreven vakken examen is gedaan,
acht ik het niet juist een circulaire, zoals door de heer Verbrugh bedoeld,
te doen uitgaan.
Vraag van het lid Evenhuis (VVD) over
stage.
Met betrekking tot de getalsverhouding 40-60 moge worden opgemerkt
dat binnen deze geïndiceerde kaders
stellig moet kunnen worden gesproken van een zekere vrijheid van de instituten (binnen randvoorwaarden) bij
de inrichting van de stage.
Vraag van het lid Evenhuis (VVD) over
de relatie verzorgingsstructuur en opleidingen.
Ik stem in met de gedachte nog eens
goed te kijken naar de relatie tussen de
verzorgingsstructuur en de opleidingen voor het primair onderwijs. In het
bijzonder op de gebieden nascholing
en begeleiding is een (zekere) herbezinning wellicht gewenst. De nascholings- en begeleidingsfuncties zijn
thans aan aparte instellingen gebonden: de begeleiding op het lokale vlak
is gebonden aan SBD's terwijl de scholing en de nascholing aan de PA's is
toegewezen. In de praktijk hoort echter
een nauwe relatie tussen deze functies
te bestaan in het belang van de school,
die de resultaten van (na)scholing en
begeleiding integreren moet in één
werksituatie.
Ik beraad mij nog over de wijze
waarop ik de ongewenst scherpe
structurele grens tussen de beide functies scholing/nascholing en begeleiding kan overbruggen.
Vraag van het lid Van Leijenhorst
(CDA) over overdracht NCB-cursussen
aan pedagogische academies (cultureIe minderheden).
Het NCB zal de cursussen na 1 augustus 1981 niet meer verzorgen. Met
ingang van die datum worden zij overgedragen aan initiële opleidingen.
Overleg met betrokken PA's is in een
impasse geraakt ten gevolge van verschil in opvatting tussen de instituten
en het NCB enerzijds en het departement anderzijds over:
a. aard en omvang van het over te
nemen cursuspakket;
b. de voorwaarden waaronder het
cursusaanbod zal worden overgenomen.
Aan de betreffende academies zullen enkele taakuren ter beschikking
worden gesteld o m dit cursusaanbod
waar nodig en mogelijk beter te doen
aansluiten bij de behoeften en wensen
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van de cursisten. Verdere uitbreiding
van dit nascholingsaanbod wordt op
dit moment door mij niet overwogen.
Naast bovengenoemde introductiecursussen worden in het lopende cursusjaar twintig en in het komende vijf
en zeventig buitenlandse onderwijzers
met een onderwijsbevoegdheid geappliceerd voor het onderwijs aan Nederlandse scholen voor kleuter- en lager onderwijs.
Vraag van de leden Waltmans (PPR) en
Van Leijenhorst (CDA) over LOA (Landelijk Ondersteuningspunt Anderstaligen).
Conform de afspraak bij de begrotingsbehandeling 1980 is bij detotstandkoming van de concept-nota Culturele Minderheden in het onderwijs,
de wenselijkheid en de mogelijkheid
van een landelijk ondersteuningspunt
anderstaligen onderzocht.
In de concept-nota CuMi wordt een
geïntegreerde aanpak nagestreefd.
Een apart ondersteuningspunt zou
minder goed passen in de huidige verzorgingsstructuur.
De huidige verzorgingsstructuur,
versterkt met extra personele faciliteiten speciaal ten behoeve van culturele
minderheden, moet in staat worden
geacht op adequate wijze aandacht te
besteden aan de ondersteuning van het
onderwijs aan culturele minderheden.
Op dit ogenblik beschikt het merendeel van de instellingen in de verzorgingsstructuur over extra personele
faciliteiten ten behoeve van de ondersteuning van het onderwijs aan culturele minderheden.
Taken die zouden worden verricht
d o o r e e n landelijk ondersteuningspunt, worden momenteel voor een
belangrijk deel reeds uitgevoerd door
de landelijke pedagogische centra:
met name op het terrein van de coördinatie en de informatievoorziening.
Ik vertrouw erop dat de instellingen
voor de verzorgingsstructuur ook binnen de reguliere activiteiten in toenemende mate aandacht zullen besteden
aan de onderwijsproblematiek van culturele minderheden.
Vraag van het lid Waltmans (PPR) over
pakketmedewerkers stimulering.
Per 1 augustus 1980 zullen 20 van de
huidige 70 stimuleringspakketmedewerkers worden gebruikt o m 5 nieuwe
combinatiepakketten te vormen.
Eind 1980 heeft de STOS aan het
WPRO een voorstel gedaan voor de
wijze waarop de overige 50 medewerkers zouden kunnen worden herver-
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deeld. Uitvoering van dit voorstel zou
een forse teruggang betekenen voor
Limburg. Dit leidde tot de Limburgse
reactie die de heer Waltmans zijn
vraag deed stellen.
Na overleg met het WPRO en, via
het landelijk contactpunt met de betreffende pakketmedewerkers, heeft
de STOS een uiteindelijke procedure
vastgesteld ter verdeling van deze 50
pakketmedewerkers, waarbij terdege
met de wensen uit deze provincie is rekening gehouden. Op deze procedure
is vanuit Limburg positief gereageerd.
Op 1 april zal het resultaat bekend
zijn. Nu al is duidelijk dat dit voor Limburg gunstiger zal zijn dan het eerste
voorstel.
Vraag van het lid Abma (SGP) over betrokkenheid kleinere levensbeschouwelijke organisaties in overlegsituaties.
Het betrekken van kleinere organisaties bij het onderwijs heeft mijn aandacht bij de heroverweging van de
overleg- en adviesstructuur. Bij de behandeling van de voorstellen ter zake
zal dit punt aan de orde dienen te komen.
Vraag van het lid Konings (PvdA) over
'verzuimregeling'.
De heer Konings vraagt waarom de
'verzuimregeling' niet in GO aan de orde is geweest.
Kennelijk wordt bedoeld de 'beperking oneigenlijke vervanging'.
Het betreft hier een oproep aan
scholen o m termijnen die worden
voorgeschreven in de rechtspositiebesluiten stipter na te leven. Het betreft
in het bijzonder de termijnen waarbinnen bepaalde geneeskundige onderzoeken dienen plaats te vinden.
Overigens is dit een uitvoeringskwestie die niet aan de orde komt in
het GO.
Ik ben hierop overigens ook al uitvoerig ingegaan in de aanvullende lijst
van antwoorden d.d. 12 februari 1981
(nr. 19).
Vraag van het lid Konings (PvdA) over
teldata.
De vraag van de heer Konings berust op een misverstand.
Het onderwerp 'teldata' is in januari
in de BC aan de orde geweest.
Het ging toen o m een circulaire met
een verzoek aan de scholen om alvast
de gegevens te verzamelen.
Tevens is toegezegd over de definitieve maatregel (die zal worden genomen na behandeling van de onder-
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wijsbegroting) d.w.z. over de consequenties van het invoeren van een tweede teldatum in het v.o. nog overleg
met de BC te voeren.
Vraag van het lid Van Leijenhorst
(CDA) over verspreiding MAVO-project.
Natuurlijk zijn er nog meer methoden voor verspreiding van de verworvenheden van het MAVO-project dan
de nascholing waarover ik in eerste
aanleg heb gesproken. Ook die andere
methodes worden toegepast.
Zo is er het Handboek Mavo-project
dat geweldig veel informatie geeft.
Verder komt er voor verschillende vakken leerstof op de markt die gebaseerd
is op het DBK-model.
Vraag van het lid Van Leijenhorst
(CDA) over hetTwente-project.
De heer Van Leijenhorst heeft gevraagd nog even in te gaan op het
Twente-project. Aangezien, zoals uit
de schriftelijke beantwoording reeds
kan blijken, de eindrapportage van het
Twente-project eerst dit jaar wordt afgerond en daarover nog advies van de
inspectie w o r d t gevraagd, heeft nog
geen systematische verspreiding van
de verworvenheden van dit project
plaatsgevonden. Wel werden tal van
publikaties betreffende dit project op
verzoek beschikbaar gesteld aan belangstellende scholen en organisaties.
Voorts heb ik voor het schooljaar
1980/1981 aan twee aan dit project deelnemende scholen enige faciliteiten beschikbaar gesteld om anderen ter plekke te laten kennismaken van het project.
Vraag van het lid Van Leijenhorst
(CDA) over materialen bij het MBO.
De heer Van Leijenhorst heeft in
tweede termijn nog een aantal opmerkingen gemaakt over de post materialen bij het MBO.
In aansluiting op mijn schriftelijk
antwoord in eerste termijn, heb ik mij
nader beraden en zeg de geachte afgevaardigde toe, dat ik een onderzoek bij
het MBO op korte termijn zal instellen.
Vraag van het lid Van Leijenhorst
(CDA) over het stimuleringsbeleid VO.
Met betrekking tot de verplichting
van een samenwerking met twee
werksoorten van CRM allereerst de
volgende opmerking: per 1 augustus
zullen 10 integrale projecten van start
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gaan; van deze 10 projecten geldt
slechts voor drie projecten dat zij een
samenwerking aangaan met werksoorten van CRM; er zullen dus 7 integrale projecten zijn waar deze verplichting niet voor geldt. De scholen
bepalen zelf of zij een een aanvraag
voor het ene dan wel het andere soort
integraal project kiezen.
De scholen, die kiezen voor samenwerking met het welzijnswerk, kunnen
zélf bepalen of zijn met één dan wel
twee werksoorten een relatie aangaan,
terwijl bovendien op geen enkele wijze
is voorgeschreven welke werksoort(en) het moeten zijn. Het feit dat hier
geen voorschriften voor gegeven zijn
heeft rechtstreeks te maken met ook
mijn overtuiging dat scholen zelf het
best in staat zijn de voor hun situatie
meest passende oplossing voor de
problemen die zij ervaren te vinden.
Vraag van het lid Andela-Baur (CDA)
over volwasseneneducatie
Het verschil in financiering ten aanzien van het leergerichte aanbod vindt
zijn oorzaak in de wettelijke basis van
de onderscheidenlijke voorzieningen
van de volwasseneneducatie. Op korte
termijn is hierin geen verandering te
verwachten, wel zal nader worden onderzocht hoe er een betere afstemming kan plaatsvinden en hoe knelpunten ten aanzien van deze afstemming kunnen worden weggenomen.
Deskundigheidsbevordering
In het nascholingsplan 1981-1982
wordt voor het eerst aandacht besteed
aan de zo belangrijke nascholing van
onderwijsgevenden en andere educatieve werkers in de volwasseneneducatie.
Ten aanzien van de deskundigheidsbevordering wordt momenteel door
mij overleg gevoerd met mijn ambtgenoten van CRM en SoZa. Dit overleg zal dienen te resulteren in een nadere aanpak van de nascholing c.q. de
bevordering van de deskundigheid
van alle educatieve werkers, die bij de
verschillende vormen van v.e. zijn betrokken. Vooruitlopend hierop komen
in het Nascholingsplan 1981-982 drie
cursussen voor: twee oriëntatiecursussen die zijn gericht op vrouwen die,
na enige tijd werkloos geweest te zijn,
in de v.e.-werkzaam willen zijn en op
educatieve werkers in het algemeen.
Deze oriëntatiecursussen hebben de bedoeling o m de deelnemers inzicht te
geven in de ontwikkelingen op het terrein van de v.e., in de problematiek
van plaatselijke en regionale samenwerkingsverbanden en in het inhoudelijke uitvoerende werk. Een derde cur-
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sus heeft een wat meer specifiek karakter: het moderniseren van het
vreemdetalenonderwijs aan volwassenen.
Vraag van het lid Mertens (D'66) over
de MEAO-opleiding programmeurs.
De heer Mertens stelde mij een
vraag over een aparte MEAO-opleiding voor programmeurs. Het voornemen is informatica als apart vak in te
voeren in de basislessentabel van het
MEAO, dit mede naar aanleiding van
de voorstellen van de Stuurcommissie
MEAO.
Hieraan geef ik de voorkeur boven
de invoering van een afzonderlijke differentiatie of studierichting.
In elk geval zouden eerst de ervaringen met dit vak moeten worden afgewacht alvorens een afzonderlijke
differentiatie of studierichting in overweging te nemen.
Vraag van het lid Ginjaar-Maas (VVD)
over beroepenvelden MHNO-MSPO.
In de organisatie van het herstructureringsproces is, zoals ik reeds opmerkte, voorzien in de mogelijkheid
van inbreng van de beroepenvelden
op alle niveaus, ook op het niveau van
de departementen.
Op welke grond de geachte afgevaardigde nu tot de conclusie komt,
dat de gezondheidszorgopleidingen
niet thuis horen binnen het herstructureringsproces is mij niet duidelijk.
Nog afgezien van het feit, dat dit een
flagrante afwijking van het vastgesteld
beleid is, heb ik tot dusver geen concreet verzoek o m deze opleidingen uit
de herstructurering te halen ontvangen. Noch van de betrokken organisaties, noch van de stuurgroep, noch van
de CCOO en het vakdepartement.
Hoogstens kan men stellen dat
werkveldorganisaties uit deze sector
de vraag stellen, of in het kader van de
herstructurering alle noodzakelijk geachte doelstellingen van de opleiding
kunnen worden gerealiseerd.
Het is nog te vroeg om deze vraag te
kunnen beantwoorden. Ik vermag overigens nog niet goed in te zien waarom
geen goede apothekersassistent zal
kunnen worden opgeleid in een 3-jarige dagopleiding terwijl dit wel het geval zou zijn in de huidige 2-jarige cursus.
Vraag van het lid Ginjaar-Maas (VVD)
over de positie kleine MAVO's.
In de eerste plaats w i l ik erop wijzen
dat er al sinds 1968 kleine MAVO-scho-
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len bestaan. De conclusie kan dan ook
geen andere zijn dan dat zij zich - zij
het met moeite - weten te handhaven
binnen de huidige subsidieregels.
Of onderwijstechnologie een mogelijkheid kan bieden voor kleine scholen, kan ik op dit moment niet beantwoorden. Voorzover mij bekend is,
heeft nog niemand dit aspect naar voren gebracht. Ik zal er alert op zijn en
nagaan wat er in Engeland aan voorbeelden zijn.
Overigens moeten we er rekening
mee houden dat invoering - al is het
op bescheiden schaal - van onderwijstechnologische hulpmiddelen relatief
veel geld kost.
Ten slotte zal ik gaarne na laten gaan
in hoeverre de door haar gesuggereerde 'maatpak-formule' mogelijkheden
biedt. Ik sta er in beginsel niet afwijzend tegenover.

Tweede Kamer
12 maart 1981

Noten
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